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Formarea de caractere este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată 

făpturilor omenești.În ora ce urmează, vom explora atât privilegiul cât și 

responsabilitatea noastră de a ne forma caracterele după cel al lui Hristos. Alăturați-

vă nouă acum pentru acest timp puternic de schimbare personală, în timp ce pastorul 

Stephen Wallace ne duce ”Din slavă în slavă.” 

Continuăm cu studiul nostru pas cu pas, sistematic, al celei mai importante lucrări 

încredințate vreodată ființelor umane; care este aceasta? Clasă, aceia dintre voi care au fost aici 

de la început. Care este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată ființelor umane? Care 

este? Construirea de caractere. Da, într-adevăr. Ce? Vrei să spui, chiar și mai importantă decât 

evanghelizarea? Ei bine, da. De ce? Pentru că nu putem face munca foarte, foarte importantă 

de evanghelizare cu succes, până când nu vom face cea mai importantă lucrare de construire a 

caracterului. Amin? Vedeți voi, eficacitatea noastră ca evangheliști este direct proporțională cu 

caracterul nostru asemănător cu cel al lui Hristos. Am vrut să aud un "amin." Vă dau o a doua 

șansă. Eficacitatea noastră ca evangheliști este direct proporțională cu caracterul nostru 

asemănător cu cel al lui Hristos. {Amin} Hmm... Vă mulțumesc. 

Vezi tu, ceea ce ne face oameni pe care Domnul îi poate folosi pentru a-i atrage pe alții 

într-o relație salvatoare cu El Însuși, este prin a-L lăsa pe Domnul să ne facă reprezentanți 

iubitori și iubiți ai Lui. Amin? {Amin} Este dragostea lui Hristos care atrage, și dacă această 

dragoste nu este atrasă prin noi, nu ne putem aștepta ca neamurile să vină. Așa cum afirmă clar 

fragmentul nostru din Scriptură, în Isaia 60, versetul 3, Când vin neamurile? Când vor 

umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Și ce e slava? - Știu că unii dintre 

voi tocmai ni s-au alăturat. Bine ai venit, dar unde ai fost aseară? - "Slavă" este termenul biblic 

pentru caracter. Deci, atunci când Biblia spune că slava este văzută asupra noastră, spune că 

caracterul lui Hristos este reflectat în noi; și când slava este văzută în noi, atunci vor veni și 

neamurile. Pentru că ei văd caracterul iubitor și adorabil al lui Isus, și asta îi atrage. Amin? 

{Amin} Asta e cuceritor. Asta ne face să fim evangheliști eficienți. Construirea de caractere, 

cea mai importantă lucrare, și am studiat câteva concepte foarte importante în plus față de asta. 

Am început prin a ne asigura că am înțeles cu toții că lucrurile Duhului lui Dumnezeu trebuie, 

ce? ... judecate duhovnicește. {1 Cor 2:13-14} Fără ajutorul Duhului Sfânt, dragii mei prieteni, 

nu putem experimenta puterea eliberatoare și sfințitoare a adevărului. S-ar putea să putem face 

un exercițiu intelectual, dar frate, soră, Doamne ferește ca tot ce facem în aceste multe ore în 

care vom studia împreună, să avem un exercițiu intelectual. Dumnezeu să ne lase să avem o 

experiență care să ne schimbe viața. Aud un "amin"? Vreau să fiu mai mult asemenea lui Isus 

pentru tot timpul petrecut împreună cu dvs în studiul cuvântului lui Dumnezeu. Sunteți de acord 

cu mine? 

Vreau să fiu transformat prin înnoirea minții mele. {Rom 12:2} Vreau să 

reprogramez... Vreau să fiu reprogramat prin adevăr, dar asta se poate întâmpla doar când 

primim adevărul sub influența... Spiritului Adevărului, Duhul Sfânt. Adevărul nu are nici o 

putere decât dacă este primit sub influența Duhului Sfânt. Nu putem fi instruiți și transformați 

prin reînnoirea minților noastre, decât dacă studiem adevărul sub influența Duhului Sfânt. De 

aceea, practica înainte de a continua... Înainte să... vă amintiți dispozitivul de memorie? Acesta 
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funcționează pentru mine și sper că funcționează și pentru dvs. Ori de câte ori mă pregătesc să 

deschid Biblia, folosesc asta ca să-mi amintesc că trebuie mai întâi, ce? ... să-mi deschid inima. 

Îmi deschid inima. Ați auzit ciocănitul de dimineață, prieteni? Iată că stau la ușă și... Bat. 

{Apo 3:20} Vrea să intre, dar nu poate decât dacă noi, ce? Doar dacă Îl invităm înăuntru. El nu-

Și forțează calea; El așteaptă invitația noastră. El este aici, în mijlocul nostru ca o congregație, 

știm că; El a promis: "Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și eu 

în mijlocul lor." {Mat 18:20} Dar vă rog să nu vă mulțumiți doar cu atât. Asigurați-vă că El 

este în mijlocul dvs. Asigurați-vă că ați deschis ușa inimii dvs. Vreți să faceți asta? ... și în timp 

ce vă rugați ca Duhul Sfânt să vă binecuvânteze cu prezența Sa, rugați-vă ca El să mă 

folosească, nu-i așa? O să îngenunchez. Îmi place... Vă invit să vă alăturați mie în genunchi 

pentru câteva momente de rugăciune. 

Tatăl nostru care ești în Ceruri, în numele lui Isus Hristos, vin în numele meu și în 

numele fraților și surorilor mele de credință. În primul rând, să-Ți mulțumesc pentru că ne-ai 

lăsat să-Ți spunem Tată. Ce privilegiu. Nu apreciem la fel de mult pe cât ar trebui, dar ajută-

ne să apreciem mai mult și ajută-ne să... să-l apreciem în raport cu prețul plătit, pentru a face 

posibil. Ce preț infinit. Suntem copii cumpărați de sânge. Te-a costat totul pentru ca noi să 

avem acest privilegiu, iar Tată, noi ne bucurăm de acest privilegiu. E atât de bine să-ți 

aparținem. Ai mare grijă de copiii Tăi. Îți mulțumim pentru că ne-ai vegheat această 

săptămână. Îți mulțumim că ne-ai adus aici în siguranță împreună pentru a Te slăvi. Ne-am 

adunat să facem asta, dar tată ne-am adunat degeaba, dacă nu ne binecuvântezi cu spiritul. Nu 

te putem preaslăvi în spirit și în adevăr, decât dacă Spiritul Adevărului este aici. Tată, vrem să 

studiem cea mai importantă lucrare încredințată vreodată ființelor umane. Dorim să înțelegem 

mai bine rolul nostru cooperativ în dezvoltarea unui caracter asemănător lui Hristos. Am ajuns 

să recunoaștem că nu putem fi martori eficienți pentru rege, și nici cetățeni potriviți pentru 

Împărăție, decât dacă avem un caracter asemănător lui Hristos. Din moment ce regele vine în 

curând, și din moment ce mai este puțin timp, părinte, este imperativ, este urgent să studiem cu 

sârguință și să înțelegem rolul nostru de cooperare. Așa că te rog, binecuvântează-ne prin 

revărsarea Duhului Tău Sfânt. Mai ales pe mine. Am privilegiul nemeritat de a conduce în 

studiul Cuvântului Tău, și știi că am nevoie de ajutorul Tău cu disperare. Ia-mă: minte, corp, 

și spirit. Sunt al Tău, de trei ori sunt al Tău, prin creație, prin răscumpărare și prin propria 

mea alegere. Deci, te rog să mă folosești. Lasă-mă să fiu mesagerul Tău în dimineața asta. 

Lasă-mă să transmit ce vrei Tu, nimic mai mult, nimic mai puțin. Ceea ce reușești să comunici 

prin mine, să găsească inimi și minți receptive care ar putea schimba vieți. Vrem ca prin studiul 

adevărului, prin Spiritul Adevărului, să fim mult mai asemănători Celui care este Adevărul, 

Isus. În numele Lui ne rugăm. Amin. 

Am făcut progrese și suntem acum la pagina care, clasa? Șapte, mulțumesc. Lecția 4 

intitulată: "Dumnezeu ne-a arătat slava Sa." Apropo, cei dintre voi care nu au materialul, veniți 

în această după-amiază, și veți face rost. Le avem pe hol, și sunt pentru cei care intenționează 

să vină în mod regulat. Vom continua să înmânăm materialul pe care îl veți pune în acel liant 

cu trei inele pe măsură ce studiile continuă. Am ajuns să înțelegem câteva lucruri foarte 

importante pe care trebuie să le revăd rapid de dragul celor care tocmai ni s-au alăturat. Primul 

concept crucial pe care am ajuns să-l recunoaștem, este că termenul biblic pentru caracter este, 

ce clasă? Este glorie; și acest lucru este imperativ să știm, pentru că noi propunem să studiem 

ceea ce spune Domnul despre acest subiect important. Și dacă vrem să facem asta cu succes, 

trebuie să înțelegem termenul pe care Dumnezeu îl folosește pentru "caracter". Cuvântul 

"caracter" nu apare în Biblia King James, nici măcar o dată. Nu se găsește acolo, și s-ar putea 

concluziona că Biblia nu are nimic de spus despre dezvoltarea caracterului. Nu, concluzie 

greșită. Întreaga Scriptură vorbește despre dezvoltarea caracterului. Dar nu recunoașteți acest 

lucru cu ușurință dacă nu înțelegeți termenul pe care Biblia îl folosește pentru caracter, și anume 
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"glorie". Prin urmare, titlul seriei noastre, "Din slavă spre slavă" este de fapt "De la caracter la 

caracter." Așa ne apropiem de caracterul lui Hristos. Un alt lucru important pe care l-am stabilit 

deja definiția noastră pentru caracter. Ce este caracterul? Haide, clasă, încurajați-mă! Ce este 

caracterul? Gândurile și sentimentele sunt combinate. {5T 310.1} Da. Bun. Vă mulțumesc. 

Vedeți, caracterul ne face ceea ce suntem cu adevărat. Este ceva mult mai fundamental 

decât modul în care vorbim și acționăm, ceea ce pretindem a fi. E posibil să te prefaci că ești 

ceva ce nu ești? Da. Este posibil să facem asta chiar și în experiența noastră religioasă? Da. Se 

numește "ipocrizie". E posibil să te prefaci că ești creștin și de fapt să nu fii. Atunci ce ne face 

ceea ce suntem cu adevărat? Un om înțelept a spus, el este ca unul care își face socotelile ăn 

suflet. {Prov 23:7} Eu spun, inima arătând spre minte, pentru că asta e cu adevărat ceea ce 

înseamnă cuvântul. Este suflet, și se referă la intelect și afecțiune, gândurile și sentimentele. 

Astfel, definiția noastră de lucru pentru caracter. Mărturii, Volumul 5, pagina 310: 

"Gândurile și sentimentele combinate fac caracterul moral." Concept crucial, dragii mei 

prieteni. De acum înainte, ori de câte ori auziți cuvântul "SLAVĂ, " vreau să vă gândiți la 

CARACTER, și ori de câte ori auziți cuvântul "CARACTER", vreau vă gândiți la GÂNDURI 

și SENTIMENTE combinate. Mă urmăriți? Foarte important. Caracterul este gândurile și 

sentimentele combinate, și asta ne face ceea ce suntem cu adevărat.  

Vedeți, tocmai de aceea mă îngrijorez când aud oamenii spunând, "Ei bine, el poate 

vorbi, dar poate să meargă pe jos?" Ca și cum acesta ar fi fost testul final și decisiv. Dragii mei 

prieteni, am vești pentru voi. Este posibil, nu numai să vorbești, dar să și mergi pe jos, și totuși 

să nu fii convertit. M-ați auzit? Dacă dvs și cu mine avem suficientă motivație în ego, putem 

aduce comportamentul nostru în conformitate cu Legea. {Rom 7:6} Putem merge pe jos. Putem 

face spectacol bun. Putem păcăli pe toată lumea, inclusiv pe noi înșine, gândindu-ne că suntem 

bogați, ne-am îmbogățit și nu ducem lipsă de nimic. {Apo 3:17} Ooo! Despre cine spune 

Martorul Adevărat? Despre noi! Timpul sfârșitului, biserica Laodiceană. De ce suntem atât de 

înșelați? Credem că suntem bogați, ne-am îmbogățit și nu ducem lipsă de nimic; și nu știm 

că suntem ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. {Apo 3:17} Ne mințim singuri. De ce? 

Pentru că, dragii mei prieteni, ne-am autoevaluat pe baza unor criterii superficiale. Ne-am 

analizat comportamentul, și pentru că s-au prezentat relativ bine - vă mulțumesc; ne comportăm 

mult mai bine decât majoritatea - mulțumesc... și pe lângă asta, noi ca adventiști de ziua a 

șaptea, ținem toate cele zece porunci. Asta rezolvă problema. Sunt rămășița lui Dumnezeu, sunt 

gata și aștept venirea lui Isus. 

Fiți atenți. S-ar putea să nu fiți ceea ce credeți că sunteți. Dar ești ceea ce crezi. El este 

ca unul care își face socotelile în suflet {Prov 23:7} Dragii mei prieteni, vă rog, în evaluarea 

experienței noastre creștine, trebuie să trecem dincolo de analiza comportamentului. Aud un 

"amin"? {Amin} Trebuie să începem să privim spiritul, motivul, din spatele comportamentului, 

pentru că este posibil ca noi să facem lucruri corecte pentru motive greșite! {Amin} Știu despre 

ce vorbesc din ani de experiență, și apropo, de aceea devin atât de alarmat în legătură cu asta, 

pentru că de ani de zile acest băiat a jucat teatru. Sunt un C.M. și un C.P. Ce-i asta? Copilul 

unui misionar și copilul unui predicator. A crescut într-un acvariu, și am învățat să vorbesc, și 

să merg pe jos, pentru că reputația tatei era în joc. A păcălit pe toată lumea, inclusiv pe mine, 

pentru o lungă perioadă de timp. Așa că vă rog să nu mă urâți pentru că am sondat puțin în zona 

asta. Ok? E foarte posibil să fii înșelat și să fii aici în dimineața asta. Ceea ce ne face ceea ce 

suntem, este ceea ce se întâmplă între urechea dreaptă și cea stângă, unde numai tu și Dumnezeu 

știți ce se întâmplă. 

Trebuie să nu vă mai întrebați ce fac eu și ce nu fac, și să vă întrebați, de ce o fac și de 

ce nu o fac. De ce sunteți aici în dimineața aceasta? Fiți binecuvântați. De ce sunteți aici? Ei 

bine, pentru că se așteaptă de la mine, și știți, asta e a șaptea zi, și ar trebui să merg la biserică 

în ziua de Sabat. E o datorie. Dragii mei prieteni, trebuie să vă spun că dacă respectarea 
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Sabatului este pentru voi o datorie, nu mai are rost să țineți Sabatul. Vedeți, păstrarea adevărată 

a Sabatului este o încântare pentru cei care îl iubesc pe Domnul Sabatului. Citiți, e în Isaia 58. 

Cine se bucură de Sabat? Cei care se bucură de Domnul Sabatului. Dacă sunteți aici pentru 

orice alt motiv decât să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima, cu tot sufletul 

tău și cu tot cugetul tău (Mat 22:37}, să știți că nu țineți Sabatul. Nu-mi pasă cât de corect ar 

putea fi comportamentul tău. Nu-mi pasă dacă ai putea să te abții de la orice slujbă remunerată, 

și să nu faci tot felul de lucruri nepotrivite în această zi. Dacă nu-l iubești pe Domnul Sabatului, 

nu ai ținut Sabatul sfânt. Amin. Este timpul să ne confruntăm cu această realitate. Aud un 

"amin"? {Amin} 

Și iertați-mă că vorbesc așa direct cu dvs, dar dragii mei prieteni, o fac pentru că vă 

iubesc. Vreau să recunoașteți orice ipocrizie existentă, cât mai e timp. Vedeți, ceea ce mă 

îngrijorează cu adevărat este că vor fi o mulțime de adventiști conștiincioși de ziua a șaptea, 

care nu-și vor recunoaște ipocrizia, până când nu va fi prea târziu; și ei vor trebui să audă acel 

verdict fatidic: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați 

fărădelege.” {Mat 7:23} 

"Cum? Stai puțin, ai greșit persoana. N-ai observat că am ținut Sabatul pentru nu știu 

câți ani? De fapt, am fost la școala de sabat. Nu merit puncte în plus?” 

"Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine." N-ai avut niciodată mintea 

lui Hristos. N-ai avut niciodată inima lui Hristos. Ai făcut lucrurile corecte, dar din motive 

greșite; și apropo, vă rog să țineți cont, a face lucrurile corecte pentru motive greșite în vederea 

lui Dumnezeu, este nedreptate. Unii oameni vor fi teribil de șocați și dezamăgiți când vor 

descoperi asta prea târziu. Vă rugăm să-l descoperiți acum, dacă e nevoie. Vezi tu, acum suntem 

în Ziua anti-tipică a ispășirii. Sunteți cu mine? Mai crede cineva asta? {Da, da.} Sper că da. 

Asta face parte din marele mesaj al Adventului. Suntem în Ziua antitipică a ispășirii; și în Ziua 

tipică a ispășirii, ce făceau copiii lui Israel? Își smereau sufletele pentru că trebuie făcută 

ispășire pentru ei inaintea Domnului {Lev 23:27-32} Acum, dacă ar fi important să facem 

asta în mod normal, nu credeți că ar fi cu atât mai important să o facem în general? Suntem în 

prezent acum. Ar trebui să ne căutăm inimile: E în concordanță cu sufletul meu? Sunt într-

adevăr un creștin dacă sunt ... între urechea dreaptă și cea stângă? El este ca unul care își face 

socotelile în suflet {Prov 23:7} Oh, frate, soră, Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să ne ajute 

să învățăm ce înseamnă să avem mintea lui Hristos. Să aveți în voi gândul acesta, care era și 

în Hristos Isus. {Phil 2:5} 

Vedeți, de asta îmi fac griji pentru... pentru această întrebare. "Ei bine, el poate vorbi, 

dar vreau să știu, poate merge pe jos?" Care e adevărata întrebare capcană? "Gândește 

gândurile?" Aud un "amin"? "Este el prezent în minte aducând gândurile și sentimentele în 

armonie cu spiritul legii, care este dragostea?" Acest lucru ne face creștini. Amin? {Amin} Și 

apropo, dacă te gândești la gânduri, atunci vei vorbi și vei merge pe jos. Doar că, dintr-o dată, 

va fi autentic... nu fals; și dintr-o dată va fi o victorie, și asta te face un evanghelist eficient. 

Când ești o persoană iubitoare și adorabilă, și faci lucruri frumoase pentru că iubești oamenii; 

și nu pentru a putea obține credit sau puncte în plus. Tocmai de aceea mormintele și tumbele 

albe, în king James English, nu fac evangheliști buni. Chiar așa? Ipocriții sunt evangheliști 

buni? Oricât de frumoase ar fi pe dinafară. S-ar putea să joace un rol. Oh, ei pot vorbi, ei pot 

merge pe jos, dar ei nu sunt oameni iubitori și iubiți. Ți-ar plăcea să petreci timp lângă un cavou 

alb? Ți-ar plăcea să locuiești alături de un mormânt alb? Nu! De ce? Pentru că nu sunt oameni 

cu care ar trebui să trăiești. Sunt tari. Mormintele sunt grele. Sunt reci, și au colțuri ascuțite; și 

apropo, dacă te apropii de ei, au un miros urât; și nu vorbesc despre lipsa deodorantului. 

Vorbesc despre bătrânul mort din spatele albului care mai emană miros din când în când. Auziți 

ce vă spun? Miroase a egoism, nu-i așa? Nu-i de mirare. Nu-i de mirare că eforturile noastre de 

a propovădui evanghelia nu sunt atât de eficiente pe cât ne-am dori noi să fie. 
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Dragii mei prieteni, dacă încercăm să câștigăm suflete din orice alt motiv decât pentru 

dragostea supremă pentru Dumnezeu și altruismul față de alții, nu putem avea o influență 

pozitivă asupra sufletelor pierdute. Nu putem face asta. Cum devenim ca Hristos în caracter? 

Trebuie să... Trebuie, dacă vrem să fim martori eficienți pentru rege, sau ce? ... cetățeni potriviți 

pentru Regat. Deci, cum devenim ca Hristos în caracter? Privind slava Domnului. Precis. 

Vedeți, acesta este textul nostru cheie: 2 Corinteni 3:18, ”Privind suntem schimbați în același 

chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului". Prin urmare, dacă voi fi schimbat din 

slavă în slavă, și apropo, cine mă schimbă? Ce scrie în verset? Suntem schimbați din slavă în 

slavă, fiind transformați din slavă în slavă, prin cine? ... prin Spiritul Domnului. Numai Duhul 

Sfânt mă poate schimba. Nu mă pot schimba, dar trebuie să cooperez cu Duhul Sfânt în acest 

proces făcând, ce? Privind slava Domnului. Suntem schimbați în asemănarea a ceea ce privim. 

Astfel, cântecul nostru temă: "Întoarce-ți ochii asupra lui Isus." Pe măsură ce Îl privim, noi 

suntem, prin puterea Spiritului, transformați, fiind transformați în asemănarea a ceea ce privim; 

și pe măsură ce privim slava Domnului, suntem schimbați din slavă în slavă, crescând din ce în 

ce mai mult în asemănarea a ceea ce privim. Are vreo logică? Vedeți? Acest lucru ridică o 

întrebare foarte importantă. 

Cum, și unde ne-a arătat Dumnezeu slava Sa? De ce este atât de important să răspundem 

la asta? Pentru că dragii mei prieteni, doar privind slava, putem fi... schimbați. Devine imperativ 

să înțelegem cum și unde ne-a arătat Dumnezeu slava Sa, pentru ca noi să o putem vedea, iar 

astfel să fim schimbați. Sunteți cu toții de acord cu mine? {Amin} 

Acum, fiți binecuvântați, am nevoie de un răspuns de la voi. Sunt doar profesor... Asta 

e tot ce sunt, sunt doar un profesor... Și vedeți, vă urmăresc fețele în mod constant. Trebuie să 

am feedback pozitiv că cel puțin înțelegeți ce am comunicat, pentru că altfel, simt că trebuie să 

mă repet. Deci, dați-mi feedback. 

Cum și unde este arătată slava lui Dumnezeu? Vreau să fac o listă în următoarele două, 

sau poate trei prelegeri, șapte locuri... cât? Șapte locuri unde Dumnezeu ne descoperă slava Sa; 

șapte moduri în care Dumnezeu ne dezvăluie slava Sa. Să începem cu numărul unu, în capul 

listei. Ce, sau poate ar trebui să spun cine vă vine prima dată în minte când spun revelația slavei 

lui Dumnezeu? {Isus Hristos} Isus Hristos. Amin? {Amin} da! Ce spune Scriptura, cu privire 

la Isus Hristos? Evrei 1:3, cum îl numește? "oglindirea slavei Lui." Ce este Isus? 

"oglindirea." Ce înseamnă aceasta? Înseamnă strălucire. Sunteți cu mine? Nu e doar o reflexie 

slabă. El este ce? Strălucirea, strălucirea nediminuată a slavei Tatălui Său. Ce e slava? Caracter. 

Deci, Pavel ne spune aici, în această frază remarcabilă, că Isus este oglindit de slava Tatălui 

Său. El este revelația supremă, perfectă, a caracterului lui Dumnezeu. Suntem cu toții de acord? 

{Amin} Acum, vreau doar să punctez în trecere, pentru că vom reveni la asta, și vom dedica 

cel puțin trei studii, revelației finale a slavei lui Dumnezeu în Isus Hristos. Asta vom studia mai 

târziu în această săptămână, și vă veți întoarce pentru aceste studii ... Vă dau o a doua șansă... 

Vă veți întoarce cu toții pentru acele studii... {Amin} 

Strălucirea slavei Sale: Isus Hristos. Numărul unu pe lista unde și cum Dumnezeu ne-a 

revelat slava Sa. Care e numărul doi? Acest lucru este adesea trecut cu vederea, și vreau să 

mă ocup de acest lucru cu grijă. Cooperați cu mine. De asemenea, Dumnezeu ne-a arătat 

slava Sa în legea Sa. În ce, clasă? {Lege} În legea Lui. Cooperați cu mine. Amintiți-vă că am 

fost aseară pe Muntele Sinai și am ascultat o conversație între Moise și Dumnezeu. E înregistrat 

acolo în Exodul 33, nu-i așa? Versetul 18. Moise a făcut această cerere remarcabilă. "Arată-

mi," ce? '... Slava ta”. Arată-mi slava ta. Moise cere în mod special să vadă slava lui Dumnezeu. 

Dumnezeu îi spune că El va face ca toată bunătatea Sa să treacă înaintea lui și că El își va 

proclama numele. Dar observați ce altceva Dumnezeu îi spune să facă. Capitolul 34, versetul 

1, acest lucru este foarte important: ”Domnul a zis lui Moise: "Taie două table de piatră ca 

cele dintâi."  
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Apropo, ce s-a întâmplat cu primele? Pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și 

jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul 

muntelui. {Ex 32:19} ok? "Taie două table de piatră ca cele dintâi și Eu voi scrie pe ele 

cuvintele care erau pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat." Foarte interesant. 

 

Când Moise spune: "Te rog să-mi arăți Slava Ta", Dumnezeu spune: "Ei bine, am făcut-

o odată... dar tu le-ai rupt. Hai să-ți spun, adu încă două tăblițe și voi scrie încă o dată 

caracterul Meu, slava Mea." Vedeți prietenii mei, legea este o transcriere a caracterului lui 

Dumnezeu, care este slava Lui. Suntem cu toții de acord? Ce este o transcriere? O transcriere 

este o versiune scrisă a ceva. Dumnezeu ne-a definit în cele zece porunci caracterul Său, slava 

Sa. 

Vreau să ratific în continuare acest lucru din Scriptură; Deuteronom, capitolul 5, 

urmăriți odată cu mine. Deuteronom, capitolul 5. Apropo, avem aici, în capitolul 5 din 

Deuteronom, a doua redare a celor Zece Porunci. Sunteți conștienți de asta, nu-i așa? Doar 

pentru a stabili acest lucru, versetul 21: "Să nu poftești nevasta aproapelui tău," "să nu..." 

etcetera. Asta e porunca a zecea. Acum, observați ce spune el, Moise, imediat după cele Zece 

Porunci, versetul 22: "Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe 

munte, din mijlocul focului din nori și din negură deasă, și le-a spus la toată adunarea 

voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris pe două table de piatră și mi le-a dat." Moise 

vorbind copiilor lui Israel, evident, cu privire la cele Zece Porunci. Suntem cu toții împreună? 

Ce a răspuns Israelul? a reacționat Israelul? Ce au răspuns? Versetul 24: "Și ați zis: "Iată că 

Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a arătat..." ce? "... slava Lui". Ce e slava? Folosește cheia 

exegetică. Ori de câte ori vezi cuvântul "glorie" crezi ce? "Caracter." "Caracter." Israelul a 

recunoscut că, în revelația lui Dumnezeu... în legea lui Dumnezeu, ei au avut revelația 

caracterului lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Au avut dreptate în această observație? Uitați-

vă în jos la versetul 28: " Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-ați spus. Și Domnul mi-a 

zis: „Am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta: tot ce au zis este bine.'' Cu alte 

cuvinte, când Israel a spus ca răspuns la legea lui Dumnezeu, "Dumnezeu ne-a arătat slava Sa", 

Dumnezeu a spus: "Ai dreptate". În mod clar, slava lui Dumnezeu este revelată în legea Sa. 

Suntem cu toții de acord? {Amin} 

Acum, după ce am stabilit acest lucru din Scriptură, să confirmăm din comentariul 

inspirat din Scriptură de care ne bucurăm ca popor, scrierile Spiritului Profeției. Review and 

Herald 4 februarie 1890. Citat: "Legea vorbită din Sinai este," ce? "...transcrierea 

caracterului lui Dumnezeu." Amazing Grace, pagina 80: "Slava lui Hristos este revelată 

în lege, care este o transcriere a caracterului Său..." Dragii mei prieteni, unde ne-a arătat 

Dumnezeu slava Sa? În legea Lui... în legea Lui. Să știți că, dacă vrem să fim schimbați din 

slavă în slavă, trebuie să privim slava. Amin? Vă îndemn atunci, pentru binele vostru și pentru 

numele lui Hristos, învățați să priviți slava lui Dumnezeu așa cum este arătată în legea Sa. 

Înțelegem mai bine în acest context, de ce și cum, după spusele lui David: Cât de mult iubesc 

legea ta! Toată ziua mă gândesc la ea. {Ps 119:97} Știți, obișnuiam să mă scarpin în cap și să 

mă întreb, David, ce te atrage pe tine asa mult legea lui Dumnezeu? Bineînțeles că asta a fost 

pe vremea mea. {Înainte de a-L întâlni pe Hristos sau: Înainte de convertire}. 

Și apropo, ascultați-mă. Una dintre cele mai bune căi, una dintre cele mai bune metode 

de a testa, dacă sunteți cu adevărat convertiți, este să vă întrebați sincer: "Care este atitudinea 

mea față de legea lui Dumnezeu?" Umblarea după lucrurile pământești este, ce? ... 

vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu 

poate să se supună.{Rom 8:7} Omul este incapabil să iubească cu adevărat legea lui 

Dumnezeu. Nu poți iubi legea lui Dumnezeu și nici eu nu aș putea iubi legea lui Dumnezeu, 
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până când nu i-am permis să-mi dea o inimă nouă care are legea lui Dumnezeu scrisă pe ea; și 

apoi am constatat că a existat o schimbare radicală în atitudinea mea față de lege. Așa că atunci 

când obișnuiam să mă scarpin în cap și să mă întreb, "David, de ce ești atât de îndrăgostit de 

legea lui Dumnezeu? Cum poți medita la ea zi și noapte? Nu e atractiv pentru mine; E doar o 

listă de ”nu face”. Mereu mă restricționează, îmi interzice să fac ceea ce mi-ar plăcea cu 

adevărat să fac, și mereu îmi cere să fac lucruri pe care nu vreau să le fac. E o durere. Dar asta 

e atitudinea omului natural față de lege. Vedeți voi, nu mai există experiențe incomode, 

ascultați-mă, vă rog. Unii dintre voi vă regăsiți în ce urmează să spun acum. Nu există nici o 

experiență mai incomodă pentru o persoană, decât să încerce să păstreze o inimă carnală într-o 

haină spirituală; și legea este o haină dacă nu ești convertit. Atitudinea ta față de lege este 

negativă, dar s-ar putea să strângi din dinți și să te supui, din simțul datoriei, pentru că trebuie 

să te supui dacă vrei să fii suficient de bun pentru a merge în rai. Sau să-ți păstrezi reputația 

care te va face respectat. Dragii mei prieteni, vă rog, asta nici măcar nu e supunere. De ce? 

Pentru că dragostea este împlinirea legii. {Rom 13:10} Amin? {Amin} Dacă nu te 

supui legii pentru... pentru motivul iubirii, atunci nu te supui. Știți asta. Nici măcar nu te supui. 

Pentru a ține primele patru porunci, trebuie să-L iubești pe Dumnezeul suprem. Ca să le păstrezi 

pe ultimele șase, trebuie să-i iubești pe alții ca pe tine însuți... ...în mod altruist; Și dacă nu ăsta 

e motivul, nu te supui. Ca să nu mai vorbim de faptul că nu e nici o încântare în ascultare. Dacă 

supunerea noastră nu mai are simțul datoriei, e o experiență negativă. Nu devine pozitivă până 

când nu avem dragoste care s-o motiveze. Atunci e o încântare. Amin? Când iubești pe cineva, 

nu faci ceea ce vor ei să faci, pentru că tu crezi că trebuie; faci ceea ce vor ei să faci pentru că 

îți place să le faci pe plac. Amin? {Amin} ... Și sper că de asta sunteți aici, ca să-l venerați pe 

Dumnezeu în ziua a șaptea. 

Vedeți voi, legea - o transcriere a caracterului lui Dumnezeu – cum e? Ei bine, cum 

descriem caracterul lui Dumnezeu într-un singur cuvânt? Cum? Dumnezeu este dragoste. 1 

Ioan 4:8, "Dumnezeu este dragoste." Desigur, cum spunem legii într-un singur cuvânt? 

{Dragoste} dragoste. Pentru că este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, care este 

dragoste; și, desigur, atunci, îndeplinirea legii ar fi, ce? ... dragoste. Iubindu-L pe Dumnezeu și 

pe alții în mod altruist, se înțelege de la sine. Isus o rezumă în următorul fel; Matei 22, versetele 

37 și următoarele: "Isus i-a răspuns: să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, 

cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău." Versetul 38: "Aceasta este cea dintâi și cea mai mare 

poruncă" 39: "Iar a doua, asemenea ei, este: "Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți." În 

aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Prorocii." dragoste. Vezi tu, legea definește 

dragostea în termeni de relații. Primele patru ne spune cum dragostea se referă la Dumnezeu. 

Ultimele șase, ne spune despre dragostea cu semenii noștri. Gândiți-vă în felul ăsta... În timp 

ce iei lumina și o bagi printr-o prismă, ce se întâmplă? Ea iese într-o panoplie frumoasă de 

culori curcubeu, element principal fiind lumina. Dacă luați dragostea și o străluciți prin acele 

tăblițe de piatră, ele ies într-o panoplie a celor Zece Porunci, al cărei element principal este 

dragostea. Legea definește pur și simplu dragostea în termeni de relații... în ceea ce privește 

relațiile. 

Dumnezeu nu numai că a definit dragostea pentru noi, a scris-o pe table de piatră, dar a 

și exemplificat, a modelat dragostea pentru noi, trimițându-L pe Fiul Său să fie legea 

întruchipată. Ați auzit ce am spus? L-a trimis pe Fiul Său să fie legea, ce? ... întruchipată. Dacă 

doriți să vedeți cu adevărat cum arată legea iubirii, studiați viața lui Isus Hristos. {Amin} Asta 

e dragoste. Asta e supunere față de lege. Așa arată. Dragii mei prieteni, dacă ne supunem legii, 

atunci viețile noastre vor fi asemenea vieții cui? ... lui Isus. Amin? Nu puteți să comentați 

împotriva acestui lucru; și motivul, binecuvântează-ne inimile, motivul pentru care... viețile 

noastre nu sunt la fel ca a lui Hristos, este că nu am învățat să ne supunem legii ... pentru 

motivele corecte. Am încercat să ne supunem legii din motive egoiste, ceea ce ne face doar 
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morminte îmbrăcate în alb. Dumnezeu să ne ajute să învățăm să facem ceea ce trebuie pentru 

motivele corecte. {Amin} 

Și apoi... apoi, vom deveni ca Hristos în caracter; și va fi o dulceață, o victorie, o 

atractivitate a noastră, care va atrage oamenii la Isus. Dar nu înainte... nu înainte. Isus, când a 

venit, cum au anunțat îngerii sosirea Lui pe dealurile din Betleem? Care au fost cuvintele acelui 

cântec minunat pe care l-au cântat? Este consemnat în Luca 2:14: "Slavă lui Dumnezeu în 

locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui." Ați auzit ce ne este 

transmis? Asta a venit Isus să facă. Aceasta este personificarea care este împlinirea legii. "Slavă 

lui Dumnezeu în locurile preaînalte," Acestea sunt primele patru porunci; "și pace pe 

pământ între oamenii plăcuți lui," acestea sunt ultimele șase. Vedeți. Isus a personificat legea 

și pentru a anunța faptul că El a venit să facă acest lucru, îngerii au spus: "Slavă lui Dumnezeu 

în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui." Vedeți, acesta este 

motivul pentru care întotdeauna tresar atunci când aud pe unii dintre prietenii noștri evangheliști 

spunând, "Oh, nu-mi da legea, dă-mi-L pe Isus." Dragii mei prieteni, Isus este legea 

personificată. {Amin} Și apropo, o mulțime de oameni spun, "Nu-mi da legea, dă-mi-L pe 

Isus;" ca și cum Isus este un standard mai mic, mai ușor de îndeplinit. Pardon? Adică, dacă tu 

crezi că legea este un standard ridicat, uită-te la viața lui Isus! Uită-te la dragostea infinită pe 

care El a manifestat-o. Asta e personificarea legii. Dacă vrei cu adevărat un standard ridicat, 

uită-te la Isus. {Amin} ... și privind, veți fi schimbați. {Amin} privind, veți fi schimbați. 

Tragedia Veacurilor, pagina 467: "Legea lui Dumnezeu, prin însăși natura ei, este 

neschimbătoare." Pauză. Isus Hristos este același ieri și azi... {și în veci} și în veci. {Heb 

13:8} Ok? Legea este o transcriere a caracterului Său. {RH, 15 octombrie 1895 par. 1} Așadar 

prin definiție, nu se poate modifica. Suntem cu toții de acord? {Amin} 

Asta include și a patra poruncă? {Amin} Desigur... dragi colegi protestanți. Nu poți 

schimba cele Zece Porunci, la fel cum nu poți schimba caracterul lui Dumnezeu. "Legea lui 

Dumnezeu, din însăși natura ei, este de neschimbat. Este o revelație a voinței și a 

caracterului Autorului său. Dumnezeu este iubire, iar legea Sa este iubire. Cele două mari 

principii ale sale sunt dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de om. "Dragostea 

este împlinirea Legii". Romani 13:10. Caracterul lui Dumnezeu reprezintă neprihănirea 

și adevărul, care este natura legii Sale. Spune psalmistul: "Legea Ta este adevărul." 

"Toate poruncile Tale sunt drepte." Psalmul 119:142 și 172. Apostolul Pavel declară: 

"Legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună." Romani 7:12. O 

astfel de lege trebuie să fie la fel de durabilă ca și Autorul său, fiind o expresie a minții și 

voinței lui Dumnezeu" {Amin} Destul de clar, destul de clar. 

Dragii mei prieteni, am o povară imensă vom ajunge să apreciem revelația slavei lui 

Dumnezeu în lege. Vom ajunge să putem spune odată cu David și cu Hristos: "Cât de mult 

iubesc legea ta!" {Ps 119:97} Insist asupra faptului că nu este posibil să avem o astfel de 

atitudine față de lege, până când nu avem o inimă nouă. Când avem o inimă nouă, ajungem să 

recunoaștem că, datorită Evangheliei, ascultați-mă acum, vă rog; din cauza Evangheliei, legea 

este o lege a slobozeniei. {Iacob 2:12} {Amin} Acum, lăsați-mă să vă explic ce vreau să spun 

cu asta. E imperativ să înțelegeți. Urmăriți, vă rog. 

Haideți să dăm pagina la Exod, capitolul 20. Exodul 20. Avem acolo predarea standard 

a celor Zece Porunci, cu care suntem cel mai familiarizați. Spuneți-mi de unde încep cele Zece 

Porunci. Exodul capitolul 20. Am nevoie de un mic răspuns aici. De unde încep cele Zece 

Porunci? {Versetul 3} Versetul 3. Binecuvântați-vă inimile, ați căzut în capcana mea; și mă 

așteptam la această întrebare, mă refer la răspunsul ăsta. Ori de câte ori vă duceți la librăria 

creștină și veți lua un poster cu cele zece porunci, cum încep toate? "Să nu ai alți dumnezei 

afară de Mine." Versetul 3 ...și asta e tragic. De ce e tragic? Pentru că dragii mei prieteni, 

Dumnezeu începe să vorbească, unde? {versetul 2} În versetul 2. Și este important ce spune 
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Dumnezeu în versetul 2? {Amin} Dragii mei prieteni, nu pot sublinia îndeajuns de mult 

importanța a ceea ce spune El în versetul 2. Vedeți, ceea ce spune El în versetul 2 este 

Evanghelia și, pe baza acelei proclamații remarcabile din versetul 2, ne putem supune la tot 

ceea ce urmează. {Amin} Ce spune Dumnezeu în versetul 2? Ascultați. Ce spune El în versetul 

2? "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei." 

Amin? {Amin} Acum auziți Evanghelia? {Da} Vedeți dvs, Isus ne spune: "Eu sunt Salvatorul 

tău. Te-am eliberat din robia ta din păcat, de tine însuți și de Satana." Asta reprezintă sclavia 

în Egipt. ”V-am eliberat. V-am cumpărat; acum sunteți copiii Mei." De aceea devine legea 

regală, și este legea regală a libertății, pentru că suntem eliberați de robia noastră față de păcat, 

de noi înșiși și de Satana, prin sângele lui Isus. {Amin} Și apoi, ceea ce urmează dragii mei 

prieteni, este o proclamație de emancipare. {Amin} Amin?! {Amin} 

Vă rog, nu vă gândiți la legea lui Dumnezeu ca fiind negativă. Știți că asta facem de 

obicei, nu-i așa? Haideți, acum. "Să nu... Să nu faci. Să nu..." sună destul de negativ. Ascultați... 

în ebraică, acesta este viitorul simplu. N-o s-o faci. N-o vei face! Da, obișnuiai în Egipt când 

erai sclav, dar ascultă, te-am scos din Egipt. Ești liber! {Amin} Nu vei mai face lucrurile alea. 

Amin? {Amin} În Egipt obișnuiai să te închini altor zei și să-i venerezi, dar asta e în trecut. Te-

am scos din Egipt. Nu vei mai face asta. În Egipt ai fost forțat să lucrezi în Sabat, dar asta e în 

trecut. Ține-o minte, și sfințește-o. În Egipt obișnuiai să ucizi, să minți și să furi... și să poftești. 

Dar asta e tot în trecut, nu vei mai face asta. Te-am eliberat! {Amin} Trebuie să iubești o lege 

ca asta. Amin? {Amin} Dar dragii mei prieteni, vedeți cât de esențial este preambulul 

fundamental? Vă rog să nu separați acest lucru de lege; și ori de câte ori vedeți un poster, 

scoateți un marker și scrieți primul verset. Dați oamenilor o șansă să înțeleagă baza poruncilor. 

{Amin} Nu-l poți păstra decât dacă ai fost eliberat. ... Nu-l poți păstra decât dacă ai fost eliberat. 

Iacov 2:8 și Iacov 1:25 este locul unde luăm legea regală, care este legea libertății. Și dragii 

mei prieteni, este atât de important pentru lume, dacă vor intra într-o relație salvatoare cu 

dătătorul legii, să recunoască natura frumoasă și pozitivă a legii și să o vadă ca pe o transcriere 

a caracterului lui Dumnezeu. 

Una dintre cele mai bune căi, vă rog să mă ascultați, una dintre cele mai convingătoare 

căi prin care îi putem ajuta pe oameni să recunoască acest lucru, este să trăim acea viață de 

libertate din robia păcatului și să-i iubim. Vedeți voi, legea ne eliberează de egoism, dar ne 

încurajează să iubim. {Amin} Amin? {Amin} Și când oamenii văd acea libertate din robia 

egoismului, și acea dragoste a lui Hristos care curge prin noi, ei sunt convinși că există ceva 

frumos, și pozitiv, și de dorit, despre legea lui Dumnezeu... și ei doresc să vină sub aripa ei, 

pentru că își doresc acea bucurie, acea sănătate, acea fericire, pe care o manifestăm. Viețile 

noastre ar trebui să dea dovezi incontestabile, că este bine să te supui legii lui Dumnezeu. Amin? 

{Amin} E bine să fii sub Domnia Prințului Iubirii. Aduce sănătate, aduce fericire, aduce 

plenitudine, aduce armonie, aduce pace, aduce bucurie, aduce unitate. {Amin} Asta face 

supunerea față de legea lui Dumnezeu, dacă este o supunere motivată de Spirit, motivată de 

iubire. Ascultă, Review and Herald, 9 martie 1897: "Dacă lumea ar cunoaște principiile 

legilor guvernării lui Dumnezeu, dacă s-ar supune poruncilor Sale, ar discerne caracterul 

lui Dumnezeu în lege și nu ar mai fi la dușmănie cu Dumnezeu. Dar întorcându-se de la 

legea lui Dumnezeu, oamenii nu au nici un mijloc de a discerne caracterul Său, iar 

atributele caracterului lui Satana sunt prețuite și cultivate." 

Vedeți de ce Satana încearcă în mod constant să promoveze o atitudine negativă față de 

legea lui Dumnezeu? Vezi de ce a venit cu această evanghelie falsă care spune că Isus a renunțat 

la lege? ... care promovează această atitudine: nu-mi da legea, dă-mi-L pe Isus. Oh, el stie... el 

știe că slava lui Dumnezeu este arătată în legea Sa și dorește foarte mult să ascundă revelația 

slavei lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu. Dar prieteni, vă rog să înțelegeți că legea poate fi 

recunoscută ca o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, numai atunci când recunoaștem 
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natura sa spirituală. Ați auzit ce am spus? Vreau să repet acest lucru: "Legea poate fi 

recunoscută și apreciată ca o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, numai atunci când 

ajungem să recunoaștem și să apreciem natura sa spirituală." {Amin} Ce vreau să spun prin 

natură spirituală? Vreau să spun că se aplică la mai mult decât comportamentul nostru extern. 

Ea are guvernare și jurisdicție asupra a ceea ce se întâmplă între urechea dreaptă, și urechea 

stângă. {Amin} 

Aceasta este ceea ce a încercat Isus în mod constant să facă atunci când predica 

ipocriților. Vă amintiți predica de pe munte? Spui... că dacă ucizi ești vinovat. Eu spun că dacă 

ești... furios - esti vinovat. Ce vrut Isus să arate? El a amplificat legea, și ne-a ajutat să vedem 

că are jurisdicție, nu numai asupra comportamentului nostru, ci și asupra emoțiilor noastre. Poți 

încălca legea la nivelul sentimentelor tale. Amin? {Amin} Oricine urăște pe fratele său este… 

un ucigaș. {1 Jn 3:15} Asta e scris chiar din Biblie. Legea este spirituală; și Isus continuă 

spunând: " Tu spui că dacă preacurvești, dacă faci acest lucru, ești vinovat. Dar Eu vă 

spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit cu ea.” Unde? în mintea 

ta. În mintea ta... în inima ta. {Mat 5:28} Între urechea dreaptă și urechea stângă, puteți încălca 

legea care spune: "Să nu preacurvești", {Ex 20:14} în intimitatea imaginației voastre. De ce? 

Pentru că legea este spirituală! De aceea! Ea are jurisdicție nu numai asupra comportamentului 

nostru, acum, este declarat în termeni comportamentali, dar atunci când avem discernământ 

spiritual, vom vedea niveluri mai profunde. Prin acel discernământ spiritual, legea poate deveni 

o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, și un plan pentru construirea caracterului nostru. Ați 

fost atenți? Când îi recunoaștem natura spirituală, vedem o transcriere a caracterului lui 

Dumnezeu și ajungem să o apreciem, ca pe o schiță pentru caracterul nostru. ... și amintiți-vă, 

construirea de caractere este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată ființelor 

umane. {Ed 225.3} {Amin} 

Dacă vreți să construiți ceva, de ce aveți nevoie? Haideți constructori, ajutați-mă. De ce 

aveți nevoie? Aveți nevoie de o schiță, ai nevoie de o schiță. Avem una? Da. Care? Legea lui 

Dumnezeu... discernată spiritual; pe măsură ce guvernează, și are jurisdicție, și aplicare, la 

gândurile și sentimentele noastre, aceasta devine o schiță. De aceea David spune: "Cât de mult 

iubesc Legea Ta, toată ziua mă gândesc la ea." {Ps 119:97} El studiază schița. Vrea să fie ca 

Dumnezeu. Vrea să aibă acel caracter... restaurat în el. El vrea să fie transformat prin 

reînnoirea minții sale (Rom 12:2}, așa că încearcă să-și reprogrameze mintea, prin 

discernământul spiritual al legii lui Dumnezeu; și așa ar trebui să facem și noi. Amin? {Amin} 

Apropo, Dumnezeu ne-a dat cu har nu numai un plan; ce altceva ne-a mai dat? Ne-a dat un 

model. Amin? Orice constructor bun, el vrea să aibă nu doar un plan, ci și un concept 3D la 

cum va arăta clădirea atunci când va fi gata. Cine este modelul? Isus Hristos. El este legea 3D. 

El este legea, a trăit în umanitate; și bidimensionalul, dintr-o dată, devine tridimensional în viața 

lui Isus. Privind planul, privind modelul, suntem, ce? ... schimbați în asemănarea a ceea ce 

vedem. Fratele meu, sora mea, vă îndemn în numele lui Hristos, iată schița. Amin? {Amin} 

Priviți schița, priviți modelul. 

Oh... Repede, unde altundeva este revelată slava lui Dumnezeu? Este dezvăluită în 

sanctuar și în serviciile sale. Permiteți-mi să trec rapid peste ele. Exodul 40:34, "...slava 

Domnului a umplut cortul." Obișnuiam să cred că tot ce însemna, era că există o lumină 

puternică acolo. Haideți, și voi ați crezut la fel? Ce înseamnă cuvântul "slavă"? Caracter. Deci, 

ce ne spune acel verset? Acest verset ne spune, că totul despre sanctuar, mobilierul, serviciile 

sale, fiecare detaliu, a fost personalizat- proiectat de Dumnezeu pentru a dezvălui caracterul 

Său. Amin? {Amin} ... și ce spune sanctuarul, în termeni incontestabili? Că Domnul este un 

Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, 

care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea 

și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept vinovat. {Ex 34:6-7} Dreptatea lui 
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Dumnezeu, precum și mila Sa este revelată în sanctuar. Amin? {Amin} Dumnezeu nu doar 

mătură păcatul sub covor. El iartă păcatul punând vina pe capul fără vină al Mielului. Amin? 

{Amin} Prin urmare, El poate fi drept, și just, cu cei care vin și acceptă pe Isus - Mielul lui 

Dumnezeu – care a fost înjunghiat. {Apo 13:8} Întregul caracter al lui Dumnezeu este revelat 

în sanctuar și în serviciile sale. Mi-ar plăcea să dezvolt asta mai mult, dar timpul ne interzice. 

Uitați-vă la Psalmul 26, versetul 8, doar pentru o altă confirmare biblică: "Doamne, eu iubesc 

locașul Casei Tale și locul în care locuiește" ce? "... slava Ta." Amin? {Amin} Prieteni, vreți 

să vă schimbați din slavă în slavă? {Amin} Apoi, învățați să priviți slava din sanctuar și 

serviciile sale. Este o revelație frumoasă a caracterului lui Dumnezeu. Psalmul 63, versetul 2: 

"Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava." Priviți slava, în 

sanctuar și în serviciile sale. 

Unde altundeva este revelată slava lui Dumnezeu? În Scriptură, atât în Vechiul cât 

și Noul Testament, și asta e logic. Biblia este relatarea lui Isus Hristos, în primul rând. Ce 

spune Isus despre Scripturi? "tocmai ele mărturisesc despre Mine." {Ioan 5:39} Deci, dacă 

vrem să privim slava în Hristos, trebuie să învățăm, să o privim în Scriptură. Și apropo, când 

Isus a spus: "ele mărturisesc despre Mine", despre care testament vorbea? Care dintre ele? 

Vechiul. Asta e tot ce a fost scris atunci. De obicei ne gândim la Noul Testament ca la singurul 

loc unde dezvăluim... vedem revelată slava lui Hristos. Nu. Întreaga Biblie este o revelație a 

slavei Sale. 

Oh, prieteni, priviți slava din Scriptură, dar vă rog să rețineți că, dvs și cu mine, în mod 

normal, nu putem vedea acea slavă. Lucrurile Duhului lui Dumnezeu trebuie, cum? ... 

judecate duhovnicește. {1 Cor 2:13-14} Prin urmare, trebuie să avem doctorie pentru ochi, 

ca să ne ungem ochii și să vedem. {Apo 3:18} Ori de câte ori vă pregătiți să priviți slava așa 

cum este ea arătată în Scriptură, faceți o pauză pentru a face rugăciunea lui Moise. "Te rog, 

arată-mi slava Ta." {Ex 33:18} "Permite-mi să văd slava, căci, privind, aș putea fi schimbat." 

Prieteni, vreți să fiți schimbați? Atunci, vă rog, pentru numele lui Hristos și pentru binele dvs, 

învățați să vedeți slava, în primul și în primul rând, în Isus Hristos. Dar, de asemenea, unde? 

În legea Lui... și, de asemenea, unde? În sanctuar și în serviciile sale... și, de asemenea, unde? 

În Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Iar privind, vă promit că veți fi 

schimbați. Ne ridicăm pentru rugăciune? 

Tată din ceruri, îți mulțumesc că putem fi schimbați din slavă în slavă. Dar ajută-ne să 

realizăm că nu se va întâmpla acest lucru dacă nu cooperăm cu puterea transformatoare a 

Duhului Sfânt, dacă nu privim slava. Învață-ne să facem asta. Învață-ne să privim slava, în 

primul și în primul rând, așa cum ne-a fost revelată în Isus, dar și în lege, și, de asemenea, în 

sanctuar și serviciile sale, și, de asemenea, în întreaga Scriptură, Vechiul și Noul Testament, 

în fiecare pagină, în fiecare verset. Dar unge-ne ochii, întâi ca să putem privi slava și apoi, 

prin aceeași putere care ne-o arată, puterea Duhului Sfânt, să o restaurăm în noi ca să putem 

fi schimbați din slavă în slavă. Aceasta este rugăciunea noastră în numele lui Isus. Amin. 


