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Cap. 1 
Întrebări şi răspunsuri biblice referitoare la om 

 

                                                                   „Bible Student Library” 76, 15 dec. 1890 

 
În mintea omului se nasc mii de întrebări referitoare la persoana sa. Unele dintre ele sunt 

extrem de importante. Sunt atât de importante încât Cuvântul lui Dumnezeu însuşi le-a înregistrat. 
Şi nu numai atât. Acest Cuvânt nu numai că a înregistrat întrebările, dar a înregistrat de asemenea şi 
răspunsurile la aceste întrebări. Şi atunci când Cuvântul lui Dumnezeu înregistrează o întrebare şi 
oferă răspunsul la ea, atunci în acest răspuns avem adevărul absolut referitor la acel subiect şi acesta 
marchează sfârşitul oricăror discuţii. Nu mai există loc pentru controverse, deoarece „aşa vorbeşte 
Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: ‚Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te învăţ ce 
este de folos, şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!” Isaia 48:17. De aceea, orice ne 
învaţă Domnul, aceea este de folos. Fie că vom crede sau nu, fie că ne place sau nu, aceasta nu 
schimbă cu nimic învăţătura. Învăţătura este de folos şi orice lucru care intră în conflict cu ea este 
nefolositor. Calea pe care Domnul ne călăuzeşte este calea pe care ar trebui să mergem şi a urma 
orice altă călăuzire înseamnă a merge pe o cale pe care nu ar trebui să păşim. 

 
Este omul muritor sau nemuritor? 

 
La versetul patru al Psalmului opt găsim întrebarea: „Ce este omul, ca să Te gândeşti la el?”. 

Evident că această întrebare se poate referi la om din mai multe puncte de vedere, dar dorim acum 
să discutăm despre ideea imortalităţii omului. „Ce este omul?”; este muritor sau nemuritor? Nu 
trebuie să mergem departe pentru a afla răspunsul: „Ar putea fi omul muritor mai drept decât 
Dumnezeu?” Iov 4:17. „O Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru; nu lăsa ca omul muritor să Te 
biruiască.” 2 Cronici 14:11, nota marginală. Astfel, descoperim în răspunsul la această întrebare 
faptul că însuşi Cuvântul lui Dumnezeu îl numeşte pe om „muritor” şi tot ceea ce Biblia afirmă 
referitor la nemurire se potriveşte cu acest răspuns. 

Cuvântul spune următoarele în 1 Timotei 1:17: „A Împăratului veşnic, a nemuritorului, 
nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin”. Aici este arătat 
că nemurirea este un atribut al lui Dumnezeu, la fel ca şi veşnicia, înţelepciunea, slava, cinstea etc. 
Nici unul din acestea nu aparţin omului aşa cum este el. 

Din nou, vorbind despre revenirea lui Isus Hristos, Cuvântul spune: „În timpul Său, El va 
arăta cine este fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, care 
singur are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii pe care nici un om 
nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea.” 1 Timotei 6:15,16. 

Hristos a adus la lumină această nemurire. Cuvântul spune că scopul şi harul lui Dumnezeu „a 
fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a 
adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie.” 2 Timotei 1:10. Ce este Evanghelia este arătat 
în câteva cuvinte la 1 Corinteni 15:1-4: „Vă fac cunoscută Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, 
pentru că v-am dat mai întâi de toate ceea ce am primit, cum Hristos a murit pentru păcatele noastre 
potrivit Scripturilor; şi că a fost îngropat şi a înviat a treia zi potrivit Scripturilor”. Astfel, în 
moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos este cuprinsă Evanghelia; şi „prin Evanghelie” se afirmă 
că Hristos „a adus viaţa şi nemurirea la lumină”. Evident că nu prin moarte sau prin faptul că a fost 
îngropat viaţa şi nemurirea au fost aduse la lumină, deoarece ambele sunt experienţe ale omului; dar 
învierea din morţi şi faptul că a adus cu Sine o mulţime de oameni care fuseseră morţi şi care s-au 
arătat multora (Matei 27:52,53), acestea au adus la lumină ceva ce nu mai fusese văzut până atunci; 
aceasta a însemnat cu adevărat că a adus la lumină viaţa şi nemurirea. De aceea, prin învierea Sa a 
adus Hristos nemurirea la lumină. 

Din nou, Scriptura spune că Dumnezeu va înapoia viaţa veşnică „celor care, prin stăruinţa în 
bine, caută slava, cinstea şi nemurirea.” Romani 2:6,7. Acum, deoarece trebuie să căutăm nemurirea 
şi pentru că Dumnezeu este singurul care o deţine, şi pentru că Hristos este singurul care a adus-o la 
lumină, rezultă că nemurirea trebuie căutată la Dumnezeu prin Hristos. Chiar acest lucru este 
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afirmat de Scriptură: „Darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică prin Isus Hristos Domnul nostru”. 
Aceasta este înregistrarea, că „Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, iar această viaţă este în Fiul Său. 
Cel care are pe Fiul, are viaţa; cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viaţa.” Romani 6:23; 
1 Ioan 5:11,12. 

Descoperind faptul că nemurirea vine numai prin Hristos, întrebăm: când ne va fi dată? „Iată, 
vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, 
la cea din urmă trâmbiţă; căci trâmbiţa va suna, morţii vor învia, nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi 
schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire şi trupul 
acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în 
neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care 
este scris: ‚Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, 
moarte?’. Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse lui 
Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” 1 Corinteni 15:51-57. 

Aşadar, aceasta este ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre nemurire: omul, fiind 
muritor, nu deţine nemurirea; Dumnezeu o are. Hristos a adus-o la lumină prin Evanghelie; omul 
trebuie s-o caute la Dumnezeu, prin Hristos, şi o va obţine la învierea morţilor; deoarece atunci 
trupul acesta muritor va fi nemuritor; şi atunci această moarte este înghiţită în biruinţă. Aceasta se 
petrece „la cea din urmă trâmbiţă; căci trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii”, iar cei 
vii vor fi preschimbaţi. Dar când va suna ultima trâmbiţă? Atunci când Domnul Isus va veni în 
slavă. „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se 
va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi 
răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna 
cu Domnul.” 1 Tesaloniceni 4:16,17. 

Nemurirea se obţine de la Dumnezeu prin Hristos la învierea morţilor. Sunetul ultimei 
trâmbiţe este ceea ce îi trezeşte pe morţi. Trâmbiţa va răsuna la revenirea Domnului. De aceea, fără 
a doua venire a Domnului Hristos nu vom primi niciodată nemurirea. Din acest motiv dorim 
revenirea Sa glorioasă. Veghem, Îl aşteptăm pe Cel ce va schimba „trupul stării noastre smerite şi-l 
va face asemenea trupului slavei Sale”, deoarece „ştim că atunci când va veni, vom fi ca El; pentru 
că Îl vom vedea aşa cum este”. „Amin. Vino Doamne Isuse!” 

 
Unde merg oamenii când mor? 

 
O altă întrebare importantă referitoare la om şi care a fost ridicată fără îndoială de fiecare 

persoană care a trăit suficient de mult pentru a se gândi la acest subiect, este: unde merge omul 
atunci când moare? Care este condiţia sa? Etc. etc. Şi această întrebare este ridicată de Biblie: 
„Omul moare şi rămâne întins; da, omul îşi dă sufletul şi unde este?” Iov 14:10. 

Bineînţeles, acestei întrebări i s-au oferit multe răspunsuri; şi acum există multe, chiar şi pe 
acest tărâm pe care Biblia este răspândită. Unii spun că dacă cineva rău moare, merge în iad; dacă 
moare un neprihănit, merge în rai. Alţii spun că nu merge nici în iad şi nici în rai, ci în purgatoriu; 
iar alţii susţin că nu merge în nici unul din aceste locuri, ci că trece în anumite „sfere” şi că are 
posibilitate să fie lângă cei vii şi să comunice cu ei. Evident, nu toate răspunsurile pot fi adevărate; 
şi, de fapt nici unul dintre ele nu este cel adevărat. Numai Biblia este cea care oferă răspunsul 
adevărat la această întrebare, propria sa întrebare. Şi deoarece numai Biblia răspunde întrebărilor 
din Biblie pe care le studiem acum, numai în Biblie vom căuta răspunsul la întrebarea referitoare la 
locul în care merge omul atunci când moare. 

„Omul moare şi rămâne întins; da, omul îşi dă sufletul şi unde este?”. Răspuns: „Inima 
oamenilor este plină de răutate şi în inima lor este nebunie tot timpul cât trăiesc şi după aceea se duc 
la cei morţi.” Eclesiastul 9:3. Regelui celui bun Iosua, Dumnezeu i-a spus „Vei fi adăugat în pace în 
mormântul tău.” 2 Regi 22:20. Celui rău, el i-a spus: „Este dus la groapă şi i se pune o strajă la 
mormânt.” Iov 21:32. Iacov spune: „Plângând mă voi pogorî la fiul meu în mormânt.” Geneza 
37:35. Nu vom mai adăuga şi alte texte despre acest subiect, ci vom arăta numai că acest lucru este 
confirmat de Cuvântul lui Hristos. Atunci când El vine pentru a-Şi răsplăti poporul şi când îi 
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cheamă, toţi cei morţi sunt găsiţi în mormânt. „Vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi 
glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut 
răul, vor învia pentru judecată.” Ioan 5:28,29. De aceea răspunsul Bibliei la această întrebare este 
lămurit: omul este în mormântul său. 

Dar care este condiţia sa acolo? Să citim din nou versetul din Iov. „Omul îşi dă sufletul; şi 
unde este? Cum pier apele din lacuri şi cum seacă şi se usucă râurile, aşa se culcă şi omul şi nu se 
mai scoală; cât vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă şi nu se mai scoală din somnul lui.” Iov 14:10-12. 
Aceasta arată că atunci când moare, omul doarme. Din nou, Iov spune că dacă ar fi murit atunci 
când era copil, „acum aş fi culcat, aş fi liniştit, aş dormi şi m-aş odihni cu împăraţii şi cei mari de pe 
pământ. …Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sleiţi de puteri. Acolo prizonierii 
se odihnesc împreună, nu mai aud glasul asupritorului; cel mic şi cel mare sunt tot una acolo şi 
robul scapă de stăpânul său.” Iov 3:13-19. 

În istoria regilor lui Israel şi Iuda, de douăzeci şi cinci de ori este scris despre moartea lor: „A 
adormit împreună cu părinţii săi”. 

Fără a adăuga alte texte, revenim la Cuvântul lui Isus. Lazăr era bolnav. Isus şi apostolii Săi 
erau la o oarecare distanţă de locul acela, iar Lazăr a murit. Isus a spus: „‚Lazăr, prietenul nostru, 
doarme: dar Mă duc să-l trezesc din somn.’ Ucenicii I-au zis: ‚Doamne, dacă doarme, are să se facă 
bine.’ Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. 
Atunci Isus le-a spus pe faţă: ‚Lazăr a murit.’” Ioan 11:11-14. Iată Cuvintele lui Hristos: „Lazăr 
doarme”, „Lazăr a murit”. De aceea Cuvântul lămurit al lui Hristos este că în momentul în care un 
om moare, el doarme. 

Pavel afirmă că „David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a 
adormit, a fost îngropat lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea.” Fapte 13:36. Şi Petru afirmă despre 
el: „David nu s-a suit în ceruri.” Fapte 2:34. Şi motivul este că „David a adormit cu părinţii săi şi a 
fost îngropat.” 1 Regi 2:10. 

Despre Ştefan este scris: „Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: ‚Doamne, nu le ţinea 
în seamă păcatul acesta!’. Şi după aceste vorbe, a adormit.” Fapte 7:60. De aceea, este clar că Biblia 
învaţă în mod lămurit că atunci când un om moare, adoarme. Cuvântul lui Dumnezeu învaţă în mod 
clar adevărul despre somnul celor morţi. 

Moartea nu este altceva decât un somn inconştient, aşa cum este şi natural, atunci când locul 
de odihnă este mormântul. Dar iată şi dovada: „Cei vii ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic 
şi nu mai au nici o răsplată, căci memoria le este ştearsă. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi mânia lor, 
sunt acum duse şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. …Tot ce găseşte mâna 
ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în mormânt, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici 
chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!” Eclesiastul 9:5,6,10. „Nu vă încredeţi în prinţi, în fiii 
oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ şi în aceeaşi zi le pier şi 
gândurile lor.” Psalmul 146:3,4. Atunci când dragostea, ura, mânia şi gândurile omului au pierit iar 
memoria li s-a şters, nu mai poate fi nimic altceva decât inconştienţă. Şi chiar aceasta este moartea; 
şi aceasta este condiţia în care ajung oamenii atunci când mor – un somn liniştit, fără visuri. 

Dar relatarea Bibliei referitor la acest subiect nu se opreşte aici. „Dar acum, Hristos a înviat 
din morţi, pârga celor adormiţi.” 1 Corinteni 15:20. „Şi multe trupuri ale sfinţilor care adormiseră, 
au înviat şi au ieşit din morminte după învierea Lui.” Matei 27:52,53. Şi după cum Dumnezeu „L-a 
înviat din morţi pe Domnul nostru Isus”, tot aşa „pe cei ce au adormit în Isus îi va aduce Dumnezeu 
împreună cu El”; „Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom 
rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu 
un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor 
învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în 
nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” 1 Tesaloniceni 
4:15-17. „Nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea 
din urmă trâmbiţă”. 

Şi apoi este adevărat că „mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi.” Daniel 
12:2. Acesta este timpul spre care privea David atunci când a adormit, şi a mers alături de părinţii 
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săi. „Cât despre mine, voi vedea Faţa Ta în neprihănire: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul 
Tău.” Psalmul 17:15. Acesta este timpul spre care a privit Iov atunci când a spus „cât vor fi cerurile, 
nu se mai deşteaptă şi nu se mai scoală din somnul lui”. Pentru că cerurile se vor strânge atunci 
când va reveni Hristos şi când vor învia morţii. „Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci 
sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor.” Şi oamenii vor spune „munţilor şi 
stâncilor: ‚Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce stă pe scaunul de domnie şi de mânia 
Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi cine poate sta?’” Apocalipsa 6:14,16,17. 

De aceea, răspunsul Bibliei la întrebarea ridicată de Biblie, „Unde este omul atunci când îşi dă 
sufletul?”, este acesta: el doarme în mormânt până când trâmbiţa lui Dumnezeu va trezi morţii; până 
când glasul gloriosului Fiu al lui Dumnezeu îi va chema şi toţi cei ce sunt în mormânt Îi vor auzi 
vocea, deoarece Dumnezeu este Acela care oferă biruinţa asupra morţii, prin Domnul nostru Isus 
Hristos.  

Dragă cititorule, aceasta este o învăţătură folositoare, deoarece este învăţătura Cuvântului lui 
Dumnezeu, căci „aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: ‚Eu sunt Domnul 
Dumnezeul tău care te învăţ ce este de folos, şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!” Isaia 
48:17. Aceasta este calea pe care ne călăuzeşte Domnul Isus. Vei urma tu această cale? 

 
Îl preamăresc cei morţi pe Domnul? 

 
O altă întrebare este: Îl preamăresc cei morţi pe Domnul? În zilele noastre se spune că dacă o 

persoană este neprihănită sau dacă pretinde lucrul acesta, atunci când moare merge în rai şi se 
alătură oştilor cereşti în cântecele lor sfinte de laudă la adresa Creatorului. Dar în Scriptură această 
întrebare este ridicată în legătură cu altele într-o asemenea manieră şi pe un anume ton încât nu 
admit decât un răspuns negativ. 

Psalmistul spune: „Oare pentru morţi faci Tu minuni? Sau se scoală morţii să Te laude? Se 
vorbeşte de bunătatea Ta în mormânt şi de credincioşia Ta în Adânc? Sunt cunoscute minunile Tale 
în întuneric şi dreptatea Ta în ţara uitării?” Psalmul 88:10-12. Aici mormântul, locuinţa morţilor, 
este numit „ţara uitării”. Acest lucru este în armonie cu ceea ce am citit la întrebarea anterioară, că 
„cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nici o răsplată, căci memoria le este ştearsă”. Ei sunt în „ţara 
uitării”. „Şi dragostea lor, şi ura lor, şi mânia lor, sunt acum duse.” (Eclesiastul 9:5); şi „în aceeaşi 
zi le pier şi gândurile lor.” (Psalmul 146:4); şi „în mormânt, în care mergi, nu mai este nici lucrare, 
nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!” (Eclesiastul 9:10). Aşadar, din acest punct de vedere, 
nici o altă expresie nu ar fi putut descrie mai bine locul morţilor decât aceasta: „ţara uitării”. 
Psalmistul vorbeşte despre ea ca fiind „întunericul”. Despre aceasta Iov spune: „Merg ca să nu mă 
mai întorc, în ţara întunericului şi a umbrei morţii, o ţară a întunericului, asemenea întunericului 
însuşi, şi a umbrei morţii, fără nici o orânduială şi unde lumina este ca întunericul!” Iov 10:21,22. 
Despre cei care sunt demult morţi, David spune că „locuiesc în întuneric.” Psalmul 143:3. 

Despre cei ce locuiesc în acest loc, locuinţa morţilor, se ridică întrebarea: Îl preamăresc ei pe 
Domnul? Şi iată un răspuns direct: „Morţii nu Îl laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se 
pogoară în locul tăcerii.” Psalmul 115:17. Şi din nou: „Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de 
Tine; şi cine Te va lăuda în locuinţa morţilor?” Psalmul 6:5. Aceste cuvinte sunt cuvintele lui 
Dumnezeu. Ele sunt adevăr. De aceea, ideea potrivit căreia oamenii merg în rai sau oriunde în altă 
parte decât în această locuinţă a morţilor atunci când mor, nu poate fi adevăr. Domnul care ne 
vorbeşte în Biblie l-a făcut pe om. El ştie ce ne stă înainte. El ştie ce va fi după noi. El ne cunoaşte 
gândurile de departe. El este Cel ce spune: „Morţii nu ştiu nimic.” El este Cel ce spune: „Morţii nu-
L preamăresc pe Domnul”. El este Cel ce spune că locuinţa morţilor este „ţara tăcerii”. Noi credem 
implicit acest cuvânt, pentru că numai El ştie. El ne învaţă pentru a ne fi de folos şi, cu toate că se 
poate să fim nevoiţi să trecem prin această ţară a tăcerii, prin această vale a umbrei morţii, dacă ne 
încredem în El, nuiaua Sa şi toiagul Său ne vor mângâia, căci El a trecut pe aici înaintea noastră. El 
a murit şi trăieşte din nou. Dacă nădejdea noastră este în El, chiar dacă va trebui să mergem în 
locuinţa morţilor, totuşi vom ieşi din ea şi vom trăi prin El. 

Regele Ezechia a fost unul dintre puţinii regi buni pe care i-a avut Iuda. El „s-a îmbolnăvit de 
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moarte”. Domnul, prin profet, i-a trimis acest mesaj: „Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri şi nu 
vei mai trăi.” Isaia 38:1. Însă cu toate că acest cuvânt al Domnului a afirmat clar „vei muri şi nu vei 
mai trăi”, acum majoritatea oamenilor crede că atunci când un om moare, el trăieşte şi că trăieşte 
mai intens, mai adevărat decât înainte. Se crede că atunci când o persoană moare, cunoaşte mult mai 
multe lucruri decât înainte sau decât ar fi putut cunoaşte dacă nu ar fi murit; dar, din ceea ce am 
stabilit până acum, nu poate fi nimic mai sigur decât faptul că acest lucru nu reprezintă o învăţătură 
a Bibliei. 

În această teorie a conştienţei celor morţi stă făgăduinţa şi puterea, întreaga idee şi substanţă 
ale spiritismului, purgatoriului, rugăciunilor către cei morţi, închinării şi invocării sfinţilor etc. Dar 
aduceţi spiritismul împreună cu toate celelalte lucruri în faţa testului acestor versete şi unde mai 
există ele? Vor exista acolo unde sunt de fapt şi anume în cortegiul „acelui vechi şarpe care este 
diavolul şi Satan”, care i-a spus Evei celei nevinovate: „Cu siguranţă nu veţi muri”. Oamenii cred 
acum că este ciudat faptul că Eva a putut crede cuvântul lui Satan. Şi totuşi, având exemplul Evei 
înaintea lor împreună cu roadele sale înspăimântătoare ale acestor mii de ani, alături de Cuvântul lui 
Dumnezeu, cu linie după linie şi precept după precept – având toate acestea înaintea lor, mulţimi, în 
loc de a crede Cuvântul lui Dumnezeu, cred aceeaşi poveste pe care i-a spus-o Satan Evei. 

Atunci când profetul a mers la regele Ezechia cu mesajul să va muri şi că nu va mai trăi, 
Ezechia a fost foarte trist, şi-a întors faţa la perete, a plâns şi a spus: „Voi merge la porţile 
mormântului; sunt lipsit de restul anilor mei. Nu-L voi mai vedea pe Domnul, chiar pe Domnul, pe 
tărâmul celor vii”. Acestea, alături de multe altele, le-a spus în rugăciunea sa, iar Domnul l-a trimis 
din nou pe Isaia la rege şi i-a spus: „Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că voi 
mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale”. Atunci Ezechia L-a preamărit pe Domnul şi a 
spus: „Tu, în dragostea Ta pentru sufletul meu, mi-ai eliberat sufletul din groapa putrezirii. …Căci 
nu locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte şi cei ce s-au pogorât în groapă nu mai 
nădăjduiesc în adevărul Tău. Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut 
copiilor săi adevărul Tău.” Vezi Isaia 38. 

Luaţi în considerare această afirmaţie clară a Cuvântului lui Dumnezeu: „Căci nu locuinţa 
morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte şi cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în 
adevărul Tău” şi cu ajutorul ei probaţi noua teologie – timp de probă după moarte – care a fost 
recent discutată în toată ţara şi totala ei lipsă de valoare va fi întrezărită imediat. Atunci când un om 
moare, şansa sa de a învăţa adevărul s-a dus. El este mort. Este în „ţara uitării”, în mormânt şi cei ce 
merg acolo nu pot spera să afle adevărul lui Dumnezeu. Dacă nu l-au învăţat şi nu l-au iubit înainte 
de a merge acolo, nu-l vor mai învăţa niciodată. „Acum este vremea potrivită”. „Acum este ziua 
mântuirii”. „Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile”. Cei vii, ei şi nu cei morţi Îl 
preamăresc pe Domnul. 

De aceea, răspunsul biblic la această întrebare a Bibliei este: „Cei morţi nu-L preamăresc pe 
Domnul, nici unul dintre cei ce coboară în tăcere”. 

O altă întrebare importantă este: 
 

Dacă un om moare, va mai trăi? 
 
Această întrebare nu este în prezent atât de des ridicată pe cât ar trebui să fie. Întrebarea care 

acum este ridicată mai mult decât ar trebui să fie, este dacă omul moare cu adevărat – dacă există cu 
adevărat moarte. Şi, deoarece în majoritatea cazurilor se răspunde că omul nu moare, că „nu există 
moarte, ci numai o tranziţie”, din punctul de vedere potrivit căruia omul nu-şi încetează niciodată 
existenţa, nu ar fi deloc o întrebare potrivită: va mai trăi el din nou? 

Dar aşa cum s-a demonstrat, Biblia consideră acest subiect din perspectiva faptului că omul 
moare; şi atunci când este mort, el este pe deplin inconştient şi întreaga sa existenţă în viitor 
depinde de un răspuns afirmativ din Cuvântul lui Dumnezeu la întrebarea dacă el va mai trăi din 
nou. În Iov 14:14 se găseşte întrebarea la care ne referim aici: „Dacă un om moare, va mai trăi el 
din nou?” Iar în Isaia 26:19 avem răspunsul direct la întrebare: „Să învie, deci, morţii Tăi! Să se 
scoale trupurile mele moarte! Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta 
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este o rouă dătătoare de viaţă şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi”. 
Singura speranţă pentru o viaţă viitoare pe care o prezintă Cuvântul lui Dumnezeu constă în 

învierea morţilor. Aceasta este speranţa celui neprihănit; este nădejdea creştinului. Pavel, discutând 
acest subiect al învierii morţilor, dovedeşte mai întâi faptul că Hristos a înviat şi apoi afirmă: „Iar 
dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a 
morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci 
propovăduirea noastră este zădarnică şi zădarnică este şi credinţa voastră.” 1 Corinteni 15:12-14. 
Este evident faptul că unii din Corint, ca şi în zilele noastre, pretindeau credinţa în Hristos, dar în 
acelaşi timp nu credeau în învierea morţilor. Dar Pavel lămureşte acest lucru imediat spunând: 
„Dacă nu există o înviere a morţilor” credinţa voastră în Hristos este zadarnică. Aceasta dovedeşte 
lămurit faptul că nădejdea şi credinţa noastră în Hristos dau roade numai la şi prin învierea morţilor. 

Acest lucru este atât de important încât Spiritul lui Dumnezeu, prin apostolul, îl repetă. El 
afirmă din nou: „Dacă morţii nu învie, atunci Hristos nu a înviat; iar dacă Hristos nu a înviat, 
credinţa voastră este zadarnică şi sunteţi încă în păcatele voastre”. Aici se afirmă faptul că a nega 
învierea morţilor înseamnă a nega învierea lui Hristos, înseamnă a-l lăsa pe pretinsul credincios încă 
în păcatele lui; şi de aceea acest lucru distruge Evanghelia şi mântuirea lui Hristos. Acest lucru este 
urmat de cea mai importantă concluzie şi anume: dacă morţii nu învie, „atunci şi cei care au adormit 
în Hristos sunt distruşi”. Ar fi imposibil de arătat lămurit că întreaga speranţă pentru viaţa viitoare 
depinde de învierea morţilor. Dacă nu ar exista învierea morţilor, atunci cei morţi sunt nimiciţi. Iar 
acest lucru este afirmat nu referitor la cei răi, ci la cei neprihăniţi – „şi cei care au adormit în 
Hristos”, chiar şi aceştia au pierit dacă nu există o înviere a celor morţi. În versetul 32, acest lucru 
este repetat într-o altă formă: „Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, 
care-mi este folosul? Dacă nu învie morţii, atunci să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri”. 

Un astfel de argument este foarte rar auzit în zilele noastre. Acum, argumentul este: ce avantaj 
avem dacă ducem o viaţă creştină altruistă de vreme ce sufletul nu este nemuritor? Ce câştigăm 
făcând aceste lucruri dacă nu mergem în rai atunci când murim? Şi atunci se cântă: 

„Oh, trebuie să-L iubeşti pe Domnul, 
Sau nu poţi merge în rai atunci când mori!”. 
Adevărul este că deşi Îl iubeşti pe Domnul, nu poţi merge în rai când mori, dar poţi merge 

acolo la învierea morţilor, iar acest lucru se va întâmpla atunci când Domnul va reveni. Căci este 
scris: „Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul lui. 
Hristos este cel dintâi rod; apoi cei ce sunt ai lui Hristos la venirea Lui.” Versetele 22, 23. „Căci 
însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî 
din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi 
împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu 
Domnul.” 1 Tesaloniceni 4:16,17. „Astfel” vom merge în cer. Astfel Îl întâlnim pe Domnul. 

Speranţa vieţii prin Hristos la învierea morţilor este speranţa în care a trăit Pavel, speranţa în 
care el însuşi a trăit, speranţa pe care a predicat-o. Atunci când a stat înaintea consiliului, a spus: 
„Sunt Fariseu, fiu de Fariseu; din pricina nădejdii în învierea morţilor sunt dat în judecată”. Şi după 
aceea, atunci când a răspuns acuzelor ce i se aduceau înaintea lui Felix, a spus: „Am în Dumnezeu 
nădejdea aceasta pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi. …Sau 
să spună aceştia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat, când am stat înaintea Soborului, afară 
numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor: ‚Pentru învierea morţilor sunt dat eu 
în judecată astăzi înaintea voastră.’” Fapte 24:15-21. Din nou, atunci când a stat înaintea lui Agripa, 
a spus: „Şi acum, sunt dat în judecată, pentru nădejdea făgăduinţei pe care a făcut-o Dumnezeu 
părinţilor noştri şi a cărei împlinire o aşteaptă cele douăsprezece seminţii ale noastre, care slujesc 
necurmat lui Dumnezeu, zi şi noapte. Pentru această nădejde împărate Agripa, sunt pârât eu de 
Iudei! Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morţii?” Fapte 26:6-8. 

Acum aşezaţi aceste lucruri în ordine: 
A) A stat şi a fost judecat datorită nădejdii în făgăduinţa făcută de Dumnezeu. 
B) Aceasta era făgăduinţa făcută părinţilor lui. 
C) Această speranţă au avut-o toate cele douăsprezece seminţii – întregul Israel. 
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D) Datorită acestei nădejdi era el acuzat de iudei. 
E) Dar el a fost acuzat – chemat la judecată – de iudei „pentru învierea morţilor”. 
F) De aceea nădejdea în făgăduinţa lui Dumnezeu făcută părinţilor, este nădejdea făgăduinţei 

învierii morţilor. 
G) Acest lucru este accentuat de întrebarea lui Agripa: „Ce? Vi se pare de necrezut că 

Dumnezeu învie morţii?”. Atunci când Pavel era la Atena „le-a predicat pe Isus şi 
învierea.” Fapte 17:18. 

De aceea, este pe deplin demonstrat că speranţa pe care Dumnezeu a pus-o înaintea noastră în 
Hristos şi binecuvântata Sa Evanghelie, reprezintă speranţa învierii din morţi la viaţa veşnică şi 
slava eternă. Şi deoarece această înviere depinde întru totul de revenirea Mântuitorului nostru, de 
aceea a doua venire a Mântuitorului nostru este inseparabil legată de aceasta, de „binecuvântata 
nădejde” a creştinului. Aşa spune Domnul: „Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi 
oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în lumea 
de acum cu cumpătare, neprihănire şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei 
marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Isus Hristos.” Tit 2:11-13. 

Aceasta este ceea ce căuta Iov. El spune: „Aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor 
mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc.” Iov 14:14. Această schimbare este învierea, 
deoarece Pavel spune: „Nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală 
din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.” 1 Corinteni 15:51,52. Din nou Iov spune: „Dacă aştept, 
mormântul este locuinţa mea; mi-am făcut în întuneric patul. …Unde mai este atunci nădejdea 
mea?” Iov 17:13-15. Iată: „Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că se va ridica la urmă pe 
pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă viermii vor distruge trupul acesta, Îl voi 
vedea totuşi în trupul meu pe Dumnezeu, pe care Îl voi vedea pentru mine însumi şi ochii mei Îl vor 
vedea şi nu un străin. Nu mă mai pot stăpâni din cauza dorinţei după acea zi.” Iov 19:25-27. 

Din cauza timpului şi a spaţiului nu reuşim să cităm cuvintele acestei speranţe exprimate de 
David şi Isaia, Ieremia şi Ezechiel, Daniel, Osea şi Mica şi a tuturor profeţilor şi apostolilor. Nu 
putem cita din nou cuvintele potrivit cărora aceasta este speranţa făgăduinţei făcute de Dumnezeu 
părinţilor noştri, făgăduinţă din cauza căreia noi Îi slujim lui Dumnezeu zi şi noapte, în speranţa că 
se va împlini. De ce ar trebui spus acest lucru incredibil că Dumnezeu învie morţii? Cel neprihănit 
va trăi din nou la revenirea Domnului şi de aceea noi aşteptăm cu nerăbdare acea binecuvântată 
speranţă şi apariţia glorioasă a Domnului Isus Hristos. Asemenea credinciosului Iov, nu mai putem 
aştepta din cauza dorinţei după acea zi. Iar El ne asigură: „Cu adevărat voi reveni repede”, iar 
inimile noastre răspund: „Amin. Da, vino Doamne Isuse!”.  
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Cap. 2 
Consacrarea 

 

                                         „England's The Present Truth” vol. 9, nr. 2, 26 ian. 1893 

 
Consacrarea este pur şi simplu credinţa constantă a faptului că aparţinem Domnului şi nu 

nouă înşine. Cel care învaţă că acest lucru este un adevăr şi trăieşte în prezenţa constantă, vie şi în 
credinţa acestui important lucru – acesta este consacrat; şi aceasta este consacrarea. 

În sine, acest lucru nu este greu de realizat. Oamenii îl fac să fie greu pentru ei înşişi prin 
faptul că îşi imaginează că este cu totul altceva decât este în realitate şi încearcă să îl realizeze pe o 
cale care nu este a Domnului; şi chiar atunci nu reuşesc. Şi cu adevărat, dacă ei caută consacrarea pe 
o altă cale decât pe cea a Domnului, nu pot face altceva decât să nu reuşească. 

Este atunci adevărat că noi suntem ai Domnului? Bineînţeles că este, deoarece este scris: 
„Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ.” 1 Corinteni 6:20. Iar preţul este „sângele scump al lui Hristos, 
Mielul fără vină şi fără vreo pată.” 1 Petru 1:19. Căci El „S-a dat pe Sine pentru noi.” Tit 2:14. 

Acest „preţ” a fost plătit pentru fiecare suflet de pe pământ şi pentru fiecare suflet care a trăit 
vreodată sau care va trăi vreodată pe acest pământ, deoarece „El a murit pentru toţi”. Deoarece a 
murit pentru toţi, deoarece a plătit incredibilul preţ pentru toţi, deoarece S-a dat pe Sine pentru toţi, 
atunci este sigur faptul că toţi Îi aparţin. De aceea este scris: „Voi nu sunteţi ai voştri. Căci aţi fost 
cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi deci pe Dumnezeu în trupul şi în spiritul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu.” 1 Corinteni 6:19,20. 

El nu numai că S-a dat pe Sine pentru noi, ci şi pentru tot ceea ce ţine de noi – da, chiar pentru 
păcatele noastre. Pentru că, din nou, este scris că „S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre.” Galateni 
1:4. Şi a făcut lucrul acesta „pentru a ne elibera din această lume rea”, pentru a-Şi putea „curăţa 
pentru Sine un popor deosebit, zelos pentru fapte bune”, pentru a ne putea prezenta „fără vină 
înaintea prezenţei slavei Sale, cu o mare bucurie.” (Iuda 24) – într-un cuvânt, „pentru a ne putea 
aduce la Dumnezeu.” 1 Petru 3:18. 

El ne-a iubit atât de mult încât doreşte să ne salveze. Dar El nu ne poate salva în păcatele 
noastre. Ne va salva de păcatele noastre. Şi pentru că noi înşine nu suntem altceva decât păcat, 
pentru a ne putea avea, pentru a ne cumpăra, El a trebuit să cumpere şi păcatele noastre. Aşa că, 
prin faptul că S-a dat pe Sine pentru noi, El S-a dat pe Sine şi pentru păcatele noastre. Şi pentru că 
suntem ai Lui, pentru că ne-a cumpărat cu un preţ atât de mare, şi păcatele noastre sunt ale Lui, 
deoarece le-a cumpărat cu acelaşi preţ imens. 

Aşadar, Îl veţi lăsa să aibă păcatele pe care le-a cumpărat? Sau le veţi păstra pentru voi 
înşivă? Îi veţi îngădui să intre în posesia a ceea ce Îi aparţine? Îl veţi lăsa să facă ce doreşte cu ceea 
ce Îi aparţine? Şi ce va face El cu aceste păcate? Oh, le va ierta! 1 Ioan 1:9. Le va face albe ca 
zăpada. Isaia 1:18. Le va şterge. Evrei 9:26. Le va arunca în adâncul mării. Mica 7:19. Le va 
îndepărta de noi ca estul de vest. Psalmul 103:12. Le va arunca pe toate în spatele Său. Isaia 38:17. 
Şi atunci când vor fi acolo, El şi tronul Său vor fi între noi şi ele, ca garanţie că suntem eliberaţi de 
ele; şi curcubeul din jurul tronului va fi semnul – dovada – legământului veşnic că păcatele şi 
fărădelegile noastre nu vor mai fi amintite. Evrei 8:12. 

Astfel, prin faptul că S-a dat pentru păcatele noastre, El S-a dat pe Sine nouă. Prin faptul că S-
a dat pentru noi, El S-a dat pe Sine nouă. Aşadar, atunci când Îl vom lăsa să deţină păcatele noastre, 
Îl vom primi pe El în locul lor. Atunci când Îl vom lăsa să ne aibă pe noi înşine, Îl vom primi pe El 
în schimb. Nu ai dori să-L ai mai degrabă pe El decât păcatele tale? Atunci îngăduie-I să le aibă. Fă 
acest schimb binecuvântat azi! Nu ai dori mai degrabă să mergi pe calea Sa decât pe a ta? Nu ai dori 
să ai mai degrabă viaţa Sa decât pe a ta? Nu ai dori să ai mai degrabă temperamentul Lui decât pe al 
tău? Nu ai dori să ai mai degrabă caracterul Său decât pe al tău? Nu ai dori să-L ai mai degrabă pe 
El decât pe tine însuţi? „Cu siguranţă că aş vrea” vei spune. Atunci, oh, ia-L acum; fă 
binecuvântatul schimb şi predarea acum şi pentru totdeauna! 

Aceasta este consacrarea. Şi astfel ea este o încredinţare zilnică, de fiecare oră, constantă, cu 
recunoştinţă şi mulţumire că suntem ai Săi. Aşa că, zilnic „consacră-te pe tine însuţi lui Dumnezeu 
de dimineaţă. Fă ca lucrul acesta să fie cel dintâi pe care îl faci. Rugăciunea ta să fie: ‚Oh, Doamne, 
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primeşte-mă pe deplin să fiu al Tău. Aşez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseşte-mă 
astăzi în serviciul Tău. Rămâi cu mine şi fă ca toată lucrarea mea să fie realizată în Tine.’ Aceasta 
este o chestiune zilnică. În fiecare dimineaţă consacraţi-vă lui Dumnezeu pentru ziua respectivă. 
Predaţi-I toate planurile voastre Lui pentru a fi realizate sau abandonate după cum va arăta 
providenţa Sa. Spuneţi: sunt proprietatea lui Isus Hristos şi în fiecare ceas trebuie să mă consacru pe 
mine însumi în serviciul Său. Astfel, zi de zi predă-ţi viaţa în mâinile lui Dumnezeu şi în acest fel 
viaţa ta va fi modelată din ce în ce mai mult după viaţa lui Hristos”. Aceasta este consacrarea. Şi nu 
este o povară, ci o bucurie vie, veşnică. 

De aceea, „recunoaşteţi voi înşivă că sunteţi cu adevărat morţi faţă de păcat şi vii pentru 
Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. …Predaţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca nişte 
înviaţi din morţi şi trupurile voastre ca instrumente ale neprihănirii pentru Dumnezeu. Căci păcatul 
nu va mai avea putere asupra voastră”. „Păcatul nu va mai avea putere asupra voastră” – valorează 
această promisiune pentru tine? Ea valorează tot atât de mult cât Dumnezeu pentru unul care se 
recunoaşte pe sine mort faţă de păcat şi viu pentru Dumnezeu prin Isus Hristos; şi care se predă pe 
sine şi trupul său lui Dumnezeu ca instrumente pentru ca Dumnezeu să le folosească. Unuia ca 
acesta Dumnezeu i-a spus: „Păcatul nu va mai avea putere asupra ta”. Mulţumim Domnului pentru 
această binecuvântată promisiune a eliberării de păcat şi de toată puterea păcatului. Iar El va face 
din această promisiune o realitate în viaţa şi experienţa fiecăruia care crede acest lucru şi care se 
predă lui Dumnezeu. Tu oferi credinţa, iar El va oferi realitatea acestui lucru. Tu te predai Lui, iar 
El te va folosi. Îi predai trupul tău, iar El îl va folosi numai ca instrument al neprihănirii. Şi astfel, 
„păcatul nu va mai avea putere asupra ta”, pentru că Dumnezeu este mai puternic decât păcatul. 
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Cap. 3 
Încrederea lui Dumnezeu în tine 

 
                          „Review and Herald” 4 ian. 1898 

 
Ai fost şi eşti mulţumit pentru că ai încredere în Dumnezeu. 
Acest lucru este bun, pentru că este mare lucru să nu mai ai îndoială şi nesiguranţă, ci 

încrederea în Dumnezeu stabilizată în minte şi în inimă. De aceea, lucrul acesta este cu adevărat 
ceva pentru care să fii bucuros, că ai încredere în Dumnezeu. 

Dar există un lucru şi mai mare decât acesta pentru care trebuie să fii bucuros şi anume, că 
Dumnezeu are încredere în tine. 

Cu adevărat, încrederea pe care o are Dumnezeu în noi reprezintă fundamentul încrederii pe 
care o avem noi în El. 

Dacă ne gândim numai la valoarea acestui lucru, cu adevărat că este puţin lucru că noi avem 
încredere în El, în timp ce faptul că El are încredere în noi este ceva dincolo de orice comparaţie. 

Gândiţi-vă numai la ce eram – oameni plini de păcat, despărţiţi de Dumnezeu şi vrăjmaşi în 
minţile noastre prin faptele rele. Şi totuşi, atunci când eram în această stare, Dumnezeu a investit în 
noi deliberat tot ceea ce avea – marele preţ al Fiului Său în care locuieşte toată plinătatea lui 
Dumnezeu. Aceasta este o dovadă imensă de încredere. 

El a avut o asemenea încredere în noi încât a investit în noi – nişte străini şi duşmani – tot ce 
avea şi tot ceea ce este – chiar pe Sine Însuşi, aşteptându-Se ca încrederea Sa în noi să distrugă 
despărţirea, să înfrângă duşmănia şi să câştige încrederea noastră în El. 

Iar această destul de îndrăzneaţă încredere în noi ne-a câştigat de fapt din această înstrăinare şi 
duşmănie la încrederea în El. Acesta este singurul lucru care a putut sau care ar fi putut vreodată să 
ne câştige. Astfel, încrederea Sa în noi este temeiul încrederii noastre în El. 

Şi astfel este stabilit şi ilustrat principiul divin potrivit căruia încrederea naşte încredere, da, 
că încrederea împinsă până la nesăbuinţă va naşte încredere în ceea ce pare nesăbuit; deoarece nici o 
persoană nu poate contempla în mod cinstit şi serios încrederea uimitoare pe care Dumnezeu a 
arătat-o în noi, fără să fie câştigat la încredere în Dumnezeu, încredere care înseamnă o desăvârşită 
abandonare în încredere – o încredere care îi menţine neclintiţi şi constanţi în fiecare vicisitudine pe 
care o poate cunoaşte această lume – foc, potop, suferinţă, persecuţie, chiar moartea. 

Dar nici minunata încredere a Domnului nu încetează să se manifeste o dată ce ne-a câştigat 
încrederea, ci când ne-a câştigat încrederea, atunci ne încredinţează propria Sa onoare în lume. El 
nu a rămas aici în persoană pentru a-Şi păzi onoarea şi caracterul. Nu, El a părăsit lumea şi Şi-a 
lăsat apostolii aici în locul Său, încredinţându-ne tuturor onoarea şi caracterul Său. „Cum Tatăl Meu 
M-a trimis, tot aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Ioan 20:21. Eşti credincios încrederii sau trădezi 
nemărginita Sa încredere? 

Da, faptul că noi avem încredere în Dumnezeu este un lucru mare; dar, oh, dincolo de a putea 
fi comparat, este faptul că Dumnezeu are încredere în noi – şi ce încredere! Fie ca această 
desăvârşită încredere a lui Dumnezeu în noi să ne păzească de la a fi laşi faţă de încredinţare şi de la 
a trăda vreodată acea încredere. 
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Cap. 4 
Dumnezeul nostru este un foc mistuitor 

 

                                     „Review and Herald” 24&31 ian. 1899 

 
Domnul vine. Vine cu mare putere şi mare slavă. Iar „Dumnezeul nostru este un foc 

mistuitor”. Despre vremuri şi soroace nu aveţi nevoie să vă vorbesc, pentru că ştiţi bine voi înşivă 
că ziua Domnului vine ca un hoţ noaptea. Căci atunci când vor zice „Pace şi siguranţă!” o distrugere 
se va năpusti asupra lor şi nu vor afla scăpare. Şi cu toate că este adevărat că nu aveţi nevoie să vă 
vorbesc despre timpuri şi soroace, există ceva în legătură cu venirea Sa despre care este esenţial să 
vorbim şi la care să medităm mereu şi anume, efectul venirii Sale; pentru că El vine „într-o flacără 
de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia 
Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de 
la slava puterii Lui.” 2 Tesaloniceni 1:8,9. 

Din nou este scris: „Şi atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu 
spiritul gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.” 2 Tesaloniceni 2:8. Aşadar, atunci când 
vine în slava Sa, aceasta este o slavă distrugătoare, nimicind pe toţi cei răi şi pe toţi cei ce au vreo 
răutate în ei. 

Şi din nou este scris: „Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care 
va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el. …Voi pedepsi lumea pentru 
răutatea ei şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor.” Isaia 13:9,11. Şi „Cine va putea să sufere însă ziua 
venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El?” Maleahi 3:2. Aceasta este întrebarea. 
Pentru că El este un foc mistuitor şi pentru că atunci când va veni, Îl vom vedea aşa cum este, va 
trebui să-L întâlnim ca foc mistuitor aşa cum este şi nu putem evita lucrul acesta. 

Atunci când vine nu se mai raportează la persoane aşa cum o făcea înaintea venirii Sale. „Căci 
înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului”. La fel de sigur că El este aşa cum este, tot 
aşa va veni aşa cum va veni; şi la fel de sigur că Îl vom vedea aşa cum este, tot aşa toţi – fiecare 
dintre noi – vom fi trataţi după cum suntem. Nu mai există nici o schimbare a caracterului, nu mai 
există posibilitatea de a mai face vreo schimbare în noi înşine în acea zi. 

Oricum, în acea zi ca şi în alte zile, nu asupra oamenilor vine mânia lui Dumnezeu, ci asupra 
păcatelor oamenilor şi numai asupra oamenilor în măsura în care sunt identificaţi cu păcatele lor. 
„Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer” nu împotriva oamenilor răi, nu împotriva 
oamenilor nelegiuiţi, ci „împotriva oricărei răutăţi şi nelegiuiri a oamenilor.” Romani 1:18. Şi 
numai în măsura în care oamenii se agaţă de nelegiuire, numai în măsura în care renunţă la adevăr 
pentru nelegiuire, mânia lui Dumnezeu se va descoperi din cer împotriva lor; şi chiar şi atunci, nu 
împotriva lor în primul rând, ci împotriva păcatului de care se agaţă şi pe care nu îl vor abandona. Şi 
pentru că şi-au făcut astfel alegerea, prinzându-se cu putere de alegerea lor, trebuie să suporte 
consecinţele alegerii lor atunci când alegerea a ajuns la final. Aşa că este scris şi citesc din nou: 
„Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei răutăţi şi nelegiuiri a oamenilor, care 
suprimă adevărul în nelegiuire”. 

Continuând de unde am citit anterior, „Şi atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Isus 
îl va nimici cu spiritul gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin 
puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile 
nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie 
mântuiţi. Din această pricină Dumnezeu le trimite o puternică amăgire, ca să creadă o minciună: 
pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi”. „Nu au 
crezut adevărul”. Ştiau despre el, le-a fost prezentat, inimile lor le-au spus, Spiritul lui Dumnezeu 
le-a spus că acesta era adevărul, propria lor conştiinţă a fost de acord cu acesta, dar nu au crezut 
adevărul, „au găsit plăcere în nelegiuire” şi au suprimat, au alungat adevărul în nelegiuire; şi „din 
această pricină” mânia lui Dumnezeu se arată din cer şi îi loveşte. 

Aşa cum am afirmat înainte, mânia lui Dumnezeu nu vine asupra lor în primul rând, ci 
împotriva lucrului pe care îl iubesc, împotriva lucrului de care se agaţă şi de care nu vor să fie 
despărţiţi. Şi în final, în acea mare zi în care are loc judecata şi, la dreapta şi la stânga vor fi toţi 
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oamenii care au trăit vreodată, cei de la stânga vor pleca „în focul cel veşnic pregătit” nu pentru ei, 
ci „pentru diavol şi îngerii lui”. Domnul a făcut tot ce a putut pentru ca ei să nu ajungă niciodată 
acolo. L-a dat pe Fiul Său pentru a-i salva, pentru ca ei să nu ajungă niciodată acolo. Nu a fost 
pregătit pentru ei. El nu doreşte ca ei să fie pierduţi, dar ei trebuie să meargă acolo deoarece acolo 
este ceea ce au ales; acela este locul de care s-au legat şi de care nu vor fi despărţiţi. De aceea El 
spune: „Depărtaţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii 
săi”. 

Nu pregătit pentru voi. Dumnezeu în acea zi – Domnul Isus Hristos în acea oră – când acel 
cuvânt va fi rostit, va fi tot atât de îndurerat pe cât a fost în acea oră pe cruce. Îi va părea tot atât de 
rău că ei trebuie să meargă în acel loc care nu a fost pregătit pentru ei pe cât I-a părut în acea oră 
când era pe cruce. Nu este plăcerea Sa ca cineva să fie acolo. Ei sunt acolo din cauza păcatului de 
care s-au alipit în mod inseparabil. Şi aceasta fiind alegerea lor irevocabilă, ei au acum pur şi simplu 
posibilitatea de a o primi cu adevărat, pe deplin ceea ce au ales. Întotdeauna au avut posibilitatea de 
a alege; au ales, s-au lipit de acea alegere; şi atunci când primesc consecinţa alegerii lor, cu adevărat 
nu mai există nici o posibilitate de a se plânge. Dumnezeu a făcut tot ce I-a stat în putinţă, dar ei au 
refuzat. 

Aşadar, cu toate că este adevărat că Dumnezeu nu doreşte ca ceva din toate acestea să vină 
asupra omului, totuşi, deoarece „Dumnezeu este un foc mistuitor”, aşa trebuie să se întâmple. Fiind 
un foc mistuitor şi venind aşa cum este, El vine în mijlocul focului pentru a aduce nelegiuirii ceea 
ce i se cuvine; şi oricine este lipit de nelegiuire trebuie să meargă pe acelaşi drum. 

„Răzbunându-se pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu”. Ei au avut posibilitatea de a-L 
cunoaşte pe Dumnezeu. Mulţimi pretind că-L cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor Îl neagă. Ei 
au o formă de evlavie – pretinsă – dar ei neagă puterea ei. Cunoaşteţi aceste cuvinte: „În zilele din 
urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lacomi, lăudăroşi, 
mândri, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, 
neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, de temut, dispreţuitori ai celor ce sunt buni, trădători, 
obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă 
de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. Din aceştia sunt cei care se 
strecoară în case şi momesc pe femeile uşuratice îngreunate de păcate şi frământate de felurite 
pofte, …osândiţi în ce priveşte credinţa”. Iar distrugerea vine la ei nu pentru că nu au de ales, ci 
pentru că au dispreţuit toate şansele pe care le-au avut; nu pentru că nu au avut nici o posibilitate de 
a-L cunoaşte pe Dumnezeu, ci pentru că au respins fiecare ocazie pe care Dumnezeu le-a oferit-o de 
a-L găsi şi de a-L cunoaşte aşa cum Se descoperă pe Sine. 

Dumnezeu este nevinovat, pentru că Isus a spus: „Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le 
crede, nu Eu îl judec; căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să salvez lumea. Pe cine Mă respinge şi 
nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l judeca.” Ioan 12:47,48. 

Acum să aflăm cine! Nu este Isus Hristos. El spune că nu este. Nu este Dumnezeu; pentru că 
Domnul Isus a spus: „Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le crede, nu Eu îl judec”. Ne El este 
acela. Dar este cineva care îl judecă şi cred că putem afla cine este! Priviţi din nou: „Dacă aude 
cineva cuvintele Mele”. Acel cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul vieţii lui Dumnezeu 
pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul vieţii lui Dumnezeu este viaţă veşnică pentru că 
viaţa lui Dumnezeu este veşnică. Deci acesta este cuvântul vieţii veşnice. Acel cuvânt este rostit. 
Toţi îl aud. „Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le crede” şi „pe cine Mă respinge şi nu primeşte 
cuvintele Mele” – acel cuvânt fiind cuvântul vieţii, atunci când vine la tine sau la mine sau la 
oricare alt om, viaţa veşnică vine la tine sau la mine sau la oricine altcineva. În „cuvintele vieţii 
veşnice”, viaţa veşnică vine la cel la care vine cuvântul. Şi când el respinge cuvântul, el respinge 
viaţa veşnică. Şi prin faptul că alege să respingă viaţa veşnică, alege moartea veşnică. 

Este propria noastră alegere de a respinge viaţa veşnică; şi prin faptul că o respingem, alegem 
moartea. Şi atunci când moartea vine la cel ce a ales-o, cine i-o aduce? Cine l-a socotit vrednic de 
moarte? Cine l-a judecat? Cine l-a condamnat la moarte? Numai el însuşi! Nimeni altcineva nu este 
implicat în acest lucru. Dumnezeu a făcut tot ce a putut: a trimis viaţa veşnică la el, l-a înconjurat cu 
orice ademenire posibilă, cu fiecare invitaţie pentru a o primi, a făcut-o atractivă pentru el, a fost 
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înfrumuseţată, decorată, făcută tot atât de frumoasă pe cât de frumos poate fi făcut adevărul lui 
Dumnezeu şi propria lui inimă a aprobat-o; Spiritul lui Dumnezeu i-a spus: „Acesta este lucrul 
drept, acesta este adevărul”; dar el „şi-a găsit plăcerea în nelegiuire”. A respins cuvântul şi prin 
faptul că a respins cuvântul vieţii, a respins viaţa veşnică; şi prin aceasta a ales moartea veşnică. Şi 
atunci când primeşte moartea veşnică, aceasta este numai ceea ce a ales. El însuşi s-a simţit vrednic 
de ea. 

Atunci când Pavel şi Barnaba erau în Antiohia, iar evreii au contrazis şi au blestemat aceste 
lucruri care au fost propovăduite de Pavel şi Barnaba neamurilor, aceşti oameni ai lui Dumnezeu au 
prins curaj şi au spus: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă; dar fiindcă voi nu-l 
primiţi şi singuri vă judecaţi pe voi înşivă nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre 
neamuri.” Fapte 13:46. Atenţie! Nu au spus „Vă judecăm nevrednici de viaţa veşnică.” Nu! Voi „vă 
judecaţi pe voi înşivă nevrednici de viaţa veşnică”. Oricine va fi nimicit s-a condamnat singur la 
acea osândă. 

Întreaga Scriptură este fondată pe acest gând – că nu împotriva persoanei, ci împotriva a ceea 
ce persoana s-a fixat vine mânia lui Dumnezeu. Şi, după ce Domnul aduce acea răzbunare primară 
numai împotriva păcatului, deoarece mânia Sa se manifestă numai împotriva răutăţii şi nelegiuirii, 
căci El a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-i despărţi pe oameni de păcat, în acea zi în care El 
vine şi se descoperă pe Sine lumii, iar lumea Îl va vedea aşa cum este, numai păcatul va fi cel 
împotriva căruia El va aduce răzbunarea. 

Ce putea face mai mult Dumnezeu pentru a înlătura păcatul? L-a dat pe singurul Său Fiu 
născut, Hristos S-a dat pe Sine Însuşi pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică. El a garantat fiecărui suflet care va crede că nu va muri. Lumea nu citeşte sau o face de 
cele mai multe ori greşit: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu 
născut pentru că oricine crede în El poate nu va pieri, ci va avea viaţă veşnică. Nu aşa! Următorul 
verset conţine cuvântul „poate”. „Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume pentru a condamna 
lumea, ci pentru ca lumea să poată fi salvată prin El.” Este posibil! Atunci când Dumnezeu L-a dat 
pe Fiul Său, în acel dar El a stabilit veşnica posibilitate ca fiecare suflet din lume să fie salvat. Dar 
aici se găseşte cuvântul „poate”, deoarece salvarea fiecăruia depinde de alegerea sa. Domnul nu ne 
va salva în ciuda a ceea ce alegem. El a făcut lucrul acesta posibil prin darul lui Hristos ca fiecare 
dintre noi să fie salvat. Depinde de noi dacă alegem salvarea pe care a dăruit-o, fie vom lua crucea 
şi vom adopta mijloacele care ne vor garanta salvarea. 

Dar atunci când cineva Îl alege pe Hristos şi crede în El, nu mai există nici un „poate”. Atunci 
este o certitudine. Atunci se aplică versetul care conţine certitudinea şi citeşte: „Pentru că atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu născut pentru ca oricine crede în El 
să nu (nu „poate nu va”) piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Credinţa în Hristos spulberă orice 
incertitudine care a existat vreodată şi face din aceasta o certitudine veşnică. Aşadar, oricărui suflet 
care crede în Isus Dumnezeu îi spune: Eu însumi îţi garantez că „nu vei pieri”. Fiecărui suflet din 
lume, indiferent de cât de rău este, mesajul lui Dumnezeu este că El are mijloacele, că El a stabilit 
totul şi l-a făcut atât de sigur încât cu certitudine, dacă un suflet crede în Isus Hristos, acel suflet „nu 
va pieri”. Aceasta este o ofertă bună. Este infinit de corectă şi infinit de generoasă. Este tot atât de 
dreaptă şi de generoasă ca şi Dumnezeu. 

Distrugerea păcatului este singura cale de salvare. Numele Său va fi „Isus, pentru că El Îşi va 
salva poporul din păcatele lui”. Aşadar, atunci când accept această ofertă, cu siguranţă că dacă eu 
cred în Isus nu voi pieri. Şi prin aceasta accept hotărârea că voi renunţa la păcat. Sunt de acord că 
doresc să fiu despărţit de păcat şi că mă voi despărţi de păcat. Ascultaţi: „Ştim bine că omul nostru 
cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie distrus”. Atunci scopul 
crucii lui Hristos este distrugerea păcatului. Să nu uitaţi niciodată acest gând. Reţineţi-l pentru 
totdeauna: crucea lui Isus Hristos – crucificarea lui Isus Hristos, scopul acesteia – este distrugerea 
păcatului. Mulţumim Domnului, acest scop va fi împlinit. Acum să citim întregul verset: „Ştim bine 
că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie distrus, ca 
să nu mai servim păcatului.” Romani 6:6. Aici nu este numai distrugerea păcatului, dar şi eliberarea 
de a-i servi. „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră.” Versetul 14. Haideţi să urmărim acest 
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gând pe scurt până la sfârşitul capitolului. În el se găseşte întreaga biruinţă şi bucurie creştină. 
„Căci cel care este mort, este eliberat de păcat”. Cel care este crucificat, cel care a acceptat 

moartea lui Isus Hristos şi este crucificat împreună cu El, el este cel care este eliberat de păcat. 
„Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El”. Dar unde 

trăieşte El? Trăieşte El în păcat? Niciodată nu a trăit acolo. Atunci tot atât de sigur pe cât noi trăim 
cu El, trăim cu El liberi de păcat. 

„Ştiind că Hristos a fost înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire 
asupra Lui”. Nu mai poate avea stăpânirea pe care a avut-o. A avut stăpânirea pentru că El s-a 
predat stăpânirii morţii; dar moartea nu L-a putut ţine pentru că El era despărţit de păcat. Şi nici pe 
altcineva nu poate moartea să-l ţină; chiar dacă a avut stăpânirea, ea nu-l poate ţine pe omul care 
este liber de păcat. 

„Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu prin Isus Hristos 
Domnul nostru. Nu lăsaţi păcatul să mai domnească în trupul vostru muritor, ca să mai ascultaţi de 
poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; 
ci predaţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca cei care sunt vii din morţi; şi daţi lui Dumnezeu 
mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra 
voastră”. 

Aici apostolul afirmă că păcatul nu va mai avea stăpânire asupra voastră. De aceea, nu lăsaţi 
ca păcatul să stăpânească în trupul vostru, în mădularele voastre. Să mergem puţin mai înainte: „Nu 
ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este 
vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?”. 
Următorul verset afirmă: „Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai 
păcatului, aţi ascultat acum din inimă de acea doctrină care v-a fost dată. Şi prin chiar faptul că aţi 
fost eliberaţi de păcat, aţi devenit robi ai neprihănirii”. 

Crucea lui Hristos nu oferă numai eliberarea din păcat, ci îi face pe oameni servi ai 
neprihănirii. Următorul verset ne spune că servirea neprihănirii este „spre sfinţire”; finalul sfinţirii 
este viaţa veşnică şi fără sfinţire „nimeni nu-L va vedea pe Domnul”. 

Atunci este foarte clar, clar ca „Bună ziua!” că singura pregătire pentru venirea Domnului este 
despărţirea de păcat. Nu contează cât de mult vorbim despre venirea Domnului, nici cât de mult 
predicăm despre semnele timpului, nici cât de mult ne pregătim altfel, chiar dacă vindem tot ceea ce 
avem şi dăm săracilor; dacă nu suntem despărţiţi de păcat, având ca ţintă constantă a fi despărţit în 
mod absolut de păcat şi a servi neprihănirii în vederea sfinţirii, nu ne pregătim deloc pentru venirea 
Domnului; întreaga noastră pretenţie este o înşelăciune. Se poate să nu trăim ca şi când ar fi o 
înşelăciune, dar ne pricinuim o înşelăciune. Se poate să ne auto înşelăm prin ea, dar nu contează 
asta. Dacă ţinta noastră constantă nu este deplina despărţire de păcat, pretenţia noastră este o 
înşelăciune. 

Pretenţia de a fi un adventist, de a fi un adventist de ziua a şaptea, aşteptând venirea 
Domnului, spunându-le oamenilor că venirea Domnului este aproape, privind semnele timpului – 
toate aceste lucruri sunt drepte, absolut şi pentru totdeauna drepte. Dar, cu toate că le am pe toate 
acestea şi nu am acel singur lucru, acea unică ambiţie de a fi despărţit de păcat şi de robia păcatului, 
pretenţia mea de credincios adventist este o înşelătorie; pentru că dacă nu sunt despărţit de păcat nu-
L pot întâlni pe Domnul deloc în pace. De aceea, dacă singura mea ambiţie nu este despărţirea de 
păcat şi de robia acestuia, nu sunt pregătit deloc de a-L întâlni pe Domnul. 

Aşadar, întrebarea pentru fiecare dintre noi aici, astăzi şi pentru toţi adventiştii de ziua a 
şaptea este: vă pregătiţi să-L întâlniţi pe Domnul, pe care, fără sfinţire, nici un om nu-L poate 
vedea? Am să vă întreb mai mult decât atât: sunteţi pregătiţi să-L întâmpinaţi pe Domnul? Nu aveţi 
nevoie să vă vorbesc acum despre timpuri şi soroace. Nu este necesar să stau aici şi să vorbesc 
despre cât de aproape este venirea Domnului. Semnele se înmulţesc pe pământ. Sunteţi adventişti. 
Ştiţi toate aceste lucruri; dar este bine ca acum şi întotdeauna să stau aici şi să întreb: sunteţi 
despărţiţi de păcat? Şi fiind despărţiţi de păcat, sunteţi pregătiţi să-L întâlniţi pe Domnul? Pentru că 
Dumnezeul nostru este un foc mistuitor şi nu este de nici un folos a încerca să scăpăm de acest 
lucru. El spune că este ceea ce este. Şi cu cât mai repede tu şi cu mine înţelegem că Dumnezeu este 
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un foc mistuitor, cu atât mai bine. 
Hristos vine. Vorbim despre aceasta. Vine pentru noi, vine într-un foc mistuitor, vine 

asemenea unui foc mistuitor; dar aş dori să ştiu la ce ne foloseşte să vorbim despre venirea Lui dacă 
nu suntem pregătiţi să-L întâmpinăm ca foc mistuitor? Nu este decât înşelătorie ca cineva să treacă 
nepăsător atunci când acest lucru este un adevăr veşnic. 

Vă amintiţi? Cuvântul nu spune numai că Îl vom vedea, dar şi că Îl vom vedea aşa cum este. 
Aşa este; Îl vom vedea ca foc mistuitor, iar eu mă bucur pentru aceasta. Mulţumesc Domnului! Iată 
o descriere a Lui atunci când Ioan L-a văzut aşa cum este – L-a văzut aşa cum Îl vom vedea şi noi – 
şi ce a văzut? Numai câteva puncte: „Ochii Îi erau asemenea unei flăcări de foc”, „picioarele Lui 
erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor”; şi „faţa Lui era ca soarele, când străluceşte în toată 
puterea lui”. Hainele Îi erau „de un alb pe care nici un nălbitor de pe pământ nu-l poate da”, „alb ca 
lumina” – albul acelei străluciri care distruge, arde. Aşa este El. Şi aşa va fi când va veni; şi fără 
sfinţire, nici un om nu-L poate vedea. Fără despărţire de păcat nimeni nu va sta. 

Atunci întrebarea pentru tine şi pentru mine astăzi şi pentru totdeauna este: cum vom fi în aşa 
măsură despărţiţi de păcat încât să-L putem întâlni ca foc mistuitor? Cum, cum, cum? 

Priveşte la tine însuţi şi la înregistrarea făcută despre tine, iar eu voi privi la mine însumi şi la 
înregistrarea făcută despre mine. Vom privi la trăsăturile rele care sunt în noi, la eforturile pe care 
le-am făcut şi la dorinţa pe care am avut-o de a birui aceste hăituieli şi de a ne despărţi de tot răul 
pentru a fi cu adevărat pregătiţi. Vom avea suficient timp pentru a ne pregăti? În scurtul timp care a 
mai rămas până la acea zi – mai este timp? Şi dacă va fi, când va veni acel timp în care tu şi cu mine 
vom fi realizat această dorinţă de a ne fi despărţit de păcat pentru a fi pregătiţi să-L întâlnim într-un 
foc mistuitor? Răspunsul este: niciodată. Acel timp nu va veni niciodată, niciodată. 

Atunci ce să facem? Să nu mă înţelegeţi greşit. Nu am afirmat că nu va veni niciodată timpul 
în care să fim despărţiţi de păcat. Am spus: priviţi la voi înşivă, iar eu voi privi la mine însumi şi 
vom vedea ce suntem acum, plini de trăsături rele şi ce progres mic am făcut în această lucrare de 
biruinţă şi puneţi-vă întrebarea: când va veni timpul când tu şi cu mine ne vom despărţi de păcat 
pentru a-L întâmpina într-un foc mistuitor? Despre timpul acela am spus că nu va veni niciodată, 
niciodată. 

Dar mărit fie Domnul! Există un timp pentru a fi despărţiţi de păcat. Nu va veni nici un timp 
în care să putem face noi înşine această lucrare, dar acel timp este acum, CHIAR ACUM, pentru a 
fi despărţiţi de păcat. Timpul pentru a fi despărţiţi de păcat este chiar acum, iar acest „acum” 
cuprinde tot timpul, căci „acum este timpul potrivit; acum este ziua salvării”. Numai Dumnezeu ne 
poate despărţi de păcat; o va face şi o va face chiar acum. Binecuvântat fie Numele Lui! 

Dar ceea ce cu toţii trebuie să înţeleagă este următorul lucru: singurul mod prin care 
Dumnezeu poate să despartă pe cineva de păcat este prin chiar acel foc mistuitor al prezenţei Sale. 
De aceea, singura cale prin care tu şi cu mine putem fi vreodată despărţiţi de păcat pentru a-L 
întâlni pe Dumnezeu aşa cum este El, în acel foc mistuitor din acea zi, este de a-L întâlni ASTĂZI 
aşa cum este El, în focul mistuitor care este El. Singura cale prin care putem fi pregătiţi de a-L 
întâlni la revenirea Sa din acea mare zi este de a-L întâlni astăzi. Pentru că El vine la oameni acum 
tot atât de sigur după cum va veni la omenire în acea mare zi. „Nu vă voi lăsa nemângâiaţi; VOI 
VENI LA VOI.” Ioan 14:18. Dar nu uitaţi că, fie că vine la mine sau la voi acum sau fie ca vine la 
alţii în acea mare zi, El vine numai ca un foc mistuitor. 

Ascultaţi: „Dacă cineva Îmi aude glasul şi deschide uşa” – ce spune? – „voi veni la el”. Bun! 
Mulţumim Domnului! Şi „El este un foc mistuitor”; şi când va intra la tine, acea apariţie va mistui 
tot păcatul din tine astfel încât atunci când va veni pe norii cerului în foc mistuitor, să-L poţi întâlni 
cu bucurie în focul mistuitor care este El. 

Atunci, auzi tu vocea aceasta? „Iată, Eu stau la uşă şi bat; dacă cineva Îmi aude glasul, VOI 
INTRA LA EL”. Auzi vocea Lui? Atunci deschide larg uşa şi ţine-o pentru totdeauna larg deschisă. 
Pofteşte-L înăuntru, în focul mistuitor care este şi acel foc mistuitor al prezenţei Sale va mistui tot 
păcatul din fiinţa ta şi astfel te va curăţa şi te va pregăti pe deplin pentru a-L întâlni în foc mistuitor 
în acea mare zi. 

Atunci, dacă Îl întâlnesc astăzi „într-un foc mistuitor”, când Îl invit azi ca „un foc mistuitor” 
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în mine, să-mi mai fie frică de a-L întâlni în focul mistuitor în acea zi? Nu! Voi fi obişnuit cu El şi 
ştiind ce binecuvântare este de a-L întâlni ca „foc mistuitor”, ştiind ce binecuvântare mi-a adus 
astăzi, voi fi bucuros să-L întâlnesc în acea zi, când se va descoperi din cer în foc mistuitor. 
„Dumnezeul nostru este un foc mistuitor”. Binecuvântat fie Domnul! 

„Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta 
El? Căci El va fi ca FOCUL topitorului”. Bun! Aşadar, atunci când Îl voi întâlni acum în focul 
mistuitor care este El, Îl întâlnesc într-un foc care topeşte, care purifică. „El va şedea ca un topitor şi 
ca un purificator al argintului; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va purifica asemenea aurului şi argintului 
şi vor aduce Domnului un dar în neprihănire”. Aceasta este despărţirea de păcat; aceasta este 
curăţirea de păcat. Şi acest lucru ne face capabili de a aduce Domnului un dar în neprihănire. 
Devenim servi ai neprihănirii pentru sfinţire pentru a-L putea întâlni pe Domnul. Aşadar, mărit fie 
Domnul că este un foc mistuitor – că este ca focul topitorului. 

Priviţi din nou la expresia din Apocalipsa: „Ochii Lui erau ca flacăra focului”. În acea zi, 
ochii Lui se vor opri la fiecare dintre noi şi El va privi prin noi. Atunci când ochii Săi sunt 
asemenea flăcării de foc şi aceşti ochi se vor opri în acea zi asupra fiecăruia dintre noi şi vor privi în 
noi, ce va face acea privire pentru toţi cei ce sunt învăluiţi, trup şi suflet, în păcat? Vor arde păcatul 
împreună cu păcătosul, pentru că el nu a dorit să se despartă de păcat. Iar astăzi, chiar acum, acei 
ochi sunt aceiaşi care vor fi în acea zi. Azi ochii Săi sunt ca o flacără de foc; şi „totul este gol şi 
descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem de-a face”. Foarte bine atunci. Pentru că totul este 
gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem de-a face, fie că dorim să avem de-a face cu 
El sau nu, de ce să nu acceptăm adevărul, să nu alegem să-L avem aşa cum este şi să deschidem 
totul înaintea ochilor Aceluia cu care avem de-a face? 

Deschizându-ne viaţa înaintea Lui, înaintea flăcării de foc a slavei ochilor Săi strălucitori, ce 
se va întâmpla? Aceşti ochi asemenea flăcării de foc vor privi în noi şi vor mistui tot păcatul şi toată 
zgura şi ne va şlefui astfel încât El va vedea propria-I imagine în noi. 

Este scris că trebuie să-I slujim Domnului „cu inima curată”. Sinceritatea este virtute; este 
curată şi filtrată ca mierea. De fapt, mierea este strecurată şi iar strecurată, din nou şi din nou până 
când, privind-o la lumină, este „sine-cera” – „fără ceară”, nici o urmă de „cera” plutind prin ea. 
Aceasta spune că tu şi cu mine trebuie să fim creştini. Dumnezeu ne curăţă în sângele lui Hristos şi 
ne priveşte în lumina Domnului, iar lumea nu poate vedea decât lumină. Şi astfel, „voi sunteţi 
lumina lumii”. 

Iată din nou cuvântul Domnului: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! 
Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă există vreo cale rea în mine.” Psalmul 139:23,24. 
Acesta este cuvântul care ne-a fost dat pentru azi şi pentru totdeauna. Un alt cuvânt vine împreună 
cu acesta: „Doamne, Tu mă cercetezi şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, …şi cunoşti 
toate căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul. Tu mă 
înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine.” Versetele 1-5. Aceasta este o 
realitate. El ne-a înconjurat pe dinapoi şi pe dinainte şi mâna Sa este peste noi. Dacă acceptăm sau 
nu este altceva, dar aceasta este o realitate a fiecărei persoane de pe tot cuprinsul pământului. Iată 
cum toate lucrurile sunt clare şi deschise înaintea ochilor Celui cu care avem de-a face. 

Astfel, atunci când este adevărat că El ne-a cercetat şi ne cunoaşte şi că ne cercetează şi ne 
cunoaşte tot timpul, de ce să nu acceptăm acest lucru ca realitate şi să beneficiem de el? De ce să 
nu-I spunem „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi 
gândurile!”? De ce? „Şi vezi dacă există vreo cale rea în mine.” Oh, acest lucru mă aşează în faţa 
Lui, pentru ca ochii Săi minunaţi de lumină să mă privească şi să strălucească prin mine asemenea 
focului, căutând dacă este vreo cale rea în mine! Căutând şi fiind un foc mistuitor, o mistuie imediat 
şi mă conduce pe calea veşniciei. 

Aşadar, calea cea sigură pentru a scăpa de focul mistuitor din acea zi este de a-i ura bun venit 
acelui foc mistuitor azi. De aceea, spun din nou: să nu uitaţi niciodată că „Dumnezeul nostru este un 
foc mistuitor” şi că singura cale sigură pentru a scăpa de acel foc mistuitor în acea zi mare când nu 
va mai fi timp de schimbare şi de alegere, este de a alege astăzi binecuvântata schimbare prin a-i ura 
bun venit cu sinceritate, cu bucurie în viaţă Dumnezeului nostru, care este un foc mistuitor. 
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Îmi amintesc cuvântul care i-a fost adresat lui Moise. Atunci când Moise s-a apropiat din ce în 
ce mai mult de Dumnezeu, a spus la final: „Te implor, arată-mi slava Ta”. Aceasta este ce va apărea 
în acea mare zi care este aproape; El vine „pe norii cerului cu putere şi mare slavă”. Slava Sa 
acoperă cerurile în acea zi, iar pământul este acoperit cu lauda Sa. În acea zi El este „înveşmântat 
într-o flacără de slavă nemărginită” „şi orice ochi Îl va vedea”. Dar cine va suporta? Aceasta este 
întrebarea; iar răspunsul este: numai cei ce s-au rugat şi se roagă şi acum acea rugăciune creştină: 
„Te implor, arată-mi slava Ta!”. 

Atunci când Moise s-a rugat acea rugăciune creştină, Domnul a spus: „Iată un loc lângă Mine 
…şi te voi pune în crăpătura stâncii” „şi voi face ca toată bunătatea Mea să treacă pe dinaintea ta”. 
„Şi când slava Mea va trece”, „te voi acoperi cu mâna Mea …Şi Îmi voi trage mâna la o parte” şi 
Mă vei vedea. Exod 33:21-23. Aşadar, cu toate că fiecare om va tremura de groaza slavei 
mistuitoare a Domnului în acea mare zi, astăzi este un loc lângă El. Deci trebuie să invităm toate 
sufletele; şi din partea Lui vă invit eu astăzi: veniţi şi staţi în acest loc lângă El, chiar în prezenţa 
slavei mistuitoare. Nu vă fie teamă. Moise nu a fost capabil de a suporta plinătatea acelei slave 
mistuitore în acea zi, dar Domnul, în dragostea Sa, l-a acoperit cu mâna Sa şi l-a protejat de efectele 
acelei slave pe care nu era capabil de a o suporta. 

Marea problemă în acea zi va fi că oamenii nu vor putea suporta acea slavă. Regii pământului, 
oamenii mari, cei bogaţi, conducătorii şi căpitanii şi fiecare sclav, fiecare om care a fost liber vor 
alerga la stânci şi la munţi pentru a se ascunde şi vor spune stâncilor şi munţilor: „Cădeţi peste noi 
şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce stă pe tron şi de mânia Mielului; căci marea zi a mâniei Lui a venit 
şi cine va fi capabil să stea?”. Slava mistuitoare a lui Dumnezeu va străluci peste pământ, iar aceşti 
oameni n-o pot suporta. 

Dar nu vă fie teamă astăzi. El spune: „Iată un loc lângă Mine”. Există un loc „în crăpătura 
stâncii” şi „te voi aşeza în crăpătura stâncii” şi „te voi acoperi cu mâna Mea”, astfel încât să poţi 
suporta flacăra şi puterea purificatoare a slavei. Iar acea flacără mistuitoare a prezenţei Sale va 
mistui tot păcatul. „Te voi acoperi cu mâna mea” – te va proteja chiar şi de slăbiciunea care, în tine, 
te face incapabil de a suporta plinătatea slavei Sale. Şi atunci când Îşi îndepărtează mâna în acea zi 
mare, cei care au locuit împreună cu El şi care au fost curăţiţi prin faptul că au trăit în acest foc 
mistuitor până când au fost albiţi şi probaţi, pot privi faţa neacoperită. Îl vom privi în toată 
plinătatea slavei Sale şi-L vom vedea aşa cum este. 

Şi chiar aici ne aflăm noi: să privim. Chiar şi acum putem privi cu faţa descoperită chipul Său. 
Căci, în trupul lui Isus Hristos Dumnezeu a acoperit puterea distrugătoare a slavei chipului Său; 
căci, strălucind în inimile noastre, El oferă lumina cunoaşterii slavei lui Dumnezeu pe chipul lui 
Isus Hristos. Privind la chipul lui Isus Hristos, vedem chipul lui Dumnezeu şi „noi toţi privim cu 
faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din 
slavă în slavă, prin Spiritul Domnului”. 

Aşadar, faceţi ca fiecare suflet să ureze bun venit mesajului lui Dumnezeu către lume: 
„Primiţi Duhul Sfânt”; uraţi bun venit Spiritului care lucrează această schimbare prin care suntem 
schimbaţi din slavă în slavă şi pregătiţi pentru a-L întâlni în acea mare zi a slavei; şi primiţi nu 
numai Spiritul Sfânt, ci să doriţi cele mai bune daruri pe care le aduce atunci când vine. Să doriţi 
darurile spirituale, căci acestea ne aduc desăvârşirea în Hristos Isus. Numai pe această cale vom fi 
făcuţi desăvârşiţi în Hristos Isus; şi fiind în Hristos, suntem pregătiţi să-L întâlnim aşa cum este. 

Dumnezeu este un foc mistuitor, iar eu mă bucur pentru aceasta. Dumnezeul nostru vine şi eu 
mă bucur pentru aceasta. Vine într-un foc mistuitor şi eu mă bucur pentru aceasta. Vine în toată 
slava sa şi eu mă bucur pentru aceasta. Îmi pare rău că vor fi oameni peste care va trebui să-Şi 
reverse răzbunarea, dar mă bucur că vine ziua în care tot păcatul va fi înlăturat de Dumnezeul nostru 
care este un foc mistuitor. 

Veniţi fraţilor. Sunteţi pregătiţi? Sunteţi pregătiţi să-L întâmpinaţi în acea zi? Dacă nu, El vă 
spune astăzi: „Este un loc lângă Mine. Veniţi astăzi şi staţi în acest loc lângă Mine. Vă voi 
descoperi toată slava Mea, voi face ca bunătatea Mea să treacă pe dinaintea ta. Şi dacă există vreun 
defect în tine care nu poate suporta acum focul profund mistuitor al slavei Sale, te voi acoperi cu 
mâna Mea până când totul se va sfârşi, astfel încât să te despart de toate păcatele şi să te salvez în 
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acea zi a slavei”. 
Oh, atunci, primiţi-L pe Cel ce este un foc mistuitor! Locuiţi în prezenţa Lui. Deschideţi-vă 

viaţa. Recunoaşteţi faptul că El este un foc mistuitor – că nu este niciodată altceva. Atunci, 
bucuraţi-vă de acest lucru astăzi. Locuiţi în acel foc mistuitor astăzi. Şi când acea zi va veni peste 
pământ, când El va veni în toată slava Sa, ne vom bucura de asemenea. Atunci vom spune: „Iată, 
Acesta este Dumnezeul nostru!”. Dar ce! Cu munţii zburând prin aer, fiecare insulă mutată de la 
locul ei, foc de jur împrejur, chipul Său asemenea soarelui, ochii Săi asemenea flăcării de foc – în 
toate acestea ne vom bucura? Da, mărit fie Domnul! Ne vom bucura, deoarece „Acesta este 
Dumnezeul nostru”. L-am văzut înainte, am trăit împreună cu El, i-am urat bun venit prezenţei Sale 
mistuitoare, i-am urat bun venit flăcării vii din ochii Săi care ar trebui să ne cerceteze şi să caute 
orice cale rea din noi. 

Ştim ce binecuvântare şi ce bucurie au fost aduse în vieţile noastre atunci când slava Sa 
mistuitoare ne-a curăţit de păcat şi de a mai păcătui şi ne-a făcut servi ai neprihănirii pentru sfinţire. 
Şi cunoscând această binecuvântare, exclamăm în plinătatea bucuriei desăvârşite: „Iată, acesta este 
Dumnezeul nostru” cu adevărat. Îl vedem acum, mai deplin decât în orice timp. Ceea ce înseamnă 
că mai sunt încă şi alte binecuvântări. „Iată, acesta este Dumnezeul nostru şi El ne va salva. Acesta 
este Domnul; L-am aşteptat; ne vom veseli şi ne vom bucura în mântuirea Lui!” Isaia 25:9 
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Cap. 5 
Formalism mort 

 

                                                               „Bible Echoes” 28 Ian. & 4 feb. 1895 

 
Necredinciosul Israel, neavând neprihănirea care vine prin credinţă şi astfel, neapreciind 

marele sacrificiu pe care l-a făcut Tatăl ceresc, s-a crezut neprihănit prin jertfa însăşi şi datorită 
meritului aducerii sacrificiilor. 

În felul acesta a fost pervertită fiecare formă a serviciului şi tot ceea ce Dumnezeu a prevăzut 
a fi mijloacele de exprimare a unei credinţe vii şi care nu ar fi putut avea nici o însemnătate reală 
decât prin prezenţa vie în viaţă şi prin puterea lui Hristos Însuşi. Dar chiar şi acest lucru nu a fost 
suficient. Deoarece, negăsind pacea şi satisfacţia unei neprihăniri împlinite în nici unul din aceste 
lucruri şi nici în toate împreună, au îngrămădit peste aceste lucruri pe care Domnul le-a prevăzut 
pentru un alt scop, dar pe care ei le-au pervertit către scopuri inventate de ei, au îngrămădit asupra 
acestor lucruri zece mii de tradiţii, discuţii în care tăiau firul în patru şi pretenţii inventate de ei; 
toate, toate cu speranţa deşartă că vor obţine neprihănirea. Deoarece rabinii învăţau că aceasta era 
practic o mărturisire a disperării, că „dacă o singură persoană ar putea ca numai pentru o zi să 
păzească legea fără a călca vreun punct – nu; dacă o singură persoană ar putea să păzească acel 
punct care vorbeşte despre păzirea Sabatului – atunci necazurile lui Israel s-ar sfârşi iar Mesia ar 
putea veni.” Farrar – „Viaţa şi lucrarea sfântului Pavel” pag. 37. Vezi de asemenea pag. 36, 83. 

Ce ar putea descrie mai bine formalismul mort decât aceasta? Şi totuşi, pentru această 
conştientă stare de moarte a vieţilor lor exista încă suficient presupus merit pentru a-i determina să 
se creadă cu mult mai buni decât alţi oameni, astfel încât toţi ceilalţi nu erau altceva decât nişte 
câini în comparaţie cu ei. 

Nu aşa se întâmplă cu cei ce sunt socotiţi neprihăniţi de Domnul pe baza unei credinţe vii, 
exercitată de bună voie. Deoarece atunci când Domnul socoteşte pe cineva neprihănit, el este cu 
adevărat neprihănit înaintea lui Dumnezeu şi chiar prin acest fapt este despărţit de toţi ceilalţi 
oameni din lume. Dar acest lucru nu se datorează vreunei perfecţiuni de-a sa, nici datorită 
„meritului” vreunui lucru pe care l-a făcut. Cauza este numai desăvârşirea Domnului şi ce a făcut 
El. Iar persoana pentru care toate acestea au fost făcute ştie că în sine însuşi nu este mai bun decât 
nimeni altcineva; ci, mai degrabă, în lumina neprihănirii lui Dumnezeu care îi este oferită gratuit, el, 
în umilinţa adevăratei credinţe, de bună voie îi socoteşte pe ceilalţi mai buni decât pe sine. Filipeni 
2:3. 

Această gândire, oferindu-le un mare credit pentru ceea ce ei înşişi au făcut, şi socotindu-se 
mai buni decât ceilalţi oameni pe temeiul a ceea ce au făcut – aceasta i-a aruncat imediat pe oameni 
pe deplin în propria îndreptăţire de sine a fariseismului. Se credeau cu mult mai buni decât ceilalţi 
oameni încât nu exista nici un motiv de comparaţie între ei. Li se părea o revoluţie dezastruoasă a 
propovădui ca adevăr al lui Dumnezeu că „înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului”. 

Cât despre viaţa acestor oameni, cum era ea? Oh, era o viaţă plină de nedreptate şi apăsare, 
răutate şi mânie, divergenţă şi concurenţă, calomnie şi bârfă, ipocrizie şi meschinărie; lăudându-se 
cu marea cinste acordată legii şi totuşi călcând legea şi dezonorându-L pe Dumnezeu; inimile le 
erau pline de crime, iar limbile lor strigau tare după sângele Unuia dintre fraţii lor, dar nu puteau 
trece pragul tribunalului roman „ca să nu se pângărească”! Maniaci în ceea ce priveşte Sabatul, dar 
petreceau ziua sfântă plănuind trădarea şi punând la cale crima. 

Ce gândea şi ce gândeşte încă Dumnezeu despre astfel de căi este suficient de clar arătat 
pentru noi astăzi în numai două pasaje scurte din Scriptură. Iată cuvântul Său către Israel – cele zece 
seminţii – pe când încă mai exista o speranţă: 

„Eu urăsc, dispreţuiesc sărbătorile voastre şi nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare! Când 
Îmi aduceţi arderi de tot şi daruri de mâncare, nu le voi accepta; şi viţeii îngrăşaţi pe care-i aduceţi 
ca jertfe de mulţumire, nici nu Mă uit la ei. Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot 
asculta sunetul alăutelor tale! Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, şi neprihănirea ca un pârâu 
care nu seacă niciodată!” Amos 5:21-24. 

Iar către Iuda, aproximativ în aceeaşi perioadă, i-a spus acelaşi lucru în aceste cuvinte: 
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„Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, 
popor al Gomorei! Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre? zice Domnul. Sunt sătul de 
arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor. 
Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? 
Lunile noi, Sabatele şi adunările de sărbătoare nu le mai suport; în fiecare adunare solemnă este 
nelegiuire! Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot 
suferi. Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult: 
căci mâinile vă sunt pline de sânge! 

Spălaţi-vă şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele voastre rele! Încetaţi să mai faceţi 
răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, 
apăraţi pe văduvă! Veniţi totuşi să ne gândim, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e roşul, 
se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” Isaia 1:10-18. 

Domnul însuşi concepuse aceste zile de sărbătoare şi adunări solemne, aceste daruri, jertfe de 
mâncare şi de pace; dar acum spune că le urăşte şi că nu le va primi. Cântecele lor frumoase 
interpretate de coruri şi acompaniate de instrumente, înfăţişând o privelişte minunată – toată această 
minunată muzică, El o numeşte „zgomot” şi doreşte să înceteze. 

El nu a conceput niciodată zile de sărbătoare, adunări solemne, jertfe sau daruri pentru astfel 
de scopuri în care erau acum folosite. El a conceput toate aceste lucruri ca mijloace de exprimare a 
închinării unei credinţe vii prin care Domnul însuşi să trăiască în inimă şi să lucreze neprihănirea în 
viaţă, astfel încât în neprihănire să-i poată face dreptate orfanului şi să apere pe văduvă, astfel încât 
dreptatea să curgă ca o apă curgătoare şi neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. 

Melodiile interpretate într-o intonaţie pompoasă şi elegantă în cadrul unui spectacol iluzoriu, 
nu sunt altceva decât „zgomot”, în timp ce simpla expresie „Tatăl nostru” care vine dintr-o inimă 
atinsă de puterea unei adevărate credinţe vii şi „rostită cu sinceritate de buzele omului, constituie 
„muzică” ce ajunge la urechea aplecată a Tatălui ceresc (Psalmul 116:2) şi aduce sufletului 
binecuvântare divină însoţită de putere. 

Acesta este singurul scop pentru care El a conceput aceste lucruri; şi niciodată, niciodată 
pentru a fi folosite în pretenţia seacă a unui formalism mort pentru a răspunde în neprihănire 
păcatului unei inimi carnale. Ele au fost concepute numai pentru curăţirea păcatelor prin sângele 
Mielului lui Dumnezeu şi pentru purificarea inimii printr-o credinţă vie în Cel ce le-a conceput. 

Chiar şi în ciuda acestei laturi a crucii lui Hristos, care ea însăşi ar fi trebuit să distrugă 
definitiv acest formalism mort, pretenţia goală s-a preamărit pe sine şi a constituit pretutindeni 
otrava propovăduirii creştinismului. Foarte curând, oameni neconvertiţi s-au strecurat în biserică şi 
s-au preamărit pe ei înşişi în locul lui Hristos. Neaflând prezenţa vie a lui Hristos în inimă printr-o 
credinţă vie, s-au gândit să suplinească cu forme ale creştinismului această lipsă a prezenţei Sale, 
care singură poate oferi un sens şi viaţă acestor forme. 

În acest sistem pervers, naşterea din nou se realizează prin forma botezului şi chiar şi aceasta 
numai printr-o simplă stropire cu câţiva stropi de apă; prezenţa reală a lui Hristos este în forma cinei 
Domnului; speranţa salvării există printr-o formă de legătură cu biserica. Şi aşa mai departe, de-a 
lungul întregii liste a formelor creştinismului. Nesatisfăcuţi cu pervertirea formelor divine ale 
creştinismului, ei au îngrămădit asupra acestora zece mii de invenţii proprii în cadrul discuţiilor 
despre penitenţă, pelerinaje şi tunsori. 

Şi, ca în vechime şi aşa cum se întâmplă întotdeauna în cazul simplilor formalişti, viaţa este 
pur şi simplu continua manifestare a faptelor cărnii – ceartă şi controversă, ipocrizie şi fărădelege, 
persecuţie, spionaj, trădare şi fiecare faptă era. Aceasta este papalitatea. 

Oricum, acest spirit rău al formalismului mort s-a răspândit dincolo de marginile papalităţii 
organizate. El constituie otrava creştinismului pretutindeni în zilele noastre; şi chiar şi 
propovăduirea creştinismului soliei îngerului al treilea nu a scăpat de el pe deplin. Este răul 
predominant al ultimelor zile până la venirea Domnului pe norii cerului. 

Căci „în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, lacomi, 
lăudăroşi, mândri, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste 
firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, de temut, dispreţuitori ai celor ce sunt buni, 
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trădători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar 
o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.” 2 Timotei 3:1-5. 

Această predominantă formă de evlavie fără putere şi care neagă puterea reprezintă 
formalismul mort împotriva căruia trebuie să repurtăm lupta cea bună a credinţei vii. Credinţa cea 
vie care este adusă lumii prin solia îngerului al treilea este menită să ne salveze din a fi înghiţiţi de 
această mare universală a formalismului mort. 

Ce se întâmplă cu individualitatea ta astăzi? Ai o credinţă vie sau un formalism mort? Ai o 
formă de evlavie fără putere? Sau ai în inimă, printr-o credinţă vie, prezenţa vie şi puterea unui 
Mântuitor viu, oferind sens divin, viaţă şi bucurie tuturor formelor de închinare şi servirii pe care 
Hristos le-a conceput şi înfăptuind lucrările lui Dumnezeu, manifestând roadele Spiritului în 
întreaga viaţă? 

Cu excepţia mijloacelor prin care Hristos poate fi găsit ca Mântuitor viu în lume şi a credinţei 
vii, chiar şi acest cuvânt poate fi transformat într-un formalism mort acum, aşa cum a fost şi atunci 
când El era pe pământ. El le-a spus: „Voi cercetaţi Scripturile, deoarece credeţi că în ele aveţi viaţa 
veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi nu veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!” Ioan 
5:39,40. 

Ei s-au gândit să găsească viaţa veşnică în Scriptură fără Hristos, ceea ce înseamnă, ei singuri. 
Dar „aceasta este mărturisirea: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său” – 
aşa cum Îl descoperim în Scripturi şi nu în cuvântul Scripturii fără El. Căci Scriptura este cea care 
mărturiseşte despre El. Acesta este scopul ei. De aceea „cine are pe Fiul, are viaţa, şi cine n-are pe 
Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.” 1 Ioan 5:11, 12. 

„Adevărata evlavie elevează gândurile şi faptele; formele exterioare ale religiei concordă cu 
puritatea interioară a creştinului; astfel, aceste ceremonii cerute de serviciul lui Dumnezeu nu sunt 
forme fără rost, asemenea acelor farisei ipocriţi.” SP, vol. 2, p. 219. 
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Cap. 6 
Credinţa lui Isus 
- Natura lui Hristos - 

 
„Şi Cuvântul a fost făcut trup”. 
„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie.” 

Galateni 4:4 
„Domnul a pus asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” Isaia 53:6. 
Am văzut că, fiind născut din femeie, Hristos a atins păcatul în chiar punctul său de intrare în 

această lume; iar El trebuia să fie născut din femeie pentru a realiza aceasta. 
Şi astfel, întregul păcat al omenirii, de la originea sa în lume până la final său în lume, a fost 

aşezat asupra Lui; atât păcatul în sine, cât şi păcatul săvârşit de noi; păcatul ca intenţie şi păcatul ca 
act; păcatul ca ereditar în noi, necomis de noi şi păcatul aşa cum este săvârşit de noi. 

Numai în felul acesta a fost posibil ca păcatul tuturor să fie aşezat asupra Sa. Numai prin 
faptul că S-a supus legii eredităţii a putut să ajungă şi la generaţiile de dincolo de perioada în care a 
trăit. Fără aceasta, I se puteau imputa numai păcatele care au fost comise de noi, cu vina şi 
condamnarea pentru ele. Dar, dincolo de aceasta, în fiecare persoană se găseşte tendinţa de a păcătui 
moştenită de la generaţiile trecute, dispoziţie care nu a culminat încă în actul păcatului, dar care este 
mereu pregătită, atunci când i se oferă ocazia, să ţâşnească în păcatul comis. Păcatul cel mai mare al 
lui David constituie o ilustrare a acestui lucru: Psalmul 51:5; 2 Samuel 11:2. 

Pentru a fi eliberaţi de păcat, nu este suficient să fim scăpaţi de păcatele pe care le-am 
săvârşit; trebuie să se înlăture posibilitatea de a mai păcătui. Şi pentru aceasta, această dispoziţie 
ereditară de a păcătui trebuie estompată. Trebuie să intrăm în posesia unei puteri care să ne ferească 
de a mai păcătui – o putere care să înfrângă această dispoziţie, această tendinţă ereditară de a 
păcătui care se găseşte în noi. 

Toate păcatele noastre pe care le-am comis au fost puse asupra Lui, I-au fost imputate, astfel 
încât neprihănirea Sa să ne poată fi acordată, să ne poată fi imputată. Şi de asemenea dispoziţia 
noastră de a păcătui a fost pusă asupra Lui prin faptul că a fost făcut trup, prin faptul că a fost născut 
din femeie, din aceeaşi carne şi sânge din care suntem şi noi făcuţi. 

Astfel, El a întâlnit păcatul în trupul pe care l-a luat şi a biruit asupra lui, după cum este scris: 
„Dumnezeu a osândit păcatul ÎN TRUP, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-un 
trup asemănător cu al păcatului”. Şi din nou: „El este pacea noastră, …desfiinţând duşmănia în 
trupul Său”. 

Şi astfel, aşa cum păcatele pe care le-am săvârşit I-au fost imputate pentru ca neprihănirea Sa 
să ne fie nouă imputată, tot astfel a întâmpinat şi biruit în trup dispoziţia către păcat şi, în acelaşi 
trup, a manifestat neprihănirea şi ne-a făcut în stare ca noi în El şi El în noi să întâmpinăm şi să 
biruim în trup aceeaşi dispoziţie către păcat şi să manifestăm neprihănirea în acelaşi trup. 

Şi astfel se face că pentru păcatele pe care le-am comis, pentru păcatele din trecut, ne este 
imputată neprihănirea Sa, iar păcatele noastre Îi sunt imputate Lui. Şi pentru a ne păzi din a mai 
păcătui, neprihănirea Sa ne este oferită în trupul nostru, după cum trupul nostru, cu dispoziţia sa 
către păcat, i-a fost oferit Lui. 

Astfel, El este un Mântuitor desăvârşit: El ne salvează din toate păcatele pe care le-am comis 
şi, tot aşa, ne salvează şi de păcatele pe care le-am putea comite, locuind în El. 

Dacă nu a luat aceeaşi carne şi acelaşi sânge pe care le au copiii oamenilor, împreună cu 
dispoziţia lor de a păcătui, atunci care este motivul pentru care ne este oferită genealogia Sa în 
Scriptură? El a provenit din David; El a provenit din Avraam; El a provenit din Adam; şi, fiind 
născut din femeie, a ajuns până după Adam, la debutul păcatului în lume. 

În acea genealogie sunt Ioachim, care, din cauza răutăţii sale a fost „înmormântat ca un 
măgar, târât şi aruncat afară din porţile Ierusalimului!” (Ieremia 22:19); Manase, care l-a influenţat 
pe Iuda să facă „mai rău decât păgânii”; Ahaz, care „avusese o purtare fără frâu în Iuda şi păcătuise 
împotriva Domnului”; Ieroboam, care a fost născut de Solomon după ce acesta s-a depărtat de 
Domnul; Solomon care a fost născut din David şi Batşeba; mai sunt de asemenea Rut moabita şi 
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Rahav, ca şi Avraam, Isaac, Işai, Asa, Iosafat, Ezechia şi Iosia; cel mai rău asemenea celui mai bun. 
Şi chiar faptele rele ale celor mai buni sunt înregistrate alături de cele rele. Şi cu greu să găseşti pe 
cineva în dreptul căruia să nu fie înregistrat vreo faptă rea. 

Iar la finalul acestei genealogii, „Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit printre noi”. La sfârşitul 
unei asemenea genealogii El „a fost născut din femeie”. Pe o linie de descendenţi ca aceasta 
Dumnezeu L-a trimis „pe propriul Său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase”. Şi o asemenea 
descendenţă, o asemenea genealogie a însemnat ceva pentru El, aşa cum înseamnă ceva pentru 
fiecare om sub marea lege care spune că fărădelegile părinţilor ajung la copii până la a treia şi a 
patra generaţie. Lucrul acesta a însemnat totul pentru El în ispitele teribile din pustiu, ca şi de-a 
lungul vieţii Sale în trup. 

Astfel, atât prin ereditate cât şi prin imputare, El a fost „împovărat cu păcatele lumii”. Şi, 
astfel împovărat, cu acest imens dezavantaj, a trecut pe acolo unde, fără nici o umbră de dezavantaj, 
prima pereche a clacat. 

Prin moartea Sa a oferit plata pentru toate păcatele care au fost vreodată comise şi astfel poate 
pe bună dreptate să ofere neprihănirea Sa tuturor celor ce o vor accepta. Şi prin faptul că a 
condamnat păcatul în trup, prin faptul că a abolit în trupul Său duşmănia, ne eliberează de legea 
eredităţii; şi astfel, El poate ca în neprihănire să împărtăşească natura Sa divină şi puterea de a ne 
ridica deasupra legii şi de a rămâne acolo, fiecărui suflet care Îl va primi. 

Şi astfel este scris: „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, 
născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, ca să căpătăm 
înfierea.” Galateni 4:4,5. Şi „Dumnezeu a osândit păcatul în trup, trimiţând, din pricina păcatului, 
pe însuşi Fiul Său într-un trup asemănător cu al păcatului, pentru ca neprihănirea legii să fie 
împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile trupului, ci după îndemnurile Spiritului.” Romani 
8:3,4. Şi „El este pacea noastră, …abolind în trupul Lui vrăjmăşia, …ca să facă pe cei doi 
(Dumnezeu şi omul) să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace.” Efeseni 2:14,15. 

Astfel „a trebuit să fie făcut asemenea fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce 
priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi credincios, ca să facă ispăşire pentru 
păcatele poporului. Şi prin faptul că El însuşi a suferit fiind ispitit, poate să-i ajute pe cei ce sunt 
ispitiţi”. 

Fie că ispita vine din interior sau din exterior, El este scutul desăvârşit împotriva a toate şi 
salvează astfel în mod desăvârşit pe toţi cei ce vin la Dumnezeu prin El. 
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Cap. 7 
Dumnezeu şi Cezarul 

 

Extras din „Ce Îi este datorat lui Dumnezeu şi ce îi este datorat Cezarului” – „Civil 
Government and Religion” din prelegerile lui Jones de la Conferinţa Generală din 1888 

 
„Atunci Fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Au trimis la El pe 

ucenicii lor împreună cu Irodianii, care I-au zis: ‚Învăţătorule, ştim că eşti adevărat şi că înveţi pe 
oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa 
oamenilor. Spune-ne, deci, ce crezi? Este potrivit legii să plătim bir Cezarului sau nu?’ Dar Isus, 
care le cunoştea vicleşugul, a răspuns: ‚Pentru ce Mă ispitiţi, ipocriţilor? Arătaţi-Mi banul birului.’ 
Şi ei I-au adus un ban. El i-a întrebat: ‚Ale cui sunt chipul acesta şi cele scrise pe el?’ ‚Ale 
Cezarului,’ I-au răspuns ei. Atunci El le-a zis: ‚Daţi, deci, Cezarului ce este al Cezarului şi lui 
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!’”. 

Prin aceste cuvinte Hristos a stabilit o distincţie clară între Cezar şi Dumnezeu – între cele ce 
aparţin Cezarului şi cele ce aparţin lui Dumnezeu; adică între puterile civile şi cele religioase şi între 
ceea ce datorăm puterii civile şi ceea ce datorăm puterii religioase. Ceea ce aparţine Cezarului, 
trebuie să-i fie dat lui, iar ceea ce-I aparţine lui Dumnezeu, trebuie să-I fie dat numai lui Dumnezeu. 
Cezarul nu are nimic de-a face cu ceea ce aparţine lui Dumnezeu. A susţine că trebuie să-i dăm 
Cezarului ceea ce aparţine lui Dumnezeu înseamnă a perverti cuvintele lui Hristos şi a le goli de 
conţinut. O astfel de interpretare ar însemna a-L prinde pe Isus cu vorba, exact ceea ce doreau 
fariseii să facă. 

După cum cuvântul Cezarului se referă la guvernarea civilă, este clar că ceea ce datorăm 
Cezarului sunt îndatoririle civile, în timp ce îndatoririle pe care le avem faţă de Dumnezeu sunt 
numai de ordin moral şi religios. Definiţia termenului „religie” din Dicţionarul Webster este: 
„Recunoaşterea lui Dumnezeu ca obiect al închinării, dragostei şi supunerii”. O altă definiţie la fel 
de bună este următoarea: „Relaţia personală de credinţă şi supunere a omului faţă de Dumnezeu”. 

De aceea este evident faptul că religia şi îndatoririle religioase aparţin numai lui Dumnezeu, 
iar ceea ce aparţine lui Dumnezeu trebuie să-I fie dat Lui şi nu Cezarului; atunci, concluzia 
inevitabilă potrivit cuvintelor lui Hristos este că guvernarea civilă nu poate deţine niciodată dreptul 
de a avea ceva de-a face cu religia, cu relaţia personală de credinţă şi supunere a omului faţă de 
Dumnezeu. 

O altă definiţie care ne poate ajuta să facem această deosebire, este aceea a moralităţii: 
„Moralitatea: relaţia de conformare sau neconformare cu adevăratul standard sau regulă morală. 
…Conformarea unui act la legea divină”. 

Deci, pentru că moralitatea este conformarea unui act la legea divină, este clar că moralitatea 
aparţine numai lui Dumnezeu, iar guvernul civil nu are nimic de-a face cu aceasta. La prima vedere, 
această poziţie pare extremă, dacă nu chiar falsă, dar nu este aşa. Aceasta este poziţia cea adevărată 
aşa cum vor putea concluziona toţi cei ce vor acorda atenţia cuvenită acestui subiect. Prima parte a 
definiţiei date spune că moralitatea este „relaţia de conformare sau neconformare cu adevăratul 
standard sau regulă morală”, iar ultima parte a definiţiei arată că acest standard moral adevărat este 
legea divină. Din nou: legea morală este definită ca „voinţa lui Dumnezeu, drept Conducător moral 
suprem, referitor la caracterul şi conduita tuturor fiinţelor responsabile; regula de acţiune obligatorie 
pentru conştiinţa sau natura morală”. „Legea morală este conţinută sumar de decalog, scrisă de 
degetul lui Dumnezeu pe două table de piatră şi date lui Moise pe muntele Sinai”. 

Este evident că aceste definiţii sunt în concordanţă cu Scriptura. Scriptura arată că cele zece 
porunci sunt legea lui Dumnezeu; că ele reprezintă voinţa expresă a lui Dumnezeu; că ele fac 
referire la conştiinţă şi iau cunoştinţă de gândurile şi intenţiile inimii şi că supunerea faţă de aceste 
porunci reprezintă datoria fiecărui om care aparţine lui Dumnezeu. 

Scriptura spune: „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria 
oricărui om.” Eclesiastul 12:13. Iar Mântuitorul spune: „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‚Să 
nu ucizi; oricine va ucide, va fi în pericolul judecăţii.’ Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele 
său fără motiv, va fi în pericolul judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub 
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pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule” va fi în pericolul focului iadului.” Matei 
5:21,22. Apostolul Ioan, referindu-se la acelaşi lucru, spune: „Oricine urăşte pe fratele său, este un 
ucigaş.” 1 Ioan 3:15. Şi din nou Mântuitorul spune: „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‚Să nu 
comiţi adulter.’ Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi comis adulter cu 
ea în inima lui.” Matei 5:27,28. 

Pot fi date şi alte exemple, dar acestea sunt suficiente pentru a arăta că moralitatea înseamnă 
supunerea faţă de legea morală; că ea are de-a face cu gândurile şi intenţiile inimii şi, de aceea, 
datorită naturii ei, este dincolo de controlul puterii civile. A urî este crimă; a râvni este idolatrie; a 
gândi murdar despre o femeie este adulter – şi toate acestea sunt imoralităţi şi violări ale legii 
morale, dar nici un guvern civil nu le poate pedepsi. Un om poate să-şi urască vecinul toată viaţa; 
poate pofti toate lucrurile de pe pământ; poate gândi murdar despre fiecare femeie pe care o vede – 
poate să facă toate aceste lucruri toată viaţa lui, dar atât timp cât aceste lucruri sunt limitate la 
gândurile lui, guvernul civil nu-l poate atinge. Este greu de imaginat o persoană şi mai imorală, dar 
statul nu-l poate pedepsi. Nici nu încearcă să-l pedepsească. Aceasta demonstrează din nou că statul 
nu are nimic de-a face cu moralitatea şi imoralitatea. 

Dar să mergem mai departe. În momentul în care ura îl conduce pe un om şi se manifestă fie 
prin cuvânt sau faptă în încercarea de a aduce injurii vecinului său, statul îl va pedepsi; dacă 
lăcomia îl va conduce să pună mâna pe ce nu-i aparţine într-o încercare de a fura, din nou statul îl 
va pedepsi; dacă acele gânduri impure îl vor determina să atace o femeie, statul îl va pedepsi. Dar să 
nu uitaţi că şi în acest caz, statul nu îl pedepseşte pentru imoralitatea lui, ci pentru nepoliteţea sa. 
Imoralitatea se găseşte în inimă şi nu poate fi măsurată decât de Dumnezeu. Statul nu pedepseşte pe 
nimeni pentru că este imoral. Dacă ar face-o, ar trebui să-l condamne pe cel ce urăşte ca pe un 
criminal, deoarece potrivit adevăratului standard de moralitate, ura este crimă. De aceea este clar că, 
de fapt, statul nu pedepseşte pe nimeni pentru că este imoral, ci pentru că este antisocial. Statul nu 
poate pedepsi imoralitatea; dar poate pedepsi nepoliteţea. 

Această deosebire este arătată chiar în termenul prin care statul sau guvernul este desemnat; 
este numit guvern civil. (În limba engleză corespondentul pentru „nepoliteţe” sau 
„necuviinţă” este „incivility”!) Nimeni nu se gândeşte să-l numească guvern moral. Guvernul lui 
Dumnezeu este singurul guvern moral. Dumnezeu este singurul guvernator moral. Legea lui 
Dumnezeu este singura lege morală. Numai lui Dumnezeu Îi aparţine pedeapsa pentru imoralitate, 
care este călcarea legii morale. Guvernele oamenilor sunt guverne civile, nu morale. Guvernatorii 
sunt guvernatori civili, nu morali. Legile statelor şi naţiunilor sunt legi civile, nu morale. 
Autorităţilor guvernului civil aparţine pedeapsa pentru actele antisociale, cu alte cuvinte pentru 
călcarea legii civile. Nu este datoria lor să pedepsească imoralitatea. Aceasta aparţine numai 
Autorului legii morale şi al raţiunii morale care este singurul Judecător al laturii morale a omului. 
Toate acestea trebuie să fie clare pentru toţi cei care cercetează cinstit acest subiect şi sunt 
confirmate de chiar definiţia termenului „civil” care este următoarea: „civil: ceea ce ţine de un oraş 
sau de stat sau de un cetăţean în legăturile sale cu ceilalţi cetăţeni sau cu statul”. 

Prin toate aceste lucruri este făcut clar faptul că datorăm Cezarului (guvernului civil) numai 
ceea ce este civil şi că datorăm lui Dumnezeu ceea ce este moral sau religios. O altă definiţie 
demonstrează acelaşi lucru: Deoarece, spre exemplu, „păcat” este definit de Webster ca „orice 
violare a voinţei lui Dumnezeu” şi este definit de Scriptură drept „călcarea legii”. Că legea la care 
se face aici referinţă este legea morală – cele zece porunci – este demonstrat de Romani 7:7: 
„Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Căci n-aş fi cunoscut pofta, dacă legea nu mi-ar fi spus: 
‚Să nu pofteşti!’”. 

Astfel, Scriptura arată că păcatul este călcarea legii care spune „Să nu pofteşti!”, iar aceasta 
este legea morală. 

Dar crima este o ofensă împotriva legilor statului. Definiţia este după cum urmează: „Crima 
este strict o violare fie a legii divine, fie a celei omeneşti; dar în modul curent de folosire a 
termenului se aplică în mod obişnuit acţiunilor contrare legilor statului”. 

Astfel, preceptele civile definesc crima şi au de-a face cu crima, dar nu cu păcatul; în timp ce 
preceptele divine definesc păcatul şi au de-a face cu păcatul, dar nu cu crima. 
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Deoarece Dumnezeu este singurul Guvernator moral, deoarece guvernul Său este singurul 
guvern moral, deoarece legea Sa este singura lege morală şi deoarece numai El poate pedepsi 
imoralitatea, tot aşa promovarea moralităţii Îi aparţine numai Lui. Moralitatea reprezintă 
conformarea la legea lui Dumnezeu; este supunerea faţă de Dumnezeu. Dar supunerea faţă de 
Dumnezeu trebuie să izvorască din inimă în sinceritate şi adevăr. Trebuie să fie astfel sau nu mai 
este supunere; deoarece, aşa cum am dovedit din Cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu ia 
cunoştinţă de gândurile şi intenţiile inimii. Dar „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu”. Prin păcat, toţi oamenii s-au făcut imorali. „De aceea nimeni nu va fi socotit neprihănit 
(sau „făcut moral”) înaintea Lui, prin faptele legii (prin supunere).” Romani 3:20. Deoarece toţi au 
devenit imorali prin călcarea legii lui Dumnezeu, nimeni nu poate ca, prin supunere faţă de lege să 
devină moral, deoarece chiar acea lege îl învinovăţeşte ca fiind imoral. 

De aceea, cererile legii morale trebuie să fie împlinite înainte ca el să poată fi acceptat ca 
moral de lege sau de Autorul ei. Dar pretenţiile legii morale nu pot fi satisfăcute niciodată de o 
persoană imorală şi, chiar aşa a ajuns fiecare persoană prin păcătuire. Deci este clar că oamenii nu 
pot deveni niciodată morali prin legea morală. 

De aici este tot atât de sigur că dacă vreodată oamenii vor fi făcuţi morali, acest deziderat va fi 
îndeplinit numai de Autorul şi Sursa întregii moralităţi. Şi tocmai aceasta este măsura de precauţie 
pe care a luat-o Dumnezeu. Căci „acum s-a arătat neprihănirea (moralitatea) lui Dumnezeu fără 
lege, despre ea mărturisind legea şi profeţii; chiar neprihănirea (moralitatea) lui Dumnezeu care 
vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El; căci nu este nici o 
deosebire; căci toţi au păcătuit (s-au făcut pe ei înşişi imorali) şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” 
Romani 3:21-23. Numai prin moralitatea lui Hristos pot fi oamenii făcuţi morali. Iar această 
moralitate a lui Hristos este moralitatea lui Dumnezeu care ne este imputată de dragul lui Hristos; 
iar noi o primim prin credinţa în Cel ce este atât Autorul, cât şi Desăvârşitorul credinţei noastre. 
Atunci, prin Spiritul lui Dumnezeu, legea morală este scrisă din nou în inimă şi în minte, sfinţind 
sufletul în vederea supunerii faţă de moralitate. Aşa şi numai aşa pot omenii să obţină moralitate; iar 
acea moralitate este moralitatea lui Dumnezeu care este prin credinţa lui Isus Hristos; şi nu există o 
alta în această lume. 

De aceea, pentru că moralitatea vine de la Dumnezeu şi este plantată în inimă prin Spiritul lui 
Dumnezeu prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, este demonstrat prin dovezi din înseşi Scrierile 
Sfinte că numai lui Dumnezeu Îi aparţine promovarea moralităţii. 

Atunci, Dumnezeu fiind singurul promotor al moralităţii, prin ce instrumente lucrează El 
pentru a promova moralitatea în lume? Pe cine a făcut El păstrătorul moralităţii în lume: biserica 
sau puterea civilă? Pe care? Biserica şi numai biserica. Ea este „biserica viului Dumnezeu”. Ea este 
„stâlpul şi temelia adevărului”. Bisericii i-a spus: „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia 
fiecărei fiinţe”; „Şi iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii”. Prin biserică, prin 
predicarea lui Isus Hristos, Evanghelia este „adusă la cunoştinţa tuturor naţiunilor pentru supunerea 
credinţei”. Nu există nici o altă supunere în afară de supunerea credinţei; nu există nici o altă 
moralitate în afară de moralitatea credinţei. De aceea este dovedit faptul că bisericii şi nu statului îi 
este încredinţată păstrarea moralităţii în lume. Şi atunci se ridică întrebarea dacă statul ar trebui să 
predea moralitatea sau biserica. Statul nu poate preda moralitatea sau religia. Nu are recomandarea 
pentru această lucrare. Spiritul lui Dumnezeu şi Evanghelia lui Isus Hristos sunt esenţiale pentru 
predarea moralităţii şi nici unul dintre aceste mijloace nu sunt încredinţate statului, ci ambele 
bisericii. 

Dar chiar dacă această lucrare a fost încredinţată bisericii, totuşi nu i-a fost încredinţată 
prerogativa de a recompensa moralitatea sau de a pedepsi imoralitatea. Ea imploră, ea roagă 
stăruitor, ea convinge oamenii să se împace cu Dumnezeu; ea îi iniţiază în principiile şi practicile 
moralităţii. Ei îi revine datoria de a păstra integritatea şi disciplina membrilor ei prin convingere 
morală sau prin dezaprobare spirituală. Dar ea nu deţine dreptul de a recompensa moralitatea sau de 
a pedepsi imoralitatea. Acesta Îi aparţine numai lui Dumnezeu pentru că, fie că e vorba despre 
moralitate, fie despre imoralitate, acestea provin din gândurile tainice ale inimii şi, pentru că numai 
Dumnezeu cunoaşte inima, numai El poate măsura fie meritul, fie vina implicată în chestiunile ce 
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ţin de moralitate. 
Prin aceasta este demonstrat faptul că nici unui om, nici unei adunări sau organizaţii omeneşti 

nu îi aparţine vreun drept de a pedepsi imoralitatea. Oricine încearcă să facă acest lucru uzurpă 
prerogativele lui Dumnezeu. Inchiziţia este inevitabil necesară oricărei adunări de oameni care 
pretind dreptul de a pedepsi imoralitatea, pentru că în vederea realizării acestui scop, este necesar 
un mijloc de a ajunge la gândurile şi la intenţiile inimii. Papalitatea, pretinzând dreptul de a obliga 
oamenii să fie morali şi de a-i pedepsi pentru imoralitate, a avut crudul curaj de a duce principiul 
până la consecinţa sa logică. Astfel, s-a concluzionat că este esenţial să se ajungă la secretele 
inimilor oamenilor şi s-a gândit că aplicarea torturii va stoarce în cele mai multe cazuri de la oameni 
o deplină mărturisire a celor mai intime gânduri ale inimii. De aceea a fost înfiinţată inchiziţia ca cel 
mai bun mijloc pentru a asigura atingerea scopului dorit. Atât timp cât oamenii acordă guvernului 
civil dreptul de a impune moralitatea nu are nici un rost să condamne inchiziţia; deoarece tribunalul 
nu este decât rezultatul logic al acestei propuneri. 

Prin toate aceste dovezi este demonstrat principiul clar şi raţional că guvernului civil îi 
aparţine numai ceea ce implică terminologia – ceea ce este social. Scopul guvernului civil este 
socialul şi nu moralul. Funcţia sa este de a păstra ordinea în societate şi de a determina pe toţi 
supuşii săi să trăiască în siguranţă, ferindu-i de tot ceea ce este antisocial. Moralitatea aparţine 
numai lui Dumnezeu; socialul, statului. Moralitatea trebuie raportată la Dumnezeu; socialul, la stat. 
„Daţi, deci, Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”. 

Mai există un sens comun în care este folosit cuvântul „moralitate”, în care se face referinţă la 
relaţiile dintre oameni; şi referitor la acest punct de vedere, se spune uneori că puterea civilă trebuie 
să impună moralitatea datorită fundamentelor civile. Dar moralitatea pe fundamente civile este 
numai ceva social, iar impunerea moralităţii pe baza fundamentelor civile este impunerea socialului 
şi nimic altceva. Fără inchiziţie este imposibil ca guvernul civil să ducă jurisdicţia dincolo de 
chestiunile civile sau să impună altceva decât socialul. 
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Cap. 8 
Concepţia imaculată 

 

                                                           „The Religious Liberty Library” nr.25, 1894 
 

Doctrina oficială şi „infailibilă” a concepţiei imaculate aşa cum este definită în mod solemn 
într-un articol despre credinţă al Papei Pius IX, vorbind ex catedra la data de 8 decembrie 1854, 
afirmă: 

„Prin autoritatea Domnului nostru Isus Hristos, a binecuvântaţilor apostoli Petru şi Pavel şi 
prin propria noastră autoritate, declarăm, pronunţăm şi definim că doctrina care afirmă că 
binecuvântata Fecioară Maria, în chiar primul moment al concepţiei sale, printr-un har şi privilegiu 
deosebit al Atotputernicului Dumnezeu, datorită meritelor lui Isus Hristos, Mântuitorul omenirii, a 
fost păstrată liberă de orice pată a păcatului original, a fost descoperită de Dumnezeu şi, de aceea, 
trebuie să fie cu tărie şi perseverenţă crezută de toţi credincioşii. 

De aceea, dacă cineva are îndrăzneala, ferească Dumnezeu, să gândească în inima sa altfel 
decât a fost definit de noi, să ştie şi să înţeleagă că este condamnat de propria sa judecată, că a 
suferit spărtură de vas în ce priveşte credinţa şi că s-a depărtat de la unitatea bisericii.” „Crezul 
Catolic” pag. 2141. 

Este bine să remarcăm chiar de la început că există un mare număr de protestanţi şi de non-
catolici care agreează punctul de vedere greşit potrivit căruia concepţia imaculată se referă la 
concepţia lui Isus de către Fecioara Maria. Adevărul este că se referă nu la concepţia lui Isus de 
către Maria, ci la concepţia Mariei însăşi de către mama ei. 

Este adevărat că în cadrul dogmei, cuvintele folosite sunt „în chiar primul moment al 
concepţiei sale”; şi probabil că în sensul strict al ideii, această formă de exprimare se referă la 
concepţia în ceea ce o priveşte pe ea însăşi şi de aceea la concepţia lui Isus de către ea. Dar nu 
aceasta este ideea dogmei. În cadrul dogmei, singura idee şi singurul scop al cuvintelor „concepţia 
ei” este concepţia ei de către mama sa. Potrivit cititorilor englezi, ar exprima şi mai clar ideea dacă 
ar fi exprimată în cuvintele „în chiar primul moment al concepţiei ei” etc. Deoarece în toată 
controversa şi literatura scrisă referitor la acest subiect, nu există nici o intenţie de a aplica această 
sintagmă, „concepţia imaculată”, la nimic altceva decât la concepţia Mariei de către mama ei, 
despre care „tradiţia” spune că era Ana. 

În aceste zile ale acceptării generale a catolicismului drept creştinism, alături de 
compromisurile făcute cu Biserica Catolică şi scuzele ei faţă de protestanţi, este bine să studiem 
chestiuni ca acestea pentru a şti pentru noi înşine care este efectul real asupra doctrinei lui Hristos şi 
care sunt consecinţele pentru cei ce acceptă dogma. 

Prima consecinţă pentru cel ce crede această doctrină este de a o face pe Fecioara Maria, dacă 
nu divină, aproape divină, apropiată de orice fiinţă din univers; şi aceasta, bineînţeles, în natura ei 
umană. Pentru a demonstra aceasta, avem următoarele declaraţii ale părinţilor şi sfinţilor catolici: 

„Străvechiul scriitor al ‚De Nativitate Christi’ găsită în scrierile sfântului Ciprian, afirmă: 
pentru că (Maria) este ‚foarte diferită de restul omenirii, natura umană, dar nu păcatul, i-a 
comunicat.’” 

„Teodor, un părinte care a trăit în secolul cinci, a spus că Maria a depăşit prin bogăţie 
heruvimul şi serafimul în puritate’”. 

„În liturghia greacă a sfântului Crisostom, unui părinte din secolul patru (…) i-au fost 
inspirate următoarele cuvinte pentru a fi intonate de un cor în cadrul liturghiei: ‚Este adevărat că te 
slăvim, oh, mamă a lui Dumnezeu, …tu eşti mama Dumnezeului nostru, pentru a fi venerată în 
prezenţa heruvimului; tu eşti dincolo de orice comparaţie, mai slăvită decât serafimul’”. 

„Teodor, patriarhul Ierusalimului, a spus în secolul conciliului de la Nice că Maria ‚este cu 
adevărat mama lui Dumnezeu, virgină înainte şi după naştere; şi ea a fost creată într-o condiţie mult 
mai măreaţă şi slăvită decât toţi ceilalţi, fie că vorbim de intelect sau de trup.’” Idem, pag. 216, 217. 

Dacă aceste mărturii par prea vechi pentru „protestanţi”, prezentăm un pasaj din timpurile 
noastre. În „Manual de devoţiune pentru Buna sfântă Ana”, având aprobarea pentru tipărire a 
cardinalului Taschereau, arhiepiscop de Quebec, se afirmă despre Maria că „este mai pură decât 
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îngerii, mai sfântă decât Arhanghelii, mai înaltă decât Tronurile, mai puternică decât Stăpânirile, 
mai luminată decât heruvimul, mai înflăcărată de dragostea divină decât serafimul.” Pag. 72. 

Aceste afirmaţii arată că din punctul de vedere al Bisericii Catolice şi al dogmei concepţiei 
imaculate, natura Mariei era atât de „diferită de restul omenirii”, atât de cu mult „mai măreaţă şi 
slăvită decât toate naturile” şi „a întrecut cu mult heruvimul şi serafimul”, încât „este dincolo de 
orice comparaţie mai slăvită decât” ei şi, de aceea trebuie venerată „mai înainte” de ei. Aşadar, 
aceasta aşează natura Mariei infinit dincolo de orice asemănare reală sau legătură cu umanitatea. 

Având acest lucru clar în minte, să facem următorul pas. Şi iată care sunt cuvintele 
cardinalului Gibbons: 

„Afirmăm că cea de-a doua Persoană a binecuvântatei Trinităţi, Cuvântul lui Dumnezeu care, 
în natura Sa divină este, din toată veşnicia născut din Tatăl, consubstanţial cu El, a fost la împlinirea 
timpului din nou născut, fiind născut din fecioară, luând la Sine din pântecele matern o natură 
umană de aceeaşi substanţă ca a ei. 

Referitor la cât se poate afirma despre sublimul mister al întrupării, binecuvântata fecioară, 
sub învăluirea Duhului Sfânt, oferind celei de-a doua Persoane a adorabilei Trinităţi, aşa cum fac 
mamele, o adevărată natură umană de aceeaşi substanţă cu a ei, este de aceea în mod real şi adevărat 
mama Lui.” „Credinţa părinţilor noştri” pag. 198, 199. 

Acum să aşezăm împreună cele două lucruri: în primul rând, avem natura Mariei definită ca 
fiind nu numai „foarte diferită de restul omenirii”, dar „mult mai măreaţă şi slăvită decât toate 
naturile”; aşezând-o astfel infinit dincolo de orice asemănare reală sau legătură cu umanitate, aşa 
cum suntem noi. 

Apoi, Îl avem pe Isus descris ca luând de la ea o natură umană de aceeaşi substanţă ca a ei. 
De aceea, pe cât de clar că doi plus doi fac patru, pe atât de clar este că în natura Sa umană 

Domnul Isus este „foarte diferit” de omenire, este într-o condiţie mult mai măreaţă şi slăvită decât 
toate naturile, este tot atât de departe de noi pe cât sunt heruvimul şi serafimul şi este infinit dincolo 
de orice asemănare reală sau legătură cu noi aşa cum suntem cu adevărat în această lume. 

Ştim care este răspunsul pe care îl oferă acea „Biserică” la aceasta: că Maria şi Ana şi Iosif şi 
Ioachim în mod deosebit şi toţi ceilalţi 1150 de sfinţi mijlocesc împreună cu El pentru cei ce au 
nevoie de ajutor şi că prin aceştia El poate să ajungă la omenire chiar dacă El Însuşi este atât de 
departe de noi. Chiar cum afirmă „Manualul de devoţiune pentru Buna sfântă Ana” mai departe 
despre Maria; că ea „este scara către cer, ancora vasului, steaua marinarului, puntea pe care a trecut 
Dumnezeu abisul care ne desparte de El.” pag. 73. 

Dar lucrul acesta este tot atât de mult o înşelăciune ca şi întreaga idee. Deoarece Fecioara 
Maria şi Ana şi Iosif şi Ioachim şi restul sfinţilor catolici sunt morţi şi nu pot mijloci pentru nimeni. 
Deoarece cuvântul lui Dumnezeu spune lămurit că „morţii nu ştiu nimic” Eclesiastul 9:5. Şi „în 
moarte nu mai este nici o amintire despre Tine.” Psalmul 6:5. Iar Isus le-a spus tuturor apostolilor 
Săi: „Acolo unde merg Eu, voi nu puteţi veni.” Ioan 13:33. 

Aşadar, situaţia aşa cum este prezentată de dogma „concepţiei imaculate” este următoarea: din 
cauza acestei concepţii, Isus, chiar şi în natura Sa „umană”, este aşezat atât de departe de omul 
păcătos încât noi nu putem ajunge la El şi nici să ne apropiem de El, decât prin mijlocirea Mariei, a 
Anei şi a altor sfinţi catolici. Dar Maria şi Ana şi ceilalţi sfinţi sunt morţi şi deci nu ştiu nimic 
despre nimeni şi de aceea nu pot face nimic pentru nimeni. De aceea, Isus fiind atât de departe încât 
nu-L putem găsi decât prin intermediul acestor sfinţi, iar Maria şi Iosif şi ceilalţi sfinţi catolici fiind 
morţi şi deci incapabili de a mijloci pentru cineva, este clar că dogma concepţiei imaculate Îl aşează 
pe Isus Hristos infinit dincolo de posibilitatea omenirii de a ajunge la El; tot atât de departe ca şi 
când nici nu s-ar fi oferit pe Sine, iar lumea este jefuită de Mântuitorul ei dacă această dogmă este 
acceptată. 

Dar este adevărat că Domnul Isus, în natura Sa umană, a fost făcut mai prejos decât îngerii şi 
a luat natura cărnii şi a sângelui aşa cum este ea. Scriptura este clară aşa cum nimic altceva nu poate 
fi referitor la acest punct şi trebuie să ne împotrivim acestei invenţii papale a concepţiei imaculate. 
Aflând că papalitatea Îl îndepărtează pe Hristos de oameni cât de mult cu putinţă, ar fi bine să ştim 
cât de aproape este El de oameni. 
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În primul capitol din Evrei, Isus Fiul lui Dumnezeu este prezentat în natura Sa divină ca fiind 
egal cu Dumnezeu şi ca Dumnezeu, asemenea lui Dumnezeu cu adevărat, Creatorul şi Susţinătorul 
tuturor lucrurilor, „cu atât mai bun decât îngerii” cu cât are „un nume mult mai minunat decât ei” şi 
cu atât mai înălţat decât îngerii cu cât „toţi îngerii lui Dumnezeu I se închină”. 

În cel de-al doilea capitol al aceleiaşi cărţi, El este prezentat în natura Sa umană, ca „mai 
prejos decât îngerii”, chiar ca omul însuşi. Astfel este scris: „Ba încă, cineva a făcut undeva 
următoarea mărturisire: ‚Ce este omul, ca să-Ţi aduci amine de el sau fiul omului, ca să-l cercetezi?’ 
L-ai făcut pentru puţină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus 
peste lucrările mâinilor Tale: toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu 
i-a lăsat nimic nesupus. Totuşi, acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar Îl vedem pe Isus 
care ‚pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii’”. 

Astfel, în loc ca natura Sa umană să fie „dincolo de orice comparaţie” mai înaltă decât îngerii, 
heruvimii şi serafimii, a fost făcut tot atât de mai prejos decât ei, cu cât omul este mai prejos decât 
ei. 

Nu a fost făcut asemenea omului dinainte de păcătuire. Nu a fost asemenea omului care era 
mai prejos decât îngerii în natura sa nepătată, pentru că Isus a fost făcut mai prejos decât îngerii în 
natura Sa umană; dar pentru că omul este mai prejos decât îngerii în natura sa păcătoasă, a devenit 
supus suferinţelor morţii prin păcat. Pentru că este scris: „Îl vedem pe Isus care a fost făcut pentru 
puţină vreme mai pe jos decât îngerii pentru suferinţa morţii, …pentru ca El, prin harul lui 
Dumnezeu, să guste moartea pentru toţi. Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care 
sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia 
mântuirii lor”. 

Deci, aşa cum omul a fost făcut mai prejos decât îngerii în natura sa desăvârşită pentru ca mai 
apoi prin păcat să ajungă mai jos la suferinţă şi moarte, tot aşa şi Isus, pentru a-l readuce pe om la 
slava lui Dumnezeu, în dragostea Sa a mers la el acolo unde era, S-a făcut părtaş de natura sa aşa 
cum este şi chiar a murit cu el şi pentru el în natura Sa umană păcătoasă. Căci „a fost pus în 
numărul celor fărădelege”, a murit ca un răufăcător între doi răufăcători. Aceasta este dragoste. 
Acesta este Isus, Mântuitorul nostru, pentru că El vine la noi acolo unde suntem pentru a ne prinde 
şi a ne ridica din noi înşine la Dumnezeu. 

Dar acest binecuvântat adevăr mântuitor este chiar şi mai clar afirmat în acest fel: „Astfel, 
deci, în aceeaşi măsură în care copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost 
deopotrivă părtaş la ele.” Evrei 2:14. El, în natura Sa umană a luat acelaşi sânge şi aceeaşi carne pe 
care le avem noi. Toate cuvintele care ar putea fi folosite pentru a face acest lucru lămurit şi pozitiv 
sunt aici adunate într-o singură propoziţie. Vedeţi? Copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii. Datorită 
acestui lucru, El S-a făcut părtaş aceleiaşi cărni şi aceluiaşi sânge pe care le au şi copiii. Şi aceasta 
nu este tot: El însuşi S-a făcut părtaş la aceeaşi carne şi acelaşi sânge pe care le avem şi noi. Şi nici 
aceasta nu e tot: El însuşi de asemenea S-a făcut părtaş la aceeaşi carne şi la acelaşi sânge ca omul. 

Spiritul inspiraţiei doreşte atât de mult ca acest adevăr să fie făcut clar şi accentuat încât nu 
este mulţumit să folosească numai câteva, ci toate cuvintele ce pot fi folosite pentru a-l exprima. Şi 
de aceea este afirmat faptul că tot atât de sigur pe cât copiii oamenilor sunt părtaşi cărnii şi sângelui, 
El însuşi de asemenea S-a făcut părtaş de aceeaşi carne şi acelaşi sânge pe care le avem ca legătură 
a păcatului şi teamă de moarte. Pentru că El a luat aceeaşi carne şi acelaşi sânge pe care le avem noi 
pentru ca „prin moarte să îi elibereze pe cei ce prin frică erau întreaga lor viaţă supuşi sclaviei”. 

De aceea, în loc să fie adevărat că Isus, în natura Sa umană, este atât de departe de oameni aşa 
cum sunt ei în realitate, că El nu are nici o asemănare şi nici o legătură cu noi, adevărul este că El în 
realitate este ruda noastră de carne şi sânge – chiar Fratele nostru de sânge. Căci este scris: „Căci 
Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească 
fraţi când zice: ‚Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei.’” Evrei 2:11,12. 

Acest măreţ adevăr al legăturii de sânge dintre Răscumpărătorul nostru şi noi înşine este clar 
învăţat şi în Evanghelia din Levitic. Exista legea răscumpărării oamenilor şi a moştenirii lor sau 
dacă nu, erau duşi în robie. Dacă era capabil de a se răscumpăra el însuşi sau moştenirea sa, putea s-
o facă. Dar dacă nu era capabil să se răscumpere singur, atunci dreptul de răscumpărare revenea 
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celei mai apropiate rude de sânge. Nu revenea numai unei rude dintre fraţii săi, ci aceluia care era 
cel mai apropiat şi care putea face aceasta. Levitic 25:24-28, 46,47. Rut 2:20; 3:12; 4:1.12. 

Astfel a fost învăţat pe parcursul acestor veacuri chiar adevărul pe care îl găsim învăţat aici, în 
cel de-al doilea capitol din Evrei; adevărul că omul şi-a pierdut moştenirea şi el însuşi este în 
sclavie. Şi deoarece el însuşi nu poate să se răscumpere pe sine şi nici moştenirea sa, dreptul de 
răscumpărare revine celei mai apropiate rude care are capacitatea de a face acest lucru. Iar Isus 
Hristos este singurul din tot universul care poate face acest lucru. Dar El trebuie să fie nu numai 
ruda noastră, ci cea mai apropiată rudă a noastră. Şi chiar cea mai apropiată rudă de sânge. Şi de 
aceea El a luat asupra Sa chiar sângele şi carnea noastră şi a devenit astfel cea mai apropiată rudă a 
noastră. Şi deci, în loc de a fi tot atât de departe de noi pe cât sunt serafimii şi heruvimii, El este Cel 
mai apropiat de noi dintre toate persoanele din univers. 

El este atât de apropiat de noi, încât este de fapt unul dintre noi. Căci este scris: „Căci Cel ce 
sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi, sunt dintr-unul.” Evrei 2:11. Şi El şi cu noi fiind una, El fiind una cu 
omenirea, este imposibil să existe un mijlocitor între El şi oameni pentru că El şi omenirea sunt una 
şi „un mijlocitor nu este mijlocitor al unuia singur.” Galateni 3:20. Şi pe cât este de sigur că Isus 
Hristos este una cu omenirea şi că „un mijlocitor nu este mijlocitor al unuia singur”, tot atât de sigur 
acest adevăr anihilează imediat „mijlocirea” tuturor sfinţilor catolici din calendar, chiar dacă ar fi cu 
toţii vii şi în cer în loc de a fi morţi. El este atât de apropiat de noi încât nu mai este loc pentru 
nimeni altul, cu atât mai mult pentru 1150 de oameni care să vine între El şi noi. El este atât de 
desăvârşit una cu noi – unul dintre ai noştri, din sângele şi carnea noastră – încât ar fi imposibil ca 
Fecioara sau altul dintre sfinţi să se interpună între noi, chiar dacă ar fi în viaţă. Nu, El este unul 
dintre noi şi pentru că mijlocitorul nu este al unuia singur, este imposibil să existe un mijlocitor 
între Hristos şi oameni – chiar oameni păcătoşi. 

Dar Scriptura nu se opreşte nici aici cu afirmaţiile referitoare la acest adevăr atotimportant. 
Spune mai departe: „Căci negreşit, nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat asupra Lui 
sămânţa lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată 
fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi credincios, ca să facă ispăşire 
pentru păcatele poporului. Şi prin faptul că El însuşi a suferit când a fost ispitit, poate să-i ajute pe 
cei ce sunt ispitiţi”. „Căci n-avem un Mare Preot care să nu poată fi atins de sentimentul 
slăbiciunilor noastre; ci a fost în toate lucrurile ispitit aşa cum suntem şi noi, dar fără păcat.” Evrei 
4:15. Fiind făcut în natura Sa umană în toate lucrurile aşa cum suntem noi, El a putut fi şi a fost 
ispitit în toate punctele aşa cum suntem şi noi. 

Pentru că în natura Sa umană este una cu noi şi pentru că „El însuşi a luat slăbiciunile 
noastre” (Matei 8:17), astfel încât să poată fi „atins de sentimentul slăbiciunilor noastre”. Şi astfel 
El îi poate ajuta şi salva în mod desăvârşit pe cei ce Îl primesc. În trupul Lui, în El Însuşi în trup era 
tot atât de slab pe cât suntem şi noi şi singur nu putea face nimic (Ioan 5:30), atunci când a purtat 
necazurile şi durerile noastre (Isaia 53:4) a fost ispitit aşa cum suntem şi noi, iar prin credinţa Sa 
divină le-a biruit pe toate prin puterea lui Dumnezeu pe care acea credinţă i-a adus-o şi pe care, în 
trupul nostru, ne-o aduce şi nouă. „Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt 
toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia 
mântuirii lor.” Evrei 2:10. 

Şi astfel „lucru cu neputinţă legii, întrucât carnea o făcea fără putere, Dumnezeu, trimiţând, 
din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-un trup asemănător cu al păcatului” a făcut ispăşirea. 
Legea nu ne putea aduce la Dumnezeu şi nici nu putea găsi în trup neprihănirea pe care trebuie s-o 
primească, deoarece carnea s-a depărtat de scopul lui Dumnezeu şi nu mai poate ajunge acolo. Dar 
cu toate că trupul păcătos nu poate ajunge la Dumnezeu, totuşi Dumnezeu, prin puterea Sa veşnică 
şi mila Sa infinită a putut să ajungă la trupul păcătos. Şi astfel „Cuvântul a fost făcut carne şi a 
locuit printre noi plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14), chiar „carne păcătoasă şi a condamnat 
păcatul în carne pentru ca neprihănirea legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile 
trupului, ci după îndemnurile Spiritului.” Romani 8:3,4. 

Acesta este creştinism. A nega aceasta, a nega că Isus Hristos nu a venit în carne, în singura 
carne care există în această lume, păcătoasă, – a nega acest lucru înseamnă a-L nega pe Hristos. 
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Căci „orice spirit care nu mărturiseşte că Isus Hristos a venit în carne, nu este de la Dumnezeu”. 
Biserica Catolică nu mărturiseşte aceasta; dimpotrivă, mărturiseşte că este „şocant pentru minţile 
creştine” şi că reprezintă „consecinţele revoltătoare” ale negării imaculatei concepţii. „Crezul 
Catolic” pag. 217, 218. De aceea acesta este spiritul lui antihrist, „despre care aţi auzit că va veni; 
dar chiar acum este deja în lume”. Dar „orice spirit care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în carne 
este de la Dumnezeu”. „Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.” 1 Ioan 4:2,3,6. 

Oh, numele Său este „Emanuel”, care înseamnă „Dumnezeu cu noi”. Nu Dumnezeu cu El în 
veşnicie; şi putea fi cu El chiar dacă nu-L dădea pentru noi. Dar omul a devenit fără de Dumnezeu 
prin păcat, iar Dumnezeu a dorit să fie din nou cu noi. De aceea Isus a devenit noi, pentru ca 
Dumnezeu cu El să poată fi Dumnezeu cu noi. Şi de aceea, acesta este numele Său, pentru că 
aceasta este ce este El. 

De aceea, finalmente, tot atât de sigur că în natura Sa umană Isus Hristos este una cu noi şi tot 
atât de sigur că Dumnezeu cu El este Dumnezeu cu noi, aşadar, tot atât de sigur este şi faptul că 
Fecioara Maria a fost la fel ca fiecare dintre noi, iar dogma concepţiei imaculate este în mod absolut 
o înşelătorie, iar doctrina o decepţie ruinătoare. 

Oh, atunci primiţi-L pe El. El stă la uşă şi bate; lăsaţi-L înăuntru. Nu este nevoie de nici o 
scară, căci El însuşi este scara care ajunge de la pământ, unde suntem noi, la cel mai înalt cer, 
singura Scară prin care putem ajunge la prezenţa lui Dumnezeu. Nu este nevoie de nici un pod. Nu 
există nici un abis între noi şi El, căci El este unul dintre ai noştri iar noi suntem pe pământ. Şi „cu 
braţele Sale divine prinde tronul lui Dumnezeu, iar cu braţul Său omenesc aduce rasa umană 
păcătoasă şi suferindă la marea Sa inimă plină de dragoste”, pentru ca să putem fi una cu 
Dumnezeu. 

Mărturiseşte-I Lui păcatele tale; El nu Se va folosi niciodată de tine. Spune-i durerile tale; El a 
simţit la fel şi te poate elibera. Varsă toate necazurile tale; „El a purtat necazurile noastre” şi a fost 
„un om al durerilor şi obişnuit cu suferinţa”; El te va mângâia cu mângâierea lui Dumnezeu. 
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Cap. 9 
Membri unul celuilalt 

 

                                                          „The Present Truth” 11 august 1892 
 

Deseori am observat acele versete care prezintă biserica drept trupul lui Hristos şi membrii 
bisericii drept membri ai trupului lui Hristos şi de aceea, membri unul celuilalt, asemenea 
„încheieturilor şi legăturilor”, „uniţi în dragoste”. După cum membrii bisericii sunt membrii 
trupului lui Hristos şi de asemenea membri unul celuilalt, cum altfel poate exista unitatea în 
biserică? Dacă eu sunt un membru al trupului lui Hristos şi tu eşti un membru al trupului lui Hristos 
şi dacă, atunci, avem respect pentru Hristos, cum se poate să manifestăm vreo lipsă de respect unul 
pentru celălalt? Dacă Îl iubim pe Hristos, cum am putea să avem altceva decât dragoste unul pentru 
celălalt? Dar mai mult decât atât, noi suntem de asemenea şi membri unul celuilalt şi, după cum 
„nimeni nu şi-a urât vreodată propriul trup”, cum s-ar putea să nu ne iubim unul pe celălalt? 

Acesta este chiar testul dragostei noastre pentru Hristos: „Dacă zice cineva: ‚Eu iubesc pe 
Dumnezeu şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l 
vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede?” 1 Ioan 4:20. Nimeni nu poate 
aprecia dragostea lui Dumnezeu în timp ce este necinstit, răzbunător şi crud cu fratele său pentru 
care Hristos a murit. Membrii bisericii nu se pot aştepta să-L onoreze pe Hristos în timp ce se 
dezonorează unul pe celălalt. Prin faptul că se dezonorează unul pe celălalt, Îl dezonorează pe 
Hristos, deoarece „noi suntem membri ai trupului Său, ai cărnii Sale şi din oasele Sale”. Dar atunci 
când fiecare vede în fratele său unul pentru care Mântuitorul a murit şi unul care este un membru al 
trupului lui Hristos, atunci fiecare îl va trata pe fratele său cu bunătate, cu iubire, după bunătatea şi 
dragostea Mântuitorului. Atunci când fiecare vede în fratele său un suflet atât de valoros încât 
Hristos a murit pentru el, atunci nu-l va dispreţui şi nici nu-i va cauza fără rost durere. Nu-i poţi 
cauza unui frate durere fără a-I cauza şi lui Hristos durere, deoarece noi suntem membri ai trupului 
Său iar El este Capul trupului Său şi capul este cel ce este în fiecare caz conştient de durerea din 
trup. Scriptura doreşte să înţelegem apropierea şi complexitatea legăturii dintre Hristos şi biserică şi 
dintre membrii din biserică. 

Pavel descrie astfel: 
„Căci, după cum trupul este unul şi are multe membre şi după cum toate membrele trupului, 

cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost 
botezaţi de un singur Spirit, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie neamuri, fie robi, fie liberi; 
şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Spirit. Pentru că trupul nu este un singur membru, ci mai 
multe. Dacă piciorul ar zice: ‚Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup’, nu este pentru aceasta din 
trup? Şi dacă urechea ar zice: ‚Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup’, nu este pentru aceasta din 
trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Dar acum, 
Dumnezeu a pus membrele în trup, pe fiecare aşa cum I-a plăcut Lui. 

Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Faptul este că sunt mai multe membre, 
dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii: ‚N-am nevoie de tine’; nici capul nu poate zice 
picioarelor: ‚N-am nevoie de voi’. Ba mai mult, membrele trupului, care par mai slabe, sunt de 
neapărată nevoie. Şi părţile trupului, care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai 
multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, 
pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să 
dea mai multă cinste membrelor lipsite de cinste: ca să nu fie nici o despărţire în trup: ci membrele 
să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă suferă un membru, toate membrele suferă 
împreună cu el; dacă este onorat un membru, toate membrele se bucură împreună cu el. Voi sunteţi 
trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, membrele Lui.” 1 Corinteni 12:12-27. 

Prin aceasta este arătat că în biserica – trupul – lui Hristos, membrii formează trupul, aşa cum 
ochii, mâinile, picioarele etc. formează trupul omenesc. Aşa cum în trupul omenesc membrele sunt 
alăturate unul celuilalt, fiecare avându-şi propriul său loc pentru a alcătui un trup desăvârşit, tot aşa 
este şi în trupul lui Hristos. Iar „Dumnezeu a pus membrele în trup, pe fiecare aşa cum I-a plăcut 
Lui”. Şi aşa cum în trupul omenesc un membru dislocat tulbură şi deformează întreg trupul, tot aşa 
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este şi în trupul lui Hristos. Ca şi în trupul omenesc, fiecare membru îşi poate îndeplini menirea 
numai lucrând în locul care îi aparţine, tot aşa este şi în trupul lui Hristos. Ca fiecare membru să-şi 
cunoască locul şi să îl păstreze în biserică este tot atât de esenţial pentru lucrarea eficientă a bisericii 
ca şi în trupul omenesc: fiecare membru trebuie să fie aşezat în locul său în vederea desfăşurării 
fireşti, confortabile a mecanismului trupului omenesc. Dar „nu toate membrele au aceeaşi slujbă”; 
nu toate pot fi mâini, nu toate pot fi ochi, nu toate pot fi picioare. 

Faceţi ca ochiul şi cu mâna să-şi schimbe locul şi bunăstarea amândurora va fi ruinată şi 
fiecare dintre ele vor deveni un rău pentru trup. Faceţi ca mâinile să-şi schimbe locul cu picioarele 
şi eficienţa amândurora va fi distrusă. Dar având toate membrele – ochii, mâinile şi picioarele – la 
locurile lor, fiecare poate fi eficient în locul său şi lucrând împreună pot face tot ceea ce mâna 
găseşte să facă. Ochiul vede ceea ce trebuie făcut, picioarele ne transportă acolo, iar mâinile 
îndeplinesc misiunea, fiecare fiind esenţial pentru slujba pe care o are celălalt de îndeplinit. Dacă nu 
lucrează împreună, nici o slujbă nu poate fi îndeplinită în mod eficient. „Ochiul nu poate zice 
mâinii: ‚N-am nevoie de tine’; nici capul nu poate zice picioarelor: ‚N-am nevoie de voi’. Ba mai 
mult, membrele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată nevoie”. Nici unui membru al 
trupului nu-i poate spune un alt membru „Nu am nevoie de tine”. 

Aşa este cu trupul omenesc, după cum fiecare ştie; şi aşa este şi cu trupul lui Hristos – biserica 
– aşa cum fiecare ar trebui să ştie. Fiecare membru al bisericii la locul lui este necesar fiecărui alt 
membru al bisericii. Da, chiar şi „membrele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată nevoie” 
şi chiar acele membre ale trupului despre care credem că sunt mai puţin onorate, acestora le vom 
acorda şi mai multă cinste. Hristos le-a onorat cu un loc în biserică; să le dispreţuim noi? 
„Membrele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă suferă un membru, toate membrele 
suferă împreună cu el; dacă este onorat un membru, toate membrele se bucură împreună cu el.” Sau 
cum este scris în alt loc: „Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi înlănţuiţi cu ei; 
de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în trup.” Evrei 13:3. „Acum voi sunteţi trupul lui Hristos şi 
membre în particular”. Şi, oh, dacă fiecare membru al bisericii ar realiza cât de sacră este legătura în 
care a intrat! Atunci, într-adevăr, apostolii lui Hristos ar fi una şi lumea ar crede că Dumnezeu L-a 
trimis. 

Pentru zidirea – consolidarea – bisericii, Domnul a aşezat anumite daruri în biserică. „Când S-
a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor. …Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, profeţi; 
pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării 
de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a 
cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.” 
Efeseni 4:8, 11-13. Într-un alt loc este scris despre aceste daruri: „Dumnezeu a rânduit în biserică 
întâi apostoli; al doilea, profeţi; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei 
ce au darul vindecărilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.” 1 Corinteni 12:28. 
Astfel vedem că darul învăţării Cuvântului lui Dumnezeu este numai al treilea în importanţa 
darurilor Spiritului lui Dumnezeu pentru membrii bisericii. Urmează după darul profeţiei şi este 
înaintea darului minunilor, al vindecărilor şi al vorbirii în limbi. 

Pavel a exprimat aceasta în felul următor: „Mulţumesc Dumnezeului meu că eu vorbesc în 
alte limbi mai mult decât voi toţi. Dar în Biserică mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să învăţ 
şi pe alţii, decât să spun zece mii de cuvinte într-o limbă neînţeleasă.” 1 Corinteni 14:18, 19. 

Dar cu toate că toţi ar putea vorbi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, dacă nu au caritate – 
dragostea lui Dumnezeu – nu sunt decât o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Chiar dacă 
toţi ar avea darul profeţiei şi darul înţelepciunii şi al înţelegerii tuturor tainelor şi a întregii 
cunoştinţe, chiar dacă toţi ar avea întreaga credinţă astfel încât să mute munţii, dacă nu au caritate 
nu sunt nimic. Şi chiar dacă toţi ar fi atât de binevoitori încât să-şi dea bunurile pentru hrănirea 
celor săraci şi, chiar dacă toţi ar fi atât de siguri pe ceea ce cred încât ar fi gata să moară pentru a 
mărturisi, dacă nu au caritate, nu le foloseşte la nimic. Caritatea este dragoste. Este dragostea lui 
Dumnezeu vărsată în inimă de către Duhul Sfânt. Este acea dragoste care păzeşte poruncile lui 
Dumnezeu, „căci aceasta este dragostea lui Dumnezeu, că noi păzim poruncile”; iar „dragostea este 
împlinirea legii”. De aceea, toate aceste puteri minunate nu au nici o valoare dacă nu păzim 
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poruncile lui Dumnezeu. „La lege şi la mărturie; dacă nu vorbesc potrivit acestui cuvânt, este pentru 
că nu există nici o lumină în ei”. 

Dar dacă în biserică există dragostea lui Dumnezeu, păzind poruncile lui Dumnezeu, atunci 
toate aceste daruri, lucrând împreună cu caritatea, zidesc trupul lui Hristos, îl înalţă cu înălţarea lui 
Dumnezeu spre desăvârşirea în dragoste. 

Cât va mai dura până când biserica viului Dumnezeu va ajunge la plinătatea privilegiului său 
înalt? 
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Cap. 10 
Acea rugăciunea a voastră 

 

                                                                    „Review and Herald” 4 ianuarie 1898 

 
„După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: ‚Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte 

pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine.” Ioan 17:1. 
Această rugăciune poate fi a noastră tot aşa cum a fost a Lui. Da, această rugăciune poate fi a 

noastră tot aşa cum a fost a Lui. Este partea noastră aceea de a-L proslăvi pe Dumnezeu la fel cum a 
fost a Sa de a face acest lucru. Dar noi nu-L putem proslăvi pe Dumnezeu fără a înălţa şi trăi această 
rugăciune. 

Să studiem Cuvântul şi să vedem că fiecare cuvânt din acest verset ne aparţine cu adevărat 
nouă şi că nu numai că am putea, dar ar şi trebui să le folosim ca fiind ale noastre. 

Mai întâi, El spune „Tată”. Nu trebuie să spunem şi noi „Tată”? Nu este El şi Tatăl nostru? 
Nu este adevărat că „am primit Spiritul adopţiei prin care strigăm ‚Abba, Tată.’”? Romani 8:15. 
Atunci este clar că până aici, această rugăciune ne aparţine. 

„A venit ceasul.” Care ceas? – Ceasul pentru „a-L proslăvi pe Fiul Tău”. Şi nu eşti tu fiul 
Său? Tuturor celor ce cred în El „le-a dat puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu, chiar celor ce 
cred în numele Său.” Ioan 1:12 Tu crezi în numele Său. Ţie ţi-a fost dată puterea de a deveni fiul lui 
Dumnezeu, deoarece „toţi sunteţi copiii lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos.” 1 Ioan 3:1. De 
aceea, „iubiţilor, acum suntem fiii lui Dumnezeu” 1 Ioan 3:2; şi Tatăl nostru ne iubeşte exact cum Îl 
iubeşte pe celălalt Fiu al Său. El nu favorizează pe nici unul dintre copiii Săi. Ne iubeşte pe toţi la 
fel şi ceea ce aparţine Unuia, aparţine în comun tuturor. 

Acest cuvânt al rugăciunii, „preamăreşte pe Fiul Tău”, este rugăciunea noastră în aceeaşi 
măsură în care a fost rugăciunea lui Isus. Şi nu este adevărat că „a venit ceasul” ca El să ne 
preamărească pe noi? Ca răspuns, să citim acel cuvânt pe care, timp de mai mulţi ani, l-am citit cu 
anumite accentuări: „Scoală-te, luminează! Căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine. 
Căci iată, întunericul acopere pământul şi negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul şi 
slava Lui se arată peste tine.” Isaia 60:1, 2. 

Acest cuvânt este al nostru chiar acum. Dumnezeu ni-l oferă chiar acum. Este cu siguranţă 
adevărat că „a venit ceasul” în care El să ne preamărească. Până aici deci, fiecare dintre noi poate cu 
sinceritate şi în adevăr să înalţe această rugăciune, fiecare cuvânt al ei: „Tată, a venit ceasul; 
proslăveşte pe Fiul Tău”. 

Dar de ce El împreună cu noi cere ca El să ne proslăvească? „Pentru ca Fiul Tău să Te 
proslăvească pe Tine.” Noi trebuie să-L proslăvim pe Dumnezeu. Noi am fost creaţi pentru a-L 
proslăvi pe Dumnezeu. Chiar scopul existenţei noastre este de a-L proslăvi pe Dumnezeu. Dar acest 
cuvânt arată clar că noi nu-L putem proslăvi până când El nu ne proslăveşte pe noi. „Proslăveşte pe 
Fiul Tău pentru ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine”. 

Aţi dorit să-L proslăviţi pe Dumnezeu şi aţi plâns pentru că nu aţi reuşit. Dar acest lucru s-a 
întâmplat pentru că aţi încercat să-L proslăviţi înainte ca El să vă proslăvească pe voi. Doriţi să-L 
proslăviţi pe Dumnezeu în toate lucrurile şi aţi fost dezamăgiţi că nu aţi reuşit de atâtea ori. Dar 
după ce Dumnezeu vă va glorifica în toate lucrurile Îl veţi putea şi voi să Îl glorificaţi în toate 
lucrurile. Nu vedeţi cât de mare nevoie aveţi zilnic şi mereu de a înălţa această rugăciune? Oh, 
atunci nu neglijaţi niciodată să vă rugaţi: „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
Tău să Te proslăvească pe Tine”. 

Acesta este adevărul referitor la faptul că El trebuie să ne proslăvească pe noi, pentru ca noi 
să-L putem proslăvi pe El, pentru că dacă El nu ne proslăveşte, noi nu-L putem proslăvi; dar acum 
se ridică întrebarea: cum ne proslăveşte El pe noi? Atunci când vom şti cum ne proslăveşte El pe 
noi, vom ştim cum să Îl proslăvim şi noi pe El; pentru că El trebuie să ne proslăvească pe noi, 
pentru ca noi să-L putem proslăvi pe El. 

Atunci, cum ne proslăveşte El pe noi? Citiţi: „Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă cu Tine însuţi.” 
Ioan 17:5. În acest fel ne proslăveşte El pe noi: cu Sine însuşi. El Se oferă pe Sine însuşi nouă. El S-
a dat pe Sine însuşi întregii omeniri şi pentru întreaga omenire pentru ca întreaga omenire să Îl 
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proslăvească şi astfel să îndeplinească scopul creării lor. Dacă El nu ar fi proslăvit omenirea cu Sine 
însuşi, dacă nu S-ar fi dat pe Sine însuşi pentru omenire ar fi fost pentru totdeauna imposibil 
omenirii sau pentru oricare om să-L proslăvească pe Dumnezeu. Dar de vreme ce Dumnezeu a 
proslăvit omenirea cu Sine însuşi, de vreme ce S-a dat pe Sine însuşi lumii, nu numai că este 
posibil, dar este binecuvântatul privilegiu ca fiecare să-L proslăvească pe Dumnezeu. 

De aceea, după cum El ne proslăveşte cu Sine însuşi şi după cum El S-a dat pe sine însuşi, 
fiecare dintre noi trebuie să-L primim pe Sine însuşi pentru ca El cu adevărat să ne preamărească cu 
Sine însuşi. Şi atunci când Îl vom fi primit astfel şi vom fi proslăviţi prin El, Îl putem şi noi 
proslăvi. 

Şi cum ne proslăveşte El pe noi? Cu Sine însuşi. Atunci noi cum Îl vom proslăvi? Cu noi 
înşine. Cât de mult din Sine însuşi a dat, cât de mult a fost necesar pentru a proslăvi omenirea, 
pentru ca omenirea să-L proslăvească cu adevărat? Totul – „întreaga plinătate a Dumnezeirii 
trupeşte.” Coloseni 2:9. 

Atunci, cât din noi înşine trebuie dat, cât este necesar pentru a-L proslăvi? Totul; tot ceea ce 
ţine de fiinţa noastră: trup, suflet şi spirit.  

El a renunţat la Sine însuşi, S-a abandonat în întregime oamenilor pentru ca ei să facă ce vor 
cu El. Noi trebuie să renunţăm la noi înşine, noi trebuie să ne abandonăm în întregime lui 
Dumnezeu pentru ca El să facă ceea ce doreşte cu noi. 

Şi, oh, diferenţa! Atunci când El S-a abandonat pe Sine oamenilor, ei L-au crucificat; dar 
atunci când oamenii se abandonează pe sine Lui, El îi salvează. Dar El S-a abandonat pe Sine 
oamenilor chiar pentru a fi răstignit de ei, pentru a-i proslăvi, pentru ca ei să fie proslăviţi în El. 
Atunci nu te poţi abandona pe tine însuţi lui Dumnezeu, chiar pentru a fi salvat de El, pentru a-L 
proslăvi pe El? Acceptă atunci chiar acum renunţarea Sa la Sine, faptul că S-a abandonat pe Sine ţie 
pentru a te proslăvi pe tine cu Sine însuşi. Atunci te poţi abandona pe tine Lui şi cu siguranţă Îl vei 
proslăvi. Acceptă totdeauna şi în totul faptul că S-a abandonat pe Sine ţie şi cu siguranţă Îl vei 
proslăvi totdeauna şi în totul. 

De aceea, această rugăciune ne aparţine cu siguranţă. Mărit fie Domnul! Faceţi aşadar ca 
fiecare suflet să înalţe această rugăciune, acum şi pentru totdeauna: „Tată, a sosit ceasul! 
Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine. …Şi acum, oh Tată, proslăveşte-
mă cu Tine însuţi”, pentru ca să Te pot proslăvi cu mine însumi. Şi faceţi ca toţi să spună „Amin”! 
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Cap. 11 
Odihna de Sabat 

 

Titlul original al acestui articol este „Marea necesitate a Soliei Îngerului al Treilea” 
cules din lucrarea „The Great Nations Of To-Day” cap.19, scrisă de A. T. Jones în 1901 

 
Sabatul Domnului, ziua a şaptea, pe care El însuşi a numit-o şi a stabilit-o, pe care a enunţat-o 

cu propria Sa voce din cer, care este a Sa, asupra căreia a pus binecuvântarea Sa, pe care a făcut-o 
sfântă şi pe care a consacrat-o, Sabatul Domnului, reprezintă semnul a ceea ce este Isus Hristos 
pentru cei ce cred în El. Respectarea ei prin credinţă – adevărata ei respectare – aduce în viaţa 
credinciosului în Isus, aşa cum nimic nu o poate face, prezenţa vie şi puterea lui Isus Hristos. 
Aceasta este adevărat şi fiecare ar trebui să ştie acest lucru prin credinţa în Isus. 

Să studiem împreună cu sinceritate acest gând. Este scris: „Sfinţiţi Sabatele Mele; iar ele vor 
fi un semn între Mine şi voi, pentru ca să ŞTIŢI că Eu sunt Domnul Dumnezeul VOSTRU”. De 
aceea, prin intermediul Sabatului pe care Îl sfinţeşte, el ştie nu numai că Domnul este Dumnezeu, 
dar şi că Domnul este Dumnezeul său. Dar a-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă nu numai a 
cunoaşte că El există, dar şi a şti ce este El; deoarece numele Său nu este simplu „EU SUNT”, ci 
„EU SUNT CEL CE SUNT” – sunt ceea ce sunt, sunt Cel ce sunt – astfel încât „cel ce vine la 
Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că El este Cel ce îi răsplăteşte pe cei ce Îl caută în mod 
înţelept” – trebuie să creadă nu numai că El este, dar şi ce este. De aceea, după cum Sabatul este un 
semn pe care l-a stabilit Dumnezeu, prin care cei ce îl sfinţesc pot cunoaşte că El este Domnul 
Dumnezeul lor, rezultă în mod clar că în Sabat există mijlocul prin care cei ce îl sfinţesc pot găsi 
cunoaşterea de Dumnezeu. În el există mijlocul prin care cel ce îl sfinţeşte poate cunoaşte ce este 
Dumnezeu pentru persoana care crede în El. Cu alte cuvinte, Sabatul este un mijloc al revelaţiei lui 
Dumnezeu. 

Acest lucru este cu şi mai mare claritate văzut prin adevărul că „nimeni nu cunoaşte… pe 
Tatăl, decât Fiul şi oricine căruia Fiul i-L va descoperi.” Matei 11:27. Astfel, Dumnezeu este 
cunoscut numai aşa cum este descoperit în Isus Hristos. Ceea ce este Dumnezeu, este descoperit 
numai prin Isus Hristos şi poate fi cunoscut numai în Hristos. „Dumnezeu era în Hristos împăcând 
lumea cu Sine.” De aceea, Hristos este pentru totdeauna „Dumnezeu cu noi.” 2 Corinteni 5:19; 
Matei 1:23. 

Acum, Sabatul este semnul lui Dumnezeu prin care oamenii pot şti că El este Domnul şi, 
pentru că El este cunoscut numai aşa cum este descoperit în Hristos, este cu siguranţă adevărat că 
Sabatul este semnul lui Dumnezeu prin care cei care îl sfinţesc pot să-L cunoască pe Dumnezeu aşa 
cum este descoperit în Isus Hristos, semnul prin care oamenii pot cunoaşte ce este Dumnezeu pentru 
cel ce crede în Isus. 

Din nou: Sabatul este semnul lui Dumnezeu prin care cei ce îl sfinţesc pot cunoaşte că 
Domnul îi sfinţeşte. Ezechiel 20:12. Dar nimeni nu poate fi sfinţit decât prin credinţa care este în 
Isus Hristos. Fapte 26:18. De aceea, după cum Sabatul este semnul Domnului că El îi sfinţeşte pe 
oameni şi, pentru că oamenii nu pot fi sfinţiţi decât prin credinţa în Isus, este un adevăr clar că 
Sabatul este semnul lui Dumnezeu prin care oamenii pot cunoaşte puterea sfinţitoare şi puritatea lui 
Dumnezeu, prin credinţa în Isus Hristos. 

De aceea numai credinciosul poate intra în odihna lui Dumnezeu în Sabat, aşa cum este scris: 
„Noi cei ce am crezut intrăm în odihnă”. Şi acesta este motivul pentru care Israel, care nu a crezut, 
nu a putut intra în odihna lui Dumnezeu, aşa cum este scris: „Aşadar, am jurat în mânia Mea; ei nu 
vor intra în odihna Mea”. Dar „cui a jurat El că nu vor intra în odihna Lui, decât celor ce nu au 
crezut? Deci vedem că ei nu au putut intra din cauza necredinţei lor”. Astfel, credinţa în Isus a 
constituit scopul Sabatului şi chiar spiritul celebrării Sabatului. 

Astfel, Sabatul, fiind semnul a ceea ce este Dumnezeu în Hristos pentru credincios, rezultă că 
în Sabat trebuie să găsim ceea ce găsim în Hristos. Cu alte cuvinte, Sabatul fiind semnul prin care 
oamenii pot şti că Dumnezeu este Domnul şi, pentru că Dumnezeu este cunoscut numai în Isus 
Hristos, rezultă că în Sabat există chiar reflectarea lui Isus în ceea ce este El pentru credincios, căci 
altfel nu ar putea fi un astfel de semn. 
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Aşadar, să cercetăm Sabatul aşa cum l-a creat Dumnezeu şi cum a făcut Domnul ca el să 
devină Sabatul Domnului. Mai întâi El a creat toate lucrurile; apoi El Şi-a încetat lucrarea şi S-a 
odihnit în ziua a şaptea; El a binecuvântat atunci ziua a şaptea; a sfinţit-o şi a consacrat-o. De aceea 
Sabatul este 

1. Ceea ce ne aminteşte de Dumnezeu drept Creator; ne aminteşte de manifestarea puterii Sale 
creatoare; căci este un semn între El şi poporul Lui pentru totdeauna, deoarece „în şase zile a făcut 
Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a fost înviorat.” Exod 31:17. 

2. În Sabat se găseşte odihna lui Dumnezeu, „Căci într-un loc a vorbit în mod înţelept despre 
ziua a şaptea: ‚Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.’ Şi din nou în acest loc 
(a vorbit în mod înţelept despre ziua a şaptea): ‚Nu vor intra în odihna Mea!’” Evrei 4:4, 5. 

3. În Sabat există binecuvântarea lui Dumnezeu, deoarece El „a binecuvântat ziua a şaptea şi a 
sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care Dumnezeu o crease şi o 
făcuse.” Geneza 2:3. 

4. În Sabat există sfinţirea lui Dumnezeu, pentru că „El a sfinţit ziua Sabatului”. Dar numai 
prezenţa lui Dumnezeu este cea care sfinţeşte ceva. Atunci când Moise, atras de priveliştea stranie a 
tufişului care ardea fără a fi mistuit, s-a întors şi s-a apropiat pentru a privi „şi Dumnezeu l-a chemat 
din mijlocul tufei şi a zis: ‚Moise! Moise!’, El a răspuns: ‚Iată-mă!’ şi El a zis: ‚Nu te apropia de 
locul acesta; scoate-ţi încălţările din picioare, căci locul pe care stai este pământ sfânt.’” Exod 3:4, 
5. Acel teren a devenit sfânt numai datorită prezenţei Celui care era în tufă. Din nou, atunci când 
Iosua, lângă Ierihon, a văzut „un om împotriva lui, cu sabia scoasă în mână. Iosua l-a întrebat: ‚Eşti 
dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?’ El a răspuns: ‚Nu, ci Eu vin acum drept Căpetenia oştirii 
Domnului.” ...Şi Căpetenia oştirii Domnului i-a zis lui Iosua: „Scoate-ţi încălţările din picioare, căci 
locul pe care stai este sfânt.’” Iosua 5: 13-15. Ceea ce a făcut ca locul pe care stătea Iosua să fie 
sfânt, era prezenţa „Căpeteniei oştirii Domnului” care era acolo. 

Şi pentru că prezenţa Domnului este cea care sfinţeşte, ceea ce a făcut ca ziua a şaptea, 
Sabatul Domnului, să fie sfânt, a fost prezenţa Celui care S-a odihnit în ziua a şaptea de toate 
lucrările Sale. 

5. Sabatul conţine sfinţirea lui Dumnezeu, pentru că El nu numai că a binecuvântat ziua a 
şaptea, dar a şi sfinţit-o, a despărţit-o pentru un scop sfânt şi pentru serviciul Domnului, pentru ca 
prezenţa Sa să existe în ea; pentru că nu este numai prezenţa trecătoare, ci prezenţa permanentă, 
existenţa specială a lui Dumnezeu într-un loc, prezenţă care sfinţeşte, căci este scris: „Israel va fi 
sfinţit de slava Mea”; căci „voi locui printre copiii lui Israel şi voi fi Dumnezeul lor.” Exodul 29:43, 
45. 

Aşadar, legate de Sabat sunt puterea creativă a lui Dumnezeu, odihna lui Dumnezeu, 
binecuvântarea lui Dumnezeu, prezenţa lui Dumnezeu care o face sfântă şi prezenţa continuă a lui 
Dumnezeu care sfinţeşte. 

Şi toate acestea sunt exact lucrurile pe care le găseşte, în această ordine, credinciosul în 
Hristos; pentru că 

1. În primul rând, credinciosul găseşte în Hristos manifestarea puterii creative a lui Dumnezeu 
prin faptul că îl transformă într-o fiinţă nouă, pentru că „noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Hristos 
Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.” Efeseni 
2:10. 

2. Credinciosul găseşte în Isus Hristos odihna lui Dumnezeu; căci, găsind în Hristos puterea 
creativă pentru a-l reînnoi, el încetează de a mai face propriile-i fapte, aşa cum a făcut şi Dumnezeu 
şi intră în odihna lui Dumnezeu în Hristos. Evrei 4:10. De aceea este scris: „Veniţi la Mine, toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, 
căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Matei 11:28, 29. 

3. Credinciosul găseşte în Hristos binecuvântarea lui Dumnezeu; deoarece „Dumnezeu, după 
ce a înviat pe Fiul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare 
din voi de la fărădelegile sale.” Fapte 3:26. Şi „Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos 
…ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în ceea ce priveşte lucrurile cereşti în 
Hristos”. 
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4. Credinciosul găseşte în Hristos prezenţa lui Dumnezeu pentru a-l sfinţi; căci este scris: „Nu 
vă voi lăsa nemângâiaţi; voi veni la voi. …În ziua aceea veţi şti că Eu sunt în Tatăl Meu şi voi în 
Mine şi Eu în voi. …Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi poruncile Mele; şi Tatăl Meu îl va iubi” şi 
vom face cunoscut („sfinţilor Săi”) care sunt „bogăţiile tainei printre neamuri; adică Hristos în voi, 
speranţa slavei.” Coloseni 1:27. 

5. Credinciosul găseşte în Hristos prezenţa lui Dumnezeu, prezenţa care rămâne pentru a-l 
sfinţi; pentru că este scris: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvintele Mele şi Tatăl Meu îl va iubi 
şi noi vom veni la el şi ne vom face locuinţa cu el.” Ioan 14:23. „Căci voi sunteţi Templul 
Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui în ei şi voi umbla în ei; Eu voi fi 
Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.” 2 Corinteni 6:16. 

Astfel, se poate vedea clar că în Sabat există tot ceea ce credinciosul găseşte în Isus; şi astfel 
se face că Sabatul este un semn pentru oricine îl sfinţeşte, semn prin care el ştie că Domnul, 
Creatorul cerurilor şi pământului, este Dumnezeu. Şi pentru că nimeni nu-L poate cunoaşte pe 
Dumnezeu decât aşa cum este descoperit în Isus Hristos şi, pentru că Sabatul a legat de sine sugestia 
şi reflecţia a tot ceea ce credinciosul găseşte în Isus, Sabatul este clar semnul lui Dumnezeu prin 
care cel care îl sfinţeşte poate găsi cunoaşterea de Dumnezeu aşa cum este El descoperit în Hristos. 

Trebuie însă păstrat în minte faptul că Hristos este Cel prin care Dumnezeu a creat toate 
lucrurile; pentru că „la început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era 
Dumnezeu. …Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără 
El.” Ioan 1:1, 3. „Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, vizibile şi 
invizibile: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El 
şi pentru El.” Coloseni 1:16. Astfel, Hristos a fost Cel ce a creat toate lucrurile; Hristos a fost Cel ce 
S-a odihnit în ziua a şaptea de toată lucrarea Sa; Hristos a fost Cel ce a binecuvântat ziua a şaptea 
pentru că în ea S-a odihnit; Hristos a fost Cel a Cărui prezenţă a sfinţit acea zi; şi este prezenţa care 
rămâne, continuă a lui Hristos cea care sfinţeşte şi sfinţeşte şi ziua şaptea. De aceea, a fost Hristos 
însuşi Cel care a legat de Sabatul zilei a şaptea reflectarea Sinelui, care este expresia a ceea ce este 
El pentru credincios, astfel încât oricine va sfinţi Sabatul să poată cunoaşte că Domnul, care este 
cunoscut numai în Hristos, este Dumnezeu. 

Odihna lui Dumnezeu este în ziua a şaptea; şi odihna lui Dumnezeu este în Hristos. Este 
imposibil ca odihna lui Dumnezeu să existe în locuri antagonice; pentru că, aşa cum în Dumnezeu 
„nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”, odihna lui Dumnezeu este aceeaşi oriunde ar fi. De 
aceea, odihna lui Dumnezeu fiind pentru totdeauna aceeaşi, odihna lui Dumnezeu în ziua a şaptea şi 
odihna lui Dumnezeu în Hristos este una şi aceeaşi odihnă. Şi acest lucru, imposibil contradictoriu, 
este în perfectă armonie şi de aceea este demonstrat faptul că Sabatul este în Hristos şi HRISTOS 
ESTE ÎN SABAT. 

O lecţie minunată pe care o înfăţişează Hristos se găseşte în vechiul sanctuar. Exista masa 
pâinilor pentru punerea înainte pe care, la începutul fiecărui Sabat, erau aşezate douăsprezece pâini 
proaspete. Acestea rămâneau acolo până la începutul următorului Sabat, când erau înlocuite cu 
altele proaspete. Astfel, la începutul fiecărui Sabat, pâinea era reînnoită. 

Termenul pentru „pâinile pentru punerea înainte” este literal „pâinea prezenţei” şi Îl semnifică 
pe Hristos, „adevărata pâine care coboară din cer şi oferă viaţă lumii”. Această pâine a prezenţei 
semnifică, de aceea, prezenţa lui Hristos cu întreg poporul Său – cele douăsprezece seminţii – 
Israel. Pâinea fiind mereu acolo, simboliza prezenţa permanentă a lui Hristos cu poporul Său. Dar 
această pâine a prezenţei exista acolo numai datorită faptului că era înlocuită, şi aceasta în fiecare 
Sabat. Şi astfel, Dumnezeu Îşi învăţa poporul atunci, acum şi totdeauna că prezenţa Sa în Hristos 
este reînnoită pentru credincios în fiecare Sabat. Oricum, atunci când Sabatul s-a încheiat, prezenţa 
Sa rămâne de-a lungul tuturor zilelor săptămânii până la următorul Sabat, când este reînnoită; şi 
astfel este împlinită Scriptura: „Prezenţa Mea merge cu tine şi îţi voi da odihnă.” Exod 33:14. 

Astfel, adevăratul credincios în Hristos, adevăratul păstrător al Sabatul va creşte mereu în 
cunoaşterea lui Dumnezeu aşa cum este El descoperit în Hristos; şi astfel Sabatul este un semn prin 
care el ştie că Domnul este Dumnezeu şi că prezenţa Sa permanentă îl sfinţeşte. 

La fel este cu binecuvântarea lui Dumnezeu în Sabat. Atunci când, în ziua a şaptea Dumnezeu 
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l-a făcut pe om, „Dumnezeu i-a binecuvântat.” Geneza 1:28. Apoi a urmat ziua a şaptea, în care 
Dumnezeu S-a odihnit şi „Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea.” Geneza 2:3. Astfel, atât omul 
cât şi ziua a şaptea au fost binecuvântate. Şi atunci când acel om binecuvântat a venit la acea zi 
binecuvântată, el a găsit mai multă binecuvântare şi în fiecare Sabat el găsea şi mai multă 
binecuvântare. Şi dacă ar fi rămas credincios, mereu ar fi fost binecuvântatul om care ar fi venit în 
fiecare Sabat la binecuvântata zi; şi astfel ar fi crescut mereu în cunoaşterea lui Dumnezeu. Şi tot la 
fel este şi astăzi cu fiecare suflet pe care Dumnezeu l-a întors de la păcatele sale şi care sfinţeşte 
ziua Sabatului binecuvântată de Dumnezeu; de fiecare dată când acest om binecuvântat vine la acea 
binecuvântată zi, primeşte mai multă binecuvântare şi creşte astfel mereu în cunoaşterea lui 
Dumnezeu. 

Şi astfel, fie că este vorba de omul dinainte de păcat sau de după, Sabatul a fost, este şi va fi 
semnul lui Dumnezeu prin care cel ce îl sfinţeşte ştie că Domnul, Creatorul cerurilor şi a 
pământului, Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, este Dumnezeul lui; şi va şti ce este 
Dumnezeu, aşa cum este descoperit în Isus Hristos, fie în creaţie, fie în răscumpărare. 

Şi ce am putea spune mai mult? Sabatul, înţeles în adevăr, reprezintă totul despre Hristos; iar 
Hristos, înţeles în adevăr, reprezintă totul despre Sabat. Şi nici unul nu poate fi înţeles pe deplin fără 
celălalt. Sabatul este semnul lui Dumnezeu, iar Hristos este semnul lui Dumnezeu. Hristos este 
semnul lui Dumnezeu rostit, iar Sabatul este semnul lui Dumnezeu rostit; şi totul „pentru ca 
gândurile multor inimi să fie descoperite.” Luca 2:34, 35. Căci El este cu adevărat „Domnul slăvit.” 
Isaia 33:21; şi mereu „odihna Sa”, Sabatul Său, este cu adevărat „slăvit” Isaia 11:10. 

„Să luăm, deci, bine seama, ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în 
odihna Lui, nici unul dintre voi să nu o rateze. …Căci noi, cei care am crezut, intrăm în odihnă.” „Şi 
sfinţiţi Sabatele Mele; căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.” „Ziua a şaptea este Sabatul DOMNULUI DUMNEZEULUI TĂU”. 

„Aşa vorbeşte Domnul: ‚Păziţi ce este drept şi faceţi dreptate; căci mântuirea Mea este 
aproape să vină şi neprihănirea Mea este aproape descoperită. Ferice de omul care face lucrul acesta 
şi de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu-l pângărească şi stăpânindu-şi 
mâna, ca să nu facă nici un rău!” Isaia 56:1, 2. 

„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci plăcerea ta în ziua Mea cea Sfântă; 
dacă vei numi Sabatul o desfătare, ziua cea sfântă, onorată, a Domnului, ca să sfinţeşti pe Domnul, 
neurmând căile tale, fără a-ţi căuta plăcerea şi fără a vorbi propriile tale cuvinte, atunci te vei 
desfăta în Domnul şi Eu te voi sui pe locurile înalte ale pământului şi te voi hrăni cu moştenirea 
tatălui tău Iacob; căci gura Domnului a spus aceasta.” Isaia 58:13, 14. 

„Căci după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou pe care le voi face, vor dăinui înaintea 
Mea, zice Domnul, aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în 
fiecare Sabat va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, zice Domnul.” Isaia 66:22, 23. 

Aşadar, de vreme ce Sabatul Domnului, cea de-a şaptea zi, este cheia împlinirii cunoaşterii de 
Dumnezeu aşa cum este El descoperit în Hristos, aceste dovezi demonstrează că Sabatul reprezintă 
cheia adevăratei cunoaşteri a întregii legi a lui Dumnezeu – cele Zece Porunci. Şi chiar şi acest 
gând, chiar aşa, este descoperit în Scriptură: atunci când Dumnezeu a scos din Egipt poporul Său 
din vremurile străvechi pentru a-i conduce în propria Sa ţară făgăduită, a spus că îi va încerca dacă 
vor umbla în legea Sa sau nu. Şi numai prin intermediul Sabatului a arătat dacă vor merge sau nu 
după legea Sa. Exodul 16:4, 5, 22-30. Iar acum, când Şi-a întins mâna a doua oară pentru a-Şi duce 
poporul în propria Sa ţară promisă, din nou, astăzi, va arăta în ceea ce-i priveşte pe toţi oamenii 
dacă vor umbla după legea Sa sau nu. Şi testul prin care va face acest lucru astăzi este acelaşi ca 
întotdeauna – Sabatul – Sabatul aşa cum este în Hristos; căci nu există o altă lege, nu există o altă 
cheie, iar El, căruia Îi aparţine legea şi cheia, este „acelaşi ieri şi azi şi în veci”. În El „nu este nici 
schimbare, nici umbră de mutare”. 

Prin urmare, în toţi aceşti ani ai celei de-a şaptea trâmbiţe – de când sanctuarul lui Dumnezeu 
s-a deschis în ceruri şi a fost văzut chivotul testamentului Său, chiar din 1844 – predicatorilor şi 
oamenilor li s-a spus în cuvintele lui Dumnezeu că „ziua a şaptea este Sabatul Domnului”. Dar în 
loc de a crede acest lucru sau de a-i lăsa pe oameni să creadă, liderii religioşi şi învăţătorii au 
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desconsiderat-o şi au spus că nu reprezintă adevăr. I-au învăţat pe oameni că lucrurile nu stau aşa. 
Nu au făcut nici o diferenţă între ce este sfânt şi ce este profan (Ezechiel 23:36), spunându-le 
oamenilor că nu contează ce zi celebrează. Astfel, ei au desconsiderat legea viului Dumnezeu şi i-au 
învăţat pe oameni să o desconsidere. Apoi, după ce le-au spus oamenilor să desconsidere legea lui 
Dumnezeu prin nerespectarea zilei pe care El a poruncit-o – spunându-le de asemenea că nu există 
nici o poruncă de la Dumnezeu pentru celebrarea duminicii, ceea ce este adevărat – ei s-au unit cu 
taina fărădelegii pentru a impune tuturor duminica pe care papalitatea a stabilit-o în locul Sabatului 
Domnului. Ei au ridicat semnul tainei fărădelegii deasupra semnului viului Dumnezeu şi îi va obliga 
pe toţi să îl primească. 

Şi de vreme ce Sabatul Domnului reprezintă cheia pentru înţelegerea întregii legi a lui 
Dumnezeu şi a plinătăţii lui Hristos, chiar acum când fiara şi chipul ei îşi unesc puterea şi influenţa, 
prin spulberarea Sabatului Domului, pentru a deposeda omenirea de această cheie a cunoştinţei 
divine – tot aşa acum Dumnezeu aşează împotriva întregii lucrări a fiarei şi a chipului ei viul Său 
avertisment din cadrul soliei îngerului al treilea care este adresat fiecărei naţiuni, neam, limbă şi 
popor, „spunând cu glas tare: ‚Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe 
frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul 
mâniei Lui; …Aici este răbdarea sfinţilor, cei care PĂZESC PORUNCILE LUI DUMNEZEU şi 
CREDINŢA LUI ISUS”. 
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Cap. 12 
Spiritul lui Hristos 

- aşa cum a fost manifestat în lucrarea Sa de salvare a omului - 
 

                               „England's The Present Truth” vol. 8, nr. 3, 11 feb. 1892 
 
Hristos este exemplul vieţii neprihănite. Isus este exemplul deplin al adevăratei serviri a lui 

Dumnezeu. Noi trebuie să servim legii lui Dumnezeu cu mintea. De aceea spune Scriptura: „Să 
aveţi în voi mintea aceasta care era şi în Hristos Isus.” Filipeni 2:5. Dacă vom lăsa ca această minte 
să fie în noi, ea va fi cu siguranţă în noi şi va face în noi ceea ce a făcut în Hristos; şi cu siguranţă 
ceea ce a apărut în viaţa Lui, va apărea şi în a noastră. 

Şi atunci, ce a făcut acea minte în El? „El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a 
crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu.” Ideea exprimată prin cuvântul „de 
apucat” poate fi lămurită prin observarea mai multor traduceri. Traducerea „Emphatic Diaglott” 
remarcă faptul că originalului „harpagmon”, „fiind un cuvânt care apare foarte rar, i s-au dat mai 
multe semnificaţii diferite” şi le citează pe următoarele: 

Clarke: „Nu l-a privit ca pe un lucru vrednic de dorit”. Cyprian: „Nu L-a impresionat în mod 
serios”. Wakefield: „Nu l-a privit ca vrednic de păstrat.” Stuart: „Nu l-a privit ca pe un obiect al 
dorinţei nerăbdătoare”. Sharpe: „Nu s-a gândit la el ca la ceva vrednic de apucat”. Kneeland: „Nu a 
fost dornic să-l apuce”. Dickinson: „Nu S-a luptat în mod violent după el”. Turnbull: „Nu a plănuit 
o uzurpare”. 

Din toate acestea este uşor de văzut că ideea transmisă de termenul „de apucat” nu este 
greşită; deoarece ideea subliniată este aceea potrivit căreia, cu toate că era în forma lui Dumnezeu, 
cu toate că era strălucirea slavei Sale şi imaginea fidelă a persoanei Sale şi, cu toate că era cu 
adevărat egal cu Dumnezeu, El nu a gândit că această egalitate cu Dumnezeu era ceva care trebuia 
apucat şi reţinut cu putere, asemenea unui hoţ care ar apuca ceva şi ar lupta pentru ceea ce a prins. 

„Emphatic Diaglott” adoptă traducerea lui Turnbull: „Nu a plănuit o uzurpare pentru a fi 
asemenea lui Dumnezeu” care, pentru că era implicat un guvern, este aproape de ideea originală, 
aşa cum un hoţ al guvernului este un uzurpator. 

Atunci, gândul care este exprimat în verset este acesta: „Să aveţi în voi mintea aceasta care 
era şi în Hristos Isus care, cu toate că era în forma lui Dumnezeu, nu s-a gândit la aceasta ca la ceva 
vrednic de apucat, nu S-a luptat în mod violent pentru aceasta, nu a păstrat râvnind cu o dorinţă 
nerăbdătoare, nu a privit ca pe o uzurpare asupra căreia să mediteze, a fi egal cu Dumnezeu”. Dar El 
era cu adevărat egal cu Dumnezeu. El era deja Cel ale Cărui „origini sunt din vechime, din zilele 
veşniciei”. El era deja Cel care crease toate lucrurile „care sunt în cer şi care sunt pe pământ, 
vizibile şi invizibile: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri”. El era deja cu 
adevărat Dumnezeu, egal cu Dumnezeu. Atunci, ce a făcut ca mintea Lui să meargă pe acest gând şi 
să gândească faptul că a fi egal cu Dumnezeu nu era un lucru de apucat, vrednic de lupte şi care să 
merite a fi reţinut – cu alte cuvinte, să fie ceea ce, printr-un drept veşnic şi inalienabil, era cu 
adevărat? Ceva a determinat acest lucru; şi când vom descoperi cauza, vom avea cheia întregii 
situaţii. 

Din natura cazului este evident faptul că cineva a avut o luptă, un conflict referitor la cine ar 
trebui să fie egal cu Dumnezeu. Este clar că cineva a manifestat o minte, o dispoziţie serioasă de a 
dori, de a apuca şi de a plănui o uzurpare a unei astfel de poziţii – o poziţie de egalitate cu 
Dumnezeu. Cine era acela? În cine s-a manifestat chiar o astfel de minte? Nu în Isus Hristos, 
deoarece mintea care era în El nu s-a gândit la aşa ceva. Atunci, în cine era această minte? Ah, în 
acel heruvim uns care acoperea şi care a păcătuit; deoarece Scriptura spune: „Erai un heruvim uns şi 
Eu te-am pus aşa; erai pe muntele cel Sfânt al lui Dumnezeu şi umblai prin mijlocul pietrelor 
focului. Ai fost perfect în căile tale din ziua când ai fost creat până în ziua când s-a găsit nelegiuirea 
în tine. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat ca 
profanator de pe muntele lui Dumnezeu şi te nimicesc, oh, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor 
scânteietoare. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea datorită 
strălucirii tale.” Ezechiel 28:14-17. 
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Fiind „desăvârşit în frumuseţe”, a început să se privească pe sine, să se slăvească pe sine 
datorită acestei frumuseţi desăvârşite, în loc de a-L slăvi pe Cel ce i-a dat-o. A început să-şi atribuie 
slava şi meritul şi să gândească faptul că nu i-a fost acordat privilegiul care i se datora şi că locul pe 
care îl deţinea nu se potrivea cu cineva atât de slăvit. Apoi a spus în inima sa: „Îmi voi ridica 
scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea de asemenea pe muntele adunării 
în partea de nord; …voi fi ca Cel Prea Înalt.” Isaia 14:13, 14. 

Aici este cel în care era mintea ce a gândit că a fi egal cu Dumnezeu era un lucru de apucat, 
un lucru de prins cu râvnă şi de ţinut, aşa cum face un hoţ cu prada sa. Aici este cel în care era 
mintea care a plănuit o uzurpare pentru a fi egal cu Dumnezeu. Şi dragostea de sine, preamărirea de 
sine au fost începutul tuturor acestor lucruri. Propriul sine s-ar fi mărit până la tronul Celui Preaînalt 
şi i-ar fi făcut pe toţi supuşi sieşi, în locul lui Dumnezeu. 

Pentru aceasta a fost alungat de pe muntele lui Dumnezeu ca profan. Apoi a venit în această 
lume şi a infiltrat în locuitorii lui veninul sinelui. 

„Şi şarpele a zis femeii: ‚Dar, oare a zis Dumnezeu: să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?’ 
Şi femeia a răspuns şarpelui: ‚Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar 

despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă 
atingeţi de el, ca să nu muriţi.’ 

Şi şarpele a zis femeii: ‚Hotărât, că nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua când veţi 
mânca din el veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.’ 

Şi femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit să 
facă pe cineva înţelept. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea 
şi bărbatul a mâncat şi el.” Geneza 3:1-6. 

Astfel, Satan a instalat în om mărirea de sine – chiar ambiţia sa proprie de a fi egal cu 
Dumnezeu. Astfel, dorinţa egoistă a omului de a fi egal cu Dumnezeu a fost cea care a cauzat 
păcatul din om. Şi astfel a fost infiltrată mintea lui Satan în omenire – aceeaşi minte care a gândit că 
a fi egal cu Dumnezeu era un lucru vrednic de apucat şi de reţinut – aceeaşi minte care a plănuit o 
uzurpare pentru a fi egal cu Dumnezeu – aceeaşi minte care se aşează pe sine în locul lui 
Dumnezeu. 

Apoi a fost mintea care s-a manifestat în Hristos Isus. El, ale Cărui origini sunt din vechime, 
din zilele veşniciei; El care a creat toate lumile şi toate lucrurile din ele; El care era strălucirea 
slavei Tatălui Său şi imaginea fidelă a persoanei Sale; El care era de drept egal cu Dumnezeu, El, 
Cel preamărit şi înălţat, nu a privit ca un lucru de dorit, care să fie cu lăcomie apucat şi cu putere 
reţinut a fi egal cu Dumnezeu, ci S-a golit pe Sine (Filipeni 2:5, 6) şi S-a dat pe Sine omenirii 
pierdute. De aceea acest cuvânt a fost trimis imediat lui Satan: „Voi pune vrăjmăşie între tine şi 
femeie şi între sămânţa ta şi sămânţa ei; ea îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul”. Şi prin 
acest cuvânt trimis lui Satan, i s-a făcut o promisiune omului pentru eliberarea de robia lui Satan, 
care este robia sinelui, eliberat cu adevărat în slăvita libertate a fiilor lui Dumnezeu. 

Această înşelăciune l-a condus pe om să se pună pe sine în locul lui Dumnezeu şi mintea şi 
cuvântul lui Satan în locul minţii şi cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta a condus la distorsionarea 
ideilor omului despre Dumnezeu şi la primirea ideilor şi sugestiilor lui Satan ca fiind adevăratele 
idei despre Dumnezeu. A rezultat în punerea lui Dumnezeu într-o lumină falsă în mintea omului. A 
făcut ca omenirea să-L privească pe Dumnezeu ca pe un stăpân crud, un guvernator despotic şi un 
judecător nemilos, apatic şi aspru. Din nou şi din nou Domnul a trimis cuvântul său pentru a nega 
acestea. Lui Moise, El însuşi i-a spus că este „plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, abundând 
în bunătate şi adevăr, care Îşi ţine mila pentru mii, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul”. În legea 
Sa, El Şi-a exprimat caracterul ca fiind „DRAGOSTE”. Dar, în ciuda tuturor acestora, omenirea 
acceptă încă idei pervertite despre Dumnezeu. 

Apoi, când a venit împlinirea vremii, Tatăl S-a descoperit pe Sine omenirii aşa cum este cu 
adevărat şi modul în care se raportează faţă de lumea păcătoşilor. Şi pentru ca acest lucru să fie 
împlinit în mod desăvârşit şi în toată plinătatea, Isus S-a golit pe Sine şi „a luat un chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut 
ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” Filipeni 2:6-8. „Cuvântul a fost făcut trup şi a 
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locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava 
singurului născut din Tatăl.” Ioan 1:14. 

Aşadar, El S-a golit pe Sine cu adevărat, într-o asemenea măsură încât a putut să spună „M-
am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” Ioan 6:38. „Eu nu pot face 
nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac 
voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis.” Ioan 5:30. „Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate 
face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul 
întocmai.” Ioan 5:19. „Tatăl, care locuieşte în Mine, El face lucrările.” Ioan 14:10. „Doctrina nu 
este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis.” Ioan 7:16. „Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la 
Mine însumi.” „Ci Tatăl care M-a trimis, El a dat poruncă ce să spun şi ce să rostesc.” Ioan 14:10; 
12:49. 

El a venit nu să facă voia Sa, nici să vorbească cuvintele Sale, nici să facă lucrările Sale. Era 
voia Tatălui cea care era realizată în El; erau cuvintele Tatălui cele care erau rostite de El; erau 
faptele Tatălui cele care erau făcute în El. Aceasta înseamnă că El S-a golit pe Sine pentru ca Tatăl 
să poată fi descoperit în Sine. Şi când S-a golit pe Sine, Tatăl S-a descoperit în El. Şi astfel, „în El 
locuia trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”. El era „Dumnezeu manifestat în trup”, „Dumnezeu cu 
noi”. 

Dar El a făcut toate acestea pentru ca oamenii să-L poată cunoaşte pe Tatăl aşa cum este cu 
adevărat. De aceea El spune că nimeni nu cunoaşte pe „Tatăl în afară de Fiul şi de cel căruia Fiul I-l 
va descoperi”. „Cel care M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl”. Acesta este Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, Mântuitorul lumii. 

Ceea ce a fost Tatăl pentru şi în Fiul în această lume este exact ceea ce doreşte să fie pentru 
fiecare persoană din această lume. Şi dacă fiecare persoană se va goli pe sine aşa cum a făcut 
Hristos, Tatăl va fi pentru el şi în el tot aşa cum a fost şi pentru Fiul şi în Fiul. 

Cuvântul lui Hristos pentru fiecare om este acesta: „Dacă Mă urmează cineva, să se dezică de 
sine însuşi.” Luca 9:23. 

Păcatul aparţine sinelui, iar sinele lui Satan. Neprihănirea aparţine lui Hristos, iar Hristos lui 
Dumnezeu. 

De aceea, faceţi ca mintea care a fost în Isus Hristos să fie şi în voi; El „S-a golit pe Sine” 
pentru ca Tatăl să poată fi descoperit oamenilor şi pentru ca oamenii să poată fi mântuiţi. Să fie şi în 
voi! Dacă veţi lăsa ca această minte să fie în voi, ea va fi cu siguranţă în voi. În măsura în care ea L-
a condus pe El la golirea de sine vă va conduce şi pe voi la golirea de tot sinele. Şi în măsura în care 
veţi fi goliţi de sine, veţi fi „umpluţi de întreaga plinătate a lui Dumnezeu.” Efeseni 3:19. 
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Cap. 13 
Unicul Exemplu 

 

                                                        „The Present Truth” vol. 8, nr. 14, 14 iulie 1892 

 
Isus Hristos este singurul exemplu pe care trebuie să-L urmeze oamenii. El porunceşte 

fiecărui om în mod absolut: „Urmează-Mă!”. „Ia jugul Meu şi învaţă de la Mine”. „Eu sunt uşa; cel 
care nu intră la turmă prin uşă şi urcă pe altă cale, este un hoţ şi un jefuitor”. „Dacă cineva intră prin 
Mine, va fi salvat”. Domnul Isus este acea singură Persoană prin care această lume a întâlnit 
desăvârşirea deplină, chiar împlinirea legii desăvârşite a lui Dumnezeu. El a fost făcut carne şi în 
carnea şi în natura omului a stat în fiecare loc şi a întâlnit fiecare ispită pe care o poate vreodată 
întâlni omul; şi în fiecare loc şi în totul, El a împlinit toate cererile legii celei desăvârşite a lui 
Dumnezeu. A făcut acest lucru din copilărie până la maturitate şi nu a greşit niciodată. „El a fost 
ispitit în toate punctele asemenea nouă, dar fără păcat”. De aceea, pentru că El este singura 
Persoană pe care a văzut-o lumea vreodată şi care a împlinit toate cerinţele desăvârşite ale legii lui 
Dumnezeu, rezultă că El este singura Persoană pe care lumea a văzut-o sau pe care o va vedea 
vreodată, care poate constitui un exemplu pentru oameni sau al cărei exemplu este vrednic de a fi 
urmat de om. 

De aceea, atunci când predicatorii sau liderii teologici prezintă vreun alt exemplu înaintea 
oamenilor, chiar dacă este vorba despre exemplul apostolilor, şi încearcă să-i determine pe oameni 
să urmeze un alt exemplu, chiar dacă este vorba despre un exemplu apostolic, aceasta este păcat 
împotriva lui Dumnezeu şi trădare împotriva Domnului nostru Isus Hristos. Şi faptul că există astăzi 
oameni, şi protestanţi, care fac chiar lucrul acesta, arată cât de mult s-au îndepărtat de Hristos 
învăţătorii religioşi. Este timpul ca lor şi tuturor oamenilor să li se spună că legea lui Dumnezeu este 
acea regulă desăvârşită a datoriei omenirii; că Domnul Isus Hristos este singurul exemplu desăvârşit 
care există în această lume sub acea regulă; şi toţi aceia care vor rezolva în mod corect problema 
destinului omenirii, trebuie să-l rezolve în termenii acelei reguli aşa cum este exemplificată în şi 
potrivit acelui exemplu. Oricine încearcă să rezolve problema printr-o altă regulă sau potrivit unui 
alt exemplu, nu va reuşi să ajungă la soluţia corectă; şi oricine îi învaţă pe oameni să o rezolve 
printr-o altă regulă sau potrivit unui alt exemplu, chiar dacă este vorba despre „exemplul 
apostolilor”, atât încercarea, cât şi învăţătura Îl trădează pe Domnul Isus Hristos. 

Atunci, care este exemplul lui Hristos referitor la serbarea celei dintâi zile a săptămânii? Nu 
există nici un exemplu în ceea ce priveşte acest lucru. El nu a serbat-o niciodată. Dar unde nu există 
nici un exemplu oferit de Hristos, nu poate exista nici un exemplu oferit de apostoli. De aceea nu 
există şi nici nu poate exista vreun exemplu al apostolilor referitor al celebrarea celei dintâi zile a 
săptămânii. 

Atunci, care este exemplul lui Hristos referitor la celebrarea celei de-a şaptea zi a săptămânii? 
El a celebrat pe prima cea de-a şaptea zi pe care lumea a întâlnit-o, atunci când a terminat marea Sa 
lucrare de creaţie. Atunci când a venit în lume, toţi ştiu că El a celebrat-o pe tot parcursul vieţii 
Sale. Şi „cel care zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Hristos”. De aceea, cei 
care trăiesc aşa cum a trăit El vor trebui să celebreze cea de-a şaptea zi. Paşii Săi îl conduc la 
celebrarea celei de-a şaptea zi, pentru că „acesta era obiceiul Său” Luca 4:16, şi El i-a învăţat pe 
oameni cum să celebreze cea de-a şaptea zi, Sabatul Domnului. Matei 12:1-12. Şi ne-a lăsat „un 
exemplu ca noi să-I urmăm paşii”. Şi toţi cei ce-I urmează paşii vor fi conduşi de aceşti paşi să 
păzească cea de-a şaptea zi şi să nu pângărească Sabatul, deoarece acesta este exemplul Său. 

Pavel a spus: „Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos”. Acum, a fost 
Pavel imitator al lui Hristos în ceea ce priveşte ziua a şaptea? Să vedem: „A venit în Nazaret, unde 
fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească.” 
Luca 4:16. Iar despre Pavel acelaşi autor spune: „Au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a 
Iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă şi trei zile de Sabat a vorbit cu ei din 
Scripturi.” Fapte 17:1, 2. Pavel L-a urmat pe Hristos în „obiceiul” Său de a celebra ziua Sabatului – 
ziua a şaptea – de aceea, dacă cineva se va supune Cuvântului lui Dumnezeu prin Pavel şi îl va 
urma pe Pavel aşa cum şi el L-a urmat pe Hristos, va trebui să fie „obiceiul său de a merge în casa 
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lui Dumnezeu şi să se închine lui Dumnezeu în ziua a şaptea”. 
Pentru celebrarea celei de-a şaptea zile avem porunca lui Dumnezeu şi exemplul viului 

Dumnezeu (Exodul 20:8-11; Geneza 2:3) şi al Domnului Isus Hristos, atât în cer cât şi pe pământ, 
atât ca Cel Creator cât şi ca Răscumpărător. Şi nu există nici poruncă şi nici exemplu pentru a 
celebra orice altă zi. Te vei supune poruncii lui Dumnezeu şi să urmezi exemplul divin în aceste 
lucruri divine? Sau în loc de aceasta, te vei supune unei porunci omeneşti şi unui exemplu omenesc 
în lucruri omeneşti şi să aştepţi o recompensă divină pentru toate acestea? Răspunde acum aşa cum 
vei răspunde la Judecată. 
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Cap. 14 
Acolo unde Spiritul conduce 

 
                                                                          „Lecţii de credinţă”, pag. 137-141 

 
„Rodul Spiritului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, 

facerea de bine, credinţa, blândeţea, temperanţa. Împotriva acestor lucruri nu există lege. Cei ce 
sunt ai lui Hristos şi-au răstignit carnea împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim în Spirit, să şi 
umblăm în Spirit. Să nu umblăm după o slavă deşartă, provocându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne 
unii pe alţii.” Galateni 5:22-26. 

Am văzut într-o oarecare măsură caracterul şi lucrările înşelătoare ale cărnii. Dar, mulţumim 
Domnului, există şi altceva mai bun de văzut. 

Spiritul lui Dumnezeu care, în plinătatea Sa este oferit gratuit fiecărui credincios, pofteşte 
împotriva cărnii, astfel încât în cel care este condus de Spiritul lui Dumnezeu, carnea nu poate face 
ce doreşte. În unul ca acesta, Spiritul lui Dumnezeu conduce şi face să apară în viaţă „roadele 
Spiritului” în locul „lucrărilor cărnii”. 

Şi cu toate că este adevărat că „cei ce fac asemenea lucruri” care sunt descrise în lista 
lucrărilor cărnii, „nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu”, în darul Spiritului lui Dumnezeu, prin 
harul lui Hristos, Dumnezeu a luat suficiente măsuri de precauţie prin care fiecare suflet, în ciuda 
tuturor patimilor, poftelor, dorinţelor şi înclinaţiilor cărnii, să poată „moşteni împărăţia lui 
Dumnezeu”. 

Lupta a fost purtată în Hristos la fiecare punct, iar biruinţa a fost desăvârşită. El a fost făcut 
carnea însăşi – aceeaşi carne şi acelaşi sânge asemenea celor pe care a venit să-i răscumpere. El a 
fost făcut în toate punctele ca aceştia, El a fost „ispitit în toate punctele aşa cum suntem noi”. Dacă 
în vreun „punct” nu a fost „aşa cum suntem noi”, atunci, în acel punct nu era cu putinţă să fie ispitit 
„aşa cum suntem noi”. 

El a fost „atins de sentimentul slăbăciunilor noastre” pentru că „a fost ispitit în toate punctele 
aşa cum suntem noi”. Atunci când a fost ispitit, El a simţit dorinţele şi înclinaţiile cărnii, exact aşa 
cum le simţim noi când suntem ispitiţi. Căci „fiecare este ispitit când este atras de propriile sale 
pofte (propriile sale dorinţe şi înclinaţii ale cărnii) şi ademenit.” Iacov 1:14. Toate acestea Isus le-a 
putut experimenta fără a păcătui, pentru că a fi ispitit nu este păcat. Păcatul este numai „când pofta a 
zămislit”, atunci când dorinţa este nutrită, atunci când înclinaţia este îngăduită – numai atunci 
„naşte păcatul”. Iar Isus nu a nutrit niciodată vreo dorinţă, nici printr-un gând, şi nici nu a îngăduit 
vreo înclinaţie a cărnii. Astfel, într-o carne ca a noastră, El a fost ispitit în toate punctele ca şi noi, 
dar fără vreo pată de păcat. 

Şi astfel, prin puterea divină pe care El a primit-o prin credinţa în Dumnezeu, El, în carnea 
noastră, a înăbuşit în mod desăvârşit fiecare înclinaţie a cărnii şi a distrus efectiv de la rădăcină 
fiecare dorinţă a cărnii; şi astfel „a condamnat păcatul în carne”. Şi făcând astfel, El a adus fiecărui 
suflet din lume o biruinţă desăvârşită alături de puterea divină de a o menţine. Toate acestea le-a 
făcut „pentru ca neprihănirea legii să poată fi împlinită în noi, cei care nu trăim potrivit cărnii, ci 
potrivit Spiritului”. 

Această biruinţă, în plinătatea ei, este oferită liber fiecărui suflet în Hristos Isus. Ea se 
primeşte prin credinţă în Isus. Este adusă la îndeplinire şi menţinută prin „credinţa lui Isus”, pe care 
El a făurit-o în desăvârşire şi care a fost oferită fiecăruia care crede în El. Căci „aceasta este biruinţa 
care supune lumea – chiar credinţa voastră”. 

El „a abolit în carnea Sa vrăjmăşia” care despărţea omenirea de Dumnezeu. Efeseni 2:15. 
Pentru a realiza acest lucru, El a luat carnea, şi a trebuit să ia carnea în care exista vrăjmăşia. Şi „a 
abolit în carnea Sa vrăjmăşia”, „pentru a face”, „cu scopul de a realiza” „în Sine unul”, Dumnezeu 
şi omul înstrăinat, „un om nou, făcând astfel pace”. 

El „a abolit în carnea Sa vrăjmăşia” pentru „a-i putea împăca pe amândoi”, evrei şi neamuri – 
pe toţi oamenii care sunt supuşi vrăjmăşiei – „cu Dumnezeu într-un singur trup pe cruce, distrugând 
vrăjmăşia în Sine.” Efeseni 2:16. „Vrăjmăşia” era „în Sine” prin faptul că era „în carnea Lui”. Şi 
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aici, „în carnea Lui”, El a distrus-o şi a abolit-o. Şi El a putut face aceasta numai prin faptul că 
vrăjmăşia a fost „în carnea Sa”. 

Astfel a luat Isus asupra Sa blestemul în toată plinătatea sa, exact aşa cum se manifestă acel 
blestem asupra omenirii. A făcut acest lucru „fiind făcut blestem pentru noi”. Dar „blestemul nu 
vine fără motiv” şi niciodată nu a venit fără motiv. Cauza blestemului este păcatul. El a fost făcut 
blestem pentru noi, din cauza păcatelor noastre. Şi pentru a putea întâlni blestemul aşa cum se 
manifestă asupra noastră, El trebuia să întâlnească păcatul aşa cum se manifestă asupra noastră. 
Astfel, Dumnezeu „L-a făcut păcat pentru noi pe Cel ce nu cunoştea nici un păcat”. Şi aceasta 
„pentru ca noi să fim făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El.” 2 Corinteni 5:21. 

Şi cu toate că în acest mod El Şi-a asumat acelaşi dezavantaj pe care îl are întreaga omenire – 
fiind în toate punctele asemenea nouă, „în toate punctele a fost ispitit ca şi noi” – totuşi nici o 
singură tendinţă sau înclinaţie a cărnii nu a fost îngăduită nici în cea mai mică măsură, chiar nici în 
gând, ci fiecare dintre ele au fost nimicite din rădăcină prin puterea lui Dumnezeu care, prin 
credinţa divină, El a adus-o omenirii. 

Şi astfel, „deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă 
părtaş la aceleaşi, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe 
diavolul, şi să elibereze pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor. Căci 
negreşit, El nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci sămânţa lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să Se 
asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare 
Preot milos şi credincios, ca să facă ispăşire pentru păcatele poporului. Şi prin faptul că a suferit în 
ceea ce a fost ispitit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.” Evrei 2:14-18. 

Şi această biruinţă pe care a repurtat-o Hristos în carnea omenească este adusă prin Spiritul 
Sfânt pentru salvarea tuturor celor ce sunt în carnea omenească şi care cred astăzi în Isus. Căci prin 
Spiritul Sfânt vine la credincios chiar prezenţa lui Hristos însuşi; căci dorinţa Sa constantă este de a 
„vă îngădui, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să fiţi întăriţi în putere prin Spiritul Lui în omul 
dinlăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina 
şi temelia puse în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, 
adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să fiţi 
umpluţi cu toată plinătatea lui Dumnezeu.” Efeseni 3:16-19. 

Astfel, eliberarea din vina păcatului şi de puterea păcatului, eliberare care îi oferă 
credinciosului biruinţa asupra tuturor dorinţelor, tendinţelor şi înclinaţiilor din carnea sa păcătoasă, 
prin puterea Spiritului lui Dumnezeu – această eliberare este câştigată astăzi de prezenţa personală a 
lui Isus Hristos în carnea omenească, în credincios, exact aşa cum a fost câştigată de prezenţa 
personală a lui Hristos în carnea omenească acum 1870 de ani. 

Hristos este acelaşi – „acelaşi ieri şi azi şi pentru totdeauna”. Evanghelia lui Hristos este 
mereu aceeaşi – aceeaşi ieri şi azi şi pentru totdeauna. Atunci era „Dumnezeu manifestat în carne”; 
şi astăzi este la fel – „Dumnezeu manifestat” în aceeaşi carne, carnea oamenilor păcătoşi, carnea 
omenească, aşa cum este natura umană. 

Această Evanghelie este „Hristos în voi speranţa slavei” – Hristos în voi aşa cum sunteţi, cu 
păcate, păcătoşi; căci El S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre şi pentru păcătoşenia noastră. Iar 
Hristos v-a adus pe voi aşa cum sunteţi, iar Dumnezeu „v-a acceptat” în El. El v-a primit aşa cum 
sunteţi; iar Evanghelia, „Hristos în voi speranţa slavei”, vă aduce sub domnia harului lui Dumnezeu 
şi, prin Spiritul lui Dumnezeu, vă face supuşi ai puterii lui Hristos şi ai lui Dumnezeu pentru ca 
„roadele Spiritului” să se manifeste în voi în locul „lucrărilor cărnii”. 

Iar roadele Spiritului sunt: 
Dragostea – dragostea lui Dumnezeu care este împărtăşită în inimă prin Spiritul lui 

Dumnezeu. Şi în loc ca ura şi tot ceea ce ţine de ea să fie îngăduită, chiar şi în gând, nimeni nu-ţi va 
putea face ceva care să te determine să-i faci altceva decât să-l iubeşti. Pentru că această dragoste, 
fiind dragostea lui Dumnezeu, este „aceeaşi ieri şi azi şi pentru totdeauna”; şi vei iubi nu pentru 
răsplată, ci de dragul iubirii; dragostea iubeşte pur şi simplu pentru că este dragoste şi, pentru că nu 
este decât dragoste, nu poate face altceva. 

Bucuria este „fericirea arzătoare care se naşte din binele prezent sau viitor”. Dar în acest caz, 
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alternativa „sau” este exclusă; pentru că această bucurie este fericirea arzătoare din binele prezent şi 
viitor; deoarece motivul bucuriei este veşnic. Astfel, este o bucurie veşnic prezentă şi pentru 
totdeauna aşteptată. De aceea ea este „satisfacţia triumfătoare”. 

Pacea – pacea desăvârşită care guvernează inima – „pacea lui Dumnezeu care trece dincolo de 
orice înţelegere” şi care „păzeşte inima şi mintea” celui ce o are. 

Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa. Această credinţă – „pistis” din greacă 
este „încredinţare puternică; convingerea care se bazează pe încredere şi nu pe cunoaştere (credinţa 
„inimii” şi nu a creierului; credinţa lui Hristos, nu a crezului); o încredere desăvârşită care este 
împărtăşită prin convingere şi care sfidează cele ce i se opun”. 

Blândeţea, temperanţa. Temperanţa este controlul de sine. Astfel, Spiritul lui Dumnezeu 
eliberează omul de robia pasiunilor, poftelor şi obiceiurilor şi îl face un om liber, stăpân pe sine. 

„Împotriva unor astfel de lucruri nu există lege”. Legea lui Dumnezeu nu este decât împotriva 
păcatului. În vieţile oamenilor legea lui Dumnezeu se opune tuturor lucrurilor care nu sunt roade ale 
Spiritului lui Dumnezeu. De aceea este clar că tot ceea ce este in viaţa omului şi care nu se 
identifică cu roadele Spiritului lui Dumnezeu, reprezintă păcat. Cu alte cuvinte, acesta este adevărul 
veşnic potrivit căruia „tot ce nu vine prin credinţă este păcat”. 

De aceea, „dacă trăim în Spiritul, să şi umblăm în Spiritul”. Şi pentru că trăim în Spiritul şi 
umblăm în Spiritul, „să nu umblăm” – da, nu vom umbla; da, nu vom putea umbla „după o slavă 
deşartă, provocându-ne unii pe alţii, invidiindu-ne unii pe alţii”. 
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Cap. 15 
Făcând minuni 

 
A folosi mijloace contrare poruncilor lui Dumnezeu pentru a scăpa de o boală care poate fi 

vindecată prin conformare la poruncile lui Dumnezeu, reprezintă lipsă de loialitate faţă de poruncile 
lui Dumnezeu. 

A recurge la o minune care este înfăptuită printr-o putere care este contrară poruncilor lui 
Dumnezeu pentru a scăpa de o boală care poate fi vindecată numai printr-o minune făcută în 
conformitate cu poruncile lui Dumnezeu, este în mod clar o lipsă de loialitate faţă de Dumnezeu. 

A folosi mijloace care sunt contrare poruncilor lui Dumnezeu pentru a elibera o persoană de o 
boală şi care o aduc pe aceasta sub o putere din care numai o minune a puterii şi a harului lui 
Dumnezeu îl mai poate elibera, reprezintă în mod clar o lipsă de loialitate faţă de Dumnezeu. 

Aceste afirmaţii sunt demne de toată atenţia; ele nu numai că reprezintă adevăr, dar ele 
reprezintă adevărul pentru aceste timpuri; pentru că este sigur faptul că bolile se înmulţesc pe 
pământ şi se vor înmulţi proporţional cu trecerea timpului. Şi pe măsură ce bolile se înmulţesc, se 
vor înmulţi şi remediile şi mijloacele de a le combate. Şi aşa cum am afirmat mai înainte, acesta este 
unul dintre principalele mijloace folosite de Satan pentru a pune stăpânire pe oameni în cadrul 
războiului său împotriva bisericii lui Dumnezeu. 

Astăzi sunt oferite publicului multe mijloace de vindecare. Pe lângă îngrozitoarele 
medicamente, se invocă vindecări prin credinţă, prin magnetism, hipnotism, prin ştiinţa creştină etc. 
Şi nu este nici una dintre acestea care să fie conforme cu poruncile lui Dumnezeu; nici una dintre 
ele nu „vorbesc potrivit cu acest cuvânt”. 

Astăzi există mii de persoane bolnave care doresc atât de mult să scape de bolile lor, încât 
sunt dispuse să apeleze la orice le promite alungarea bolii, fără a ridica vreo întrebare referitor la 
consecinţe. Singura problemă care şi-o pun este „cum să scap de aceasta în cel mai scurt timp?”. 
Sunt mii de bolnavi care şi-au atras singuri boala prin felul greşit de trai şi care vor apela la orice 
metodă pentru a scăpa de boală mai degrabă decât să adopte un stil de viaţă raţional şi scrupulos 
pentru ca boala să dispară. Aceste persoane nu trebuie să se aştepte că se va întâmpla altceva decât 
că vor cădea sub puterea înşelătoare a vrăjmaşului care, prin vindecare sau aparentă vindecare a 
trupurilor lor, va obţine control atât asupra sufletului, cât şi a trupului, astfel încât numai puterea lui 
Dumnezeu îl va putea înfrânge. Dar de ce nu apelează mai întâi la Dumnezeu pentru vindecare? Pur 
şi simplu deoarece calea Domnului nu este de o importanţă supremă pentru ei. 

Şi atunci când mergi la Dumnezeu pentru a fi vindecat de o boală, te rog să nu ceri şi nici să 
nu te aştepţi la vindecare atât timp cât menţii cauza bolii. Bolile îşi au cauzele lor; fiecare dintre ele 
are o cauză. Iar Domnul ţi-a oferit în rezumat – da, mai mult decât în rezumat, în detaliu – cauzele 
bolii. Caută cauza şi corecteaz-o cu conştiinciozitate, iar Dumnezeu va coopera fără îndoială cu 
tine. 

Domnul ţi-a descoperit lămurit şi în detaliu cauzele bolii. A făcut astfel încât să înţelegi uşor. 
Dacă ai unele boli din cauza unor anumite motive şi nu apelezi la acel Cuvânt pentru a studia care 
este cauza bolii tale şi modul în care să înlături cauza astfel încât boala să dispară complet, cum poţi 
să dai ochii cu Domnul şi să-I ceri să te vindece? Este drept? 

Atunci când vei înlătura cauza, cu siguranţă boala va dispărea. Aceasta e sigur. Şi atunci, în 
condiţiile în care Domnul a oferit în detaliu descrierea cauzelor bolii şi aceste lucruri le poţi înţelege 
cu uşurinţă, este corect să refuzi sau să neglijezi să studiezi aceste cauze ale bolii şi să-L rogi pe 
Dumnezeu să înlăture boala printr-o minune? Şi dacă neglijezi această cunoaştere a lui Dumnezeu, 
poate fi cinstit sau sigur pentru tine să recurgi la alte „puteri vindecătoare” ca, prin aceste mijloace, 
să te aduci sub puterea lui Satan, astfel încât numai o minune a lui Dumnezeu să te poate salva? 

A-I cere Domnului să te vindece în timp ce continui să menţii cauza nu înseamnă decât să-L 
rogi pe Domnul să Se contrazică pe Sine şi să acţioneze împotriva legilor Sale veşnice şi a 
principiilor Sale stabilite; şi toate acestea de dragul tău. Pentru că, dacă o persoană nu este dispusă 
să renunţe la cauza bolii – da, dacă o persoană nu este dispusă să caute cu stăruinţă şi să studieze cu 
sinceritate pentru afla care este cauza şi pentru a o înlătura cu sinceritate şi hotărâre – atunci este 
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clar că numai propria lui plăcere şi nu slava lui Dumnezeu este cauza principală pentru care Îl roagă 
pe Domnul să îl vindece. Şi este clar că prin faptul că Îl roagă pe Domnul să facă acest lucru, o face 
nu de dragul Domnului, ci pentru sine însuşi. 

Este clar că atunci când cineva a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a descoperi şi a înlătura 
cauza bolii, dar s-a dovedit că acea cauză este imposibil de înlăturat prin orice efort omenesc, 
atunci, dacă singurul scop al vindecării sale este slava lui Dumnezeu şi păzirea poruncilor lui 
Dumnezeu, poate cu toată încrederea şi cu toată asigurarea credinţei să-I ceară Domnului să-l 
vindece. 

Dar, de-a lungul tuturor căutărilor tale, te rog să-ţi aminteşti că păcatul este mai înainte de 
toate, cauza bolii; pentru că dacă nu ar fi existat păcatul, nu ar fi existat nici o boală. Potrivit Bibliei, 
iertarea păcatului este legată de vindecarea bolii. „Binecuvântează pe Domnul, oh sufletul meu 
…care îţi iartă toate fărădelegile, care îţi vindecă toate bolile”. „Rugăciunea celui credincios îl va 
vindeca pe bolnav, iar Domnul îl va ridica; şi dacă a comis păcate, îi vor fi iertate”. „Pentru ca să 
ştii că Fiul omului are pe pământ puterea de a ierta păcate (i-a spus celui bolnav). Îţi spun, scoală-te, 
ia-ţi patul şi mergi acasă”. 

De aceea, pentru că păcatul este prima cauză a bolii, toate planurile şi mijloacele pentru a 
scăpa de boală îşi ratează scopul dacă nu iau în considerare alungarea păcatului ca scop principal. 

Pentru că, dacă păcatul constituie fundamentul tuturor cauzelor bolii, nu poate exista eliberare 
completă de boală fără eliberare completă de păcat. De aceea este scris despre cei ce vor locui ţara: 
„Nici un locuitor nu zice: ‚Sunt bolnav!’”. De ce? Pentru că „poporul care locuieşte va fi iertat de 
păcatele lui.” Isaia 33:24. 

Din nou: pentru că păcatul constituie cea dintâi cauză a bolii, alungarea păcatului trebuie să 
fie mijlocul principal pentru înlăturarea cauzelor bolii. Şi pentru că păcatul este călcarea legii lui 
Dumnezeu – cele Zece Porunci – alungarea păcatului, ca mijloc principal pentru înlăturarea 
cauzelor bolii, aduce inevitabil fiecare suflet faţă în faţă cu păzirea poruncilor ca mijloc principal în 
vederea tuturor eforturilor de a scăpa de boală. Astfel, toate eforturile făcute pentru a scăpa de boală 
trebuie să fie în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu. Iar loialitatea faţă de poruncile lui 
Dumnezeu va dezaproba în mod desăvârşit şi va refuza tot ceea ce este oferit ca mijloc de a scăpa 
de boală – minunile şi toate celelalte – dacă în vreun fel contravine păzirii poruncilor lui Dumnezeu. 

„Aici este răbdarea sfinţilor; aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui 
Isus”. Nu eşti tu unul dintre aceştia? 

Atunci când, pentru a atinge un anumit scop, trebuie făcută o minune, atunci scopul care este 
astfel îndeplinit reprezintă o minune mai mare decât minunea însăşi. 

Acum: Domnul nu a făcut niciodată o minune numai de dragul spectacolului; întotdeauna a 
avut un scop definit şi nu o făcea dacă nu era necesară. Dacă scopul Său putea fi atins fără acea 
minune, alegea cealaltă cale. Dar în cazul în care scopul Său nu putea fi atins fără mijlocirea unei 
minuni, atunci este clar că scopul atins era mai mare decât mijlocul prin care a fost atins. Aşadar, 
este clar că scopul atins printr-o minune reprezintă o minune mai mare decât minunea prin care a 
fost realizat. 

Scopul acestui articol este de a oferi fiecărui cititor adevărul vital că minunile nu au nici o 
valoare în ele însele. Importanţa stă în scopul care este îndeplinit prin intermediul lor. 

Scopul tuturor minunilor Domnului a fost de a-i aduce pe oameni la păzirea poruncilor lui 
Dumnezeu. În fiecare caz, scopul minunilor a fost de a-i aduce pe oameni la păzirea poruncilor lui 
Dumnezeu. Darul minunilor este unul din darurile Spiritului. Şi toate darurile Spiritului trebuie să 
aducă oamenilor caritatea, care este dragostea lui Dumnezeu; şi „în aceasta stă dragostea lui 
Dumnezeu, că noi păzim poruncile Lui”. Scopul darului tuturor darurilor şi întruchiparea tuturor 
minunilor – scopul darului lui Hristos – este de a-i aduce pe oameni la păzirea poruncilor lui 
Dumnezeu. 

Isus a făcut multe minuni; şi toate pentru ca oamenii să creadă în El. Iar El a spus: „Credeţi-
Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.” Ioan 14:11. 
Şi atunci când s-au scris toate lucrurile pe care le-a făcut Isus, „au fost scrise, pentru ca voi să 
credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa prin Numele Lui.” Ioan 
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20:31. Şi în Hristos Isus nu este nimic de folos în afară de „credinţa care lucrează prin dragoste” – 
dragostea lui Dumnezeu – şi „în aceasta stă dragostea lui Dumnezeu, că noi păzim poruncile Lui” 
pentru că „dragostea este împlinirea legii”. 

De aceea, cea mai mare dintre minunile posibile este de a aduce sufletele oamenilor în locul în 
care li se spune de către Domnul: „Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui 
Isus”. 

A fost nevoie de minuni pentru a face posibil acest lucru pentru sufletele oamenilor. Şi acum 
este nevoie de minuni pentru a realiza acest lucru pentru sufletele oamenilor. Dar cel mai important 
lucru care trebuie reţinut întotdeauna este că scopul realizat este întotdeauna mai mare decât toate 
minunile care au fost necesare pentru împlinirea lui. 

Nici o minune nu e vrednică de atenţie dacă scopul ei nu este în mod direct păzirea poruncilor 
lui Dumnezeu. 

Minunile lucrării Domnului sunt în mod categoric îndreptate către acest scop. În consecinţă, 
păzirea poruncilor lui Dumnezeu ESTE TESTUL TUTUROR MINUNILOR. 

De asemenea este scris: „Dacă se va ridica în mijlocul tău un profet sau un visător de vise 
care-ţi va vesti un semn sau o minune şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit 
el zicând: ‚Haide după alţi dumnezei”, dumnezei pe care tu nu-i cunoşti, ‚şi să le slujim!’, să n-
asculţi cuvântul acelui profet sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la 
încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot 
sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul, Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; şi să păziţi 
poruncile Lui; şi să ascultaţi de glasul Lui; şi Lui să-I slujiţi şi de El să vă lipiţi.” Deuteronom   
13:1-4. 

Astfel, este sigur în cea ce te priveşte că păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus 
constituie o minune mai mare decât toate celelalte minuni? Dacă este aşa, nu vei fi în nici un pericol 
de a fi înşelat de primul lucru uimitor care îţi va apărea în faţă. 

Şi este timpul ca această întrebare să fie adresată fiecăruia. 
Vă rugăm să citiţi următoarele pasaje din Biblie cu atenţie şi în mod frecvent pentru a vă 

rămâne pentru totdeauna în minte: 
„Atunci dacă vă va spune cineva: ‚Iată, Hristos este aici sau acolo.’ să nu-l credeţi. Căci se 

vor scula Hristoşi mincinoşi şi profeţi mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să 
înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” Matei 24:23, 24. 

„Arătarea lui se va face prin puterea lui Satan, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri 
mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii în cei ce pier, pentru că n-au primit dragostea 
adevărului ca să fie mântuiţi.” 2 Tesaloniceni 2:9, 10. 

„Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa 
oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin mijloacele acestor minuni pe care avea puterea 
să le facă în faţa fiarei spunându-le locuitorilor pământului să facă o imagine fiarei, care avea rana 
de sabie şi trăia.” Apocalipsa 13:13, 14. 

„Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi din gura profetului mincinos 
trei spirite necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt spiritele demonilor, care fac 
minuni, care se duc la împăraţii pământului şi ai întregii lumi, ca să-i strângă pentru războiul zilei 
celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. ‚Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi 
îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să nu i se vadă ruşinea!’” Apocalipsa 16:13-15. 

„Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce 
şedea călare pe cal („Credincios şi Adevărat”; „Cuvântul lui Dumnezeu”) şi cu oastea Lui. Şi fiara a 
fost prinsă. Şi împreună cu ea profetul mincinos care făcuse înaintea lui minunile cu care amăgise 
pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi pe cei care se închinaseră imaginii ei. Amândoi aceştia au fost 
aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.” Apocalipsa 19:19, 20. 

Toate aceste pasaje se referă la aceeaşi perioadă de timp şi anume, timpul premergător venirii 
Domnului şi care se întinde până la venirea Domnului. Iar acea perioadă de timp este chiar acum; 
timpul în care trăim noi. 

Lucrul subliniat în fiecare din aceste pasaje este că în această perioadă de timp, mari semne şi 
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minuni vor fi făcute sub inspiraţia lui Satan. 
Un lucru special de observat referitor la aceste lucruri, este că vor fi minuni reale. Aceşti 

Hristoşi falşi şi falşi profeţi „vor face (nu se vor preface, ci „vor face”) semne mari şi minuni”; 
„aceste minuni pe care ARE PUTEREA DE A LE FACE” – nu despre care are pretenţia că deţine 
puterea de a le face – „sunt spiritele diavolilor, care fac minuni” – nu care pretind că fac minuni; 
„profetul fals cel care face minuni” – nu profetul fals care pretinde că face minuni. 

Un alt lucru de observat este că, în ciuda faptului că minunile şi semnele şi miracolele sunt 
reale, toate acestea sunt false; ei sunt „Hristoşi falşi”; ei sunt „profeţi falşi”; este „profetul fals cel 
care face minuni”. 

Aşadar, întregul scop al minunilor, semnelor şi miracolelor este de a înşela, de a atrage şi de a 
ademeni la distrugere. Semnele şi minunile sunt făcute „ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei 
aleşi.” Marcu 13:22. El îi înşeală „pe locuitorii pământului prin mijloacele acestor minuni pe care 
are puterea de a le face”. Profetul fals face minuni „cu care înşeală pe cei ce au primit semnul fiarei 
şi pe cei ce s-au închinat imaginii ei”. Satan este cel ce lucrează „cu toată puterea semne şi minuni 
mincinoase şi cu toate mijloacele de înşelare”; iar el lucrează astfel pentru a-i atrage la închinarea 
fiarei şi a imaginii sale „pe locuitorii pământului”. 

„Spiritele demonilor” sunt cei care fac minunile; iar scopul lor este de a aduna „regii 
pământului şi ai întregii lumi …la bătălia acelei mari zile a Dumnezeului Atotputernic”. 

Iar ei îi vor strânge şi vor face acest lucru în vederea distrugerii. Deoarece „am văzut fiara şi 
pe regii pământului şi armatele lor adunaţi pentru a face război împotriva Celui ce stătea pe cal şi 
împotriva armatei Sale”. Iar fiara şi profetul fals – imaginea fiarei – „amândoi au fost aruncaţi de vii 
în lacul care arde cu foc şi pucioasă”. Iar cei ce au rămas au fost ucişi cu sabia Celui ce stătea pe 
cal, a Cărui sabie a ieşit din gura Sa; şi toate păsările s-au săturat cu carnea lor. 

Şi toate aceste lucruri sunt făcute de Satan şi de spiritele sale seducătoare în războiul său 
draconic împotriva rămăşiţei seminţei femeii „care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au Mărturia 
lui Isus Hristos”. Domnul cerului şi al pământului a ridicat un standard împotriva lui Satan şi a 
întregii sale puteri, a tuturor semnelor lui, a tuturor minunilor şi miracolelor lui. Iar standardul 
poartă inscripţia: „Aici este răbdarea sfinţilor; aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus”. 

Toate acestea demonstrează ce am afirmat mai înainte, afirmaţie despre care nu se poate 
spune că este prea des făcută, că nici o minune nu este vrednică de atenţie dacă scopul ei direct nu 
este păzirea poruncilor lui Dumnezeu; că păzirea poruncilor lui Dumnezeu este cea mai mare dintre 
toate minunile; şi, în consecinţă, că păzirea poruncilor lui Dumnezeu este testul tuturor minunilor. 
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Cap. 16 
Puterea Cuvântului 

 

                                                                     „Review and Herald” 20&27 oct. 1896 

 
„După cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întorc, ci udă pământul şi-l fac 

să rodească pentru a da sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul Meu, 
care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile 
Mele”. 

Pământul poate oferi vegetaţie numai datorită umezelii care îl acoperă prin ploaia sau prin 
zăpada din cer. Fără acestea, totul s-ar veşteji şi ar pieri. Tot aşa este şi viaţa omului faţă de 
cuvântul lui Dumnezeu. Fără cuvântul lui Dumnezeu, viaţa omului este tot atât de lipsită de putere 
şi de fericire ca şi pământul fără ploaie. Dar numai să îngădui cuvântului lui Dumnezeu să cadă în 
inimă asemenea torentelor pe pământ şi atunci viaţa va fi împrospătată şi înfrumuseţată cu bucuria 
şi pacea Domnului şi roditoare, oferind roadele neprihănirii care există prin Isus Hristos. 

Observaţi de asemenea că nu eşti tu acela care trebuie să facă ce doreşte; „ci va face voia 
Mea”. Tu nu trebuie să asculţi sau să citeşti cuvântul lui Dumnezeu şi să spui: „Trebuie să fac 
aceasta; voi face aceasta”. Trebuie să deschizi inima acelui cuvânt, pentru ca el să împlinească voia 
lui Dumnezeu în tine. Nu tu eşti acela care trebuie s-o aduci la îndeplinire, ci el. „El”, cuvântul lui 
Dumnezeu însuşi trebuie să împlinească. „Lăsaţi Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi.” 

Acest lucru este afirmat şi în altă parte astfel: „Când primiţi cuvântul lui Dumnezeu pe care îl 
auziţi de la noi, nu îl primiţi ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe ce este cu adevărat: cuvântul lui 
Dumnezeu, care lucrează în voi care credeţi”. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu este cel care trebuie să 
lucreze în tine. Nu tu trebuie să lucrezi pentru a împlini cuvântul lui Dumnezeu; cuvântul lui 
Dumnezeu trebuie să lucreze în tine pentru a te determina să faci. „Iată la ce lucrez eu şi mă lupt 
după lucrarea Lui, care lucrează cu tărie în mine”. 

Când i se permite cuvântului lui Dumnezeu, care este viu şi plin de putere, să lucreze în viaţă, 
în acel individ se va lucra cu putere. Pentru că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu, puterea de 
care este plin, este singura putere a lui Dumnezeu; şi atunci când acelui cuvânt i se permite să 
lucreze în viaţă, lucrarea lui Dumnezeu se va manifesta în viaţă – va fi puterea sa care va lucra cu 
tărie. Şi astfel, Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, atât voinţa cât şi îndeplinirea potrivit 
plăcerii Sale. „Va împlini voia Mea”. Îngăduie-i. 

Din aceste versete este clar că trebuie să privim cuvântul lui Dumnezeu ca împlinindu-se 
singur. Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte singur. Acesta este marele adevăr prezentat 
pretutindeni în Biblie. Aceasta este diferenţa dintre cuvântul lui Dumnezeu şi cuvântul oamenilor. 
Şi chiar aceasta este diferenţa subliniată în pasajul care spune: „Când aţi primit Cuvântul lui 
Dumnezeu… l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul 
lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi”. 

Nu există nici o putere în cuvântul omului care spune că va face ce a promis. Oricare ar fi 
capacitatea omului de a face ceea ce a spus, nu există nici o putere în cuvântul omului. Cuvântul 
omului poate exprima cel mai uşor lucru de făcut, iar tu îl poţi crede pe deplin, dar depinde numai 
de om să îndeplinească ce a spus, independent de cuvântul său. Nu cuvântul său este cel care aduce 
la îndeplinire. El însuşi este cel care trebuie să îndeplinească; şi aceasta e valabil şi în cazul în care 
nu ar fi rostit nici un cuvânt. Aşa este cuvântul oamenilor. 

Nu aşa este însă în cazul cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când un cuvânt este rostit de 
Domnul, în acel cuvânt, în acel moment există puterea vie de a îndeplini ceea ce cuvântul a 
exprimat. Nu este nevoie ca Domnul să angajeze vreun alt mijloc în afara cuvântului Său pentru a 
îndeplini ceea ce a exprimat acel cuvânt. Biblia ilustrează pe deplin acest lucru şi aceste lucruri au 
fost scrise pentru a ne învăţa pe noi chiar acest adevăr – că putem să privim cuvântul ca pe cuvântul 
lui Dumnezeu şi nu ca pe cuvântul oamenilor; şi că-l putem primi exact ca ceea ce este cu adevărat: 
cuvântul lui Dumnezeu, pentru a putea lucra în noi voinţa şi plăcerea lui Dumnezeu. 

„Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute cerurile; şi toată oştirea lor prin suflarea gurii 
Sale. …Pentru că El a rostit şi s-a împlinit”. „Prin credinţă înţelegem că lumile au fost făcute prin 
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cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât lucrurile care se văd nu au fost făcute din lucruri vizibile”. La 
început nu exista nici o lume. Mai mult decât atât, nu exista nici unul din materialele din care sunt 
făcute lumile. Nu era nimic. Atunci a vorbit Dumnezeu şi toate lumile erau la locul lor. De unde au 
apărut, atunci, lumile? Înainte de a vorbi El, nu era nici una; după ce a vorbit El, erau toate. Atunci, 
de unde au venit? Ce le-a produs? Ce a produs materialul din care sunt compuse? Ce le-a făcut să 
existe? Cuvântul care a fost rostit le-a făcut. Şi acest cuvânt le-a făcut pe toate, pentru că era 
cuvântul lui Dumnezeu. În acel cuvânt exista divinitatea vieţii şi a spiritului, puterea creativă pentru 
a face tot ceea ce acel cuvânt a exprimat. Aşa este cuvântul lui Dumnezeu. 

„Şi acesta este cuvântul prin care vă este predicată Evanghelia”. Cuvântul lui Dumnezeu în 
Biblie este acelaşi – acelaşi în viaţă, în spirit, în putere creatoare – exact acelaşi ca şi cuvântul care a 
făcut cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. Isus Hristos a fost Cel care a rostit cuvântul la creaţie; 
El este Cel care rosteşte cuvântul în Biblie. La creaţie, cuvântul pe care El l-a rostit a făcut lumile; 
în Biblie, cuvântul pe care El îl rosteşte salvează şi sfinţeşte sufletul. La început, cuvântul pe care El 
l-a rostit a creat cerurile şi pământul; în Biblie, cuvântul pe care El îl rosteşte creează în Isus Hristos 
omul care primeşte acel cuvânt. În ambele locuri şi pretutindeni în lucrarea lui Dumnezeu este 
cuvântul care aduce la îndeplinire. 

Lăsaţi cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din abundenţă. Primiţi-l, nu ca pe cuvântul 
oamenilor, ci ca pe ce este cu adevărat, cuvântul lui Dumnezeu care lucrează cu adevărat în voi. 
Atunci, „după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întorc, ci udă pământul şi-l 
fac să rodească pentru a da sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul 
Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini 
planurile Mele”. „Vouă vă este trimis cuvântul acestei mântuiri”. „Şi acum fraţilor, vă încredinţez 
lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, care este capabil (literal „plin de putere”) să vă clădească şi 
să vă ofere o moştenire printre cei care sunt sfinţiţi”. 

Am văzut că puterea care se găseşte în cuvântul lui Dumnezeu este suficientă, numai prin 
rostirea cuvântului, să creeze lumi. În acelaşi fel, când este adresat oamenilor, poate să-l re-creeze, 
în Isus Hristos, pe fiecare dintre cei ce îl primesc. 

În capitolul 8 din Matei se relatează că la Isus a venit un sutaş „care-L ruga şi-I zicea: 
‚Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuieşte cumplit.’ Isus i-a zis: ‚Am să vin şi să-l 
tămăduiesc.’ ‚Doamne,’ a răspuns sutaşul, ‚nu sunt vrednic să intri sub acoperemântul meu; ci zi 
numai un cuvânt şi robul meu va fi tămăduit. ...Iar Isus a zis sutaşului: ‚Du-te, şi facă-ţi-se după 
credinţa ta.’ Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela”. 

Acum, cine gândea sutaşul că va vindeca pe robul său? „Doar cuvântul” pe care Isus l-ar 
spune. Iar după ce cuvântul a fost rostit, de ce depindea sutaşul – la ce a privit el pentru putere 
vindecătoare? Doar spre cuvânt. El nu aştepta ca Domnul să o facă altfel decât prin cuvânt. Nu. El a 
auzit cuvântul: „Facă-se după credinţa ta”. El a acceptat acel cuvânt ca fiind cu adevărat cuvântul 
lui Dumnezeu şi a aşteptat, a depins de cuvânt, ca el să împlinească ceea ce a spus. Şi aşa a fost. Iar 
acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu astăzi aşa cum a fost şi în ziua când a fost rostit prima 
dată. N-a pierdut nimic din puterea lui, căci acest cuvânt „trăieşte şi rămâne pentru totdeauna”. 

Din nou în Ioan 4:46-52 se relatează cum un slujbaş împărătesc al cărui fiu era bolnav în 
Capernaum, a venit la Isus în Cana din Galilea şi „L-a rugat să vină şi să vindece pe fiul lui, care era 
pe moarte. Isus i-a zis: ‚Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu nici un chip nu credeţi!’ Slujbaşul 
împărătesc I-a zis: ‚Doamne, vino până nu moare micuţul meu.’ Isus i-a zis: ‚Du-te, fiul tău 
trăieşte.’ Şi omul acela a crezut cuvântul pe care i l-a spus Isus şi a pornit la drum. Pe când mergea, 
l-au întâmpinat robii lui şi i-au spus: ‚Fiul tău trăieşte.’ El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i 
fie mai bine. Şi ei i-au zis: ‚Ieri, în ceasul al şaptelea, l-au lăsat frigurile.’ Şi tatăl a cunoscut că 
tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: ‚Fiul tău trăieşte’”. 

Aceasta este puterea cuvântului lui Dumnezeu pentru omul care îl primeşte ca fiind cu 
adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este puterea care „lucrează şi în voi, cei care credeţi”. 
Acesta este modul în care cuvântul lui Dumnezeu împlineşte voia Sa în cei care îl primesc şi îl lasă 
să locuiască în ei. Observaţi că în ambele cazuri lucrul s-a împlinit chiar în momentul în care 
cuvântul a fost rostit. Observaţi, de asemenea, că cei bolnavi nu erau în prezenţa lui Isus, ci la ceva 



57 
 

distanţă – cel din urmă era la o depărtare de cel puţin o zi de locul în care Isus vorbea slujbaşului 
împărătesc. Totuşi, a fost vindecat de îndată ce cuvântul a fost rostit. Iar acest cuvânt, astăzi ca şi în 
acea zi, este viu şi plin de putere pentru oricine îl primeşte aşa cum a fost primit în acea zi. Credinţa 
înseamnă a accepta acest cuvânt ca fiind cuvântul lui Dumnezeu şi a depinde de el în împlinirea 
lucrului pe care îl spune. Căci, atunci când sutaşul a zis: „Spune numai un cuvânt şi robul meu va fi 
vindecat”, Isus le-a spus celor din jur: „Nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare”. Lăsaţi-L să 
o găsească acum pretutindeni în Israel. 

Isus spune fiecăruia dintre noi: „Acum sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am 
spus”. Prin intermediul cuvântului este făcută curăţirea. Domnul nu-Şi propune să vă cureţe în alt 
fel decât prin cuvântul Său, şi tocmai prin cuvântul pe care îl rosteşte. Aici şi numai aici trebuie să 
căutaţi puterea purificatoare, primindu-l ca fiind cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu care lucrează 
efectiv în voi şi împlineşte ceea ce Îi place. El nu-Şi propune să vă cureţe decât prin puterea şi 
locuirea în voi a cuvintelor Sale curate. 

Un lepros i-a spus lui Isus: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.” Iar Isus i-a răspuns: „Da, 
vreau, fii curăţit! Îndată a fost curăţită lepra lui.”. Eşti chinuit de lepra păcatului? Ai spus sau spui 
acum: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.”? Răspunsul îţi este dat acum: „Da, vreau, fii 
curăţit!”. Şi „îndată” eşti curăţit aşa cum a fost celălalt lepros. Crede cuvântul şi măreşte-L pe 
Dumnezeu pentru puterea sa purificatoare. Nu-l crede pentru acel lepros de atunci; crede-l pentru 
tine însuţi, acum, imediat. Căci cuvântul îţi este adresat acum: „Fii curăţit!”. Acceptă-l aşa cum a 
fost acceptat în vechime şi îndată el va lucra în tine plăcerea Tatălui. 

Fie ca toţi cei care au rostit numele lui Hristos să primească astăzi cuvântul Său aşa cum este 
cu adevărat: cuvântul lui Dumnezeu, depinzând de acest cuvânt pentru a realiza ceea ce spune. 
Atunci, aşa cum Hristos a iubit biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea „ca s-o sfinţească şi să o cureţe 
prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui o biserică slăvită, fără pată, fără 
zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană”, aşa va fi şi acum spre slava lui 
Dumnezeu. 
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Cap. 17 
Servi ai lui Dumnezeu 

 

                                                             „Review and Herald” 26 sept. 1896 

 
Din lista pe care Domnul ne-a lăsat-o în 2 Corinteni 6:1-10, este clar că nu există nici un lucru 

care ar putea interveni în viaţa unuia care crede în Hristos şi pe care harul lui Dumnezeu să nu îl ia 
şi să îl transforme în bine pentru credincios şi care să-i servească numai pentru avansarea sa către 
desăvârşirea în Hristos Isus. Acest har al lui Dumnezeu nu va face niciodată nimic altceva decât 
aceasta, în cazul în care credinciosul Îi va îngădui Domnului să-l conducă pe propria Sa cale în 
viaţă; numai să-i îngăduie harului să stăpânească. Astfel se face că „toate lucrurile există pentru 
binele vostru” şi „toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu”. 
Lucrul acesta este garantat. Este cu adevărat măreţ. Reprezintă salvarea însăşi. În felul acesta, 
„întotdeauna” credinciosul „biruie în Hristos”. 

Dar acest lucru nu este decât o parte din realitate. Domnul nu Şi-a propus numai să-l salveze 
pe cel care acum crede, dar El îl va folosi pentru a împărtăşi tuturor celorlalţi cunoştinţa de 
Dumnezeu pentru ca şi ei să creadă. Nu trebuie să gândim că harul şi darurile Domnului sunt numai 
pentru noi. Sunt în primul rând pentru noi, aceasta e adevărat. Dar ele sunt pentru noi mai întâi ca 
nu numai noi să fim salvaţi, ci pentru a putea aduce un beneficiu tuturor celorlalţi, comunicându-le 
cunoaşterea de Dumnezeu. Noi înşine trebuie să fim părtaşi la mântuire înainte de a-i putea conduce 
pe alţii la ea. De aceea este scris: „Aşa cum fiecare a primit darul, fiecare din voi să slujească altora, 
ca slujitori ai harului felurit al lui Dumnezeu”. „Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care 
ne-a împăcat cu El însuşi prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării”. 

Astfel, fiecare om care primeşte harul lui Dumnezeu, primeşte în acelaşi timp slujba acelui 
har pentru toţi ceilalţi. Toţi cei care sunt împăcaţi cu Dumnezeu primesc cu acea împăcare, slujba 
împăcării tuturor celorlalţi. Aici se aplică acel îndemn: „Vă implorăm să nu fi primit degeaba harul 
lui Dumnezeu”. Eşti părtaş al harului? Atunci slujeşte celorlalţi; nu primi în zadar harul lui 
Dumnezeu. Eşti împăcat cu Dumnezeu? Atunci să ştii că El ţi-a dat şi slujba împăcării. Ai făcut 
această slujbă zadarnică? 

Dacă nu primim în zadar harul lui Dumnezeu, dacă vom îngădui harului să stăpânească, 
Domnul va face ca „în toate lucrurile” să ne dovedim „pe noi înşine servi ai lui Dumnezeu”. Acesta 
este adevărul. Domnul îl spune şi este adevărat. „În toate lucrurile dovediţi-vă pe voi înşivă servi ai 
lui Dumnezeu.” Adică în toate lucrurile trebuie să transmitem celorlalţi cunoaşterea de Dumnezeu. 
Şi astfel, Domnul intenţionează nu numai să „biruim în Hristos” pentru noi înşine, dar şi să 
„manifestăm savoarea cunoaşterii Sale în fiecare loc”. Adică El intenţionează ca prin noi să 
descopere în fiecare loc cunoaşterea de Sine. 

Noi înşine nu putem face acest lucru. El trebuie să realizeze acest lucru prin noi. Noi trebuie 
să cooperăm cu El. Noi trebuie să fim lucrători împreună cu El. Şi atunci când vom coopera cu El, 
ne va aduce mereu biruinţa în Hristos şi va manifesta cunoaşterea de Sine prin noi în fiecare loc. 
Astfel, nu primeşti în zadar harul Său. Numai dacă vei lăsa ca harul Lui să stăpânească; numai dacă 
vei lucra împreună cu El. 

Este adevărat că modul în care se împlineşte acest lucru este o taină. Este o taină modul în 
care Dumnezeu poate manifesta cunoaşterea de Sine prin astfel de persoane ca mine şi ca tine; şi 
aceasta într-un singur loc; dar în toate locurile! Însă în ciuda faptului că este o taină, totuşi este chiar 
adevărul. Dar nu credem noi taina lui Dumnezeu? Cu siguranţă că da. Atunci să nu uitaţi că taina lui 
Dumnezeu este Dumnezeu manifestat în carne. Iar tu şi cu mine suntem carne. Atunci taina lui 
Dumnezeu este Dumnezeu manifestat în tine şi în mine care credem. Crede lucrul acesta! 

De asemenea, să nu uiţi că taina lui Dumnezeu nu este Dumnezeu manifestat în carnea 
nepăcătoasă, ci Dumnezeu manifestat în carnea păcătoasă. Nu era nici o taină manifestarea lui 
Dumnezeu în carnea nepăcătoasă – în cineva care nu avea nici o legătură cu păcatul. Lucrul acesta 
ar fi fost cât se poate de normal. Dar faptul că El se poate manifesta în carnea împovărată cu păcat 
şi cu toate tendinţele către păcat, aşa cum este a noastră – aceasta este o taină. Da, este chiar taina 
lui Dumnezeu. Şi este un fapt măreţ, lăudat fie Domnul! Credeţi lucrul acesta! Şi înaintea întregii 
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lumi şi pentru bucuria tuturor oamenilor, El a demonstrat în Isus Hristos că această mare taină este 
cu adevărat o realitate în experienţa umană. Deoarece, „după cum copiii sunt părtaşi cărnii şi 
sângelui şi El însuşi S-a împărtăşit de aceleaşi”. „Era dator ca în toate lucrurile să fie făcut 
asemenea fraţilor Săi”. Şi de aceea Dumnezeu „L-a făcut păcat pentru noi”. „A pus asupra Lui 
fărădelegea noastră a tuturor”. Astfel, în carnea noastră, având natura noastră împovărată cu 
fărădelege şi El însuşi fiind făcut păcat, Hristos Isus a trăit în această lume, ispitit în toate punctele 
aşa cum suntem noi, iar Dumnezeu L-a făcut să biruiască şi a manifestat savoarea cunoaşterii Sale 
prin El în fiecare loc. Astfel, Dumnezeu a fost manifestat în carne – în carnea noastră, în carnea 
omenească împovărată de păcat – şi S-a făcut păcat în ea, slab şi ispitit asemenea nouă. Şi astfel, 
taina lui Dumnezeu s-a descoperit tuturor neamurilor spre supunerea credinţei. Oh, credeţi-o! 

Şi aceasta este taina lui Dumnezeu azi şi pentru totdeauna – Dumnezeu manifestat în carne, în 
carnea omenească, în carnea împovărată de păcat, ispitit şi probat. În această carne Dumnezeu va 
manifesta cunoaşterea de Sine în fiecare loc în care se va găsi credinciosul. Credeţi lucrul acesta şi 
măriţi numele Său cel sfânt! 

Aceasta este taina care astăzi, în cadrul soliei îngerului al treilea, este din nou făcută 
cunoscută tuturor naţiunilor spre supunerea credinţei. Aceasta este taina lui Dumnezeu care, în 
aceste timpuri, trebuie să fie „încheiată” – nu numai în sensul încheierii istoriei, ci în sensul 
împlinirii ei în marea sa lucrare în cel care crede. Acesta este timpul în care taina lui Dumnezeu 
trebuie să fie finalizată în sensul că Dumnezeu trebuie să se manifeste în carnea fiecărui credincios 
adevărat, în fiecare loc în care se va găsi credinciosul. Aceasta este, de fapt, păzirea poruncilor lui 
Dumnezeu şi a credinţei lui Isus. 

„Fiţi veseli; Eu am biruit lumea”; Eu L-am descoperit pe Dumnezeu în carne. Credinţa noastră 
este victoria care a biruit lumea. De aceea, acum „mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne-a făcut 
capabili de a birui în Hristos şi a manifestat savoarea cunoaşterii Sale prin noi în fiecare loc”! 
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Cap. 18 
Trăind prin Cuvânt 

 

                                                      „Review and Herald” 10 oct. 1896 

 
„Acum s-a arătat fără lege neprihănirea lui Dumnezeu, despre ea mărturisind Legea şi 

profeţii; chiar neprihănirea lui Dumnezeu care vine prin credinţa lui Isus Hristos pentru toţi şi peste 
toţi cei ce cred; căci nu este nici o deosebire; căci toţi au păcătuit şi nu au ajuns la slava lui 
Dumnezeu”. 

Neprihănirea lui Dumnezeu este ceea ce oamenii ar trebui să caute în primul rând. „Căutaţi 
mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui.” Şi pe calea neprihănirii se găseşte viaţa. Este 
imposibil de a despărţi viaţa lui Dumnezeu de neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă aveţi neprihănirea 
lui Dumnezeu, veţi avea şi viaţa lui Dumnezeu. 

Iar „neprihănirea lui Dumnezeu este descoperită”. Chiar acum, în timp ce citeşti aceste 
rânduri. Chiar în acest moment neprihănirea lui Dumnezeu este manifestată „tuturor şi peste toţi cei 
ce cred”. Crezi în Isus Hristos acum, în acest moment? Crezi? Dacă spui „Da!” înseamnă că 
„acum”, chiar în acest moment, neprihănirea lui Dumnezeu îţi este descoperită ţie şi peste tine. 
Crezi acest lucru? Cuvântul lui Dumnezeu spune că aşa este; spui şi tu la fel? Iar dacă nu spui la fel, 
atunci crezi tu cuvântul? Atunci când Domnul îţi spune lămurit că neprihănirea Sa este „acum” 
manifestată pentru tine şi peste tine şi tu nu spui că este acum manifestată pentru tine şi peste tine, 
atunci crezi tu cu adevărat cuvântul Domnului? Atunci când el îţi spune lămurit un lucru şi tu nu 
spui că acel lucru este real în ce te priveşte, atunci tu chiar Îl crezi? 

Domnul doreşte ca tu să afirmi ceea ce El spune că este adevărat; acest lucru este adevărat 
„acum”, în acest moment şi este adevărat în ceea ce te priveşte pe tine. „Vă scriu o poruncă nouă, 
lucru care este adevărat atât în El, cât şi în voi”. Atunci când Domnul afirmă un lucru, el este 
adevărat, chiar dacă nimeni din lume nu crede. Va fi adevărat în El, dar nu şi în ei. Dar El doreşte să 
fie adevărat în tine aşa cum este în El însuşi. Şi atunci când recunoşti că ceea ce El spune este 
adevărat pentru tine „acum”, în acest moment, atunci acel lucru este adevărat în El şi în tine. 
Aceasta înseamnă să crezi în Dumnezeu. Aceasta înseamnă să crezi în cuvântul Lui. Aceasta 
înseamnă să rămână în tine cuvântul Lui. Şi „dacă rămâneţi în Mine iar cuvintele Mele rămân în 
voi, veţi cere ce veţi dori şi vi se va face”. 

Mulţi sunt gata să recunoască în general, că ceea ce spune Domnul este adevărat; vor admite 
că este adevărat pentru alţi oameni, dar nu vor spune că este adevărat chiar acum pentru ei. 
Asemenea persoane nu cunosc cu adevărat despre cuvântul lui Dumnezeu că este adevărat. „Ai 
credinţă? Ai credinţă pentru tine în faţa lui Dumnezeu?” Dacă nu ai credinţă pentru tine însuţi, tu 
însuţi să ai credinţă, atunci nu ai credinţă deloc. Dacă nu crezi cuvântul lui Dumnezeu ca fiind 
adevărat pentru tine personal chiar acum, atunci nu crezi deloc; deoarece, aşa cum tu nu trăieşti nici 
ieri şi nici mâine ci azi, tot aşa dacă nu crezi acum, înseamnă că nu crezi deloc. De aceea cuvântul 
lui Dumnezeu este: acum este vremea potrivită; acum este ziua salvării; şi „acum neprihănirea lui 
Dumnezeu… este manifestată, despre ea mărturisind Legea şi profeţii; chiar neprihănirea lui 
Dumnezeu care vine prin credinţa lui Isus Hristos pentru toţi şi peste toţi cei ce cred”. 

Crezi acum în Isus Hristos ca Mântuitor al tău personal? Poţi răspunde la această întrebare 
într-o clipă; ştii că este adevărat. Atunci, chiar în acest moment mulţumeşte Domnului că 
neprihănirea Sa îţi este descoperită ţie şi peste tine. El nu numai că spune lucrul acesta, dar îţi oferă 
şi o dovadă a acestui lucru – despre ea mărturisesc legea şi profeţii. Acea lege pe care ai călcat-o, 
acea lege care te arăta ca vinovat înaintea lui Dumnezeu, chiar acea lege, „acum”, în faţa 
manifestării neprihănirii lui Dumnezeu, mărturiseşte că ai drept la această neprihănire şi că eşti de 
aceea îndreptăţi prin credinţa lui Isus Hristos. Şi profeţii mărturisesc despre acest fapt binecuvântat. 
„În clipa în care păcătosul crede în Hristos, el stă înaintea lui Dumnezeu necondamnat; deoarece 
neprihănirea lui Hristos este în el; supunerea desăvârşită a lui Hristos îi este atribuită”. Atunci, nu 
este acest lucru suficient pentru a te determina să spui, în această clipă dacă nu ai făcut-o până 
acum, că „acum neprihănirea lui Dumnezeu este descoperită” pentru tine şi peste tine care acum 
crezi în Isus? 
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„Fiind socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos 
Isus; pe care Dumnezeu L-a rânduit să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, pentru a-
Şi descoperi neprihănirea Lui şi pentru iertarea păcatelor care aparţin trecutului prin răbdarea lui 
Dumnezeu.” Nu vrei să ai mai degrabă neprihănirea lui Dumnezeu acum, decât păcatele tale? Tu 
spui „Da”! Foarte bine. Dumnezeu L-a rânduit „acum” pe Isus Hristos „să-ţi descopere 
…neprihănirea Sa pentru iertarea păcatelor care aparţin trecutului”. Vei lăsa acum ca păcatele să 
dispară, chiar acum, şi să iei neprihănirea despre care El spune că este oferită gratuit? „Fiind socotiţi 
neprihăniţi, fără plată.” „Fiind” este la prezent. „A fost” este trecut; „va fi” este viitor; dar „fiind” 
este prezent. De aceea îţi spune Domnul ţie, care crezi în Isus: „Fiind (acum, în această clipă) 
socotit neprihănit, fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus… prin 
răbdarea lui Dumnezeu”. 

Dar Domnul nu a terminat cu acest subiect încă. El subliniază puterea prezentă şi 
binecuvântarea acestui adevăr infinit. „Pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui”. 
Mai întâi El spune că „acum” este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu pentru toţi şi peste toţi cei 
care cred; apoi El spune despre toţi aceştia că „sunt îndreptăţiţi fără plată” şi apoi subliniază astfel 
totul: „pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui”. Oh, suflet sărman, tremurând şi 
îndoielnic, nu este această asigurare suficientă că acum, chiar în acest moment, neprihănirea lui 
Dumnezeu este a ta? Că acum eşti îndreptăţi fără plată prin harul Său? Că acum, „în vremea de 
acum” neprihănirea este descoperită pentru tine spre iertarea tuturor păcatelor tale care sunt trecute? 

Nu este suficient? Este suficient pentru a-L satisface pe Domnul, deoarece El spune: „pentru 
ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui astfel încât să fie neprihănit şi totuşi să 
socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus”. Atunci, pentru că este pe deplin suficient pentru a-L 
satisface pe Domnul, nu este suficient pentru a te satisface pe tine? Vei lua tu acum plinătatea 
acestui binecuvântat „dar al neprihănirii”, care este viaţa, astfel încât Domnul, văzând rodul 
chinurilor sufletului Său, să fie bucuros din nou şi astfel, prin bucuria ta, să fie de două ori 
satisfăcut? Aceasta este tot ceea ce cere. Deoarece „celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte 
pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el este socotită ca neprihănire”. 

Iată cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul neprihănirii, cuvântul vieţii, pentru tine „acum”, „în 
vremea de acum”. Vei fi făcut tu neprihănit prin el acum? Vei trăi prin el de acum? Aceasta este 
îndreptăţirea prin credinţă. Aceasta este neprihănirea prin credinţă. Este cel mai simplu lucru din 
lume. Este simplu fie că ‚acum’ cuvântul lui Dumnezeu va fi adevăr în tine sau nu. Dumnezeu i-a 
spus lui Avraam: ‚Numără stele, dacă vei putea. …Aşa vor fi urmaşii tăi.’ Iar ‚Avraam L-a crezut 
pe Dumnezeu şi aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.’” „Dar nu numai pentru el este scris că i-a 
fost socotită ca neprihănire; ci şi pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce 
credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru; care a fost dat din pricina 
fărădelegilor noastre şi a înviat pentru neprihănirea noastră. De aceea, fiindcă suntem îndreptăţiţi 
prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos”. 

„Acum”, „în vremea de acum” acest lucru este adevăr; este adevăr în El. Acum, în vremea de 
acum, lasă să fie adevăr în tine. 
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Cap. 19 
Păstrat prin Cuvânt 

 

                                                      „Review and Herald” 13 oct. 1896 

 
În viaţa creştină, totul depinde de cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat că Dumnezeu este 

capabil şi doreşte să ne ferească de a păcătui, dar acest lucru trebuie făcut prin cuvântul Său. Aşa că 
este scris: „Prin cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea nimicitorului”. „Am ascuns cuvântul Tău 
în inima mea pentru a putea să nu păcătuiesc împotriva Ta”. Acesta este mijlocul pe care L-a stabilit 
Dumnezeu şi nu există altă cale pentru împlinirea acestui scop. 

Nu există o altă cale nu pentru că El a ales-o în mod arbitrar pe aceasta pentru ca mai apoi să 
o impună oamenilor ca fiind calea pe care trebuie să meargă. Cuvântul Său este calea de salvare şi 
calea pentru sfinţire (viaţa creştină) deoarece aceasta este calea prin care Dumnezeu realizează 
lucrurile, pentru că aceasta este calea prin care se manifestă pe Sine. Prin cuvântul Său a creat toate 
lucrurile la început. Prin cuvântul Său îi creează din nou pe oameni şi prin cuvântul Său va crea din 
nou această lume şi lucrurile ce ţin de ea. „Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile şi toată 
oştirea lor a fost făcută prin suflarea gurii Sale. (…) Căci El a rostit şi s-a făcut; El a poruncit şi s-a 
împlinit”. „Fiind născut din nou …prin cuvântul lui Dumnezeu”. „Iar Cel ce stă pe tron a spus: 
‚Iată, Eu fac toate lucrurile noi.’ …Şi mi-a spus: ‚Este făcut’”. 

Nu numai că lumile au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu, dar ele sunt susţinute prin 
acelaşi cuvânt. „Prin Cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute cerurile şi un pământ scos din apă şi cu 
ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin el (prin Cuvântul lui Dumnezeu), înecată de apă. 
Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt”. Tot aşa, creştinul nu 
numai că este creat prin cuvântul lui Dumnezeu, dar prin acelaşi cuvânt este susţinut, menţinut şi 
crescut. Dumnezeu susţine „toate lucrurile” prin puternicul Său cuvânt. Şi creştinul se găseşte 
printre aceste „toate lucrurile” nu mai puţin decât oricare sau toate celelalte lumi. 

În orice caz, nu poate exista nici o îndoială despre faptul că lumile sunt susţinute în locurile 
lor de către Domnul. Dar nu numai toate lumile, ci şi „toate lucrurile” sunt susţinute de către 
Domnul. Şi acest lucru este adevărat şi în ceea ce-l priveşte pe creştin în aceeaşi măsură în care este 
adevărat în ceea ce priveşte orice stea de pe firmament sau oricare altă lume. De asemenea, nu poate 
exista nici o îndoială că stelele şi lumile sunt menţinute pe cursul lor de cuvântul Domnului. Şi nu 
poate exista nici o îndoială că creştinul este menţinut pe cursul său drept de cuvântul Domnului. 

Acest lucru trebuie crezut şi de el trebuie să depindă oricine mărturiseşte numele lui Hristos. 
Tu şi eu nu ne putem menţine pe calea cea dreaptă mai mult decât soarele sau pământul. Aşa cum 
lumile sunt dependente de cuvântul Său, tot aşa este şi creştinul dependent de cuvântul Său. Şi 
atunci când lucrul acesta este împlinit, creştinul este menţinut pe calea Domnului tot atât de sigur şi 
tot atât de uşor ca oricare altă planetă din univers. Este scris că El „este capabil să vă păzească de 
cădere”. Iar El spune: „Te voi menţine cu dreapta Mea neprihănită”. „Da, va fi susţinut; pentru că 
Dumnezeu este capabil să-l facă să reziste”. 

Oh, creştin care lupţi şi care eşti înfrânt, oare nu este acel cuvânt care susţine lumile capabil 
de a te susţine şi pe tine? Ai încredere în cuvânt! Trebuie să depinzi numai de el. Predă-te în 
întregime lui şi vei afla odihnă în el. Încrede-te în Domnul pentru a te susţine, tot aşa cum ai 
încredere că El susţine soarele. Cuvântul Său susţine soarele, iar cuvântul Său către tine este din nou 
şi din nou: „Nu te teme; căci Eu sunt cu tine”; „Te voi susţine”. „Eu te păstrez; eşti al meu”. „Nu te 
voi părăsi şi nu te voi uita niciodată”. Nu te voi lăsa niciodată până nu voi termina ceea ce ţi-a spus. 

„Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic”. „Puternic” înseamnă „plin de putere”. Cuvântul 
lui Dumnezeu este viu şi plin de putere pentru a face pentru tine, cu tine şi în tine tot ceea ce 
cuvântul afirmă. Crede cuvântul acesta, ai încredere în el, pentru că este cuvântul Dumnezeului 
Celui viu. Este cuvântul milostivului Mântuitor. „Primiţi cu supunere cuvântul altoit care este 
capabil de a vă salva sufletele”. „Lăsaţi cuvântul lui Hristos să locuiască pe deplin în voi”. „Sunteţi 
păstraţi prin cuvântul lui Dumnezeu prin credinţă”. Puterea lui Dumnezeu este manifestată prin 
cuvântul Său şi de aceea este cuvântul Său plin de putere. Credinţa vine prin auzirea cuvântului lui 
Dumnezeu; de aceea, este credinciosul cuvânt, cuvântul plin de credinţă. De aceea, afirmaţia: 
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„sunteţi menţinuţi prin cuvântul lui Dumnezeu prin credinţă” este un altfel de a spune „sunteţi 
menţinuţi prin cuvântul lui Dumnezeu” „pentru salvarea care este gata să fie descoperită la timpul 
sfârşitului”. Credeţi cuvântul acesta, încredeţi-vă în el şi aflaţi puterea sa susţinătoare. 
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Cap. 20 
Nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu 

 

                                        „Review and Herald” 22 sept. 1896 

 
Poate avea fiecare credincios suficient har pentru a-l păstra liber de a mai păcătui? Da. Cu 

adevărat, fiecare om din lume poate avea suficient pentru a fi ferit de a mai păcătui. Este oferit 
suficient şi este oferit cu acest scop. Dacă cineva nu îl are nu este pentru că nu este oferit suficient, 
ci pentru că el nu ia ceea ce este oferit. Căci „fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului 
lui Hristos.” Efeseni 4:7. Măsura darului lui Hristos este El însuşi în întregime şi aceasta este 
măsura „întregii plinătăţi a Dumnezeirii trupeşte”. Iar plinătatea Dumnezeirii cu adevărat nu are 
măsură, este nemărginită. Este pur şi simplu infinitatea lui Dumnezeu. Şi totuşi, aceasta este singura 
măsură a harului care este oferit fiecăruia dintre noi. Nemărginita măsură a plinătăţii Dumnezeirii 
este singurul lucru care poate exprima proporţia harului care este oferit fiecărui om care trăieşte în 
lume. Deoarece „acolo unde păcatul abunda, harul a abundat şi mai mult”. Acest har este oferit 
pentru ca „aşa cum păcatul stăpânea în vederea morţii, tot aşa să stăpânească harul prin neprihănire 
pentru viaţa veşnică în Isus Hristos Domnul nostru” şi pentru ca păcatul să nu mai aibă stăpânire 
asupra voastră, pentru că sunteţi sub har. 

Harul este dat de asemenea „pentru desăvârşirea sfinţilor”. Scopul său este de a aduce pe 
fiecare la desăvârşire în Isus Hristos – la acea desăvârşire care se ridică la standardul lui Dumnezeu, 
pentru că este oferit în vederea zidirii trupului lui Hristos, „până vom ajunge toţi la unirea credinţei 
şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos”. 
Este oferit „fiecăruia dintre noi” „până vom ajunge toţi” la desăvârşire, chiar la înălţimea staturii 
plinătăţii lui Hristos. Din nou, acest har este oferit fiecărei persoane în care abundă păcatul şi aduce 
salvare fiecărui destinatar. Aducând salvare în sine, măsura salvării pe care o aduce fiecăruia este 
singura măsură a propriei sale plinătăţi, care nu este mai mică decât măsura plinătăţii Dumnezeirii. 

Pentru că harul nemărginit este oferit fiecăruia, aducând salvare în măsura propriei sale 
dimensiuni, atunci care este cauza pentru care cineva nu are salvare nemărginită? Clar că numai din 
cauza faptului că nu a luat ceea ce i-a fost oferit. 

Pentru că harul este oferit fiecăruia pentru a domni în el împotriva tuturor puterilor păcatului 
tot aşa cum şi păcatul a domnit şi pentru ca păcatul să nu mai aibă stăpânire, atunci, dacă păcatul 
mai stăpâneşte în cineva, dacă păcatul mai domneşte peste cineva, care este cauza? Clar, este din 
cauza faptului că el nu a îngăduit harului să facă pentru el şi în el ceea ce i-a fost dat să facă. Prin 
necredinţă, el împiedică harul lui Dumnezeu. În ceea ce-l priveşte, harul i-a fost dat în zadar. 

Dar fiecare credincios, prin chiar mărturisirea sa, afirmă că a primit harul lui Dumnezeu. 
Atunci, dacă în credincios nu domneşte harul în locul păcatului, dacă harul nu are stăpânire în locul 
păcatului, este suficient de clar că el a primit harul lui Dumnezeu în zadar. Dacă harul nu-l 
îndreaptă pe credincios spre omul desăvârşit la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos, atunci a 
primit harul lui Dumnezeu în zadar. De aceea, îndemnul Scripturii este: „Ca unii care lucrăm 
împreună cu El, vă sfătuim să nu fi primit în zădar harul lui Dumnezeu.” 2 Corinteni 6:1. 

Harul lui Dumnezeu este pe deplin capabil de a atinge scopul pentru care a fost dat, dar numai 
dacă îi este îngăduit să lucreze. Am văzut că, fiind de la Dumnezeu, puterea harului nu este decât 
puterea lui Dumnezeu. Aşadar, este suficient de clar că puterea lui Dumnezeu este pe deplin 
capabilă de a atinge scopul pentru care a fost oferită – salvarea sufletului, eliberarea de păcat şi de 
sub puterea lui, domnia neprihănirii în viaţă şi desăvârşirea credinciosului până la înălţimea staturii 
plinătăţii lui Hristos – numai dacă poate avea loc în inimă şi în viaţă pentru a lucra potrivit voinţei 
lui Dumnezeu. Dar puterea lui Dumnezeu este „pentru salvarea fiecăruia care crede”. Necredinţa 
împiedică harul lui Dumnezeu. Mulţi cred şi primesc harul lui Dumnezeu pentru salvarea de sub 
păcatele trecutului, dar se mulţumesc numai cu aceasta şi nu-i oferă acelaşi loc în suflet pentru a 
stăpâni împotriva puterii păcatului, doar sunt scăpaţi de păcatele din trecut. Aceasta, de asemenea, 
constituie o altă fază a necredinţei. Aşa că, faţă de scopul final al harului – desăvârşirea vieţii după 
asemănarea lui Hristos – ei au primit practic harul lui Dumnezeu în zadar. 

„Ca unii care lucrăm împreună cu El, vă sfătuim să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. 
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Căci El zice: ‚La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este 
vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii’. Noi nu dăm nimănui nici un prilej de poticnire, 
pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată”. Acest termen, „slujba”, nu se referă numai pe cei ce 
slujesc la amvon. Ea îi include pe toţi cei care au primit harul lui Dumnezeu sau care au chemat 
numele lui Hristos, căci „aşa cum fiecare a primit darul, aşa trebuie să slujească unul altuia ca servi 
buni ai harului felurit al lui Dumnezeu”. De aceea El nu doreşte ca cineva să fi primit harul lui 
Dumnezeu în zadar, pentru ca harul şi binecuvântata sa lucrare să nu fie reprezentaţi greşit lumii şi 
astfel oamenii să se împiedice mai departe din a i se supune. El nu doreşte ca harul Său să fie primit 
în zadar, pentru că atunci când se întâmplă aceasta, este prejudiciat în multe aspecte, iar însăşi 
slujba harului este blamată. Dar dacă harul lui Dumnezeu nu este primit în zadar, ci îi este oferit 
locul care i se cuvine, „nici o ofensă” nu îi va fi adusă „în nimic”, iar slujba nu numai că nu va fi 
blamată, ci va fi binecuvântată. 

Şi acum, pentru a arăta cât de desăvârşită şi de puternică va fi stăpânirea harului în viaţa în 
care nu este primit în zadar, Domnul a lăsat următoarea listă care cuprinde „toate lucrurile” şi în 
care vom fi de acord cu Dumnezeu. Citiţi-o cu atenţie: 

„În toate privinţele, ne dovedim vrednici” înaintea lui Dumnezeu „prin multă răbdare, în 
necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi; 
prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o 
dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armura neprihănirii 
la dreapta şi la stânga; în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi ca 
nişte înşelători, cu toate că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, cu toate că suntem bine 
cunoscuţi; ca unii care murim şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; ca 
nişte întristaţi şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând 
nimic şi totuşi stăpânind toate lucrurile”. 

Această listă acoperă toate experienţele pe care le poate avea orice credincios în această lume. 
Arată că acolo unde harul lui Dumnezeu nu este primit în zadar, acel har va lua în stăpânire şi va 
controla viaţa, pentru ca fiecare experienţă a vieţii să fie controlată de har pentru a ne dovedi 
vrednici înaintea lui Dumnezeu şi zidindu-ne până la desăvârşire, chiar la înălţimea staturii plinătăţii 
lui Hristos. „Şi atunci noi, ca unii care lucrăm împreună cu El, vă sfătuim să nu fi primit în zădar 
harul lui Dumnezeu.” 
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Cap. 21 
Nemărginitul har, fără plată, tuturor 

 

                                             „Review and Herald” 17 aprilie 1894 

 
„Fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat potrivit măsurii darului lui Hristos.” Efeseni 4:7. 

Măsura darului lui Hristos este „toată plinătatea Dumnezeirii trupeşte”. Acest lucru este adevărat fie 
că este privit ca măsură a darului pe care l-a făcut Dumnezeu prin faptul că L-a dat pe Hristos, fie ca 
măsură a darului prin care Hristos însuşi S-a dat, pentru că darul pe care l-a dat Dumnezeu este 
singurul Său Fiu născut, iar „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”. De aceea, din 
acest punct de vedere, măsura darului lui Hristos fiind singura măsură a plinătăţii Dumnezeirii 
trupeşte, aceasta fiind numai măsura harului care este oferit fiecăruia dintre noi, rezultă că fiecăruia 
dintre noi îi este dat harul fără măsură, pur şi simplu har nemărginit. 

Privind din punct de vedere al măsurii darului prin care Hristos însuşi S-a dat pentru noi este 
la fel, pentru că „El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi”. El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele 
noastre şi prin aceasta, El S-a dat pe Sine pentru noi. Şi pentru că în El locuieşte trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii şi pentru că El S-a dat pe Sine, atunci măsura darului lui Hristos de partea 
Lui este exact măsura plinătăţii Dumnezeirii trupeşte. De aceea rezultă că şi din acest punct de 
vedere, măsura harului care ne este dată fiecăruia dintre noi este tocmai măsura plinătăţii 
Dumnezeirii; care este pur şi simplu cu neputinţă de măsurat. 

Astfel, din orice punct de vedere am privi, cuvântul clar al Domnului este că fiecăruia dintre 
noi El i-a dat har potrivit măsurii plinătăţii Dumnezeirii trupeşte, care este nemărginit, harul cu 
neputinţă de măsurat – tot harul pe care Îl avea. Aceasta este bine. Dar aşa este Domnul; seamănă 
cu El, pentru că Domnul este bun. 

Iar acest har este oferit în întregime fără plată „fiecăruia dintre noi”. Nouă. Ţie şi mie, chiar 
aşa cum suntem. Şi aceasta este bine. Nouă ne trebuie atât har cât să ne facă aşa cum ne vrea 
Domnul. Iar El este atât de bun încât ni l-a dat pe tot fără plată pentru ca să putem fi cu adevărat aşa 
cum ne vrea El. 

Domnul doreşte ca toţi să fim salvaţi, pe deplin mântuiţi. Şi de aceea El ne-a dat fiecăruia 
dintre noi chiar plinătatea harului, pentru că harul este acela care aduce mântuirea. Căci este scris: 
„Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire a fot dat tuturor oamenilor.” Tit 2:11. Astfel, Domnul 
doreşte ca toţi să fim salvaţi şi de aceea El a dat tuturor harul Său, aducând salvarea tuturor. Nota de 
pe marginea acestui verset îl exprimă astfel: „Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi 
oamenii, a fost dat”. Tot harul lui Dumnezeu este dat fără plată fiecăruia, aducând mântuire tuturor. 
Dacă vreunul sau dacă toţi îl vor primi, aceasta e altă problemă. Ceea ce studiem acum este 
adevărul şi faptul că Dumnezeu l-a dat. Şi prin faptul că l-a dat pe tot, El este fără vină, chiar dacă 
oamenii îl resping. 

Domnul doreşte ca noi să fim desăvârşiţi; de aceea este scris: „Fiţi desăvârşiţi, aşa cum şi 
Tatăl vostru care este în ceruri, este desăvârşit”. Dorind să fim desăvârşiţi, El ne-a dat, fiecăruia 
dintre noi, tot harul pe care l-a avut, aducând plinătatea salvării Sale, pentru ca fiecare om să fie 
înfăţişat desăvârşit în Hristos Isus. Scopul acestui dar al nemărginitului Său har este ca noi să putem 
fi asemenea lui Isus, care este chipul lui Dumnezeu. Chiar aşa este scris: „Fiecăruia dintre noi harul 
i-a fost dat după măsura darului lui Hristos… pentru desăvârşirea sfinţilor… până vom ajunge toţi 
la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om desăvârşit, la măsura staturii 
plinătăţii lui Hristos.”. 

Vrei să fii ca Isus? Atunci primeşte harul pe care El l-a dat pe deplin şi fără plată. Primeşte-l 
în măsura în care El l-a dat şi nu în măsura în care crezi că îl meriţi. Predă-te lui pentru ca să poată 
lucra în tine şi pentru tine scopul minunat pentru care a fost dat şi o va face. Te va face asemenea lui 
Isus. Va împlini scopul şi dorinţa Celui ce l-a dat. „Predaţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu”. „Vă 
sfătuiesc să nu fi primit în zădar harul lui Dumnezeu.” 
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Cap. 22 
Creaţie sau evoluţie; care? 

 

                                „Review and Herald” 21 feb. 1899 

 
Voi vorbi în această după amiază despre subiectul evoluţiei. Aş dori să acordaţi atenţie mărită 

acestui subiect şi să aflaţi dacă sunteţi sau nu evoluţionişti. În primul rând vă voi citi definiţia 
evoluţiei şi, pe măsură ce continuăm, veţi putea vedea dacă sunteţi sau nu evoluţionişti. Aceste 
afirmaţii sunt copiate dintr-un tratat despre evoluţie scris de unul dintre cei mai mari evoluţionişti; 
astfel, ca definiţii, aceste idei sunt corecte. 

„Evoluţia este teoria care reprezintă cursul lumii ca o tranziţie gradată de la nedefinit la real, 
de la uniform la variat şi care arată că motivul acestor procese este inerent în lumea care este astfel 
transformată”. 

„Evoluţia este astfel aproape sinonimă cu progresul. Este o tranziţie de la un nivel inferior la 
unul superior, de la ce este mai rău la mai bine. Acest progres indică spre o creştere a valorii 
existenţei, aşa cum este evaluată de simţurile noastre”. 

Acum observaţi punctele specifice în aceste trei propoziţii: evoluţia reprezintă cursul lumii ca 
o tranziţie gradată de la un nivel inferior la unul superior, de la ce este mai rău la mai bine şi afirmă 
că acest proces este inerent în chiar lumea care urmează să fie astfel transformată. Cu alte cuvinte, 
subiectul devine mai bun prin sine însuşi şi ceea ce face ca subiectul să devină mai bun este el 
însuşi. Acest progres indică „o valoare crescândă a existenţei, aşa cum este evaluată de simţurile 
noastre”. Aceasta este un altfel de-a spune că ştii că eşti mai bun deoarece te simţi mai bine. Ştii că 
a existat progres pentru că îl simţi. Sentimentele tale stabilesc poziţia ta. Cunoaşterea simţămintelor 
tale reglează propriul tău progres de la ce este mai rău la mai bine. 

Acum, au sentimentele tale ceva de-a face cu această chestiune a progresului de la ce este mai 
rău la mai bine? Dacă au, ce sunteţi? Fiecare dintre cei prezenţi aici în această după amiază care îşi 
măsoară progresul, valoarea experienţei sale, prin sentimentele sale, este evoluţionist. Nu mă 
interesează dacă este adventist de ziua a şaptea de patruzeci de ani; este cu siguranţă evoluţionist. 
Tot creştinismul lui, toată religia lui, este o simplă mărturisire fără suport, doar o formă fără putere. 

Voi citi acum din alt punct de vedere ce este evoluţia, ca să puteţi vedea că este necredinţă. 
Apoi, dacă vă veţi descoperi evoluţionist, veţi şti imediat că sunteţi necredincios. „Ipoteza evoluţiei 
urmăreşte să răspundă unui număr de întrebări legate de începutul sau geneza lucrurilor”. Ea „ajută 
la refacerea sentimentului străvechi faţă de natură ca părinte şi sursă a vieţii noastre”. 

Una dintre ramurile acestui fel de ştiinţă, care a înclinat spre stabilirea doctrinei evoluţiei, este 
noua ştiinţă a geologiei care a instituit conceptul unor perioade de timp vaste şi inimaginabile în 
trecutul istoric al planetei noastre. Aceste perioade vaste şi inimaginabile, aşa cum spune unul din 
principalii scriitori despre acest subiect – chiar autorul său – „reprezintă baza indispensabilă pentru 
înţelegerea originii omului” în procesul evoluţiei. Astfel, progresul care s-a realizat, a fost făcut de-
a lungul nenumăratelor secole. Totuşi, acest progres nu a fost constant şi rectiliniu de la începutul 
lui şi până la starea lui prezentă. A trecut prin multe creşteri şi descreşteri. Au existat multe 
perioade de mare frumuseţe şi simetrie; apoi a urmat un cataclism sau o erupţie şi totul se destrăma, 
aşa cum fusese anterior. Din nou începea procesul din acea stare a lucrurilor şi se ridica din nou. De 
foarte, foarte multe ori s-a trecut prin acest proces şi acesta este procesul evoluţiei – tranziţia de la 
un nivel inferior la unul superior, de la ce este mai rău la mai bine. 

Acum, care a fost procesul progresului dumneavoastră de la ce este mai rău la mai bine? S-a 
desfăşurat prin „multe creşteri şi descreşteri”? Modul prin care aţi procurat puterea de a face binele 
– faptele bune ale lui Dumnezeu – a fost printr-un lung proces de creşteri şi descreşteri începând cu 
momentul primei mărturisiri a creştinismului şi până acum? Părea uneori că aţi făcut mari progrese, 
că staţi bine şi că totul este bine şi plăcut; şi apoi, fără nici o avertizare, să intervină un cataclism 
sau o erupţie şi totul să fie ruinat? Cu toate acestea, în ciuda tuturor creşterilor şi descreşterilor, 
începeţi din nou, un alt efort; şi astfel, prin acest proces, îndelung continuat, aţi ajuns în punctul în 
care sunteţi astăzi; şi „privind în urmă” totul, puteţi constata un progres pe baza simţămintelor – 
este aceasta experienţa dumneavoastră? Este aceasta calea pe care aţi făcut progresul? 
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Cu alte cuvinte, sunteţi evoluţionist? Nu evitaţi răspunsul; recunoaşteţi cinstit adevărul, căci 
eu vreau ca în această după-amiază să vă scot din evoluţionism. Există o cale de a scăpa de el şi 
oricine a intrat în această sală ca evoluţionist o poate părăsi ca un creştin. Aşadar, dacă atunci când 
descriu evoluţionistul vă recunoaşteţi pe voi înşivă, admiteţi lucru acesta şi apoi urmaţi paşii pe care 
Dumnezeu vi-i va descoperi şi care vă vor scăpa. Dar vă spun clar că, dacă ceea ce am descris a fost 
experienţa voastră, dacă acesta a fost genul de progres pe care l-aţi făcut în viaţa voastră creştină, 
atunci sunteţi evoluţionist, indiferent dacă recunoaşteţi sau nu. Oricum, cea mai bună cale este să 
recunoaşteţi acest lucru, apoi să renunţaţi la el şi să fiţi creştin. 

O altă expresie a evoluţionismului: „Evoluţia socoteşte materia ca fiind veşnică”. Şi 
„acceptând” acest lucru, „noţiunea de creaţie este eliminată din prezenţa evoluţiei”. Acum, dacă vei 
căuta la tine însuţi principiul care îţi va asigura progresul ce trebuie făcut în tine pentru a ajunge la 
împărăţia lui Dumnezeu; dacă crezi că acest principiu este inerent în tine însuţi, că îl poţi face să 
funcţioneze în mod corect şi că, reuşind să îl controlezi corect odată pornit, îţi va oferi ce doreşti; 
dacă aşa ai aşteptat, urmărit şi constatat progresul tău eşti sigur evoluţionist. Citesc mai departe ce 
este evoluţia: „Este clar că doctrina evoluţiei este direct opusă cu cea a creaţiunii… Ideea evoluţiei, 
aşa cum este aplicată la formarea lumii ca un tot, este opusă unei voinţe creatoare directe”. 

Aceasta este evoluţia, definită de cei care au creat-o – că lumea cu tot ce cuprinde ea a apărut 
de la sine însăşi şi că principiul care a adus-o în condiţia în care se găseşte astăzi este inerent în sine 
şi capabil să producă tot ce există. Dacă acesta este adevărul, prin natura lucrurilor „evoluţia este 
direct opusă creaţiunii”. 

Acum, în ce priveşte lumea şi tot ce cuprinde ea: nu credeţi că au apărut de la sine. Ştiţi că nu 
sunteţi evoluţionist din acest punct de vedere deoarece credeţi că Dumnezeu a creat toate lucrurile. 
Toţi cei care sunteţi aici în această după-amiază veţi spune că sunteţi convinşi că Dumnezeu a creat 
toate lucrurile – lumea şi tot ce cuprinde ea. Evoluţia nu admite acest lucru; ea nu are nici un loc 
pentru creaţiune. 

Oricum, există o altă fază a evoluţiei care pretinde că nu este absolut opusă creaţiunii. Cei 
care au creat această teorie a evoluţiei pe care v-am citit-o, nu pretind că sunt altceva decât 
necredincioşi – oameni fără credinţă – căci un necredincios este pur şi simplu un om fără credinţă. 
Chiar dacă cineva pretinde că are credinţă când de fapt nu o are, este un necredincios. Sigur că 
termenul „necredincios” era mai limitat decât astăzi. Cei care au creat această teorie a evoluţiei pe 
care am citit-o aparţineau acestei categorii, dar când au răspândit această doctrină, existau mulţi 
oameni care pretindeau că sunt creştini, care pretindeau că sunt oameni ai credinţei, care cred 
cuvântul lui Dumnezeu, care învaţă creaţiunea. Aceşti oameni, care nu cunoşteau pentru ei înşişi 
cuvântul lui Dumnezeu, care nu cunoşteau că este cuvântul lui Dumnezeu, credinţa lor fiind doar o 
formă de credinţă fără putere – aceşti oameni, spun, fiind vrăjiţi de această noutate care se 
răspândise şi dorind să devină cunoscuţi o dată cu noua ştiinţă, fără a dori să abandoneze cuvântul 
lui Dumnezeu şi căile credinţei, nu erau pregătiţi să recunoască faptul că pot merge fără Dumnezeu, 
fără creaţiune, aşa că au creat un fel de evoluţie care Îl includea şi pe Creator. Această fază a ei este 
numită evoluţie teistă. Ea afirmă că Dumnezeu, cândva, a declanşat acest proces, iar de atunci totul 
merge de la sine. El a început şi după aceea s-a putut produce de la sine realizarea a tot ceea ce 
vedem. Oricum, aceasta nu este decât o improvizaţie, o născocire pentru a salva aparenţele, 
adevăraţii evoluţionişti declarând că nu este decât „o fază de tranziţie de la ipoteza creaţionistă la 
cea evoluţionistă”. Ea nu este decât evoluţie, pentru că nu există cale de mijloc între creaţiune şi 
evoluţie. 

Fie că aparţineţi sau nu acestei categorii, sunt mulţi, chiar printre adventiştii de ziua a şaptea – 
nu atât de mulţi cum erau înainte, slavă Domnului! – care cred că trebuie ca Dumnezeu să ne ierte 
păcatele şi să ne aşeze pe calea cea bună, dar după aceea noi trebuie să ducem până la capăt 
mântuirea noastră cu frică şi cutremur. Astfel, ei se tem şi tremură tot timpul, dar nu duc la capăt 
nici o mântuire, pentru că nu-L au pe Dumnezeu care să lucreze constant în ei „după plăcerea Lui şi 
voinţa şi înfăptuirea.” Filipeni 2:12, 13. 

Acum, în Evrei 11:3 se afirmă că prin credinţă înţelegem că lumile au fost create – aşezate, 
aranjate, ridicate – „prin cuvântul lui Dumnezeu; aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care 
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se văd”. Pământul pe care îl vedem nu a fost făcut din roci; oamenii nu au fost făcuţi din maimuţe, 
maimuţe antropoide şi “veriga lipsă”; iar maimuţele antropoide, maimuţele şi “veriga lipsă” nu au 
fost făcute din mormoloci, iar mormolocii n-au fost făcuţi din protoplasme la început. Nu! „Lumile 
au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu, aşa că lucrurile care se văd n-au fost făcute din lucruri 
care se văd”. 

Dar de ce lucrurile pe care le vedem nu au fost făcute din lucruri vizibile? Pur şi simplu 
pentru că lucrurile din care au fost făcute nu se văd. Iar motivul pentru care aceste lucruri nu se văd 
este pentru că ele nu există. Ele nu există. Lumile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu, iar 
cuvântul lui Dumnezeu are proprietatea potrivit căreia, atunci când este rostit, nu numai că aduce la 
existenţă, ci face ca şi materialul din care este făcut lucrul respectiv să existe. 

Cunoaşteţi de asemenea şi celălalt verset: „Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului şi 
toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui;… căci El a rostit şi a fost” Psalm 33:6-9. În legătură cu acest 
lucru vă voi pune o întrebare: cât timp s-a scurs de când a fost rostit cuvântul şi până ce lucrurile au 
luat fiinţă? Cât timp a trecut după ce El a rostit şi până când lucrul respectiv a luat fiinţă? (Voci: 
„Nici un moment.”) Nici o săptămână? Nu. Nu şase perioade lungi de timp? Nu. Evoluţia, chiar şi 
cea care admite existenţa unui Creator, susţine că de la rostirea cuvântului şi până la formarea 
lucrurilor care se văd au trecut perioade nedefinite de timp sau „şase perioade de timp lungi, 
nedefinite”. Dar aceasta este evoluţie, nu creaţiune. Evoluţia constă în procese lungi. Creaţiunea 
constă în rostirea cuvântului. 

Când a creat Dumnezeu lumile, rostind cuvântul, a spus: „Să fie lumină!”. Acum, cât timp a 
trecut între cuvintele „Să fie lumină!” şi momentul în care a apărut lumina? Aş dori să înţelegeţi 
clar aceste chestiuni, pentru ca să vă daţi seama dacă sunteţi evoluţionist sau creaţionist. Daţi-mi 
voie să vă întreb din nou. Nu s-au scurs şase perioade lungi de timp între momentul în care cuvântul 
a fost rostit şi împlinirea lui în fapt? Spuneţi că nu. Nu s-a scurs o săptămână? Nu. Nici o zi? Nu. 
Nici o oră? Nu. Nici un minut? Nu. Nici măcar o secundă? Nu; cu adevărat nu! Nu a existat nici 
măcar o secundă între momentul în care Dumnezeu a spus: „Să fie lumină!” şi existenţa luminii. 
(Voci: „De îndată ce cuvântul a fost rostit, lumina a existat.”) Da, aşa a fost. Examinez cu 
minuţiozitate aceste lucruri pentru a le fixa bine în mintea voastră, de teamă să nu le abandonaţi 
îndată ce vă voi întreba altceva. Acum este clar că, atunci când Dumnezeu a spus: „Să fie lumină!” 
nu a trecut nici o secundă până la momentul în care lumina a strălucit? (Voci: „Da!”) Foarte bine. 
Atunci, cel care lasă să treacă vreo clipă între momentul rostirii cuvântului de către Dumnezeu şi 
apariţia lucrului este evoluţionist. Dacă admite că s-au scurs perioade incalculabile care s-au 
succedat altor perioade incalculabile este doar mai evoluţionist decât cel care crede că nu s-a scurs 
decât o zi; este tot evoluţionist, dar mai mult decât celălalt. 

Apoi, Dumnezeu a spus: „Să fie o întindere între ape!”. Şi apoi? Aşa a fost. Din momentul în 
care Dumnezeu a zis „Să fie o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape” şi până la 
momentul existenţei întinderii, cât timp a trecut? S-a realizat instantaneu? Da. Atunci, ce este cel 
care susţine că a existat o perioadă de timp foarte lungă, nedefinită, între momentul rostirii 
cuvântului şi existenţa lucrului? Evoluţionist. Dacă admite că a existat o zi, o oră sau un minut între 
rostirea cuvântului şi existenţa lucrului în sine, acea persoană nu recunoaşte creaţiunea. 

Când Domnul a spus: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate 
uscatul!”; sau când a spus: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori… aşa a 
fost”. Apoi Dumnezeu a aşezat doi luminători mari în întinderea cerului şi a făcut stelele; iar când 
Dumnezeu a zis, „aşa a fost”. El a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra 
pământului pe întinderea cerului” şi aşa a fost. Când Dumnezeu a zis: „Să mişune pământul de 
vieţuitoare după soiul lor” aşa a fost. Când a vorbit El, s-a şi făcut. Aceasta este creaţiune. 

Vedeţi deci că pentru evoluţionişti este perfect logic şi destul de rezonabil să dea deoparte 
cuvântul lui Dumnezeu şi să nu creadă în el, pentru că evoluţia este opusă creaţiunii. Aşa cum 
evoluţia este opusă creaţiunii, iar creaţiunea este înfăptuită prin cuvântul lui Dumnezeu, atunci 
evoluţia este opusă cuvântului lui Dumnezeu. Bineînţeles că evoluţionistul autentic, original, nu 
acordă nici o atenţie acestui cuvânt, nici evoluţioniştilor moderaţi – care introduc creaţiunea şi îi 
atribuie cuvântului lui Dumnezeu declanşarea ei. Aşa de mult timp i-a trebuit evoluţiei, cum ar fi 
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perioade nedefinite şi nedeterminate de timp, pentru a realiza tot ce se vede, încât creaţiunea nu-şi 
mai găseşte locul. 

Evoluţionistul autentic recunoaşte că actul creaţiunii trebuie să aibă loc instantaneu, dar el nu 
crede într-o acţiune imediată şi de aceea nu crede în creaţiune. Să nu uităm că actul creator este 
instantaneu; dacă nu este aşa, nu este creaţiune; dacă nu are loc imediat, aceasta este evoluţie. 
Revenind la începuturile creaţiunii, când a vorbit Dumnezeu, exista în cuvântul Său energia 
creatoare pentru a produce lucrul pe care acel cuvânt l-a rostit. Aceasta este creaţiune, iar acel 
cuvânt al lui Dumnezeu este acelaşi ieri, azi şi în veci; trăieşte şi rămâne pentru totdeauna; conţine 
viaţă veşnică. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Viaţa care este în el este viaţa lui Dumnezeu – viaţa 
veşnică. De aceea el este cuvântul vieţii veşnice, cum a spus Domnul Isus; şi el dăinuie pururea în 
esenţa lucrurilor. Cuvântul lui Dumnezeu este veşnic; energia creatoare dăinuieşte pururea în el. 

Astfel, când Isus era aici, a spus: „Cuvintele pe care vi le-am spus sunt spirit şi viaţă”. 
Cuvintele pe care le-a rostit Isus sunt cuvintele lui Dumnezeu. Ele sunt îmbibate cu viaţa lui 
Dumnezeu. Ele sunt viaţă veşnică, dăinuiesc pururea; iar în ele există energie creatoare pentru a 
realiza lucrul rostit. 

Acest lucru este ilustrat în multe momente din viaţa lui Hristos, după cum se relatează în Noul 
Testament. Nu este nevoie să le citez pe toate, dar mă voi referi la unul sau la două pentru ca să 
puteţi înţelege acest principiu. Vă amintiţi că după predica de pe munte, Isus a coborât şi a întâlnit 
un sutaş care I-a spus: „Robul meu zace în casă paralizat şi se chinuieşte cumplit.” Isus I-a zis: „Am 
să vin şi să-l vindec.” Sutaşul a spus: „Nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu; ci rosteşte numai 
cuvântul şi robul meu va fi vindecat.” Isus s-a întors spre cei care Îl însoţeau şi a zis: „Nici în Israel 
n-am găsit o credinţă aşa de mare”. 

Israel avea Biblia. Ei cunoşteau cuvântul lui Dumnezeu. Se mândreau că sunt poporul Cărţii, 
poporul lui Dumnezeu. Ei îl citeau, îl predicau în sinagogi: „Cuvântul Meu… va împlini planurile 
Mele.” Isaia 55:11. Când citeau acest cuvânt, ziceau: „Este în regulă; cuvântul trebuie îndeplinit. 
Înţelegem câtă nevoie avem de el şi-l vom împlini. Vom face ceea ce spune”. Apoi ei făceau tot 
ceea ce le stătea în putinţă pentru a-l împlini. Le-a luat mult timp, atât de mult încât niciodată nu l-
au împlinit. Se aflau atât de departe de o împlinire reală a cuvântului încât cei mai mari dintre ei au 
ajuns să exclame: „Dacă o singură persoană ar putea ca numai pentru o zi să păzească legea fără a 
călca vreun punct – nu; dacă o singură persoană ar putea să păzească acel punct care vorbeşte 
despre păzirea Sabatului – atunci necazurile lui Israel s-ar sfârşi iar Mesia ar putea veni.”. Astfel, 
deşi au început să facă ce spunea cuvântul, le-a luat atât de mult timp încât nu şi-au atins niciodată 
scopul. Ce erau ei? 

Cuvântul lui Dumnezeu spunea: „Va împlini planurile Mele”. Se vorbea astfel de puterea 
creatoare. Dar, cu toate că pretindeau a recunoaşte energia creatoare a cuvântului lui Dumnezeu, în 
vieţile lor ei o lăsau deoparte şi spuneau: „Noi vom face!”. Căutau în ei înşişi procesul în urma 
căruia vor fi aduşi în concordanţă cu acest cuvânt. Ce erau ei? Vă este teamă să spuneţi pentru că şi 
voi sunteţi ca ei? Nu vă fie teamă să-i numiţi evoluţionişti, căci aceasta erau, şi mulţi dintre voi 
sunteţi la fel. Viaţa lor era opusă creaţiunii, nu avea nici o legătură cu creaţiunea. Ei nu au fost 
făcuţi fiinţe noi; în ei nu fusese creată nici o viaţă nouă. Lucrarea nu a fost realizată de puterea lui 
Dumnezeu, ci de ei înşişi; şi erau atât de departe de a crede în creaţiune încât au respins Creatorul şi 
L-au crucificat izgonindu-L din lume. Evoluţia totdeauna procedează aşa; nu uitaţi că „evoluţia este 
în mod direct opusă creaţiunii”. 

Acum, aceştia erau oamenii la care privea Isus atunci când făcea această afirmaţie despre 
credinţa în Israel. Era acolo un om, un roman, care crescuse printre evreii care nu ţineau cont de 
învăţăturile lui Isus. Sutaşul fusese în apropierea lui Isus, Îl văzuse vorbind, Îi ascultase cuvintele şi 
văzuse efectele acestor cuvinte încât şi-a zis: „Orice spune acest om este aşa; când spune ceva, se 
face. Acum am să profit şi eu.”. Aşa că a mers la Isus şi I-a spus ceea ce este scris. Isus ştia foarte 
bine că mintea lui se concentra asupra puterii cuvântului Său face acel lucru şi i-a zis: „Foarte bine. 
Am să vin şi am să-l vindec pe robul tău”. „Oh nu, Domnul meu, nu este nevoie să vii.” Vedeţi, 
acest om vroia să vadă dacă există vreo putere în cuvânt. De aceea a zis: „Zi numai cuvântul şi 
robul meu va fi vindecat”. Isus a răspuns: „Facă-se după credinţa ta. Şi robul a fost vindecat.”. Cât 
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timp a trecut de când a ieşit cuvântul „Facă-se după credinţa ta” şi până ce omul a fost tămăduit? 
Douăzeci de ani? Nu. A trebuit el oare să meargă printr-o mulţime de urcuşuri şi coborâşuri înainte 
ca să fie vindecat cu adevărat? Sincer acum! Nu, nu! Când cuvântul a fost rostit, cuvântul a împlinit 
lucrul rostit şi aceasta imediat. 

Într-o altă zi Isus se plimba singur şi un lepros L-a zărit de departe şi L-a recunoscut; şi el 
prins de adevărul binecuvântat al energiei creatoare a cuvântului lui Dumnezeu. El I-a spus lui Isus: 
„Dacă vrei, poţi să mă cureţi.”. Isus S-a oprit şi a zis: „Da, voiesc, fii curăţit. Şi cum a vorbit, îndată 
l-a lăsat lepra şi s-a curăţit.” Marcu 1:41, 42. Nu ne este permis să punem vreun interval de timp 
între rostirea cuvântului şi împlinirea lui: „îndată” leprosul a fost curăţit. 

Acum vedeţi cum cuvântul lui Dumnezeu de la începutul creaţiunii avea în el energia 
creatoare pentru a produce ceea ce rostea. Vedeţi că atunci când Isus a venit în lume pentru a le 
arăta oamenilor calea vieţii, pentru a-i salva din păcatele lor, El a arătat de nenumărate ori, în 
diferite locuri, tuturor oamenilor şi pentru toate timpurile că acelaşi cuvânt al lui Dumnezeu are 
mereu în el aceeaşi energie creatoare, astfel încât, atunci când acest cuvânt este rostit, energia 
creatoare este acolo pentru a-l împlini. 

Acum, eşti evoluţionist sau creaţionist? Acest cuvânt îţi vorbeşte. L-ai citit şi ai mărturisit că 
îl crezi. Credeţi în creaţiune, contrar celorlalţi evoluţionişti; ei bine, vreţi să credeţi în creaţiune, 
contrar vouă înşivă? Veţi primi astăzi această doctrină şi nu veţi îngădui ca nimic – nici o perioadă 
de timp – să vă despartă de energia creatoare a acestui cuvânt? 

Isus a spus cuiva: „Păcatele îţi sunt iertate”. De cât timp a fost nevoie pentru ca acest lucru să 
se împlinească? Nu a existat nici un moment între cuvântul „iertat” şi împlinirea lui. Acelaşi cuvânt: 
„Păcatele îţi sunt iertate” îţi este spus şi ţie astăzi. De ce lăsaţi să treacă timp între acest cuvânt care 
vă este spus şi împlinirea lui? Cu puţin timp în urmă spuneaţi că oricine lasă să treacă un minut sau 
chiar o secundă între rostirea cuvântului lui Dumnezeu şi producerea lucrului este evoluţionist. 
Foarte bine; aşa şi este. Rămâneţi la această părere. Acum vă întreb, de ce atunci când El vă iartă, 
lăsaţi să treacă zile întregi pentru ca iertarea să aibă efect asupra voastră, înainte ca ea să devină 
realitate în voi? Spuneaţi că celălalt este evoluţionist. Aş vrea să ştiu ce sunteţi voi? Veţi înceta să 
mai fiţi evoluţionişti şi veţi deveni creaţionişti? 

Această zi va avea o importanţă deosebită pentru mulţi dintre cei prezenţi, pentru că este 
momentul în care mulţi se vor decide de o parte sau de cealaltă. Dacă plecaţi de aici evoluţionişti, 
sunteţi în pericol. Este o chestiune de viaţă şi de moarte chiar acum. Spuneaţi că evoluţia este 
necredinţă şi este corect. De aceea, dacă plecaţi de aici evoluţionişti, de ce parte vă aflaţi? Care este 
alegerea voastră? Şi dacă plecaţi de aici fără ca păcatele să vă fie iertate, sunteţi evoluţionişti pentru 
că permiteţi să treacă timp între pronunţarea cuvântului şi împlinirea lui. 

Din ceea ce am citit, vedeţi că oricine lasă să treacă timp între cuvântul rostit şi lucrul împlinit 
este evoluţionist. Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine este: omule, „păcatele îţi sunt iertate”. Femeie, 
„păcatele îţi sunt iertate”. (Prezbiterul Corliss: „Nu a spus: Păcatele îţi vor fi iertate?”) Nu, 
domnule. „Păcatele îţi sunt iertate!” – timpul prezent, accentuând: „Păcatele îţi sunt iertate”. 
Mulţumesc lui Dumnezeu că este aşa, pentru că energia creatoare care există în cuvântul „iertat” 
trebuie să înlăture toate păcatele şi să creeze o fiinţă nouă. Cred în creaţiune. Tu crezi? Crezi în 
energia creatoare a cuvântului „iertat” care vă este adresat? Sau eşti un evoluţionist şi spui: „Nu văd 
cum poate fi aşa pentru că sunt atât de rău. Am încercat să fac binele, dar am eşuat de multe ori. Am 
trecut prin multe urcuşuri şi coborâşuri şi am fost de mai multe ori jos decât sus”. Dacă spui aceasta 
eşti evoluţionist, căci aceasta este evoluţia. 

Mulţi oameni au dorit cu ardoare o inimă curată. Ei spun: „Cred în iertarea păcatului şi în ce 
s-a spus mai înainte şi aş accepta toate aceste lucruri dacă aş fi sigur că pot rezista; dar este atât de 
mult rău în inima mea şi atât de multe lucruri de biruit, încât nu mai am nici o încredere”. Dar iată 
cuvântul: „Creează în mine o inimă curată”. O inimă curată se obţine prin creaţiune şi nu prin alte 
mijloace; iar creaţia este făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Căci El spune: „Vă voi da o inimă 
nouă şi voi pune în voi un spirit nou.” Ezechiel 36:26. Acum eşti creaţionist sau evoluţionist? Vei 
pleca de aici cu o inimă rea sau cu o inimă nouă, creată prin cuvântul lui Dumnezeu care are în el 
energia creatoare pentru a produce o inimă nouă? Acest cuvânt rosteşte pentru tine o inimă nouă. 
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Fiecăruia îi vorbeşte astfel; şi dacă laşi să treacă vreun moment între rostirea cuvântului şi o inimă 
nouă eşti evoluţionist. Dacă îngădui să treacă timp între rostirea cuvântului şi împlinirea lui în 
experienţa ta eşti evoluţionist. 

Sunt unii aici care au spus: „Da, vreau acest lucru. Am să-l obţin. Cred că acest cuvânt îl va 
împlini”, dar au lungit timpul până la următoarea întâlnire, apoi mereu şi mereu, anii au trecut şi ei 
sunt astfel evoluţionişti. În timp ce mulţi se învârtesc în jurul tainei credinţei şi a sfinţeniei ar putea 
rezolva problema, spunând: „Ştiu că Isus Hristos este partea mea pe vecie”. Puterea pentru 
realizarea acestui fapt se află în cuvântul lui Dumnezeu; şi când este acceptat, energia creatoare este 
prezentă pentru a produce lucrul rostit. Astfel că puteţi rezolva problema tainei credinţei şi a 
sfinţeniei declarând că ştiţi că Hristos vă aparţine pentru veşnicii. 

Există o taină a felului în care Dumnezeu poate fi manifestat în trupul nostru păcătos. Dar, 
atenţie! Problema nu este această taină. Problema este: există creaţiune? Există un Creator care să 
poată crea în voi o inimă curată? Sau totul nu este decât simplă evoluţie? De astăzi şi până la 
sfârşitul zilelor întrebarea printre adventiştii de ziua a şaptea trebuie să fie: crezi în Creator? Dacă 
crezi în Creator, în ce fel creează El? Bineînţeles că spui: prin cuvântul lui Dumnezeu. Foarte bine. 
Dar creează El lucruri pentru tine prin cuvântul Său? Eşti un creaţionist faţă de ceilalţi evoluţionişti 
sau un evoluţionist faţă de ceilalţi creaţionişti? Care este realitatea?  

Altceva. Cuvântul spune: „Curăţiţi-vă!”. Iar mai devreme a spus: „Să fie lumină: şi a fost 
lumină”. El i-a spus leprosului: „Fii curăţit!” şi „îndată” a fost curăţit. Acum îţi spune ţie: „Fii 
curat!” şi ce se întâmplă acum? Toţi – ce veţi spune? (Voci: „Aşa este.”) Atunci, de dragul 
sufletului vostru, încredeţi-vă în cuvântul creator. Recunoaşteţi puterea creatoare din cuvântul lui 
Dumnezeu care vă este adresat prin Biblie, căci acest cuvânt al lui Dumnezeu care este în Biblie, 
este cu tine astăzi, acelaşi care a adus lumile la existenţă, a adus lumina din întuneric şi l-a curăţit pe 
lepros. Acest cuvânt rostit pentru tine astăzi, dacă este primit, te va face om nou în Hristos Isus. 
Acest cuvânt rostit în pustia întunecată şi în goliciunea inimii tale, dacă este acceptat, produce 
lumina lui Dumnezeu. Acest cuvânt rostit astăzi pentru tine care eşti atins de lepra păcatului, dacă 
este primit, te va curăţi de îndată. Lăsaţi-l să facă acest lucru! Lăsaţi-l! 

Cum voi fi curăţit? Prin puterea creatoare a cuvântului: „Fii curăţit!”. De aceea este scris: 
„Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.” Ioan 15:3. Eşti curat? Vei fi 
creaţionist din acest moment? Sau vei continua să fii evoluţionist? 

Vedeţi ce binecuvântare este aceasta. Când citeşti cuvântul, apoi îl primeşti şi meditezi la el, 
ce semnifică pentru tine? Oh, creaţie! Puterea creatoare este în tine producând lucrurile pe care le 
rostise cuvântul; tu trăieşti chiar în prezenţa puterii creaţiunii. Creaţiunea este continuată în viaţa ta. 
Dumnezeu creează în tine neprihănire, sfinţenie, adevăr, credinţă – fiecare lucru bun şi minunat. 

Când va fi aşa, păzirea Sabatului va căpăta o altă semnificaţie, pentru că Sabatul este un 
memorial al creaţiunii – semnul că cel care îl păzeşte Îl cunoaşte pe Creator şi este familiarizat cu 
procesul creaţiei. Dar atâta timp cât eşti evoluţionist, păzirea Sabatului este o înşelătorie. 

Până ce nu vei recunoaşte zi de zi cuvântul lui Dumnezeu ca pe o putere creatoare în viaţa ta, 
faptul că păzeşti Sabatul este o înşelătorie, pentru că Sabatul este memorialul creaţiunii. Este „un 
semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru”, Creatorul tuturor 
lucrurilor. 

În capitolul 2 din Efeseni, versetele 8-10 citim: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. 
Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 
Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a 
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.". 

Nu trebuie să te aştepţi la fapte bune din tine însuşi. Ai încercat deja. Evoluţionistul încearcă 
mereu, dar fără nici un rezultat. De ce tot încerci să faci fapte bune când ştii foarte bine că vei da 
greş? Ascultă! De acum şi până la sfârşitul lumii nu va exista nimic bun în tine dacă acesta nu va fi 
creat de Creatorul însuşi, prin cuvântul Său care are în el energie creatoare. Să nu uiţi acest lucru! 
Vrei să faci fapte bune când vei pleca de aici? Acest lucru este posibil doar dacă vei fi creat în Isus 
Hristos pentru aceste fapte bune. Încetează să mai încerci! Priveşte la Creator şi primeşte cuvântul 
Său creator. „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în tine”, atunci vor apărea acele fapte 
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bune, vei fi creştin. Apoi, pentru că trăieşti cu Creatorul şi eşti în prezenţa energiei creatoare, vei 
avea acea pace fericită şi acea forţă veritabilă, constructivă, care aparţine unui creştin. 

Când îţi spune că: „noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele 
bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”, recunoaşte-L pe Creator, 
recunoaşte măcar lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a creat în tine, fără să mai acorzi nici o 
atenţie altor fapte care nu sunt create, pentru că nu există nimic bun cu excepţia celor create de 
Domnul. 

Acum ai fost creat din nou în Isus Hristos. El spune aceasta. Mulţumeşte-I pentru aceasta. 
Cum? La acest verset vei fi evoluţionist? Acesta este timpul prezent: „Noi suntem lucrarea Lui”. 
Suntem creaţi în Hristos Isus pentru fapte bune. Nu-i aşa? Cuvântul a fost rostit. Este cuvântul 
creator. Cât timp vei lăsa să treacă între cuvântul lui Dumnezeu şi momentul în care vei fi un om 
nou? Când vorbeam despre creaţiune la început, spuneaţi că cel care lasă să treacă chiar şi un minut 
între cuvânt şi lucru, este evoluţionist. Ce sunteţi acum în faţa cuvântului lui Dumnezeu care 
creează oameni în Hristos Isus pentru fapte bune? La acest punct eşti evoluţionist? Haideţi să fim cu 
toţii creaţionişti! 

Nu înţelegeţi că în felul acesta nu este nevoie de un proces lung şi epuizant pentru a fi gata să-
L întâlnim pe Domnul în slava Sa? Atât de mulţi oameni privesc la ei înşişi. Ei consideră că este 
firesc să aibă nevoie de foarte mult timp pentru a fi gata pe deplin să-L întâlnească. Dar dacă acest 
lucru se face prin evoluţie, nu va fi realizat niciodată. Dar dacă se face prin creaţiune, se va realiza 
în mod sigur şi repede. Acest cuvânt la care m-am referit mai devreme este cuvântul pe care fiecare 
trebuie să-l ia ca fiind pentru sine: „În vreme ce mulţi se învârtesc în jurul tainei credinţei şi a 
slavei, ar putea rezolva problema declarând deschis: ‘Isus este al meu pentru veşnicii’”. 

Vă daţi seama cât timp am fost evoluţionişti? Încetăm să mai fim? Haideţi să fim creaţionişti 
şi se va rezolva totul. Haideţi să fim cu adevărat păzitori ai Sabatului. Haideţi să credem în 
Dumnezeu. El rosteşte iertare. Rosteşte o inimă curată. Vorbeşte despre sfinţenie şi o creează. 
Lăsaţi-L să o creeze şi în voi. Încetaţi să mai fiţi evoluţionişti, lăsaţi acest cuvânt creator să lucreze 
pentru voi, lăsaţi această putere creatoare să lucreze în voi ceea ce spune cuvântul şi înainte să 
părăsiţi casa aceasta, Dumnezeu vă poate pregăti pentru a-L întâlni. Cu adevărat, chiar prin acest 
lucru Îl veţi întâlni. Şi după ce L-aţi întâlnit în acest fel şi-L întâlniţi în acest fel în fiecare zi, nu 
sunteţi atunci gata să-L întâlniţi? Credeţi acest lucru? Credeţi că El a spus şi lumile au apărut, 
lumina a venit prin cuvântul Său atunci când l-a rostit, leprosul a fost vindecat „îndată” ce El a 
vorbit, dar în ceea ce vă priveşte, consideraţi că este nevoie de ceva timp între momentul în care 
cuvântul a fost rostit şi împlinirea lui. Oh, de ce vreţi să fiţi evoluţionişti? Creaţiunea, creaţiunea – 
aceasta este calea. 

Noi suntem cei care îi chemăm pe oameni la ospăţ. Noi trebuie să le spunem: „Veniţi, iată că 
toate sunt gata!”. Dar cum aş putea să-i spun unui om că totul este pregătit, când eu însumi nu sunt 
pregătit? Începem cu o minciună. Cuvintele mele nu-l vor atinge. Nu sunt decât vorbe goale. Dar, 
oh, dacă în acest apel există puterea creatoare a cuvântului care ne-a pregătit, care ne-a curăţit de 
păcat, care ne-a creat pentru fapte bune, care ne susţine aşa cum soarele este susţinut pe orbita pe 
care Dumnezeu a ales-o – atunci când mergem şi spunem lumii care zace în păcat: „Veniţi, căci iată 
că toate sunt gata”, ei vor auzi. Vor auzi în această chemare tonul vocii Păstorului cel bun şi vor 
veni cu plăcere pentru ca puterea creatoare să-i facă fiinţe noi şi să-i pregătească pentru ospăţul la 
care au fost invitaţi. 

În acest moment al istoriei ne aflăm noi. Sigiliul lui Dumnezeu este pus pe poporul Său. Dar 
amintiţi-vă că El nu-Şi va pune niciodată sigiliul pe cineva care nu este curăţit de orice mânjitură a 
păcatului. Dumnezeu nu-Şi va pune sigiliul pe ceva care nu este adevărat, care nu este bun. I-aţi 
cere să-Şi pună sigiliul pe o neprihănire care nu este altceva decât fărădelege? Nu veţi îndrăzni să 
faceţi asta. Ştiţi că El este prea drept ca să facă acest lucru. Deci El trebuie să vă cureţe pentru a 
putea să-Şi pună sigiliul pe propria Sa lucrare. El nu poate să-Şi pună sigiliul pe lucrarea voastră. 
Doar un document confirmat de El însuşi poate purta sigiliul Său. Lăsaţi-L să-Şi scrie caracterul în 
inima voastră şi astfel va putea să vă pună sigiliul. Nu va putea să-Şi pună sigiliul Său aprobator 
peste inima voastră decât atunci când cuvântul creator şi-a împlinit scopul în inima voastră. 
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Puteţi vedea în prezenţa Cui ne aflăm. Vă daţi seama într-o oarecare măsură de cât timp vom 
avea nevoie să epuizăm jumătate din acest subiect. Dar fraţilor, când ne vom opri, să o facem în faţa 
creaţiunii. Haideţi să nu mai fim evoluţionişti. Să nu mai lăsaţi să treacă nici un moment între 
rostirea cuvântului şi împlinirea lui în voi. Astfel, trăind în prezenţa creaţiunii, mergând în prezenţa 
Creatorului, susţinuţi de puterea creatoare, inspiraţi prin energia creatoare, cu un astfel de popor, 
Dumnezeu poate schimba lumea în foarte puţin timp. 

Dacă la început credeaţi că este un subiect bizar pentru o ocazie ca cea de astăzi (era 
încheierea săptămânii de rugăciune), acum vă daţi seama că este adevăr prezent. Există doar două 
căi. Nu există cale de mijloc. Orice bărbat şi orice femeie din lume poate fi ori creaţionist, ori 
evoluţionist. Evoluţia este necredinţă, este moarte. Creaţiunea este creştinism, este viaţă. Alegeţi 
creaţiunea, creştinismul şi viaţa pentru a putea trăi. Să fim numai creaţionişti, pentru totdeauna 
creaţionişti! Şi tot poporul să spună: “Amin”! 
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Cap. 23 
Desăvârşirea creştină 

 

                                                                     „Review and Herald” 18 iulie 1899 

 
„De aceea, fiţi desăvârşiţi”. Şi imnul „Desăvârşit mântuit” care tocmai a fost intonat, 

reprezintă un fundament suficient pentru „de aceea” – „De aceea, fiţi desăvârşiţi.” Matei 5:48. Ştiţi 
că aşa este cuvântul lui Dumnezeu. Ştiţi că suntem îndemnaţi să „ne îndreptăm către desăvârşire.” 
Evrei 6:1. Ştiţi că Evanghelia, chiar mesajul Evangheliei pe care voi şi cu mine îl predicăm, este „de 
a prezenta pe fiecare om desăvârşit în Hristos Isus.” Coloseni 1:28. Astfel, noi nu trebuie să spunem 
că de la noi nu este aşteptată desăvârşirea, căci este aşteptată de la noi. Trebuie să o aştepţi în ceea 
ce te priveşte. Eu trebuie să o aştept în ceea ce mă priveşte. Şi nu trebuie să accept nimic în mine 
însumi care nu atinge în mod perfect standardul desăvârşit pe care l-a aşezat Dumnezeu. Ce ar putea 
să ne împiedice de la a atinge desăvârşirea mai mult decât să gândim că nu ni se cere? Întreb din 
nou: ce ar putea să ne împiedice de la a atinge desăvârşirea mai mult decât să spunem că nu se 
aşteaptă de la noi să fim desăvârşiţi? 

Atunci, deoarece este afirmat de către Cuvânt că tu şi cu mine trebuie să fim desăvârşiţi, 
singurul lucru la care noi ar trebuie să ne gândim este calea de a ajunge acolo. Aceasta este tot. Să 
fie clar pentru tine şi pentru mine că nu se aşteaptă de la noi nimic mai puţin decât desăvârşirea pe 
care a arătat-o Dumnezeu şi că tu şi cu mine nu vom accepta în ceea ce facem sau în orice altceva 
care este legat de noi, în noi înşine nu vom accepta nimic altceva care este chiar şi cu o palmă mai 
puţin decât desăvârşirea pe care a arătat-o Dumnezeu; acest lucru să fie stabilit pentru totdeauna de 
fiecare şi apoi căutaţi numai calea, iar scopul va fi atins. 

Atunci, care este standardul? Care este standardul pe care l-a pus Dumnezeu? „De aceea fiţi 
desăvârşiţi după cum şi Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârşit”. Desăvârşirea lui Dumnezeu 
este singurul standard. Şi tu şi cu mine trebuie să ajungem acolo unde să stăm faţă în faţă cu noi 
înşine, întotdeauna pretinzând de la noi înşine desăvârşirea identică cu cea a lui Dumnezeu în noi şi 
fără a privi îngăduitor, fără a scuza nimic din noi înşine care este în vreo măsură posibilă mai puţin 
decât acea desăvârşire. 

Este suficient de clar că nu putem fi desăvârşiţi în măreţie asemenea lui Dumnezeu, nici în 
omnipotenţă sau în omniscienţă. Dumnezeu este caracter şi desăvârşirea caracterului Său este cea pe 
care a arătat-o pentru ca tu şi cu mine să o atingem, singura pe care trebuie să o aşteptăm şi pe care 
trebuie să o îngăduim în noi înşine. Atunci, dacă desăvârşirea lui Dumnezeu este singura pe care tu 
şi cu mine o vom accepta în noi înşine şi ne păstrăm privirile mereu îndreptate către acest standard, 
puteţi vedea îndată că aceasta presupune ca tu şi cu mine să ne păstrăm permanent în prezenţa 
judecăţii lui Dumnezeu. Acolo va sta fiecare dintre noi, fie că suntem neprihăniţi sau răi. Atunci, de 
ce să nu stăm acolo şi să terminăm cu aceasta? Este clar că noi trebuie să stăm la scaunul judecăţii 
lui Hristos şi că fiecare dintre noi trebuie să fie măsurat după acel standard. Dumnezeu „a rânduit o 
zi în care va judeca lumea după neprihănire prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre 
care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi.” Fapte 17:31. 

Învierea lui Hristos reprezintă garanţia lui Dumnezeu pentru lume că fiecare om va sta 
înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Aceasta este clar. Noi aşteptăm acest lucru, îl 
predicăm, îl credem. Şi atunci de ce să nu ne aşezăm pe noi înşine acolo şi să stăm acolo? De ce să 
aşteptăm? Cei care aşteaptă şi care continuă să aştepte nu vor fi capabili să stea acolo. Cei nesfinţiţi 
nu pot face faţă acestei judecăţi, dar cei care se aşează înaintea scaunului de judecată al lui 
Dumnezeu, prezentând standardul judecăţii şi menţinându-se constant în acest gând, sunt cu 
adevărat pregătiţi pentru judecată în fiecare clipă. Sunteţi gata pentru judecată? Ei sunt; ei sunt 
acolo; ei trec de ea; ei vor să fie judecaţi şi să primească tot ce le aduce judecata; ei stau acolo şi se 
aşteaptă a trece cu bine; şi numai cel care face aşa este în siguranţă. Iar binecuvântarea care vine din 
această procedură este chiar răsplata de care are nevoie orice persoană pentru a se aşeza chiar acum 
înaintea scaunului de judecată. Şi stând acolo, de ce trebuie să se teamă? De nimic. Şi ce alungă 
toată frica? Dragostea desăvârşită. Dar dragostea desăvârşită nu poate exista decât dacă atingem 
acel standard desăvârşit al judecăţii, în cadrul judecăţii şi poate fi menţinut numai stând acolo. 
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Acest lucru fiind lămurit, să căutăm calea – calea; aceasta e totul. Astfel, este lămurit că 
standardul nu este al meu. Gândiţi-vă la aceasta! „De aceea fiţi desăvârşiţi după cum şi Tatăl vostru 
Cel ceresc este desăvârşit”. Desăvârşirea Sa este singurul standard. Atunci, care unitate de măsură a 
standardului este cea adecvată? Nu a mea. Eu nu pot măsura desăvârşirea lui Dumnezeu. Vă 
amintiţi versetul – probabil că vă vine în minte chiar acum. „Văd că tot ce este desăvârşit are 
margini; dar poruncile Tale sunt fără margini.” Psalmul 119:96. 

Nici o minte finită nu poate măsura desăvârşirea lui Dumnezeu. Atunci, până aici este clar că 
desăvârşirea noastră trebuie să fie asemenea desăvârşirii Sale şi potrivit cu propria Sa unitate de 
măsură a propriei Sale desăvârşiri. Atunci, lucrul acesta înlătură de la noi orice plan sau orice 
altceva ce ar fi în legătură cu gândul de a împlini noi desăvârşirea. Deoarece, atunci când eu nu pot 
măsura standardul, chiar dacă mi s-ar cere mie să-l ating, cum aş putea să fac aceasta? Atunci, este 
clar de asemenea că, referitor la împlinirea sa, este dincolo de tine. 

Acest lucru a fost de asemenea afirmat cu mult, mult timp în urmă: „Ştiu bine că este aşa, dar 
cum ar putea omul să-şi scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu El, din o 
mie de întrebări n-ar putea să răspundă la una singură. …Dacă vorbesc despre putere, iată, El este 
atotputernic. Despre judecată? Cine mă va apăra?”. 

Şi când aş veni să mă apăr, ce s-ar întâmpla? „Dacă mă îndreptăţesc, gura mea mă va osândi”. 
Dacă mă cântăresc după propriul standard, mă găsesc nevinovat; dar când este aşezat standardul 
Său, al meu este atât de insuficient, încât sunt condamnat pe loc. În el nu există nici un fundament 
pentru îndreptăţire. „Dacă spun: ‚Sunt desăvârşit’, ea (propria mea gură) va dovedi inversul”. 

„Chiar dacă am fost desăvârşit, nu m-am cunoscut; îmi dispreţuiesc viaţa”. Propriul meu 
standard al desăvârşirii, atunci când este aşezat în prezenţa Sa şi este privit în lumina Sa, va fi atât 
de insuficient încât eu însumi îl voi dispreţui. „Dacă mă spăl cu zăpadă, chiar dacă mi-aş curăţi 
mâinile aşa cum n-au fost niciodată, tot m-ai cufunda în mocirlă, de s-ar scârbi până şi hainele de 
mine!” Iov 9:1, 2, 19-21, 30, 31. 

Atât de mult am reuşi să ne apropiem de standard dacă ne-ar fi dat nouă să-l împlinim. Atunci, 
haideţi să abandonăm pentru totdeauna ideea că desăvârşirea este ceva pe care noi trebuie s-o 
împlinim. Desăvârşirea este ceea ce trebuie să atingem, nimic în afară de ea. Dumnezeu aşteaptă 
acest lucru şi a conceput un plan pentru aceasta. Acesta este scopul pentru care am fost creaţi. 
Singurul scop al vieţii noastre, nu trebuie să fie decât acesta – desăvârşit ca desăvârşirea lui 
Dumnezeu. Şi reţineţi că trebuie să fim desăvârşiţi în caracterul Său. Da, chiar caracterul Său 
trebuie să fie al nostru. Nu trebuie să avem unul asemenea lui; chiar acela trebuie să fie al nostru. Şi 
numai aceasta este desăvârşirea creştină. 

Faptul că trebuie să avem aceasta este afirmat în trei versete. Primul este în primul capitol din 
Efeseni, începând de la versetul trei pentru a înţelege ideea versetului patru: 

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat 
cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de 
întemeierea lumii (acum observaţi pentru ce ne-a ales, acesta este scopul pe care l-a avut înainte de 
întemeierea lumii în faptul că ne-a ales pe noi şi în faptul că ne-a călăuzit până aici; să fim atenţi!), 
ca să fim sfinţi şi fără vină înaintea Lui, în dragoste”. 

Aceasta este singura Sa intenţie cu noi. Acesta este întregul scop pentru care ne-a creat; acesta 
este singurul motiv pentru care existăm. Atunci, o altă afirmaţie chiar aici. Dacă acesta este 
adevărul, de ce să nu-l acceptăm? De ce să nu împlinim chiar acum scopul existenţei noastre şi să 
fim sfinţi şi fără vină înaintea Lui, în dragoste? 

Următorul text este Coloseni 1:19-22: „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască 
în El şi, făcând pace prin sângele crucii Lui, prin El să împace toate lucrurile cu Sine, prin El, atât 
cele de pe pământ cât şi cele din ceruri. Şi pe voi, care odinioară eraţi înstrăinaţi şi vrăjmaşi în 
mintea voastră prin fapte rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă 
prezinte sfinţi, fără prihană şi fără vină înaintea Lui”. 

Mai întâi, El ne-a creat pentru acel scop. Prin păcat, am fost îndepărtaţi pe deplin de la acel 
scop, întregul scop a fost distrus, dar El a suferit crucea. Acesta a fost planul lui Dumnezeu şi al lui 
Hristos pentru ca scopul Său iniţial să fie împlinit. Ideea este că prin cruce ne-a împăcat pentru ca 
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scopul Său iniţial să fie împlinit în noi – scopul pe care l-a avut înainte de întemeierea lumii, să fim 
sfinţi şi fără vină înaintea Lui, în dragoste. Sângele lui Hristos, reconcilierea păcii care este adusă 
lumii prin Isus Hristos este realizată pentru a ne prezenta sfinţi – pentru a putea împlini chiar acel 
lucru pe care l-a gândit înainte de întemeierea lumii – pentru a ne prezenta pe tine şi pe mine „sfinţi, 
fără prihană şi fără vină înaintea Lui”. 

Calea către desăvârşirea creştină este calea crucii şi nu există alta. Adică nu este o altă cale 
pentru tine şi pentru mine. Calea prin care putea să ne fie dată, singura cale, a fost calea crucii. El a 
venit pe această cale şi a adus-o; şi singura cale prin care tu şi cu mine o putem lua, este calea 
crucii. El a făcut totul pentru a realiza acest lucru; noi nu intervenim nicăieri pentru realizarea ei. 

Acum observaţi (Efeseni 4:7-13) cât de desăvârşit este realizat totul, cum a suplinit orice 
nevoie. 

„Fiecăruia ne este dat harul potrivit măsurii darului lui Hristos”. Acum să ne gândim. Din tot 
ce am studiat, ce a făcut darul lui Hristos? „A făcut pace prin sângele crucii Lui” şi a împăcat totul 
cu Dumnezeu. Şi a făcut lucrul acesta pentru a ne face ce? Înainte de întemeierea lumii, ce ne-a 
destinat pe noi să fim? – „Sfinţi, fără prihană şi fără vină înaintea Lui”. Aceasta este măsura darului 
lui Hristos în această privinţă. Şi El împlineşte scopul pentru toţi astfel încât deschide calea pentru 
toţi. Şi fiecăruia dintre noi, chiar acum ne este oferit harul potrivit aceleiaşi măsuri. Atunci, ceea ce 
crucea ne-a adus şi a pus în calea noastră este ceea ce harul lui Dumnezeu ne-a oferit şi a împlinit în 
noi. 

Acum să citim mai departe şi veţi vedea că despre aceasta este vorba, chiar în însuşi cuvântul 
„desăvârşire”. „Fiecăruia dintre noi îi este dat după măsura darului lui Hristos. De aceea a zis: 
‚Când S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.’ …Şi El a dat pe unii apostoli; pe 
alţii, profeţi; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători”. Pentru ce? „Pentru desăvârşirea 
sfinţilor”. Fraţilor, atunci când aceste daruri sunt oferite pentru acest scop, ce faceţi atunci când nu 
acceptaţi adevărul şi doriţi darurile şi vă rugaţi pentru ele şi primiţi darurile care împlinesc acest 
scop? Ce facem? 

„Pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, PÂNĂ” – oferit pentru un scop; 
adus nouă pentru un scop; un scop definit, numit, distinct şi PÂNĂ ce acel scop este împlinit. Este 
dat „pentru desăvârşirea sfinţilor” şi este oferit „până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a 
cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Hristos”. 

Astfel, desăvârşirea este singura ţintă. Standardul lui Dumnezeu este singurul scop. „De 
aceea, fiţi desăvârşiţi după cum şi Tatăl vostru Cel ceresc este desăvârşit”. Nu o putem măsura şi nu 
o putem obţine, cu excepţia cazului în care ne este dată. Constituie scopul existenţei noastre şi, 
atunci când a fost distrus prin păcat, El l-a făcut din nou posibil pentru toţi prin sângele crucii Lui şi 
o certifică fiecărui credincios prin darurile Spiritului Sfânt. 

Atunci, mai întreb o dată: de ce să nu acceptăm desăvârşirea creştină şi să nu acceptăm nimic 
mai puţin decât ea? 

Versetul 24 din Iuda ne indică exact ceea ce a fost citit şi afirmat: „Iar a Aceluia, care poate să 
vă păzească de orice cădere şi să vă prezinte fără vină şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, 
singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să fie slavă şi măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de 
toţi vecii şi acum şi în veci”. 

El ne-a ales înainte de întemeierea lumii „să fim sfinţi şi fără vină înaintea Lui, în dragoste”. 
Prin cruce El a făcut acest lucru posibil pentru orice suflet, chiar atunci când păcatul nostru epuizase 
orice şansă. Şi prin cruce El a adus dreptul „de a ne prezenta înaintea Lui sfinţi, nepătaţi şi cu 
neputinţă de a fi condamnaţi”. Dreptul de a face acest lucru Îi aparţine în exclusivitate. Noi nu am fi 
putut realiza acest lucru dacă ne-ar fi fost încredinţată nouă şi deci dreptul de a-l împlini nu ne 
aparţine. Atunci când l-am pierdut, nimic în afară de cruce nu l-ar fi putut reda. Şi nimeni altul nu ar 
fi putut plăti preţul calvarului, cu excepţia Celui ce l-a plătit. Deci, cum numai Cel ce a plătit preţul 
putea face acest lucru pentru ne aduce acolo, tot aşa dreptul aparţine numai Lui în virtutea crucii de 
pe calvar. Şi nimeni care nu a îndurat literalmente crucea de lemn a calvarului nu va putea avea 
niciodată dreptul de a lua şi împlini această misiune. Numai El a îndurat crucea; numai Lui Îi 
aparţine misiunea. Şi iată cuvântul: El „este capabil”. El „este capabil… să vă prezinte fără vină 
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înaintea prezenţei slavei Sale”. Deci, El „este capabil… să vă prezinte fără vină înaintea prezenţei 
slavei Sale cu mare bucurie”. Când? Aceasta este întrebarea! Când? 

(Voci: „Acum.”) Mai precis. El este acelaşi ieri, azi şi în veci. El este capabil chiar acum aşa 
cum a fost atunci şi cum va fi mereu. 

Dar să nu uitaţi că este pentru totdeauna adevărat că numai pe calea crucii vine la tine şi la 
mine acum şi pentru totdeauna. Să studiem Cuvântul pentru ca să puteţi vedea acest lucru. Citim 
Romani 5:21 şi apoi aruncăm o privire la capitolul şase, pentru că se ocupă de acelaşi subiect. 
Ultimele două versete din capitolul cinci din Romani: „Ba încă şi Legea a venit ca să se înmulţească 
greşeala. Dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult; pentru ca, după cum 
păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească prin neprihănire, ca să dea viaţa 
veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru”. 

Acum, comparaţia sau mai degrabă contrastul – pentru că este o comparaţie care se ridică la a 
fi contrast – „după cum” şi „tot aşa”. „După cum păcatul a stăpânit”. Ştiţi cum a stăpânit păcatul. 
Toţi cei prezenţi aici ştiu cum a stăpânit păcatul. Unii ştiu chiar cum stăpâneşte acum. Atunci când a 
stăpânit păcatul, dominaţia era absolută, astfel încât era mai uşor să faci răul decât binele. Doream 
să facem binele, dar „binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce 
fac!” Romani 7:19. Aceasta este domnia păcatului. Astfel, atunci când domnea păcatul, era mai uşor 
să greşeşti decât să faci binele. 

„Tot aşa şi harul să stăpânească prin neprihănire”. Atunci când domneşte harul, este mai uşor 
să faci binele decât răul. Aceasta este comparaţia. Observaţi! Aşa cum a stăpânit păcatul, tot aşa 
domneşte harul. Atunci când domnea păcatul, o făcea în detrimentul harului; el respingea toată 
puterea harului pe care o dădea Dumnezeu. Dar atunci când puterea păcatului a fost frântă, harul 
domneşte împotriva păcatului şi respinge toată puterea acestuia. Aşadar, este literalmente adevărat 
că sub domnia harului este mai uşor să faci binele decât răul, aşa cum este adevărat că sub domnia 
păcatului este mai uşor să faci răul decât binele. 

Aşadar, calea este lămurită, nu-i aşa? Să continuăm! „Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit 
dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească prin neprihănire, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus 
Hristos, Domnul nostru. Ce vom zice atunci? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?”. 

(Voci: „Doamne fereşte!”) Spuneţi „Doamne fereşte!”. Este bine. Acum, Dumnezeu fereşte 
împotriva păcatului pentru ca harul să stăpânească şi voi sunteţi de acord. Atunci, nu ne fereşte 
Dumnezeu pe deplin de păcătuire? Sunteţi de acord cu aceasta? Vă daţi acordul pe sprijinul lui 
Dumnezeu că nu veţi mai păcătui sub domnia harului? 

(Voci: „Da!”) Atunci, nu intenţionează El ca tu şi cu mine să fim păziţi din a mai păcătui? Şi 
când ştim că aceasta este intenţia Sa, atunci putem aştepta cu încredere ca ea să fie împlinită. Dacă 
nu ne aşteptăm la aceasta, nu se va realiza niciodată. 

Aşadar, primul verset din capitolul şase din Romani arată că Dumnezeu intenţionează ca noi 
să fim feriţi din a mai păcătui, nu-i aşa? 

Ce spune cel de-al doilea verset? „Cum să mai trăim în păcat noi, care am murit faţă de 
păcat?”. Ei bine, cum am putea face aceasta? Ce vrea să spună versetul? Că nu vom mai continua în 
păcat deloc. Fiind morţi, suntem îngropaţi. Îngropaţi împreună cu El prin botez şi înviaţi pentru a 
păşi într-o viaţă nouă. „Ştim bine că omul cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul 
păcatului să fie nimicit, astfel încât să nu mai servim păcatului”. Aceasta este calea care ne este 
înfăţişată, calea crucii. 

Acum observaţi cele trei lucruri de aici! „Ştim bine că omul cel vechi a fost răstignit împreună 
cu El”. De ce? „Pentru ca trupul păcatului să fie nimicit”. Şi aceasta pentru ce? „Ca să nu mai 
servim păcatului”. Până când trupul păcatului nu este nimicit vom continua să servim păcatului. 
Până când omul cel vechi nu este crucificat, trupul păcatului nu este nimicit. Aşadar, calea de a fi 
păzit din a mai păcătui este calea crucificării şi nimicirii. 

Atunci, singura întrebare pentru noi este: prefer mai degrabă să fiu crucificat şi nimicit decât 
să mai păcătuiesc? Dacă în ceea ce vă priveşte este hotărât pentru totdeauna că mai degrabă aţi fi 
răstigniţi şi mai degrabă aţi face faţă nimicirii în acest moment decât să păcătuiţi, nu veţi mai 
păcătui niciodată. „Răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, astfel încât să 
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nu mai servim păcatului”. Atunci eliberarea de robia păcatului constă numai în răstignire şi 
nimicire. Alegeţi păcatul sau răstignirea şi nimicirea? Veţi alege nimicirea şi veţi scăpa astfel de 
păcat? Sau veţi alege păcatul împreună cu nimicirea? Aceasta este întrebarea! Nu există o altă 
alternativă. Cel care va evita nimicirea pentru a scăpa de ea, o va întâlni. Cel care alege nimicirea, 
scapă de nimicire. 

Aşadar, calea nimicirii prin intermediul crucii lui Hristos este calea mântuirii. Isus Hristos a 
mers la moartea crucii pentru a ne aduce, ţie şi mie, salvarea. A costat nimicirea Fiului lui 
Dumnezeu la cruce pentru a aduce salvarea ţie şi mie. Vom da nimicirea pentru salvare? Veţi face 
aceasta? Oricine care o vede şi o ţine în mâini ca pe o invitaţie eternă că va alege nimicirea în 
fiecare clipă a vieţii sale pentru salvare, nu va fi lipsit niciodată de mântuire. 

Dar aici intervine problema. Nimicirea nu este plăcută; nu este uşoară – pentru omul cel 
vechi. Alegerii naturale nu îi este uşor să aleagă nimicirea, dar pentru cel care o face este uşor. Este 
uşor atunci când alegerea este făcută şi este uşor a continua în ea pentru totdeauna atunci când 
alegerea este făcută. 

Când trebuie să facem acest lucru? Când ne prezintă El pe noi fără vină înaintea prezenţei 
slavei Sale? Acum. Şi singura cale este calea nimicirii. Acum este timpul pentru a alege nimicirea. 
Acum este timpul în care să te predai pentru totdeauna nimicirii. Dar dacă nu fac aceasta, dacă mă 
sustrag de la nimicire, atunci de la ce mă sustrag? De la mântuire. Căci „omul cel vechi este 
răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, astfel încât să nu mai servim 
păcatului”. Şi dacă am o experienţă care implică o presiune care seamănă cu nimicirea, nu e nici o 
problemă; deoarece nimicirea este cea pe care am ales-o pentru ca să nu mai slujesc păcatului. O 
asemenea predare aduce cu sine în viaţă bucuria creştină, pacea veşnică, iar satisfacţia de a fi ferit 
de păcat merită toată nimicirea care poate veni peste tine şi peste mine. Merită! Aşa că nu este un 
schimb greu, este cel mai profitabil pentru oameni. 

Răstignirea, nimicirea şi apoi, din acel moment nu mai slujim păcatului – aceasta este calea 
desăvârşirii creştine. De ce? „Căci cel care este mort, este eliberat de păcat.” Romani 6:7. 
Mulţumim Domnului, cel care este mort este eliberat de păcat. Atunci singura întrebare care ne 
priveşte este: „Sunt eu mort?”. Şi dacă nu sunt şi se întâmplă ceva ce împlineşte moartea mea, 
eliberarea de păcat este singura consecinţă; şi aceasta merită toate costurile. 

Citim de asemenea şi următorul verset: „Acum, dacă suntem morţi împreună cu Hristos, vom 
şi trăi împreună cu El”. Primul verset spune că vom fi eliberaţi de păcat. Cel de-al doilea spune că 
vom fi eliberaţi de păcat. Cel de-al şaselea spune că de acum nu mai slujim păcatului; cel de-al 
şaptelea spune că cel care este mort, este eliberat de păcat; versetul opt spune că dacă am murit 
împreună cu Hristos, vom trăi împreună cu El. Unde trăieşte El? – În neprihănire sau în păcat? 

(Voci: „În neprihănire.”) Foarte bine. Atunci este clar că versetele unu, doi, şase, şapte şi opt 
din capitolul şase Romani afirmă că vom fi feriţi de a mai păcătui. 

Dar versetul nouă? „Întrucât ştim că Hristos înviat din morţi, nu mai moare; moartea nu mai 
are nici o stăpânire asupra Lui”. Dar cum s-a făcut că moartea a avut stăpânire asupra Lui? Din 
cauza păcatului – nu al Lui, ci al nostru, pentru că El a fost făcut „păcat pentru noi, Cel care nu a 
cunoscut nici un păcat”. Astfel, moartea nu a mai avut stăpânire asupra Lui. El a biruit păcatul şi 
toate urmările acestuia pentru totdeauna. Atunci, ce ne spune versetul, mie şi ţie? Suntem înviaţi cu 
El. „Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată; iar prin viaţa pe care o 
trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu”. Atunci, atât versetul nouă, cât şi versetul zece afirmă că vom fi 
feriţi de a mai păcătui. 

Versetul unsprezece: „Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru 
Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, nu mai lăsaţi păcatul să mai domnească în 
trupul vostru muritor, ca să nu mai ascultaţi de poftele lui”. Şi astfel, El intenţionează ca noi să nu 
mai păcătuim. 

„Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci 
daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele 
voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că 
nu sunteţi sub lege, ci sub har”. Domnia harului ridică sufletul deasupra păcatului, îl păstrează 



80 
 

acolo, stăpâneşte împotriva puterii păcatului şi eliberează sufletul de la a mai păcătui. 
„Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege ci sub har? Dumnezeu 

să ne ferească!”. Astfel, de le primul verset până la cel de-al paisprezecelea din capitolul şase 
Romani, este predicată din nou şi din nou eliberarea de păcat şi din a mai păcătui. Aceasta este 
minunat, dar mai este ceva mai mare decât aceasta. „Să ne îndreptăm către desăvârşire”. Ascultaţi: 
„Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că 
este păcatul, care duce la moarte, fie că este ascultarea, care duce la neprihănire?”. Eliberaţi de sub 
puterea păcatului căruia v-aţi predat voi înşivă. Atunci sunteţi servii Lui, eliberaţi pentru servirea 
neprihănirii. Dumnezeu nu intenţionează să avem o viaţă fadă prin faptul că ne fereşte de a mai 
păcătui. El intenţionează să existe o servire activă, inteligentă şi ca neprihănirea să fie singura 
consecinţă a acesteia. Este un lucru minunat să fii eliberat de păcat şi să fi păzit de a mai păcătui; 
este un alt lucru minunat să fim făcuţi servi ai neprihănirii pentru ca servirea noastră să fie pentru 
neprihănire. 

De aceea, fiecare să spună: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost 
robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de doctrina care v-a eliberat. Fiind eliberaţi de sub 
păcat, aţi devenit servi ai neprihănirii”. Mulţumim Domnului pentru aceasta! El spune că sunteţi şi 
când El spune că sunteţi, atunci este adevărat. Mulţumim Lui pentru acest lucru! Mulţumim Lui că 
sunteţi eliberaţi de păcat şi mulţumim Domnului că sunteţi servi ai neprihănirii. El v-a făcut astfel, 
pentru că El spune aşa. 

Dar aceasta nu e totul. „Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei cărnii voastre; după cum v-
aţi făcut mădularele roabe ale necurăţiei şi fărădelegii în vederea fărădelegii, tot aşa vă faceţi 
mădularele roabe ale neprihănirii în vederea sfinţirii! Atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi 
faţă de neprihănire”. Domnul face prin aceasta apel la experienţa ta şi a mea. „Atunci când eraţi robi 
ai păcatului, eraţi liberi faţă de neprihănire”. Ştiţi că este adevărat. Acum priviţi la complementul 
acesteia: „Şi ce roade aduceaţi atunci, de care acum vă este ruşine? Pentru că sfârşitul acestor 
lucruri este moartea. Dar acum, fiind eliberaţi de păcat şi servi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod 
sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică”. 

Noi nu suntem servii păcatului, fără neprihănire, ci servii neprihănirii, eliberaţi de păcat. Pe 
măsură ce mă gândeam la acest lucru, iar Domnul mi-a hrănit sufletul în întregime, îmi aminteam 
mereu de o expresie de-a lui Milton unde vorbeşte despre cântecele îngerilor ca fiind note de 
„măsurat bucuria demult exprimată”. Acest capitol şase din Romani reprezintă una dintre aceste 
note de măsurat bucuria demult exprimată. 

Începe cu eliberarea de păcat; aceasta e un lucru mare. Apoi, eliberarea de a mai păcătui; şi 
acesta e un lucru mare. Apoi, servi ai neprihănirii; şi acesta e un lucru mare. Apoi, spre sfinţire; şi 
acesta e un lucru mare. Şi mai presus de toate, la final, viaţa veşnică; şi acesta e un lucru mare. Nu 
este aceasta o notă a Domnului, de măsurat bucuria demult exprimată? Oh, primiţi-o, rămâneţi în 
ea, prindeţi tonurile dulci şi lăsaţi-le să rămână în sufletele voastre zi şi noapte! Transformă sufletul. 

Şi aceasta este calea desăvârşirii creştine. Este calea răstignirii spre nimicirea trupului 
păcatului pentru eliberarea din a mai păcătui, în vederea slujirii neprihănirii, pentru sfinţire, spre 
desăvârşire în Isus Hristos prin Duhul Sfânt, pentru viaţa veşnică. 

Să privim din nou afirmaţia potrivit căreia darurile sunt pentru desăvârşirea sfinţilor „până 
vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la 
înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos”. Acesta este modelul. Calea pe care Hristos a intrat în 
această lume a păcatului şi în carnea păcătoasă – carnea ta şi a mea, împovărată cu păcatele lumii – 
calea pe care a mers în desăvârşire şi către desăvârşire, este calea care este aşezată înaintea noastră. 

El a fost născut prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Isus Hristos a fost născut din nou. A venit 
din cer pe pământ, Cel dintâi născut al lui Dumnezeu şi a fost născut din nou. Dar toată lucrarea lui 
Hristos este direct opusă cu a noastră. El, Cel fără de păcat, a fost făcut păcat pentru ca noi să putem 
fi făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El. El, Cel viu, Prinţul şi Autorul vieţii, a murit pentru ca noi 
să putem trăi. El, ale Cărui origini au fost din zilele veşniciei, Cel dintâi născut al lui Dumnezeu, a 
fost născut din nou pentru ca şi noi să putem fi născuţi din nou. 

Dacă Isus Hristos nu ar fi fost niciodată născut din nou, am fi putut noi să fim născuţi din nou 
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vreodată? Nu. Dar El a fost născut din nou, din lumea neprihănirii în lumea păcatului pentru ca noi 
să putem fi născuţi din nou, din lumea păcatului în lumea neprihănirii. El a fost născut din nou şi a 
fost făcut părtaş la natura umană pentru ca noi să putem fi născuţi din nou şi făcuţi părtaşi de natură 
divină. El a fost născut din nou pentru moarte, pentru viaţă şi pentru om, ca noi să putem fi născuţi 
din nou pentru cer, pentru neprihănire şi pentru Dumnezeu. 

Fratele Covert a spus că acest lucru ne face fraţi. Cu adevărat ne face fraţi. Şi nici Lui nu-i 
este ruşine să ne numească „fraţi”. 

Astfel, El a fost născut din nou prin Duhul Sfânt, căci este scris şi i-a fost spus Mariei: „Duhul 
Sfânt Se va veni peste tine şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte 
din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”. 

Isus, născut prin Duhul Sfânt, născut din nou, a crescut „în înţelepciune şi în statură” pentru 
împlinirea vieţii şi caracterului în lume, pentru a-I putea spune lui Dumnezeu: „Te-am proslăvit pe 
pământ; am terminat lucrarea pe care Mi-ai dat-o”. Planul şi mintea lui Dumnezeu au atins 
desăvârşirea în El. 

Isus, născut din nou, născut prin Duhul Sfânt, născut din carne şi sânge, aşa cum suntem noi, 
Conducătorul mântuirii noastre, a fost făcut „desăvârşit prin suferinţe”. Căci „cu toate că era Fiu, a 
învăţat supunerea prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut 
Autorul unei mântuiri veşnice pentru toţi cei ce I se supun.” Evrei 2:10; 5:8, 9. Isus a atins astfel 
desăvârşirea în carnea omenească, prin suferinţe, deoarece într-o lume a suferinţelor, într-o carne 
omenească noi trebuie să atingem desăvârşirea. 

Şi pe măsură ce creştea, era în fiecare moment desăvârşit. Vedeţi acest lucru? Aici este 
punctul în care mulţi înţeleg greşit întreaga idee referitoare la desăvârşirea creştină – ei cred că 
punctul final reprezintă singura unitate de măsură. Punctul final este în planul lui Dumnezeu, dar nu 
este atins de la început. Să citim din nou capitolul patru din Efeseni. Acolo este o sugestie pentru 
noi, referitor la modul în care să atingem această desăvârşire, „măsura staturii plinătăţii lui Hristos”. 
Citesc versetul treisprezece şi apoi 14-16: „Până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei 
Fiului lui Dumnezeu, la starea de omul desăvârşit, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca de 
atunci să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin 
viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci rostind adevărul în dragoste, să 
creştem în toate privinţele în El, care este capul, chiar Hristos”. 

Acest lucru trebuie împlinit în noi prin creştere, dar nu poate exista nici o creştere acolo unde 
nu există viaţă. Aceasta este creşterea în cunoaşterea lui Dumnezeu, creşterea în înţelepciunea lui 
Dumnezeu, creşterea în caracterul lui Dumnezeu, creşterea în Dumnezeu; de aceea nu poate fi 
realizată decât prin viaţa lui Dumnezeu. Dar acea viaţă este sădită în om la naşterea din nou. El este 
născut din nou, născut prin Duhul Sfânt, iar viaţa lui Hristos este sădită acolo, pentru ca el „să 
crească în El” – în câte privinţe? „În toate lucrurile”. 

Vă amintiţi că „împărăţia cerurilor este asemenea unui om care plantează seminţe bune în 
ogorul său”. Iar „sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu”. Sămânţa este sădită. El ştie că aceasta 
creşte zi şi noapte, dar nu ştie cum. Dar cum este acea sămânţă? Este desăvârşită, pentru că aşa a 
făcut-o Dumnezeu. Ea încolţeşte. Dar lăstarul? 

(Audienţa: „Este desăvârşit, de asemenea.”) Este? (Voci: „Da.”) Dar nu se vede capul 
cerealei. Nu este o tulpină puternică. Este numai un mugur care se iveşte din pământ. Dar acesta? 
Nu este desăvârşit? (Asistenţa: „Ba da.”) Potrivit progresului său este tot atât de desăvârşit până la 
acel punct, pe cât va fi la maturitate. Nu vedeţi acest lucru? Să nu mai aveţi acea părere greşită. La o 
parte cu ea! 

Atunci când acel mugur se iveşte din pământ, vă opriţi să vă uitaţi la el. Este un lucru de 
admirat. Este fermecător pentru că este desăvârşit. Este la fel de desăvârşit ca orice alt fir de iarbă 
care a ieşit din pământ, dar nu este decât ceva care se răsuceşte, aproape un mugur care iese din 
pământ. Aceasta este tot, dar e desăvârşit. Este desăvârşit pentru că Dumnezeu l-a făcut astfel. 
Numai Dumnezeu este implicat în acest proces. Nu vedeţi acest lucru? Bine. Aşadar, tu şi cu mine, 
născuţi din nou din acea sămânţă bună a cuvântului lui Dumnezeu – născuţi prin cuvântul lui 
Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt, născuţi dintr-o sămânţă desăvârşită – atunci când acea sămânţă 
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înmugureşte şi creşte şi începe să apară printre oameni, aceştia observă caracteristicile lui Hristos. 
Şi cum este El? Desăvârşit. Şi cum este creştinul în acel loc? 

(Asistenţa: „Desăvârşit.”) Dacă suntem născuţi din nou prin puterea lui Isus Hristos şi 
Dumnezeu însuşi conduce lucrarea, cum va fi rezultatul? Va fi desăvârşit. Şi aceasta este 
desăvârşire creştină la acel punct. Isus Hristos te prezintă sfânt şi de neînvinuit înaintea tronului la 
acel punct. 

Acel mugur creşte şi se înalţă deasupra pământului, acum un alt lăstar de iarbă. Sunt două şi 
ambele sunt la fel de frumoase. Apare un al treilea. Acum este o tulpină şi continuă să crească. 
Acum toate împreună oferă o altă privelişte decât la început. Este aproape ultimul stadiu de 
desăvârşire, aproape de scopul lui Dumnezeu, dar, cu toate că sunt aproape de ultimul nivel al 
desăvârşirii, nu sunt mai puţin desăvârşite decât în momentul în care apăreau din pământ. 

În timp, cresc până la plinătate. Capul este format pe deplin. Apare şi floarea. Este mult mai 
frumos acum. Şi în final apare capul bobului de grăunte, desăvârşit; şi apoi grâul, fiecare desăvârşit. 
Lucrarea, lucrarea lui Dumnezeu cu el s-a încheiat. Este desăvârşit. A ajuns la desăvârşire potrivit 
cu planul lui Dumnezeu pe care l-a avut atunci când l-a început. 

Aceasta este desăvârşirea creştină. Vine prin procesul de creştere. Dar creşterea nu poate fi 
realizată decât prin viaţa lui Dumnezeu. Şi viaţa lui Dumnezeu fiind resortul, nu poate creşte decât 
potrivit ordinii lui Dumnezeu. Numai El poate direcţiona creşterea. Numai El cunoaşte în mod 
desăvârşit modelul. Hristos este modelul. Dumnezeu cunoaşte în mod desăvârşit modelul, iar El 
poate determina să creştem în desăvârşire potrivit acelui model, deoarece în acest proces de creştere 
este aceeaşi putere, aceeaşi viaţă care au fost şi în dezvoltarea modelului original, Isus Hristos. 

Aşa cum la naşterea Sa, Isus a început ca un copilaş în carnea omenească şi a crescut şi a 
finalizat lucrarea pe care i-a dat-o Dumnezeu, tot aşa şi eu, născut din nou, crescând în El în toate 
lucrurile, ajung la ziua în care, asemenea Lui, voi spune în neprihănire: „Te-am slăvit pe pământ; 
am terminat lucrarea pe care mi-ai dat-o s-o fac”. Pentru că este scris: „În vremea glasului îngerului 
al treilea, atunci când el va începe să vorbească, taina lui Dumnezeu va fi finalizată”. Noi suntem în 
acea zi. Nouă ni s-a dat acea taină pentru a o da lumii. Trebuie finalizată în lume şi trebuie finalizată 
în cei care o au. 

Dar care este taina lui Dumnezeu? „Hristos în voi, nădejdea slavei”. „Dumnezeu …manifestat 
în carne”. Atunci, în această perioadă de timp, taina trebuie să fie finalizată în 144.000 de oameni. 
Lucrarea lui Dumnezeu în carnea omenească, Dumnezeu fiind manifestat în carnea omenească, în 
tine şi în mine, trebuie să fie finalizată. Lucrarea Sa în tine şi în mine trebuie să fie finalizată. Vom 
fi desăvârşiţi în Isus Hristos. Prin Spiritul, trebuie să ajungem la omul desăvârşit, la măsura staturii 
plinătăţii lui Hristos. 

Nu merită să ai aşa ceva? Nu este calea Domnului o cale bună către desăvârşire? Oh, atunci, 
„lăsând adevărurile începătoare ale lui Hristos să mergem spre desăvârşire, fără să mai punem din 
nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu, a doctrinei despre botezuri, 
despre punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi despre judecata veşnică”. Ne-a eliberat din 
temelia nesigură pe care am pus-o în păcat. Faceţi ca singura temelie să fie cea a servirii neprihănirii 
pentru sfinţire şi la sfârşit, viaţa veşnică. 

Şi pentru fiecare suflet care va merge la judecată şi va sta în prezenţa judecăţii, predându-se 
pe sine răstignirii şi nimicirii, acel scop va fi împlinit în propria manieră a lui Dumnezeu şi în 
timpul scurt, aşa cum ne-a promis că ne va duce la neprihănire. Atunci nu este decât Dumnezeu, 
evaluarea lui Dumnezeu, standardul Său, modelul Hristos şi lucrarea Sa, în toate lucrurile, oriunde 
şi totdeauna! Atunci bucuraţi-vă! Lăsaţi ca Hristos să fie Cel dintâi, Cel din urmă şi în tot timpul. 
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Cap. 24 
Eliberarea 

 

                                          „Review and Herald” 14 martie 1899 

 
„Umblaţi în Spiritul şi nu veţi împlini poftele cărnii.” Galateni 5:16. 
Ce făgăduinţă binecuvântată! Şi pe cât de sigur este că e binecuvântată, pe atât de sigur este 

că e adresată tuturor celor ce cred. 
Gândiţi-vă la poftele cărnii! Cât de atotpătrunzătoare sunt! Cât de severe sunt poruncile ei! 

Cât de asupritoare este regula ei! Cât de sumbră este robia în care zace un astfel de om! 
Toţi am experimentat aceasta – dorind să facem binele, dar făcând răul pe care îl uram; mereu 

având voinţa de a face mai bine, dar fără a şti cum, fără a găsi calea; după omul interior, iubind 
legea lui Dumnezeu, dar găsind în trup o altă lege care se războieşte cu legea minţii şi aducându-l 
într-o robie faţă de legea păcatului care este în trupul lui; şi în final, strigătul: „Oh, sărmanul de 
mine! Cine mă va elibera de trupul acestei morţi?” Romani 7:14-24. 

Mulţumim Domnului, există eliberare! Se găseşte în Hristos Isus şi în Spiritul Dumnezeului 
nostru. Romani 7:25; 8:1, 2. Iar legea Spiritului de viaţă în Hristos Isus ne-a eliberat de legea 
păcatului şi a morţii; atunci, „umblaţi în Spiritul şi nu veţi împlini poftele cărnii”. Nu există numai 
eliberare de robia stricăciunii; există şi o slăvită libertate a copiilor lui Dumnezeu pentru fiecare 
suflet care primeşte Spiritul şi care umblă în Spiritul. 

„Umblaţi în Spiritul şi nu veţi împlini poftele cărnii”. 
Haideţi să privim lista lucrărilor poftei cărnii: „preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 

idolatria, vrăjitoria, ura, divergenţele, competiţiile, mânia, luptele, răzvrătirile, ereziile, invidiile, 
crimele, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea”. Nimic din toate acestea nu vor 
exista în viaţa ta; ai biruinţa asupra tuturor atunci când umbli în Spiritul. Acesta este cuvântul 
credincios al lui Dumnezeu. 

Nu este acesta cel mai de dorit scop? Nu merită să ai aşa ceva? Şi dacă nu depinde decât de a-
l cere şi de a-l lua, nu merită să-l ceri şi să-l iei? 

Acceptă eliberarea pe care Hristos a pregătit-o pentru tine. Rămâi hotărât în libertatea cu care 
ne-a eliberat Hristos. 

„Cereţi şi vi se va da”. „Căci toţi cei ce cer, primesc”. „Primiţi Duhul Sfânt”. „Fiţi umpluţi cu 
Spiritul”; da, „umblaţi în” „Spiritul lui Dumnezeu prin care sunteţi sigilaţi pentru ziua eliberării”. 
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Cap. 25 
Harul sau păcatul? 

 

                                            „Review and Herald” 1 sept. 1899 

 
Nu poate fi repetat niciodată prea des faptul că sub domnia harului este tot atât de uşor să faci 

ce este drept pe cât era de uşor ca, sub stăpânirea păcatului, să faci ce este greşit. Trebuie să fie 
astfel, pentru că dacă în har nu există mai multă putere decât în păcat, atunci nu poate exista 
mântuire de sub păcat. Dar există mântuire din păcat. Nici unul dintre cei ce-L cunosc pe Isus 
Hristos nu poate nega acest fapt. 

Dar salvarea din păcat depinde de puterea care există în har comparativ cu puterea care există 
în păcat. Atunci, în har existând mai multă putere decât în păcat, nu poate fi altfel decât aşa: în 
oricare dintre cazurile în care harul deţine controlul va fi tot atât de uşor să faci ce este drept pe cât 
este de uşor ca fără har să faci ce este greşit. 

Nici un om nu găseşte că este ceva dificil să facă răul. Cea mai mare dificultate a sa a fost 
dintotdeauna să facă ce este drept. Dar acest lucru se întâmplă deoarece omul natural este înrobit de 
o putere – puterea păcatului – şi este sub stăpânirea sa absolută. Şi atât timp cât acea puterea 
domină, nu numai că este dificil, ci este imposibil ca omul să facă binele pe care îl cunoaşte şi pe 
care îl doreşte. Dar dacă o altă putere mai mare decât aceasta are stăpânirea, nu este suficient de clar 
că va fi tot atât de uşor a servi puterea mai mare, atunci când aceasta domneşte, pe cât era de uşor să 
servească cealaltă putere când stăpânea? 

Dar harul nu este pur şi simplu mai puternic decât păcatul. Dacă numai aceasta ar fi fost totul, 
chiar şi atunci ar fi existat o deplină speranţă şi bucurie pentru fiecare păcătos de pe pământ. Dar, 
indiferent cât de bună este această veste, ea nu este totul. Există mult mai multă putere în har decât 
în păcat. Căci „acolo unde păcatul abunda, harul abundă şi mai mult”. Şi cu cât este mai multă 
putere în har decât în păcat cu atât mai multă speranţă şi bucurie este pentru fiecare păcătos din 
lume. 

Atunci, cu cât mai multă putere este în har faţă de păcat? Să ne gândim pentru o clipă. Să ridic 
o întrebare sau două. De unde vine harul? De la Dumnezeu, desigur. „Har şi pace vouă, de la 
Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos”. De unde vine păcatul? De la diavol, desigur. 
Păcatul este de la diavol, pentru că el a păcătuit la început. Ei bine, atunci cu cât mai multă putere 
este în har faţă de păcat? E simplu ca „Bună ziua!” că în har este cu atât mai multă putere decât în 
păcat cu cât este mai multă putere în Dumnezeu decât în diavol. Şi este perfect clar că domnia 
harului este domnia lui Dumnezeu şi că domnia păcatului este domnia lui Satan. Şi atunci nu este 
suficient de clar că este tot atât de uşor să-I serveşti lui Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu, cum 
era să-i serveşti lui Satan prin puterea lui Satan? 

În toată această discuţie, motivul pentru care intervine o dificultate este pentru că mulţi 
oameni încearcă să-I slujească lui Dumnezeu cu puterea lui Satan. Dar acest lucru nu poate fi 
realizat. „Fie faceţi pomul bun şi roadele lui bune, fie faceţi pomul stricat şi roadele lui stricate”. 
Oamenii nu pot aduna struguri din mărăcini şi smochine din ciulini. Pomul trebuie făcut bun, atât 
rădăcina cât şi ramura. Trebuie făcut nou. „Trebuie să vă naşteţi din nou”. „În Hristos Isus nici 
circumcizia şi nici lipsa ei nu valorează nimic, ci o nouă fiinţă”. Nimeni să nu încerce să-I servească 
lui Dumnezeu cu nimic altceva decât cu puterea vie, prezentă a lui Dumnezeu care îl transformă 
într-o nouă fiinţă, cu nimic altceva decât cu harul mult mai abundent care condamnă păcatul în 
carne şi care domneşte prin neprihănire pentru viaţa veşnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. 
Atunci servirea lui Dumnezeu va fi cu adevărat în „înnoirea vieţii”. Atunci se va descoperi că jugul 
Său este cu adevărat „uşor” iar povara Sa „uşoară”. Atunci servirea Lui va fi cu adevărat făcută cu 
„negrăită bucurie şi plină de slavă”. 

A găsit Isus vreodată facerea de bine ca fiind ceva dificil? Toţi veţi spune instant: „Nu!”. Dar 
de ce? El era om în aceeaşi măsură în care suntem şi noi. El a luat carnea şi sângele pe care le avem 
şi noi. „Cuvântul a fost făcut carne şi a locuit printre noi”. Şi carnea în care a fost făcut era exact 
carnea care există în această lume. „S-a cuvenit ca în toate lucrurile să fie făcut asemenea fraţilor 
Săi”. „În toate lucrurile”! Nu spune „în toate lucrurile cu excepţia unuia”. Nu există nici o excepţie. 
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El a fost făcut în toate lucrurile aşa cum suntem noi. El a fost tot atât de slab pe cât suntem şi noi, 
căci a spus: „De la Mine însumi, nu pot să fac nimic”. 

Atunci, dacă a fost în toate lucrurile asemenea nouă, de ce pentru El a fost mereu uşor să facă 
binele? Pentru că El nu S-a încrezut niciodată în Sine însuşi, ci încrederea Sa era mereu pusă numai 
în Dumnezeu. El depindea în întregime numai de harul lui Dumnezeu. El a căutat mereu să-L 
servească pe Dumnezeu numai cu puterea lui Dumnezeu. Şi de aceea Tatăl a locuit în El şi a făcut 
lucrările neprihănirii. De aceea pentru El a fost mereu uşor să facă binele. Dar şi noi suntem aşa 
cum a fost El în această lume. El ne-a lăsat un exemplu şi noi trebuie să urmăm paşii Lui. 
„Dumnezeu este Cel care împlineşte în voi atât voinţa cât şi îndeplinirea voinţei Sale”, aşa cum a 
făcut-o şi în El. Lui I-a fost dată toată puterea din cer şi de pe pământ, iar El doreşte ca tu să fii 
întărit cu toată puterea, potrivit slăvitei Sale puteri. „În El locuieşte trupeşte toată plinătatea 
Dumnezeirii”, iar El te întăreşte cu putere prin Spiritul Său în omul dinăuntru, ca Hristos să 
locuiască în inima ta prin credinţă, pentru ca tu să fii „umplut cu toată plinătatea lui Dumnezeu”. 

Adevărat, Hristos a fost părtaş naturii divine şi tu la fel, dacă eşti copilul făgăduinţei şi nu al 
cărnii, căci prin făgăduinţă sunteţi părtaşi naturii divine. În această lume nu I-a fost Lui oferit nimic 
şi nu a avut nimic în această lume care să nu-ţi fie şi ţie oferit fără plată. 

Toate acestea există pentru ca tu să poţi umbla în noua viaţă, pentru ca de acum încolo să nu 
mai slujeşti păcatului, pentru ca să fii numai un slujitor al neprihănirii, pentru ca să fii eliberat din 
păcat, pentru ca păcatul să nu mai aibă stăpânire peste tine, pentru ca tu să-L slăveşti pe Dumnezeu 
pe pământ şi pentru ca tu să poţi fii ca Isus. Şi de aceea „fiecăruia i-a fost dat harul potrivit măsurii 
darului lui Hristos …până când toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi la cunoştinţa Fiului lui 
Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Hristos”. Iar eu „vă sfătuiesc să nu fi 
primit în zadar harul lui Dumnezeu”. 



86 
 

Cap. 26 
Carnea păcătoasă 

 

                                     „Review and Herald” 18 aprilie 1899 

 
Multe persoană fac o greşeală gravă şi supărătoare. 
Greşeala este făcută gândind că atunci când se predau carnea păcătoasă este îndepărtată. 
Cu alte cuvinte, ei fac greşeala de a gândi că trebuie să fie eliberaţi de carne prin îndepărtarea 

totală a acesteia. 
Şi atunci când descoperă că nu este aşa, când descoperă că aceeaşi carne, cu înclinaţiile sale, 

tendinţele sale şi ademenirile sale încă există, ei nu sunt pregătiţi pentru a-i face faţă şi se 
descurajează şi sunt gata să creadă că nu s-au predat deloc. 

Dar dacă s-ar gândi puţin, ar fi capabili de a vedea că aceasta este o greşeală. Nu ai acelaşi 
trup pe care îl aveai înainte de a fi convertit? Nu a fost acest trup compus din acelaşi material – 
aceeaşi carne, oase şi sânge? Acestor întrebări, toţi vor răspunde „Da!”. Şi chiar acesta este 
adevărul. 

Atunci se ridică următoarele întrebări: nu a fost carnea exact în aceeaşi stare şi înainte? Nu a 
fost tot carne omenească, naturală? La acestea toţi vor răspunde „Da!”. 

Atunci mai pun o întrebare: fiind aceeaşi carne în exact aceeaşi stare – fiind acum tot carne 
omenească – nu este tot carne păcătoasă ca şi înainte? 

Aici este locul unde se strecoară greşeala la aceste atât de multe persoane. La această 
întrebare ei sunt înclinaţi să răspundă „Nu!” când ar trebuie să răspundă „Da!”. Şi trebuie continuat 
cu acest răspuns atât timp cât vom rămâne în acest trup. 

Şi atunci, dacă este înţeles faptul că persoana convertită are aceeaşi carne păcătoasă, ea este 
pe deplin convinsă că în carnea sa nu locuieşte nici un lucru bun căruia să-i acorde vreodată 
încredere. Şi acesta fiind adevărul, ea trebuie să depindă în întregime de cu totul altceva decât de 
carne şi anume de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Sursa sa de tărie şi speranţă nu este nicidecum 
carnea, ci numai în Hristos Isus. Şi fiind permanent veghetor, suspicios şi neîncrezător în carne, ea 
nu va aştepta nimic bun din acea sursă şi este pregătită de puterea lui Dumnezeu pentru a respinge şi 
înfrânge fără milă fiecare impuls sau sugestie care ar putea proveni din ea şi astfel nu cade, nu se 
descurajează, ci merge din biruinţă în biruinţă, din putere în putere. 

Aşadar, vedeţi cum convertirea nu aşează o carne nouă pe vechiul spirit, ci un nou Spirit în 
carnea cea veche. Nu este scopul ei de a aduce o carne nouă minţii celei vechi, ci o nouă minte în 
carnea cea veche. Eliberarea şi biruinţa sunt atunci câştigate nu prin a avea îndepărtată natura 
umană, ci prin a primi natura divină care s-o înfrâneze şi s-o domine pe cea umană – nu prin a 
îndepărta carnea păcătoasă, ci prin a trimite în interior Spiritul fără de păcat care să biruiască şi să 
condamne păcatul în carne. 

Scriptura nu spune: „Să aveţi peste voi carnea aceasta care a fost şi peste Hristos”, ci „Să aveţi 
în voi mintea aceasta care a fost şi în Hristos Isus.” Filipeni 2:5. 

Scriptura nu spune: „Fiţi transformaţi prin înnoirea cărnii voastre”, ci „Fiţi transformaţi prin 
înnoirea minţii voastre.” Romani 12:2. Vom fi schimbaţi prin reînnoirea cărnii noastre, dar trebuie 
să fim transformaţi prin înnoirea minţilor noastre. 

Domnul Isus a luat aceeaşi carne şi acelaşi sânge, aceeaşi natură umană pe care o avem noi; 
carne păcătoasă ca a noastră şi, din cauza păcatului, prin puterea Spiritului lui Dumnezeu, prin 
mintea divină care era în El, „a condamnat păcatul în carne” Romani 8:3. Şi în aceasta este 
eliberarea noastră (Romani 7:25); în aceasta este biruinţa noastră. „Această minte care era în Hristos 
Isus să fie şi în voi”. „Vă voi da o nouă inimă şi un nou Spirit voi pune în voi”. 

Nu fiţi descurajaţi la vederea cărnii păcătoase. Este numai lumina Spiritului lui Dumnezeu, iar 
prin discernământul minţii lui Hristos veţi putea vedea atât de mult păcat în carnea voastră! Şi cu 
cât veţi vedea mai mult păcat în carnea voastră cu atât mai mult Spirit al lui Dumnezeu aveţi. 
Acesta este testul cel sigur. Şi atunci când veţi vedea păcatul care abundă în voi, mulţumiţi lui 
Dumnezeu că aveţi atât de mult din Spiritul Său încât puteţi vedea păcătoşenia şi puteţi şti cu 
siguranţă că atunci când păcatul abundă, harul abundă şi mai mult pentru ca, „aşa cum păcatul 
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stăpânea în vederea morţii, tot aşa să stăpânească harul prin neprihănire pentru viaţa veşnică în Isus 
Hristos Domnul nostru”. 
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Cap. 27 
Gânduri despre Geneza capitolul 1 

 

                                                                          Conferinţa Generală 7 aprilie 1901 

 
Cartea Genezei descoperă istoria, mijloacele şi procesul creaţiei. Dar această carte nu a fost 

scrisă la creaţiune. Doresc ca acum să vă atrag atenţia asupra acestui fapt şi aş dori să vă gândiţi 
puţin la însemnătatea lui. Repet: primul capitol din Geneza descoperă istoria, mijloacele şi procesul 
creaţiei, dar nu a fost scris la creaţiune. Atunci nu este clar că, de vreme ce istoria creaţiei nu a fost 
scrisă la creaţiune, ci cu mult timp după, există un scop pentru care a fost scrisă, dincolo de a fi 
numai o redare a creaţiei? 

Dacă primul capitol din Geneza ar fi fost scris în prima zi după creaţiune, s-ar putea afirma că 
scopul principal în scrierea sa a fost acela de a oferi oamenilor o istorisire a creaţiunii, dar de vreme 
ce nu a fost scris decât după aproape două mii de ani, trebuie să fie clar că, de vreme ce oamenii din 
această perioadă au trăit fără nici o istorisire scrisă a creaţiunii, scopul principal în scrierea acesteia 
a fost mai mult decât acela de a istorisi modul în care s-a desfăşurat procesul creaţiunii. Căci dacă 
eu pot trăi fără nici o problemă timp de patruzeci de ani fără o anumită informaţie şi apoi Dumnezeu 
ar face ca acea informaţie să fie scrisă pentru mine, nu ar fi clar că am avut nevoie de acea 
informaţie pentru mai mult decât pentru informaţia în sine? Foarte bine. 

Când a fost scrisă cartea Genezei? Evident că nu putem preciza anul exact, dar perioada da. 
Putem cunoaşte ce s-a întâmplat înainte, în perioada în care a fost scrisă Geneza – ieşirea din Egipt. 
Geneza a fost scrisă de Moise în perioada de patruzeci de ani în care s-a îngrijit de oile socrului său; 
dar aceasta s-a întâmplat după ce a primit solia de a scoate poporul din Egipt. Domnul l-a chemat pe 
Moise să elibereze poporul, dar el nu învăţase cum. El a făcut un pas greşit şi a trebuit să fie instruit 
patruzeci de ani înainte ca această eliberare să poată fi înfăptuită; şi în această perioadă de patruzeci 
de ani a scris cartea Genezei. De aceea, această carte a fost scrisă în perioada ieşirii din Egipt, 
atunci când Dumnezeu a trebuit să-Şi elibereze poporul din Egipt şi să-i aşeze ca lumină a lumii, 
pentru întreaga lume, pentru totdeauna. 

Pentru a vă prezenta următoarea idee, voi reciti un anumit pasaj din Scriptură care a fost citit 
acum două seri şi la care s-a făcut referire cu o seară în urmă şi anume, din capitolul cincisprezece 
din Exodul: cântecul lui Moise şi al copiilor lui Israel după ce au traversat Marea Roşie; căci acesta 
ne oferă descoperirea punctului în care Dumnezeu dorea să-i aducă după ce i-a scos din Egipt. 

În Exodul 15:13 citim: „Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit pe poporul acesta pe care l-ai 
eliberat, l-ai călăuzit prin puterea Ta spre sfântul Tău locaşul”. Următoarele două versete: „Îi va 
apuca teama şi spaima; prin măreţia braţului Tău, vor sta muţi ca o piatră, până va trece poporul 
Tău, Doamne! Până va trece poporul pe care l-ai răscumpărat Tu. Tu îi vei aduce şi-i vei aşeza pe 
muntele moştenirii Tale, în locul pe care Ţi l-ai pregătit ca să locuieşti în el, Doamne, în sanctuarul 
pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!” 

Acest lucru este subliniat în Apocalipsa 15, în relatarea despre acel grup de oameni care stă pe 
marea de cristal, „având harpele lui Dumnezeu” şi care „au obţinut biruinţa asupra fiarei şi asupra 
chipului ei şi asupra numărului numelui ei”, cântând „cântarea lui Moise, servul lui Dumnezeu”. 

În primul rând, „Tu îi vei duce în locaşul Tău cel sfânt” – la locul unde însuşi Dumnezeu 
locuieşte; în al doilea rând, în „muntele moştenirii Tale (tărâmul moştenirii lui Dumnezeu), în locul 
pe care Ţi l-ai pregătit ca să locuieşti în el”. Care loc este acea locuinţă sfântă, acel loc al moştenirii 
lui Dumnezeu, acel loc care a fost făcut pentru ca El să locuiască acolo? Apocalipsa 21, ştiţi că 
descoperă acest lucru. Vine vremea în care se va spune: „Iată locaşul lui Dumnezeu cu oamenii! El 
va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei şi El va fi Dumnezeul lor”. 

„Doamne, în sanctuarul pe care mâinile Tale l-au făcut.” Dintre toţi oamenii, noi suntem cei 
care ar trebui să ştim cu siguranţă care sanctuar este acesta; căci „punctul cel mai însemnat al celor 
spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi în 
ceruri; un slujitor al Sanctuarului şi al adevăratului locaş, care a fost ridicat de Domnul şi nu de un 
om.” 

Din nou: în Fapte 7, după cum ştiţi, este spus: „Când se apropia vremea când trebuia să se 
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împlinească făgăduinţa pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam, poporul a crescut şi s-a înmulţit în 
Egipt” şi atunci a venit eliberarea. Dumnezeu i-a jurat lui Avraam şi a promis că va da seminţei lui 
ţara pe care a văzut-o, lumea viitoare. Iar în Exodul 6:2-8 este spus: „Şi Dumnezeu a vorbit lui 
Moise şi i-a zis: ‚Eu sunt Domnul. Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, cu numele de 
Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu de Iehova. De 
asemenea Mi-am încheiat legământul Meu cu ei ca să le dau ţara Canaan, ţara călătoriilor lor, în 
care au locuit ca străini. Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care-i ţin egiptenii în 
robie şi Mi-am adus aminte de legământul Meu. De aceea spune copiilor lui Israel: Eu sunt Iehova: 
Eu vă voi izbăvi de sub poverile egiptenilor, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins 
şi cu mari judecăţi. Vă voi lua la Mine ca popor; şi Eu voi fi Dumnezeul vostru şi veţi cunoaşte că 
Eu sunt Iehova Dumnezeul vostru, care vă izbăvesc de sub poverile egiptenilor. Eu vă voi aduce în 
ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă v-o voi da-o în stăpânire; 
Eu sunt Iehova.’” 

Atunci când Dumnezeu i-a făcut acea promisiune lui Avraam şi i-a jurat, i-a făcut-o lui 
Avraam şi seminţei lui; nu seminţei fără Avraam sau lui Avraam fără sămânţa lui. Aşadar, atunci 
când Dumnezeu a vrut să-i aducă în ţara despre care îi jurase lui Avraam, Isaac şi Iacov că le-o va 
da, trebuia ca ei să fie împreună cu toţii. Atunci ar fi fost împlinit. Dumnezeu trebuia să-Şi aducă 
poporul, fie imediat sau în timp, nu este esenţial. Marele scop pe care l-a avut Dumnezeu în 
eliberarea poporului Israel din Egipt, a fost de a-i duce în ţara pe care jurase că o va da lui Avraam, 
iar despre acea ţară El spune că este o locuinţă sfântă, locul pe care El l-a făcut pentru a locui El 
însuşi în el, muntele moştenirii Sale şi sanctuarul pe care L-a ridicat cu mâinile Sale. 

De vreme ce acesta a fost scopul lui Dumnezeu în eliberarea poporului din Egipt, iar 
făgăduinţa făcută lui Avraam este noul pământ pe care Dumnezeu îl va crea, nu vedeţi care este 
scopul pentru care a fost scrisă Geneza? A fost pentru ca ei să se familiarizeze cu creaţiunea, cu 
puterea creativă, pentru ca Dumnezeu, prin puterea sa creativă să-i poată recrea şi să-i aducă într-o 
nouă lume pe care El trebuie s-o creeze şi să i-o dea lui Avraam, potrivit cu ceea ce i-a făgăduit. 
Vedeţi lucrul acesta? 

Scopul pentru care Dumnezeu a oferit cartea Genezei chiar în acel timp, a fost ca poporul să 
poată fi pregătit pentru lucrarea pe care o avea de făcut prin ei spre beneficiul întregii omeniri; 
lucrarea prin care dorea să-i pregătească pentru lucrarea pe care trebuie s-o facă prin ei. Căci 
lucrarea lui Dumnezeu este întotdeauna creativă. 

Ceea ce face Dumnezeu, este întotdeauna prin creaţie. Cel mai măreţ lucru la care Dumnezeu 
doreşte să-Şi aducă poporul, este pământul cel nou creat. Dar era imposibil ca ei să-l primească fără 
ca ei înşişi să fie recreaţi. De aceea, pentru ca ei să înţeleagă creaţiunea, El a scris o istorisire a 
creaţiunii ca pildă, asemenea unei şcoli de instruire pentru fiecare suflet, pentru ca toţi să devină 
familiarizaţi cu procesele lui Dumnezeu, cu mijloacele lui Dumnezeu, cu puterea creativă a lui 
Dumnezeu, astfel încât lucrarea lui Dumnezeu prin ei să poată fi împlinită prin actul creaţiei în El. 

Şi aceasta a fost „biserica din pustiu”. Isus Hristos Şi-a ocupat locul acolo de Cap al bisericii. 
Şi aici putem din nou vedea procesul Său de organizare. El l-a continuat şi l-a menţinut până la 
intrarea în Canaan, iar noi ştim care a fost scopul lui Dumnezeu în acea ţară. Dar poporul a ratat 
scopul lui Dumnezeu şi scopurile Sale în organizarea lor în ţară; iar ei, ratând scopul lui Dumnezeu 
şi nereuşind să vadă scopurile lui Dumnezeu în instruirea pe care le-a dat-o, au început ei înşişi să 
se organizeze. Şi ce a fost organizaţia pe care au făcut-o? În ce s-a finalizat în chiar acea zi? Într-un 
regat. Ei trebuiau să aibă un rege. Nu uitaţi acest lucru; amintiţi-vi-l când mergeţi pe stradă, oriunde 
vă veţi găsi – nu uitaţi niciodată că finalul fiecărei organizări pe care o face omul este regatul. 
Monarhia. Şi că printre oameni este despotism – iar aceasta înseamnă ruină. Toate acestea s-au 
întâmplat în Israel. Şi după veacuri, Dumnezeu ne-a vorbit că atât timp cât nu se urmează un alt 
curs, „nebuniile lui Israel din zilele lui Samuel” se vor repeta în poporul Său. 

Atât despre asta. Aceasta este situaţia. Deci, atunci Domnul S-a ocupat de biserica Sa; dar în 
loc ca ei să urmeze organizarea lui Dumnezeu şi să se prindă puternic de Cap, ei s-au întors şi şi-au 
făcut propriul lor cap pentru a putea fi ca toate naţiunile. Au devenit ca toate naţiunile şi au ajuns la 
final, asemenea tuturor naţiunilor – nimicirea celor zece seminţii şi apoi nimicirea tuturor 
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seminţiilor cu ocazia distrugerii Ierusalimului, prin faptul că l-au ales pe Cezar în locul lui 
Dumnezeu. Căci atunci când Pilat i-a întrebat: „Să-L crucific pe Regele vostru?” ei au spus: „Noi 
nu avem alt rege decât pe Cezarul”. 

Atunci Dumnezeu a reînceput calea Sa cu biserica Sa, avându-L pe Hristos drept Cap şi 
Organizator. Iar taina lui Dumnezeu a fost manifestată şi descoperită tuturor fiilor oamenilor aşa 
cum fusese descoperită cu veacuri în urmă, aşa cum a fost revelată sfinţilor apostoli şi profeţi prin 
Spiritul. „Taina care a fost ţinută ascunsă din veşnicie a fost descoperită acum sfinţilor Lui; şi 
anume, Hristos în voi, nădejdea slavei.” Hristos era Capul oricărui om şi Capul tuturor prin faptul 
că era Capul fiecăruia în parte. 

Dar s-a ridicat taina fărădelegii şi s-a aşezat în locul lui Dumnezeu, dându-se drept 
Dumnezeu; şi a ascuns timp de veacuri şi generaţii taina lui Dumnezeu. Dar, mulţumim Domnului, 
a venit ziua când îngerul Domnului şi-a ridicat mâna către cer şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic, 
care a creat cerurile şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile din el, marea şi lucrurile din ea, că 
timpul s-a sfârşit; dar în zilele trâmbiţei îngerului al şaptelea, când el va suna, taina lui Dumnezeu 
se va sfârşi, aşa cum le-a spus El servilor şi profeţilor Săi. Taina lui Dumnezeu se va descoperi din 
nou în sinceritatea, puritatea şi puterea ei, şi aceea este puterea lui Dumnezeu. Iar zilele trâmbiţei 
îngerului al şaptelea, atunci când el a început să sune, a fost în urmă cu aproape şaizeci de ani. 

Nu mai trebuie să existe întârziere, mulţumim Domnului; a fost deja prea multă. Acum 
Dumnezeu Şi-a întins mâna a doua oară pentru a-Şi salva poporul care este împrăştiat în Egipt, Cuş, 
Patros, Şinear şi în insulele mării. Iar El ne va duce în ţara pe care a făgăduit-o, pe care a jurat că o 
va da lui Avraam, Isaac şi Iacov. 

Dar acest lucru se va realiza numai prin creaţie, căci Cel ce stă pe tron, atunci când va veni 
ziua aceea, va spune: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”. Aşadar, noi trebuie să intrăm în făgăduinţele 
lui Avraam numai prin creaţiunea lui Dumnezeu şi trebuie să intrăm în acea moştenire a lui Avraam 
numai prin creaţia lui Dumnezeu. 

Aşadar, primul capitol din Geneza a fost scris pentru noi, căci cei din trecut pentru care a fost 
scris, nu au învăţat lecţia. A fost întârziat, obstrucţionat, lepădat, părăsit, abandonat în alte locuri, 
dar acum Domnul a promis că nu va mai fi nici o întârziere. „Încă puţin şi Cel ce va veni, va veni şi 
nu va întârzia.” Acesta este timpul. Atunci, de vreme ce scopul lui Dumnezeu în scrierea Genezei a 
fost obstrucţionat până acum, iar acum a venit timpul când El spune că se va împlini, cartea Genezei 
şi toate lucrurile din primul capitol reprezintă adevăr prezent pentru noi. 

Atunci haideţi să studiem acel prim capitol din Geneza. Ce găsim acolo? 
„La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul.” Şi cum a făcut El aceasta? „Prin Cuvântul 

Domnului a fost făcute cerurile; şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Sale”; „căci El a rostit şi s-a 
împlinit.” Acum amintiţi-vă că acestea au fost scrise în primul rând nu pentru a servi ca istorie, ci 
pentru a ne descoperi mijloacele lui Dumnezeu, procesul lui Dumnezeu în creaţie şi pentru a ne 
familiariza cu acel proces; astfel ne poate aduce la marea creaţiune care a fost pregătită şi promisă 
chiar din zilele lui Avraam. 

Ce înseamnă aceasta pentru noi? În acel prim cuvânt din Geneza există o lecţie pentru noi. 
Dumnezeu a creat cerurile şi pământul prin Cuvântul Său. Dar cu noi? 1 Petru 1:23-25 „Fiind 
născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi care rămâne pentru totdeauna. Căci orice făptură este ca 
iarba şi toată slava omului ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade, dar Cuvântul Domnului 
rămâne pentru totdeauna. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.” 

Acel Cuvânt prin care Dumnezeu a creat cerurile şi pământul la început, este cuvântul 
Evangheliei care vă este acum predicat vouă. Atunci, în chiar primele cuvinte ale Genezei este 
Evanghelia. Primele cuvinte din Geneza reprezintă predicarea Evangheliei. Şi cu acest lucru este în 
legătură Efeseni 2:8-10: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; 
ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, 
creaţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm 
în ele.” 

Noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Hristos Isus. Vedeţi, primul pas în creştinism, primul pas pe 
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calea pe care Dumnezeu vrea ca omul să păşească, poate fi făcut numai prin creaţie, poate fi făcut 
numai dacă suntem creaţi. Şi a deveni creştin este tot atât un act de creaţie pe cât a fost crearea 
lumii la început. Nimeni nu poate deveni vreodată creştin dacă nu este creat, tot atât de real pe cât a 
fost lumea creată la început. 

Şi prima mare frumuseţe a acestui adevăr este că este atât de uşor de realizat acest lucru. Căci 
din momentul din care avem clar că nu se poate decât prin creaţie, eu-l este pe deplin uitat, vedeţi? 
El ştie că nu există nici o sursă de creaţie în el; el pur şi simplu trebuie să cedeze. Şi atunci când ştii 
că nu poate fi realizat decât prin creaţie şi este adus faţă în faţă cu Creatorul, atunci este uşor; căci 
Dumnezeu poate crea simplu, rostind Cuvântul. „El a rostit şi a fost.” 

Apoi: „La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul. Şi pământul era pustiu şi gol; şi pe 
faţa adâncului era întuneric.” Acum suntem cu toţii în întuneric; dar Dumnezeu ne recreează; şi 
până nu ne creează Dumnezeu, vieţile noastre sunt mai puţin decât nimic, mai rău decât nimic. Dar 
atunci când Dumnezeu ne recreează dintr-o viaţă neprihănită, dintr-o viaţă sfântă, cum devine 
situaţia? Nu este pustie şi goală? Atunci când Dumnezeu ia un om din lume, din întunericul pe care 
poate că-l simte, şi îl recreează, tot ceea ce se găseşte înaintea sa este nou. Aşadar, pot spune despre 
acea viaţă nouă pe care omul o află şi care este găsită în el: care este condiţia sa relativ la aceasta 
dacă nu pustie şi goală? Dar uitaţi-vă la următorul lucru: „Spiritul lui Dumnezeu se mişca pe 
suprafaţa apelor. Şi Dumnezeu a spus: ‚Să fie lumină!’ Şi a fost lumină.” 

Acum, acel cuvânt „se mişca” înseamnă „a lua sub aripi”. Este exact acelaşi gând pe care l-a 
rostit Isus poporului din Ierusalim: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe profeţi şi ucizi cu pietre 
pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi 
(v-aş fi strâns; v-aş fi luat sub aripi; v-aş fi ocrotit şi v-aş fi ridicat din această stare de nou-născuţi, 
spre slava lui Dumnezeu), şi n-aţi vrut! Iată, vi se lasă casa pustie.” 

Acest gând pe care l-a exprimat Isus referitor la Ierusalim este exact gândul pe care l-a rostit 
în al doilea verset din Geneza. Spiritul lui Dumnezeu a luat sub aripi acel lucru creat care, până la 
momentul în care Spiritul lui Dumnezeu nu a venit peste el, era pustiu şi gol. Dar atunci când 
Spiritul lui Dumnezeu a venit şi l-a luat sub aripi, a început organizarea. Atunci a început lucrarea 
lui Dumnezeu de organizare. 

Iar acest subiect din această seară, vedeţi, este o continuare a aceluiaşi subiect despre 
organizare pe care l-am avut şi în seara precedentă. Vedeţi că vine în mod individual mai întâi, iar 
de la individ trece la trup. Şi fraţilor, Dumnezeu a început această lucrare binecuvântată. În seara 
precedentă am studiat că acest lucru trebuie să vină de la Cap. Organizarea lui Dumnezeu trebuie să 
vină de la Cap, care este Isus Hristos, Capul bisericii şi ajunge la fiecare individual. 

Acum vedem pasul care s-a făcut astăzi în cadrul Conferinţei Generale. Aş dori să vedeţi cât e 
de sigur că această acţiune nu se poate opri niciodată până când nu va ajunge la fiecare individ 
pentru a-l aduce faţă în faţă cu Dumnezeu pentru a sta acolo singur cu Dumnezeu. Azi a fost 
prezentat şi aprobat un apel pentru autoguvernare într-un anumit loc. Foarte bine. Şi apoi s-a afirmat 
aici că acest lucru trebuie adoptat şi în alte părţi. Foarte bine. Şi atunci când acel district va fi 
organizat, va deveni un district care se va autoguverna; dar acest proces trebuie să meargă mai 
departe – fiecare Conferinţă trebuie să devină o Conferinţă locală care să se autoguverneze, fiecare 
biserică trebuie să fie o biserică locală care să se autoguverneze şi fiecare individ trebuie să fie un 
individ care să se autoguverneze. 

Dar nici un om din această lume nu poate fi un individ care să se autoguverneze dacă nu Îl are 
pe Dumnezeu în Hristos Isus drept Cap, iar individul este guvernat de puterea lui Dumnezeu. 
Singura conducere de sine, adevărata conducere de sine în această lume este ca un om să trăiască în 
libertatea pe care a aflat-o în Isus Hristos şi care l-a eliberat, stăpânind peste sinele său rău şi trăind 
în sinele divin care este Isus Hristos. Atunci a întâlnit vrăjmăşia, răul, şi l-a stăpânit; şi trăieşte în 
cereasca libertate cu care Dumnezeu l-a eliberat – un individ liber care se autoguvernează, după 
cum Dumnezeu l-a destinat de la început şi după cum îl face să existe atunci când îl recreează. 

Acum puteţi vedea că acest pas pe care l-am făcut astăzi nu se poată opri niciodată până la 
acel punct? Este suficient de clar? Atunci, fraţilor, ceea ce trebuie ca fiecare din această Conferinţă 
să facă este să ajungă în acel punct cât de repede cu putinţă. Aşadar, fiecare trebuie să stabilească în 
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sine şi să fie în sine un autoguvernator spre slava lui Dumnezeu. Dar nici un om nu poate să facă 
vreodată acest lucru, după cum am afirmat, decât prin puterea lui Dumnezeu în el; şi nimeni nu 
poate să facă acest lucru şi să rămână o persoană care se autoguvernează, decât dacă stă singur cu 
Dumnezeu, separat de oricine altcineva şi de orice altceva din întregul univers. 

Însă acest lucru nu-l desparte de restul oamenilor. Adevărata noastră unitate cu alţi oameni 
rezultă din legătura personală numai cu Dumnezeu. Adevărata noastră părtăşie, dragostea noastră 
sinceră, simpatia noastră duioasă, ajungând la alţi oameni, se găseşte numai prin a sta absolut 
singur, despărţit de toate celelalte lucruri, cu Dumnezeu. 

Repet: pasul făcut astăzi nu ar trebui să se oprească până când fiecare adventist de ziua a 
şaptea ajunge faţă în faţă cu Dumnezeu. Fiecare singur pentru sine şi singur cu Dumnezeu. Şi cu ce 
scop suntem aduşi faţă în faţă cu Dumnezeu? Pentru a ne descoperi căile pe care am fost îndemnaţi 
să le găsim. Şi după ce le vom fi aflat, atunci să-L lăsăm pe Dumnezeu în Hristos să fie Capul şi 
Marele Organizator. 

Dar acest lucru se poate realiza numai prin Spiritul lui Dumnezeu; Duhul Sfânt, Spiritul lui 
Dumnezeu care ne acoperă pe noi toţi. Isus S-a îndepărtat. A fost aici. El a fost Capul Bisericii 
atunci când a fost aici. Dar a spus: „Vă este de folos să plec”; nu este bine pentru voi dacă rămân; 
trebuie să plec. „Căci dacă nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Eu plec, îl voi trimite 
la voi.” Sunt mai multe motive; dar motivul care ne interesează pe noi acum pentru care Isus a 
trebuit să plece pentru ca Mângâietorul să vină, este că Isus în trup nu putea să fie prezent în toate 
locurile în acelaşi timp. El nu putea fi cu fraţii din Australia şi cu fraţii de aici chiar acum în trup; 
dar când a plecat, ne-a trimis Spiritul Sfânt, care acoperă întreaga creaţie a lui Dumnezeu; şi prin 
acel Spirit, Isus Hristos poate deveni Capul fiecărui vestigiu al creaţiei Sale. Atunci când fiecare 
suflet, fiecare individ de pe pământ a găsit această lucrare de creaţie şi a devenit o parte din creaţia 
lui Dumnezeu, Spiritul Sfânt îl acoperă; şi astfel Hristos devine Capul acelei persoane şi acel om are 
un Sfătuitor care este cu mult mai capabil de a oferi sfat decât orice persoană din Battle Creek. 

De asemenea, un mare avantaj, unul dintre principalele avantaje în acest lucru este că Isus 
Hristos, Capul acelui individ prin Spiritul Său cel Sfânt, poate oferi sfat şi trimite ajutor imediat, 
exact atunci când ajutorul este necesar; şi acest lucru reprezintă un avantaj imens faţă de procedura 
de a scrie o scrisoare la Battle Creek care face o lună pe drum, iar apoi mai este pierdută încă o lună 
pentru ca răspunsul să ajungă pe ambarcaţiunea care o va duce la destinatar şi încă o lună pe drum – 
şi astfel trec trei luni pentru a primi răspunsul, pentru a afla ceva despre lucrarea de care aveai 
nevoie în urmă cu trei luni. Fie ca Domnul să ne unească cu Sine! Facă Domnul să aflăm acea 
putere creativă în Dumnezeu, putere prin care fiecare suflet Îl va găsi pe Isus Hristos, Capul său şi 
Sfătuitorul său, zi şi noapte pentru totdeauna. Şi aceasta este calea. 

Înapoi la primul capitol din Geneza: „Şi Spiritul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. 
Dumnezeu a zis: ‚Să fie lumină.’ Şi a fost lumină” şi lumina era viaţa. Dar lucrarea de creaţie nu a 
fost terminată. Lucrarea nu a fost dusă la sfârşit; nu era desăvârşită nici acum când Spiritul lui 
Dumnezeu se mişca deasupra ei. Au fost făcuţi şi alţi paşi. Nu trebuie să-l urmez pe fiecare în 
detaliu; vreau pur şi simplu să aduc această idee înaintea dumneavoastră. Gândiţi-vă! Următorul 
lucru a fost firmamentul; apoi, următoarea zi, apele s-au strâns împreună într-un loc şi a apărut 
pământul; apoi, următoarea zi, pământul a adus rod; şi tot aşa vreme de şase zile. 

Aceşti paşi nu au fost făcuţi – urmaţi cu atenţie acest gând, căci este o chestiune subtilă şi 
necesită o minte subtilă pentru a-l prinde; dar odată înţeles, este pentru veşnicie. Aceşti paşi 
succesivi din creaţia lumii, de-a lungul întregului proces de creaţie, nu au fost făcuţi prin progres de 
la cuvântul creativ originar. Vedeţi lucrul acesta? Cum au fost făcuţi aceşti paşi? Prin creaţii 
succesive. Acest lucru ne arată că noi devenim creştini prin creaţie; noi rămânem creştini numai 
prin putere creativă; creştem în harul creştin numai prin creaţiile succesive ale lui Dumnezeu. Nu 
există dezvoltare în viaţa creştină decât direct prin puterea creativă a Dumnezeului din ceruri, prin 
Cuvântul Său, prin Spiritul Sfânt. 

Acum începeţi să înţelegeţi care este ideea în oferirea lui Israel a înregistrării creaţiunii atunci 
când ei au ieşit din Egipt? Dumnezeu a vrut ca fiecare individ din Israel să cunoască puterea 
creativă a lui Dumnezeu care să rămână în viaţa lui zi şi noapte astfel încât acea putere a lui 
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Dumnezeu să fie viaţa sa. Dar acest lucru a fost amânat, amânat, amânat, iar acum a ajuns la 
dumneavoastră şi la mine; şi noi suntem poporul căruia Dumnezeu i-a scris primul capitol din 
Geneza. 

Apropo; mai este încă un lucru aici. Este deosebit de important să observăm acest lucru chiar 
în acest moment, când cel dintâi capitol din Geneza este discutat şi când totul este interpretat ca 
fiind evoluţie în loc de creaţie şi întreaga lume şi toate bisericile susţin acest lucru. Este timpul ca 
Dumnezeu să descopere poporului Său adevărul primului capitol din Geneza, astfel încât 
Dumnezeu, în poporul Său să ridice lumina Sa şi puterea creaţiei Sale împotriva decepţiilor perfide 
ale lui Satan care conduc lumea în abisul veşnic. De aceea aici se găseşte; iar Dumnezeu doreşte ca 
fiecare dintre noi, poporul Său, să devenim astfel conectaţi cu acea putere creativă, să găsim acea 
putere creativă locuind în noi ca singurul mijloc al progresului nostru, al creşterii noastre creştine, 
pentru ca să putem sta în lumina lui Dumnezeu şi pe acea temelie sigură a cuvântului lui Dumnezeu 
şi să o descoperim lumii într-o asemenea manieră încât lumea să nu aibă nici o îndoială despre ea. 
Se poate să o respingă prin faptul că nu va alege să i se predea; dar nu se poate îndoi de ea; puterea 
va fi în ea. El doreşte să dovedească faptul că această nouă filosofie a primului capitol din Geneza 
este o filosofie falsă, aşa numită „ştiinţă”. El doreşte ca adevărata ştiinţă din Geneza să fie 
descoperită. El doreşte ca adevărata filosofie din Geneza să devină lumina lumii. Adevărata ştiinţă 
şi filosofie din Geneza este creaţie. Şi nici un om nu o poate învăţa, nici un om nu o poate revela 
dacă nu o cunoaşte în propria sa viaţă. 

Acum, aceşti paşi succesivi din creaţiune nu au fost făcuţi prin dezvoltare de la începutul 
originar al cerului şi pământului; ci fiecare pas a fost făcut printr-o creaţie directă a lui Dumnezeu 
care a rostit cuvântul. „Dumnezeu a spus: ‚Să fie un firmament!’ şi a fost.” „Şi Dumnezeu a spus: 
‚Apele de sub cer să se adune şi să apară pământul uscat’; şi aşa a fost. Şi Dumnezeu a spus: ‚ Să 
dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să 
aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost.’” Şi aşa mai departe. Dar atunci când noi trebuie să 
creştem, fraţilor, prin încercarea de a face mai bine şi jurând că renunţăm la aceea şi la cealaltă şi la 
altele prin a face mai bine etc., etc., acesta este un proces obositor, plictisitor şi neroditor. Oh, dar 
când ştim că adevăratul proces, adevărata creştere a vieţii creştine, adevărata dezvoltare a inimii 
creştine se face prin creaţii succesive ale lui Dumnezeu prin cuvântul Său rostit în Spiritul, atunci 
tot de ceea ce avem nevoie este să aflăm cuvântul şi s-a rezolvat. Aici este adevăratul remediu. 

V-aţi descoperit a fi uscaţi? Aţi descoperit în vieţile dumneavoastră lucruri care, dorind să fie 
înlocuite cu neprihănirea, au fost inutile şi aţi eşuat? Acum remediul: atunci când descopăr o lipsă 
în viaţa mea – ceva ce nu aparţine de Dumnezeu, ceva ce nu este reflectarea cuvântului lui 
Dumnezeu – trebuie să caut în Scriptură până când găsesc cuvântul lui Dumnezeu care îmi vorbeşte 
despre acea chestiune şi atunci acel cuvânt creează în mine acel lucru, iar cel vechi dispare şi totul 
devine nou. 

Aceasta este ideea în cercetarea Scripturii. Oh, a cerceta Scriptura pentru o doctrină, a cerceta 
Scriptura pentru predici, a cerceta Scriptura pentru argumente, toate acestea sunt vanitate, 
tulburarea spiritului şi idolatrie. Dar a cerceta Scriptura pentru a găsi cuvântul creativ al lui 
Dumnezeu, a alege creaţia, neprihănirea lui Dumnezeu în locul păcatului meu – aceasta va aşeza 
puterea lui Dumnezeu, tăria lui Dumnezeu în locul slăbiciunii mele; aceasta va face ca Dumnezeu 
să se vadă în locul eu-lui – aceasta reprezintă cercetarea Scripturilor, aceasta este mântuirea 
sufletului. Şi nu avem suficient de mult de studiat? Nu avem suficient de mult pentru a începe acest 
gen de cercetare a Scripturii? 

Dar nu este o perspectivă binecuvântată, nu este o solie de bucurie pentru fiecare suflet care se 
descoperă gol, care se descoperă părăsit, care se descoperă o victimă a puterii vrăjmaşului – nu este 
o solie binecuvântată că Dumnezeu trimite acel „El a spus şi a fost”? Găseşte numai cuvântul rostit 
de Dumnezeu şi lipsa ta a dispărut dinaintea puterii creative ca şi în cazul cuvântului rostit prin 
Spiritul. 

„El a spus şi a fost.” Şi acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl citim în fiecare zi în Biblie 
este tot atât cuvântul rostit al lui Dumnezeu pe cât a fost acel cuvânt rostit la început, când au fost 
create cerul şi pământul. 
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Înapoi la Geneza: acest proces al creaţiilor succesive a continuat până în momentul în care a 
apărut idealul lui Dumnezeu, omul desăvârşit. Şi a fost, omul desăvârşit creat prin puterea lui 
Dumnezeu; şi a fost Fiul lui Dumnezeu. Nu este aşa? „Care a fost fiul lui Adam, Fiu lui 
Dumnezeu.” „Astfel cerurile şi pământul au fost terminate şi toată oştirea lor.” Şi Dumnezeu S-a 
odihnit. Sabatul a fost sigiliul – binecuvântata, revigoranta odihnă pe care a avut-o Dumnezeu, 
privind creaţia terminată de la început până la desăvârşire. 

Iar noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Hristos Isus. Spiritul lui Dumnezeu acoperă această nouă 
creaţie, făcând cuvântul creativ să aducă până la desăvârşire această nouă creaţie „un om desăvârşit, 
la măsura staturii plinătăţii lui Hristos”. Apoi se va aşeza sigiliul lui Dumnezeu. 

Atunci Domnul se va odihni din nou şi se va bucura de noi cântând. El se va odihni. „El se va 
odihni în dragostea Lui.” Dumnezeu trebuie să se odihnească din nou. Ştiţi că atunci când Isus a 
venit aici, a spus: „Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu, de asemenea, lucrez.” Dar vine timpul 
când El se va odihni din nou. La creaţia originară, Tatăl a lucrat şi Isus a lucrat prin Spiritul Sfânt 
care a însoţit lucrarea şi a desăvârşit creaţia în care Dumnezeu S-a bucurat şi de care S-a odihnit şi a 
fost revigorat. Dar acea creaţie a fost lăsată deoparte, iar Dumnezeu a început din nou să creeze şi a 
creat până acum şi curând această lucrare va fi încheiată şi atunci – să citim din cuvântul lui 
Dumnezeu: Ţefania, al treilea capitol, al treisprezecelea verset. 

„Rămăşiţa lui Israel nu va mai săvârşi nelegiuire (rămăşiţa care păstrează poruncile lui 
Dumnezeu şi are mărturia lui Isus Hristos), rămăşiţa lui Israel nu va mai săvârşi nelegiuire, nu vor 
mai spune minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte şi se vor 
odihni şi nimeni nu-i va tulbura. Cântă, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă 
de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului! Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a 
îndepărtat pe vrăjmaşul tău; Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău!” Să ne ridicăm în 
libertatea cu care El ne-a eliberat, îndepărtând pe duşman. „Domnul, Împăratul lui Israel” – 
adevăratul Dumnezeu – „Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi 
de nici o nenorocire!” Binecuvântat să fie Domnul! „În ziua aceea.” Iată ceea ce se găseşte înaintea 
noastră. Acum ascultaţi cuvântul: „Domnul Dumnezeul tău în mijlocul tău este puternic; El va 
mântui, El Se va bucura de tine cu mare bucurie şi Se va ODIHNI în dragostea Lui şi Se va bucura 
pentru tine cântând.” 

Dumnezeu se va odihni din nou şi va fi înviorat atunci când creaţia Sa pe care ne-a adus-o va 
fi terminată sub binecuvântata acoperire a Spiritului lui Dumnezeu. Fraţilor, acest lucru este 
adevărat. Ştiţi că este scris că în timpul de pe urmă poporul lui Dumnezeu trebuie să fie acoperit cu 
Spiritul Său; acum este acel timp. Deci, fraţilor, ceea ce avem de făcut aici – întreaga audienţă, dar 
mai cu seamă delegaţia – este de a recunoaşte acest fapt, de a recunoaşte puterea creativă a lui 
Dumnezeu, să o găsească fiecare pentru sine, să ne recreeze şi chiar să păşească, să rămână chiar în 
prezenţa acoperitoare a Spiritului, astfel încât atunci când ne adunăm – chiar înainte de a ne despărţi 
acum – să stăm, să gândim, să vorbim şi să rămânem în prezenţa acelui spirit acoperitor. 

După ce terminăm şi ne despărţim, când mergem în camerele noastre, să o facem în prezenţa 
acelui Spirit acoperitor. Când suntem în camerele noastre, noi rămânem în prezenţa acelui Spirit 
acoperitor. Când venim la conferinţă în fiecare zi, când mergem în comitete pentru a pregăti, oh, 
fiecare să păşească în prezenţa acelui Spirit acoperitor; şi atunci va fi adevărat pentru fiecare suflet 
(ceea ce i s-a spus Mariei, este adevăr pentru noi cum a fost şi pentru ea), „Duhul Sfânt va veni 
asupra ta; şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, acel lucru sfânt care se va naşte din tine 
va fi numit Fiul lui Dumnezeu”. Căci acel Spirit acoperitor este un Spirit roditor. Atunci vom 
exclama şi vom cânta cu bucurie: „Iată ce dragoste ne-a arătat Tatăl; să ne numim fiii lui 
Dumnezeu!” Atunci va fi de asemenea adevărat că „lumea nu ne cunoaşte (mulţumim Domnului!), 
pentru că nu L-a cunoscut pe El”. 

Fraţilor, lumea ne-a cunoscut prea bine. A fost făcută să ne cunoască. Am fost atât de mult 
asemănători cu lumea, încât lumea ne-a recunoscut; dar Domnul ne-a eliberat din aceasta, iar lumea 
nu ne va mai cunoaşte pentru că nu va mai fi capabilă să ne recunoască în felul acela, ca fiind din 
lume. Va şti că nu suntem din lume; că părtăşia noastră nu este cu lumea; că interesele noastre nu 
sunt centrate pe lucrurile pământeşti; şi că acel Spirit acoperitor va aşeza asupra noastră un 



95 
 

asemenea caracter şi ne va face să rostim asemenea cuvinte, ne va oferi o asemenea înfăţişare în 
lume, încât nimic cu excepţia cerului nu ne va recunoaşte; iar acea recunoaştere este suficientă. 

Acesta este începutul Genezei. Nu este întreaga carte. Reţineţi, întreaga carte a fost scrisă în 
timp ce Moise era acolo, îngrijindu-se de oi şi întreaga carte ne aparţine acum. Dar nimic din restul 
cărţii nu ne va ajuta dacă nu aflăm ştiinţa şi filosofia primului capitol din carte; căci acesta este 
debutul creaţiei lui Dumnezeu, al proceselor lui Dumnezeu şi al tuturor celorlalte lucruri şi nu vom 
înţelege nimic cu adevărat până nu vom fi aflat acestea. În această lumină tot restul este clar, şi tot 
restul ne aparţine, mulţumim Domnului. 

Să cercetăm Scriptura. Să citim primul capitol din Geneza. Să-l citim cu toţii înainte de a veni 
mâine dimineaţă. Un bun plan de urmat (l-am practicat suficient de mult pentru a şti că este un lucru 
bun de recomandat) este de a-l citi din nou şi din nou, din nou şi din nou, primul capitol din Geneza, 
până când vom vedea în el, cu ochii închişi, experienţa creştină pretutindeni şi în vieţile noastre zi 
de zi. Atunci, oh, atunci Spiritul lui Dumnezeu ne va acoperi cu acea creaţie pe care Dumnezeu o 
lucrează pentru a ne duce la desăvârşire în Hristos Isus, astfel încât lucrarea lui Dumnezeu să fie 
împlinită, să vină triumful sfinţilor şi ne vom bucura înaintea Domnului acum şi pentru veşnicie. 
Atunci biserica într-adevăr va deveni un templu sfânt în Domnul; iar pe această biserică …Hristos 
Şi-o va prezenta ca pe o biserică slăvită, fără pată sau zbârcitură sau ceva de genul aceasta, ci sfântă 
şi fără vină. 

Supunerea este cel mai bun succes. Hristos nu ne-a cerut să câştigăm lumea pentru El, ci să 
predicăm Evanghelia fiecărei făpturi. 

Să fim tăcuţi în ceea ce priveşte slăbiciunea celuilalt – săritori, toleranţi, gingaşi unul cu 
celălalt. Să lepădăm gluma care doare şi mânia care stigmatizează; uleiul şi vinul samariteanului 
milos sunt mult mai mult de folos. 
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Cap. 28 
Lecţii pentru timpul din urmă din 

viaţa lui Avraam 
 

                                                 Conferinţa Generală 13 aprilie 1901 

 
Primul capitol din Galateni, ultimul verset: „Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi 

sămânţa lui Avraam, moştenitori potrivit făgăduinţei”. In versetul 26 din acelaşi capitol se afirmă: 
„Voi toţi sunteţi copiii lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos”. Şi de aici concluzia: „Atunci 
sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori potrivit făgăduinţei”. 

Nici un om din lume nu poate avea vreodată mai mult în posesie, nu poate avea vreodată o 
poziţie mai înaltă decât aceea de a fi sămânţa lui Avraam, copilul lui Avraam, căci el este tatăl 
tuturor celor care cred. Cei care sunt născuţi din trup nu sunt copiii lui Dumnezeu; însă copiii 
făgăduinţei sunt socotiţi ca fiind sămânţa. Şi de vreme ce acei care sunt din făgăduinţă, sămânţa, 
sunt ai lui Hristos, ei sunt copiii lui Dumnezeu şi moştenitori potrivit făgăduinţei. Ei sunt 
moştenitori potrivit făgăduinţei lui Dumnezeu şi moştenitori împreună cu Avraam potrivit 
făgăduinţei lui Dumnezeu. 

De aceea, pentru a înţelege care sunt lucrurile pe care le moştenim, este potrivit să studiem 
viaţa lui Avraam, iar aceasta ne este descrisă în mod deosebit în Geneza. Geneza ne prezintă, în 
primul capitol, puterea creativă, ne familiarizează cu Creatorul şi cu lucrarea puterii Sale; şi 
înregistrarea următoare din Geneza ne descoperă ceea ce produce lucrarea creativă a acelei puteri; şi 
anume, copii ai lui Dumnezeu, moştenitori potrivit făgăduinţei făcute de Dumnezeu lui Avraam. 

În capitolul doisprezece din Geneza, primul verset, este scris că Dumnezeu „i-a spus” lui 
Avram: „Ieşi din ţara ta şi din rudenia ta şi din casa tatălui tău” etc. Atrăgându-ne atenţia înapoi la 
ultimele versete din cel de-al unsprezecelea capitol, înregistrarea spune că tatăl lui Avram l-a luat pe 
el şi pe Lot şi pe soţiile lor şi au plecat din Ur din Caldeea şi au venit în Haran şi au locuit acolo. 
Acolo a murit tatăl lui Avram, iar apoi ei au mers pe teritoriul Palestinei. Avram trebuia să-şi 
părăsească ţara şi să facă acele lucruri pe care i le spusese Dumnezeu pentru a putea primi ceea ce 
Dumnezeu avea să-i dea; de aceea, pentru ca noi să aflăm care sunt lucrurile pe care le moştenim ca 
fii ai lui Avraam, este esenţial să ştim care sunt lucrurile pe care Avraam le-a primit de la 
Dumnezeu. În momentul în care ştim care sunt lucrurile pe care le-a primit Avraam, atunci ştim 
care sunt lucrurile care ne aparţin atunci când suntem copiii lui Avraam; şi atunci când vom şti 
modul în care Avraam a primit aceste lucruri de la Dumnezeu, vom şti cum le vom primi şi noi de 
la Dumnezeu, fiind copiii lui Avraam. 

Atunci, ce i-a spus Dumnezeu lui Avraam? „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui 
tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi 
face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. …şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în 
tine.” Astfel, primul lucru pe care trebuia Avraam să-l facă, a fost acela de a-şi părăsi ţara. Dar când 
a plecat din ţară, rudele lui îl însoţeau şi casa tatălui său de asemenea. Atunci când tatăl lui a murit 
iar Avraam a plecat, rudele lui erau încă împreună cu el. A mers în teritoriul Palestinei, apoi în 
Egipt şi rudele lui erau încă împreună cu el. A revenit în acea tară, iar rudele lui erau încă împreună 
cu el; iar Dumnezeu încă nu-i arătase ţara despre care îi vorbise. Dar a venit timpul în care rudele 
lui să fie despărţite de el. „Atunci Dumnezeu i-a spus lui Avraam, după ce Lot s-a despărţit de el: 
‚Ridică-ţi ochii şi priveşte de pe locul în care stai spre nord, spre sud, spre est şi spre vest.’” Avraam 
trebuie să privească în toate aceste direcţii. El trebuie să privească spre nord şi să privească ceea ce 
va vedea; trebuie să privească spre sud şi să privească ceea ce va vedea; trebuie să privească spre est 
şi să privească ceea ce va vedea; trebuie să privească spre vest şi să privească ceea ce va vedea. Şi 
tot ceea ce vede va stăpâni pentru totdeauna; căci „ţie ţi le voi da, şi seminţei tale pentru totdeauna”. 
Aşadar, tot ceea ce a văzut Avraam ne aparţine astăzi; iar Dumnezeu doreşte să fim acolo unde se 
afla Avraam, în poziţia în care să putem privi în toate direcţiile busolei şi să privim ceea ce ne 
aparţine. El doreşte să fim un popor capabil să privească pretutindeni în jurul său şi să vadă ceea ce 
descoperă Dumnezeu. Avraam ar fi văzut foarte puţin dacă s-ar fi uitat numai spre nord; dar el 
trebuie să privească în toate direcţiile şi să vadă totul pentru a avea o idee despre ceea ce îi aparţine; 
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şi la fel şi noi. 
Ce a văzut Avraam în acea zi în care a privit? Este scris că făgăduinţa că el va fi moştenitorul 

„lumii” nu îi aparţinea lui Avraam sau seminţei lui prin lege, ci prin neprihănirea credinţei. 
Făgăduinţa este că el va fi moştenitorul lumii. Astfel, atunci când Avraam a privit la porunca lui 
Dumnezeu spre nord, sud, est şi vest, el a văzut lumea – lumea care este şi trebuie să fie a lui – nu 
lumea aşa cum este, ci lumea aşa cum va fi, lumea care va veni. Avraam a văzut lumea care va fi în 
ziua aceea, atunci când Dumnezeu i-a spus să-şi ridice ochii şi să privească; şi Avraam a văzut mai 
mult atunci când Dumnezeu i-a spus să-şi ridice ochii şi să privească, decât dacă şi-ar fi ridicat ochii 
şi ar fi privit fără ca Dumnezeu să-i fi spus. 

Atunci când Dumnezeu îi spune unui om să privească, Dumnezeu îi descoperă omului mai 
mult decât dacă el ar fi privit fără ca Dumnezeu să-i fi cerut acest lucru. Domnul i-a spus lui 
Avraam să iasă din ţara lui, dintre rudele lui şi din casa tatălui său, „într-o tară pe care ţi-o voi 
arăta”. Avraam fusese pe teritoriul ţării şi vizitase Palestina cu mult înainte de acest eveniment. El 
mersese din nord spre sud, până în Egipt. Şi a ieşit din nou din Egipt şi a locuit în sudul Palestinei şi 
apoi din nou spre nordul Palestinei; şi totuşi el nu văzuse niciodată ceea ce Dumnezeu avea să-i 
arate. Dumnezeu nu-i arătase deocamdată ceea ce avea să vadă; dar acum, când era în locul la care 
Dumnezeu îl chemase – afară din ţara sa, dintre neamurile sale, din casa tatălui său – el stă exact 
unde l-a chemat Dumnezeu. Iar acum Dumnezeu spune: „Îţi voi arăta ceea ce ţi-am spus că-ţi voi 
arăta”. Acum îi arată acea ţară care trebuia să fie a lui, iar ţara este lumea viitoare. 

Mai mult decât atât, Domnul i-a spus lui Avraam: „Ridică-ţi ochii şi priveşte de unde stai 
către nord, către sud, către est şi către vest”. Avraam, nu trebuie să pierzi din vedere locul în care te 
găseşti atunci când Eu îţi întorc privirea către ceea ce vei vedea. Astfel, privind către acea lume pe 
care Dumnezeu i-a arătat-o lui Avraam, nu urma să piardă din vedere această lume, ci urma să o 
înţeleagă mai bine decât ar fi înţeles-o dacă nu ar fi văzut-o pe cealaltă. 

Numai dacă vede lumea viitoare poate cineva să vadă această lume în adevărata ei lumină. 
Numai privind la lumea care va veni poate vreun suflet să măsoare adevărata valoare a lumii 
prezente. De aceea, atunci când Dumnezeu i-a cerut lui Avraam să privească, repet, El a spus: 
„Priveşte din locul în care te afli”. Nu uita locul în care te găseşti. Priveşte de acolo. Lasă ca 
orizontul tău să se lărgească până când va cuprinde tot locul în care te găseşti şi apoi către pământul 
slăvit pe care Dumnezeu te va face să-l vezi, astfel încât această lume, în scopurile şi valoarea ei 
înaintea lui Dumnezeu, să atingă lumea care va veni în amploarea înţelepciunii şi cunoştinţei de 
Dumnezeu. Aceasta l-a făcut Dumnezeu pe Avraam să vadă, iar Avraam a văzut, iar din acea zi el a 
văzut-o pentru totdeauna şi a văzut şi toate celelalte lucruri care ţin de ea. 

Dar lui Avraam nu i s-a spus numai că „ţie ţi-o voi da”; ci ţie şi „seminţei tale” o voi da pentru 
veşnicie. Avraam nu trebuia să o aibă fără sămânţa lui; sămânţa lui nu trebuie s-o aibă fără Avraam. 
„Ţi-o voi da ţie şi seminţei tale.” Aşadar, atunci când Avraam a privit, el a privit prin Hristos; ceea 
ce Avraam a văzut, a văzut în Hristos; şi de aceea, de atunci pentru totdeauna, orice privea, el vedea 
prin şi în Hristos Isus. Şi când Isus a venit, le-a spus celor care credeau că erau copiii lui Avraam, 
care se mândreau cu faptul că erau copiii lui Avraam, care au respins sămânţa promisă lui Avraam 
pe motivul mândriei lor că ei erau copiii lui Avraam – acestora El le-a spus: „Tatăl vostru Avraam 
s-a bucurat când a văzut ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat”. Avraam în ziua lui a văzut ziua lui 
Hristos şi s-a bucurat pentru că a văzut-o, după cum se bucură fiecare dintre cei care văd ziua lui 
Hristos aşa cum a văzut-o Avraam. 

De aceea, în cel de-al unsprezecelea capitol din Evrei este scris mai departe despre Avraam, 
Isaac, Iacov şi Sara: „În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar 
le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ. …Dacă 
ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar 
doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se 
numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.” 

Scriptura spune că numai acei care calcă pe acele urme ale credinţei pe care a mers tatăl 
nostru Avraam pot primi ceea ce aparţine lui Avraam. Pentru a vedea ceea ce Dumnezeu dorea să-i 
arate, în primul rând Avraam a trebuit să-şi părăsească ţara. „Ieşi din ţara ta.” Aceasta este primul 
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lucru pe care oricine din întreaga lume trebuie să-l facă pentru a vedea vreodată ceea ce Dumnezeu 
i-a arătat lui Avraam sau ceea ce Dumnezeu vrea să-i arate lui. Cel dintâi lucru este să iasă din 
propria ţară. Iar acest lucru poate fi făcut numai aşa cum indică Scriptura – aşa cum a făcut Avraam, 
cu adevărat – datorită faptului că există o ţară în care trebuie să mergem. „Ieşi din ţara ta, …într-o 
ţară pe care ţi-o voi arăta.” Observaţi: atunci când Avraam a văzut ţara pe care Dumnezeu i-a arătat-
o, nu a intrat în ea imediat; căci atunci când Dumnezeu i-a promis că i-o va da, cât timp a trăit, el nu 
a avut mai mult decât pământul pe care să calce; dar Dumnezeu a spus că i-o va da lui şi seminţei 
lui după el. 

Atunci, situaţia este după cum urmează: Dumnezeu l-a chemat pe Avraam afară din ţara lui, i-
a arătat ţara în care dorea să-l ducă, dar nu l-a dus în acea ţară atât timp cât a trăit în această lume. 
Prin urmare, Avraam, fiind chemat afară din ţara lui şi neavând o ţară care să-i aparţină, a fost lăsat 
în această lume fără o ţară în această lume. Observaţi; nu spun că a fost lăsat în această lume fără o 
ţară; a fost lăsat în această lume fără o ţară în această lume. 

Aceasta înseamnă să ieşi afară din propria ţară la chemarea lui Dumnezeu, în ţara pe care El o 
arată şi o va arăta; şi aceasta pentru că nimeni nu a reuşit şi nici nu va reuşi în efortul de a avea două 
patrii; repet: nimeni nu a avut succes în efortul de a avea două patrii. Şi chiar şi ţările din această 
lume recunosc acest principiu. Toate ţările din lumea aceasta recunosc faptul că nimeni nu poate 
avea două patrii; prin urmare, fiecare persoană este socotită ca aparţinând patriei sale de naştere şi 
supunere. Dacă alege să aibă o altă patrie, trebuie să renunţe la patria sa de naştere şi la supunerea 
pe care o avea faţă de toţi ceilalţi regi, domni şi împuterniciţi de orice fel şi în mod deosebit celui de 
care aparţinea. Acest lucru este recunoscut aici printre oamenii care deţin şi guvernează ţările din 
această lume. 

Şi dacă acest lucru este adevărat printre oamenii şi ţările care sunt la fel, cum ar fi posibil să 
fie altfel în ceea ce priveşte ţările care sunt cu totul altfel? Dacă o persoană nu poate fi cetăţeanul a 
două ţări, nu poate avea două ţări care sunt la fel în această lume, cum poate avea două ţări în două 
lumi care sunt complet diferite? Când nu poţi deţine două ţări în această lume, cum poţi avea o ţară 
în această lume împreună cu lumea care va veni? Pur şi simplu nu se poate, iar cel care încearcă 
aceasta, le va pierde pe ambele. De aceea Isus i-a chemat pe toţi oamenii la o cale mai bună decât 
aceasta. Alegeţi! Nu încercaţi să mergeţi pe ambele căi în acelaşi timp. Fie faceţi pomul bun şi 
roadele sale bune, fie faceţi pomul rău şi roadele sale rele şi gata cu el. S-a spus în vechime: „Până 
când staţi între două păreri? Dacă Iehova este Dumnezeu, urmaţi-L pe El; iar dacă este Baal, urmaţi-
l pe el!” Nu încercaţi să-L urmaţi pe Dumnezeu şi pe Baal. Nu încercaţi să-L urmaţi pe Dumnezeu, 
urmându-l pe Baal. Nu încercaţi să-l urmaţi pe Baal şi să gândiţi că totul e bine cu Dumnezeu. Cele 
două căi nu se vor uni şi este mai rău de voi când încercaţi să le urmaţi pe ambele decât dacă aţi 
alege una, indiferent pe care. Este mai bine să încercaţi să-l aveţi pe Baal şi numai pe Baal, decât să 
încercaţi să-l aveţi pe Baal şi pe Dumnezeu; căci oricine încearcă că-l aibă şi pe Baal şi pe 
Dumnezeu, nu îl are decât pe Baal. Şi oricine încearcă să aibă două ţări – are numai o ţară în lume şi 
nu va reuşi în această lume. 

Atât despre acest principiu. Avraam a ieşit din patria lui şi nu i s-a făcut niciodată dor de ea 
datorită binecuvântatului motiv pentru care el mergea tot timpul acasă. Ţara care-i aparţinea era o 
patrie străină, atunci când a văzut ţara care este slava tuturor celorlalte patrii. Şi aşa este pentru 
totdeauna. Nimeni nu poate să-şi părăsească ţara în această lume pentru acea cealaltă ţară, pentru că 
în sine este ţara naşterii sale. El s-a născut aici şi aparţine în mod natural de acest loc; dar mulţumim 
Domnului! O persoană poate fi născută din nou! Singura cale prin care vom putea vreodată să 
ajungem în acea cealaltă ţară este prin a fi născuţi din nou. Observaţi acest lucru; sunt alte lucruri 
care urmează, care ne aparţin în Avraam atunci când îl primim; dar acele lucruri nu pot urma atât 
timp cât suntem din lumea aceasta, atât timp cât avem o patrie în această lume. 

Ascultaţi: „Te voi face un neam mare şi te voi binecuvânta şi-ţi voi preamări numele; şi tu vei 
fi o binecuvântare; şi îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi îi voi blestema pe cei ce te 
vor blestema; şi în tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului”. Acea binecuvântare a lui 
Dumnezeu vine numai peste acei care au ieşit din patria lor, dintre rudele lor şi din casa tatălui lor. 

Dumnezeu nu oferă acum o nouă binecuvântare omului pentru că a făcut aceasta sau aceea. 
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Nu; dar atunci când ne despărţim de aceste lucruri, acest lucru ne aşează în locul în care se găseşte 
binecuvântarea; acest lucru ne duce la binecuvântare – ne aşează acolo unde binecuvântarea abundă. 
Acest lucru este ilustrat în viaţa lui Isaac. Tot ceea ce a avut Avraam, a moştenit Isaac; şi a mers în 
ţara filistenilor, iar fântânile pe care le săpase Avraam, aparţineau lui Isaac, desigur. Filistenii nu le 
doreau şi pentru a demonstra acest lucru, le-au astupat. Servii lui Isaac au săpat din nou una dintre 
ele. Filistenii au venit şi au spus: „Acea fântână ne aparţine şi apa de asemenea”. 

Isaac a plecat şi a săpat o altă fântână. Filistenii au spus: „Apa este a noastră”. Isaac a plecat şi 
a săpat o altă fântână; „şi pentru aceea ei nu s-au mai luptat”. Şi în aceeaşi noapte Dumnezeu i s-a 
arătat şi i-a spus ceea ce i-a spus. Dacă Isaac ar fi rămas acolo, Dumnezeu nu i s-ar fi arătat. Vedeţi 
că dacă ar fi rămas acolo, ar fi trebuit s-o facă împotriva filistenilor; şi ar fi trebuit să-şi apere 
fântânile şi teritoriile şi să spună: „Astea îmi aparţin!”. Filistenii au spus: „Este a noastră”. „Foarte 
bine”, a spus Isaac, „le puteţi avea atât timp cât rămâneţi; pot aştepta”. „Acum”, a spus Isaac, „vom 
locui în ţară, căci Domnul a făcut loc pentru noi – Domnul ne-a făcut loc în ţară”. Şi când acel loc a 
fost făcut pentru el, chiar filistenii au venit şi au spus: „Am văzut că Dumnezeu este cu tine. Acum 
să facem un legământ că vom convieţui în pace”. 

Să nu vă gândiţi că atunci când Domnul vă cere să vă despărţiţi de ceva, El caută să vă 
lipsească de ceea ce este valoros. Se prea poate ca El să dorească să aveţi lucrul respectiv. Dar iată 
care este principiul: nimeni din această lume nu este capabil de a aprecia ceea ce primeşte de la 
Dumnezeu până când nu ştie că l-a primit de la Dumnezeu. Domnul doreşte ca tu şi cu mine să ne 
despărţim chiar de lucrurile pe care le avem, astfel că dacă El doreşte ca noi să avem chiar acele 
lucruri, le vom primi de la El şi astfel le vom aprecia şi vom şti cum să le folosim spre slava lui 
Dumnezeu. Foarte bine. 

Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vei găsi binecuvântarea lui Dumnezeu 
pe care nimeni nu o poate avea în această ţară, împreună cu rudenia sa şi în casa tatălui său. Şi ce se 
va întâmpla atunci? Oh, acea binecuvântare care vine, îl transformă pe acel om într-o binecuvântare; 
acea binecuvântare este de o asemenea natură încât îl face pe cel care o primeşte o binecuvântare 
oriunde merge şi oriunde trebuie să meargă. Chiar dacă merge până la capătul pământului sau nu, 
Dumnezeu îl face o binecuvântare pentru întreaga lume. Şi în el, toate naţiunile pământului vor fi 
binecuvântate. Acesta este un lucru pe care creştinii îl uită adesea. Ei nu realizează că fiecare 
creştin, fiecare copil al lui Dumnezeu, nu este decât un centru de influenţă cerească, pe care 
Dumnezeu o face să ajungă până la marginile pământului. Nu este esenţial ca eu personal să merg 
până la marginile pământului; nu este esenţial ca tu să ajungi în fiecare loc; dar Dumnezeu te-a 
transformat într-un centru de binecuvântare, un centru al unui flux de influenţă care nu va înceta 
niciodată să existe – consecinţele sale nu vor înceta până când lumea nu se va sfârşi şi până când 
toate roadele slavei lui Dumnezeu nu vor fi găsite în împărăţie. Aşadar, orice ai face, în cuvânt sau 
faptă, totul pentru slava lui Dumnezeu, nu este niciodată pierdut. Forţa sa nu este niciodată pierdută; 
nu poate fi pierdută, căci fiind lucrată în Dumnezeu, rămâne în Dumnezeu. 

Şi acum, toate acestea îmi aparţin mie şi ţie, care suntem sămânţa lui Avraam. Iar noi trebuie 
să ne ridicăm; tu şi cu mine, adventiştii de ziua a şaptea în particular trebuie să se ridice la înălţimea 
chemării lui Avraam; trebuie să ne ridicăm prin puterea lui Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu, în 
punctul din care vom vedea ceea ce Dumnezeu i-a dat lui Avraam; ceea ce a primit Avraam; ceea ce 
Dumnezeu l-a făcut să fie în lumea din timpul său; şi apoi, vom fi ceea ce Dumnezeu intenţionează 
să fim în lumea din timpul nostru. Dar nu până atunci. Nu se poate împlini. 

Acum observaţi din nou: Avraam, privind la ceea ce Dumnezeu i-a arătat, a văzut lumea 
viitoare şi a văzut-o uitându-se din locul în care se afla. Nimeni nu va înţelege ceea ce are în 
Avraam până când nu numai că va fi capabil să privească, ci până când nu va privi din locul în care 
se găseşte pentru a vedea această întreagă lume şi lumea care va veni, şi până când nu va vedea 
această lume în lumina lumii care va veni. Şi acesta este lucrul, mai presus de toate celelalte, pe 
care adventiştii de ziua a şaptea au nevoie să-l vadă. Acea singură poziţie, acel unic loc, acea 
chemare unică reprezintă lucrul dintre toate la care adventiştii de ziua a şaptea au nevoie să se 
ridice. Fiecare trebuie să stea în lumina lui Dumnezeu, despărţit de toţi, singur împreună cu 
Dumnezeu, stând atât de mult sub binecuvântarea lui Dumnezeu încât acest lucru să-l facă pe el 
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însuşi o binecuvântare până la marginea pământului. Trebuie să ne ridicăm şi să privim din locul în 
care ne găsim pe deasupra tuturor lucrurilor care stau între noi şi lumea care va veni. Trebuie să 
privim la lumea care va veni şi apoi, în radierea acelei străluciri, înapoi la lumea în care ne găsim 
unde trebuie să vedem importanţa lumii în care ne găsim şi a lucrării care trebuie realizată în lumea 
în care ne găsim. 

De aceasta avem nevoie acum. Şi apoi? Apoi fiecare suflet va privi la întreaga lume. Fiecare 
suflet va contempla această întreagă lume în lumina lumii care va veni; şi apoi va vedea această 
lume aşa cum este în realitate. Şi ce va realiza acest lucru? Dacă toţi adventiştii de ziua a şaptea din 
lume vor tăia orice legătură cu lucrurile din această lume şi se vor ridica aşa cum a făcut-o Avraam 
şi în Hristos să vadă ceea ce trebuie ca noi să vedem, s-ar face o revoluţie completă în întreaga 
formă de organizare, în planuri şi în tot ceea ce ţine de întreaga cauză a adventiştilor de ziua a 
şaptea din lume. 

Şi este adevărat că adventiştii de ziua a şaptea privesc aproape cu toţii la locul în care se 
găsesc şi nu din acel loc la lumea care va veni, şi în acea lumină, la întreaga lume prezentă. În 
general, adventiştii de ziua a şaptea din Statele Unite privesc fiecare în parte din locul în care se 
găsesc în nord, sud, est şi vest, cuprinzând întreaga panoramă; dar fiecare priveşte mai degrabă la 
locul în care se găseşte – acesta este locul; aceasta e totul; şi mă găsesc în acest loc, aşa că eu sunt 
tot ceea ce există; eu trebuie să veghez asupra posesiunii mele şi cauza câmpului meu trebuie 
ajutată; trebuie vegheat asupra ei şi dacă mai rămâne ceva, atunci cei din afară îl pot avea. 

Aceasta nu este o parodie şi eu nu vorbesc nerespectuos sau ceva de genul acesta şi nici 
pentru a condamna. Pur şi simplu atrag atenţia asupra faptelor. Este adevărat că lucrarea pentru 
lume a fost forţată să primească mijloacele care au rămas după ce toate celelalte goluri au fost 
completate. Conferinţa se îngrijea de treburile ei înainte să se gândească la lume; în consecinţă, 
biserica se îngrijea de treburile ei înainte de a se gândi la Conferinţă; în consecinţă, individul se 
îngrijea de treburile lui înainte de a se gândi fie la biserică sau la Conferinţă. 

Ceea ce am de gând să vă spun acum este adevărul, şi nu un adevăr izolat, este doar un 
exemplu ilustrativ. Când s-a ştiut despre cineva că urma să vorbească despre lucrarea misionară din 
străinătate la o adunare generală din State, s-a întâmplat de multe ori că au fost născocite planuri şi 
oamenii Conferinţei s-au grăbit şi au ajuns la popor pentru a lua câţi bani au putut înainte ca omul 
de la Departamentul Misiunii pentru Străinătate să ajungă acolo. Şi acest lucru chiar a fost lăudat ca 
fiind foarte bun. 

S-a întâmplat că atunci când s-a făcut un apel general în toate Statele pentru o contribuţie 
generală, după ce acel apel a fost publicat, Conferinţele locale au prezentat un alt apel între apelul 
general şi data în care urma să se strângă colecta generală pentru scopurile Statului. 

Dar iată care este principiul: atunci când Conferinţa îşi face astfel lucrarea pe cheltuiala 
lucrării mondiale, şi trebuie să-şi facă lucrarea înainte ca aceasta să poată fi începută sau înainte să 
se fi luat orice măsuri în vederea ei; atunci de ce să nu fie acest exemplu urmat de biserică şi ea să 
se intereseze de propria sa lucrare înaintea lucrării Conferinţei; şi individul să se intereseze de sine 
înainte ca biserica să fie întreţinută? În felul acesta, în realitate aveţi totul concentrat la micul capăt 
al cornului şi singura cale prin care poate fi ceva obţinut este printr-o imensă presiune de vreun fel. 
Individul a fost constrâns şi legat de planurile oamenilor, iar Dumnezeu nu mai are nici un loc; 
sinele s-a aşezat în locul lui Dumnezeu; iar urâciunea pustiirii – zeificarea sinelui – în locul sfânt 
reprezintă blestemul adventiştilor de ziua a şaptea astăzi. Fie ca Dumnezeu să ne salveze de noi 
înşine şi fie ca adventiştii de ziua a şaptea de astăzi să-şi ocupe locul împreună cu Avraam, sub 
chemarea lui Dumnezeu şi să privească la lume de unde se găsesc, la nord şi la sud, la est şi la vest, 
la lumea care va veni; şi tot ceea ce vedeţi va fi al vostru, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. 

Când vom face acest lucru, privind la întreaga lume, fiecare Conferinţă va lucra pentru 
întreaga lume; lumea va reprezenta grija ei, interesul său primordial şi atunci interesele noastre 
locale vor avea grijă de ele însele. Atunci fiecare biserică va avea grijă de interesele Conferinţei şi 
de interesele lumii şi toate celelalte lucruri vor avea grijă de ele însele. Şi fiecare individ va privi la 
biserică şi la Conferinţă şi la lume – la toate interesele cu excepţia celor ale sale şi acestea se vor 
înălţa ca jertfe pentru Dumnezeu. Aceasta este revoluţia care are nevoie să fie înfăptuită astăzi în 
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întreaga lucrarea mondială a adventiştilor de ziua a şaptea. 
Dar această revoluţie nu va putea niciodată să fie înfăptuită în această lucrare a adventiştilor 

de ziua a şaptea până când nu este înfăptuită în inima fiecărui adventist de ziua a şaptea. Şi acea 
revoluţie poate fi înfăptuită numai prin puterea lui Dumnezeu, prin a lua aminte la chemarea lui 
Dumnezeu şi prin a răspunde chemării, prin a privi din locul în care ne găsim la tot ceea ce 
Dumnezeu ne arată. 

Mai există încă un lucru care trebuie spus aici. Statele Unite au un loc în lume, este adevărat. 
Au avut un loc în lume pe care nu-l mai au acum. Statele Unite au avut un loc în lume, loc care era 
cel mai înalt. Dumnezeu a făcut acest lucru; El le-a aşezat pentru a fi lumina lumii în principiile 
creştinismului, pentru toate popoarele, pentru toate naţiunile. Dar naţiunea a coborât de la înalta ei 
chemare, la una inferioară. Şi-a uitat chemarea sa înaltă, şi-a abandonat principiile care au fost 
aşezate pentru a fi lumina lumii; iar acum va conduce lumea pe cealaltă cale decât pe cea pe care ar 
fi condus-o când era lumina lui Dumnezeu. 

Mai este un gând asupra căruia trebuie să vă atrag atenţia în această chestiune de a ieşi din 
propria ţară. Dumnezeu a chemat, a chemat, a chemat oamenii din această ţară pentru a merge în 
locurile pustii ale Europei şi ale altor ţări. Sunt suficienţi oameni în această ţară pentru a răspunde la 
chemările din toate locurile de pe pământ. Sunt suficienţi adventişti de ziua a şaptea în Statele Unite 
pentru a pleca din Statele Unite în toate celelalte ţări şi să răspundă chemărilor cauzei lui Dumnezeu 
din întreaga lume. Dacă adventiştii de ziua a şaptea s-ar ridica şi ar merge acolo unde îi cheamă 
Dumnezeu, în toată lumea, atunci mărturiile pe care le-ar lăsa în urma lor le-ar înmulţi numărul în 
scurt timp în locul unde au fost. Dar facem noi lucrul acesta? 

Poporul nostru nu merge la popoare, ei nu pleacă din ţară. Ei nu pleacă departe. Ei nu merg la 
insulele mării. Dar mulţi cumpără mai mult teren pentru a produce şi mai mult, pentru a avea mai 
mulţi bani, pentru a cumpăra şi mai mult teren, pentru a produce şi mai mult, pentru a avea şi mai 
mulţi bani pentru a cumpăra şi mai mult pământ, mai multe case – să înmulţească ceea ce au. Şi 
totuşi, toţi mărturisesc a crede că vine acea zi în care nu vor mai putea nici cumpăra şi nici vinde şi 
în care ar trebui să nu mai aibă nimic. Atunci de ce să mai cumperi mai multe proprietăţi şi să 
continui astfel, când aştepţi timpul în care nu vei mai putea cumpăra şi nici vinde? Nu este mai bine 
să vinzi tot ce poţi? 

Vine ziua în care fiecare adventist de ziua a şaptea din Statele Unite va trebui să dea tot ce 
are, şi aproape şi viaţa, pentru a putea fi în afara Statelor Unite. Să repet. Vorbesc acum ceva care 
interesează pe fiecare adventist de ziua a şaptea. Vine ziua, şi nu este departe, când fiecare adventist 
de ziua a şaptea va dori din adâncul sufletului să fie în afara Statelor Unite; şi mulţimi se vor 
învinovăţi şi se vor frământa sub frământarea că nu au plecat din Statele Unite când au avut ocazia. 
Ştiţi că ni s-a dat acel semn: „Când ţara voastră va respinge fiecare principiu al propriei sale 
Constituţii ca guvern protestant şi republican şi va pregăti mijloace pentru amăgirile şi falsurile 
papale, atunci putem şti că timpul pentru extraordinara lucrare a lui Satan este aproape şi să sfârşitul 
este aproape”. Aţi văzut ceva care seamănă cu aceasta? A văzut cineva de aici ceva care seamănă cu 
respingerea de către Statele Unite a principiilor Constituţiei sale ca guvern protestant şi republican? 
Atunci aţi văzut câteva indicii ale semnului. 

„Mărturii pentru Comunitate” numărul 32, pagina 207: „După cum apropierea armatelor 
romane a fost un semn pentru ucenici cu privire la iminenta distrugere a Ierusalimului, tot astfel se 
poate ca această apostazie să fie un semn al faptului că limita îndelungii răbdări a lui Dumnezeu a 
ajuns la capăt, că măsura nelegiuirii naţiunii noastre s-a umplut şi că îngerul milei este gata să-şi ia 
zborul, pentru a nu se mai întoarce niciodată. Poporul lui Dumnezeu va fi atunci aruncat în acele 
scene chinuitoare şi nefericite, pe care profeţii le-au descris ca fiind timpul strâmtorării lui Iacov.” 
Atenţia noastră a fost atrasă la acest lucru în urmă cu doi ani. Acum vreau să mă îndrept din acest 
punct, către ce urmează să se întâmple. Principiile Constituţiei ca guvern Protestant şi republican au 
fost respinse. Singurul lucru care a rămas este ca naţiunea să pregătească mijloace pentru amăgirile 
şi falsurile papale. Dar ce? „După cum apropierea armatelor romane a fost un semn pentru ucenici 
cu privire la iminenta distrugere a Ierusalimului”, tot aşa acest lucru este un semn pentru noi. Acum, 
ce spune Scriptura? Luca 21:20: „Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci 
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pustiirea lui este aproape”. Armatele au înaintat; apropierea armatelor romane a fost pentru ei un 
semn în ceea ce privea înconjurarea oraşului, iar când oraşul a fost înconjurat, trebuia ca ei să fugă 
fără să mai aştepte pentru a lua o haină: „Atunci, cei din Iudea să fugă la munţi, cei din mijlocul 
Ierusalimului să iasă afară din el şi cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile 
de răzbunare”. Apropierea armatelor romane a constituit semnul prin care trebuia ca ei să fie 
pregătiţi ca în momentul în care oraşul urma să fie înconjurat, ei să fugă fără măcar să se mai dea 
jos de pe acoperişul casei. 

Atunci, noi vedem ceea ce corespunde apropierii armatelor romane. Şi atunci? Ascultaţi! „Cei 
din mijlocul lui să iasă afară din el şi cei de prin ogoare să nu intre în el.” După ce Ierusalimul a fost 
înconjurat de oşti, cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat oamenilor din alte ţări: nu intraţi în Iudea. 
Iudea cu Ierusalimul, centrul său, a fost locul luminii lui Dumnezeu pentru lume. Iudea L-a respins 
pe Dumnezeu. Ea a răsturnat toate principiile pe care Dumnezeu i le-a dat, lumina lumii. Acum, 
Ierusalimul şi Iudea trebuiau să fie distruse şi iată şi semnul. Atunci când această respingere a lui 
Dumnezeu şi-a adus roadele – armatele romane venind la Ierusalim, atunci „cei care sunt în Iudea 
să fugă la munţi”, iar cei care sunt în părţile din afară, să nu intre. Ierusalimul nu a fost distrus 
vreme de trei ani după ce a fost înconjurat. Oraşul a fost înconjurat; apoi armatele romane au plecat; 
şi după trei ani oraşul a fost distrus. Dar în răstimpul în care armatele romane au părăsit Ierusalimul, 
şi distrugerea lui, toată Iudea a constituit cel mai nesigur loc de pe pământ. De aceea Domnul a 
trimis cuvântul tuturor naţiunilor care erau afară. Atunci când se împlineşte acest lucru, nu intraţi în 
Iudea. 

Dumnezeu a aşezat această ţară a Statelor Unite ca lumină a lumii, cu principiile lui 
Dumnezeu, pentru întreaga omenire şi pentru naţiuni în mod deosebit. De vreme ce aceste principii 
au fost abandonate, naţiunea a coborât de pe locul său înalt, judecăţile lui Dumnezeu de asemenea 
vin; şi dacă această naţiune a fost locul sau refugiul pentru toţi oamenii, pământul libertăţii şi al 
luminii şi o binecuvântare pentru omenire, efectul va fi direct şi contrar de acum înainte, iar solia lui 
Dumnezeu este acum pentru toate neamurile: nu intraţi în Statele Unite; iar cei care sunt acolo, să 
iasă afară. Şi aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru adventiştii de ziua a şaptea, să iasă afară, 
să scape, să vândă, să fugă; căci vine ziua în care nu veţi mai putea vinde şi în care nu veţi mai 
putea pleca. Şi aşa cum această naţiune a fost lumina şi binecuvântarea lumii şi a stat în culmea 
binecuvântării, în bunătate pentru omenire, în lumina lumii ca cea mai liberă – atunci când a 
abandonat aceste principii, va fi cea mai despotică. 

Acea profeţie din Scriptură despre Roma a fost scrisă pentru ultimele zile şi nu este 
nefolositoare; a fost scrisă pentru noi, cei din ultimele zile; istoria Romei a fost scrisă în profeţie, 
închisă şi sigilată până la vremea sfârşitului şi voi ştiţi acest lucru. De ce a fost istoria Romei 
inclusă în acea profeţie înainte de a avea loc evenimentele, şi închisă şi sigilată până acum, cu atât 
de mult timp după ce s-a consumat? Pentru a fi o lumină pentru ceea ce se va petrece în aceste 
ultime zile, deoarece istoria se repetă şi ceea ce s-a întâmplat atunci, se repetă acum. Şi republica – 
marea şi vechea republică – care a fost capul lumii în lumină şi în tot ceea ce a făcut-o să fie o 
naţiune – a degenerat în cel mai mare despotism care s-a văzut vreodată pe pământ: Roma. Şi când 
această mare şi ultimă republică, această ultimă singură republică, fiind lumina lumii, va urma exact 
acelaşi curs ca şi Roma, va sfârşi exact unde a sfârşit şi Roma. Şi este notat în capitolele 21 din 
Luca şi 24 din Matei ca avertisment pentru poporul din acest timp. Când vine timpul – cu toţii aţi 
vorbit, v-aţi gândit, aţi cercetat şi aţi studiat despre timpul care vine şi în care va trebui să fugim din 
oraşe – trebuie să fugim la munţi, să ieşim din oraşe. Pretutindeni spune acelaşi lucru: fugiţi din 
Iudea, părăsiţi ţara, iar cei care nu sunt în ţară, nu intraţi în ea. Acest lucru este scris pentru noi în 
acest timp. Iar cei care vor păşi în lumina Domnului, trebuie să studieze acest lucru şi să vadă unde 
îi cheamă Dumnezeu, şi să meargă până la marginile pământului şi să dea solia lui Dumnezeu. 

Încă o problemă: să presupunem că toţi adventiştii de ziua a şaptea care pot părăsi Statele 
Unite, care pot să vândă şi să plece, o vor face şi vor pleca acolo unde Dumnezeu îi cheamă; cât 
timp va dura pentru a duce solia la toate naţiunile, neamurile, limbile şi popoarele? Cât timp va dura 
ca Evanghelia împărăţiei să fie predicată în toată lumea pentru a mărturisi tuturor naţiunilor? 
Sincer! Cât timp va dura? Şi în felul acesta trebuie făcut! De aceea suntem aici. De aceea sunteţi 
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adventişti de ziua a şaptea – nu pentru a sta în Statele Unite pentru totdeauna, ci pentru a merge în 
întreaga lume şi a predica Evanghelia fiecărei făpturi. 

Iată cuvântul: „Veţi primi putere şi după aceasta Duhul Sfânt va veni peste voi; şi Îmi veţi fi 
martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Acesta este 
cuvântul lui Dumnezeu pentru noi acum. Pentru fiecare adventist de ziua a şaptea acolo unde se 
găseşte; cuvântul lui Dumnezeu este acum: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău, în 
ţara pe care ţi-o voi arăta.” „Ridică-ţi acum ochii şi priveşte din locul în care eşti spre nord, spre 
sud, spre est şi spre vest. Tot ceea ce vezi ţi-l voi da.” „Şi veţi primi putere” pentru ca acest lucru să 
fie împlinit; şi „Îmi veţi fi martori” unde sunteţi şi mai departe decât atât, chiar şi mai departe, până 
la marginile pământului. 

Fie ca Domnul să ne elibereze de noi înşine, să ne facă aşa cum ne vrea El şi apoi să trimită 
solia prin noi tuturor naţiunilor, neamurilor, limbilor şi popoarelor, să împlinească marea strigare a 
soliei îngerului al treilea şi să-i adune pe ai Săi la Sine. 
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