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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.” 

Studiem împreună, pentru aceia dintre voi care au fost aici aseară, cea mai importantă 

lucrare încredințată vreodată ființelor umane. Ce anume, dragilor? Care este cea mai importantă 

lucrare încredințată vreodată ființelor umane? ... construirea de caractere - Educație, pagina 

225, primul citat în materialul dumneavoastră: ”Formarea de caractere este cea mai 

importantă lucrare încredințată vreodată făpturilor omenești; nu a fost niciodată mai 

importantă studierea lui cu sârguință, ca acum.”Acum. De ce e atât de important acum? 

Pentru că Regele vine în curând. Nu e un ”amin” îndeajuns de bun pentru credincioșii Advent. 

Pentru că Regele vine în curând. {Amin!} Cred asta, prieteni. Timpul este scurt, dar sunt multe 

de făcut; și ce trebuie să facem? Trebuie să ducem Evanghelia la fiecare națiune, neam, limbă 

și popor și trebuie să ne pregătim propriile vieți. Dar, așa cum am mai spus, realizarea cu succes 

a ambelor sarcini depinde de același lucru; care anume? - dezvoltarea unui caracter asemănător 

lui Hristos. De ce? Pentru că nu putem fi martori eficienți pentru rege, nici cetățeni potriviți 

pentru împărăție, dacă nu avem un caracter asemănător lui Hristos. Nu e de mirare, mai ales că 

nu avem timp, nu e de mirare... ”Formarea de caractere este cea mai importantă lucrare 

încredințată vreodată făpturilor omenești; nu a fost niciodată mai importantă studierea 

lui cu sârguință, ca acum.” 

Scopul acestui seminar este de a studia cu sârguință împreună ceea ce spune Domnul cu 

privire la acest subiect important; și vreau să vă asigur, că am venit să împărtășesc cu voi ceea 

ce Dumnezeu are de spus. Nu am venit să vă împărtășesc ideile mele, teoriile mele, conceptele 

mele. Vreau să vă împărtășesc ceva mult mai demn de încredere decât opinia unui muritor sărac. 

De fapt, îmi place să spun în acest fel: vorbesc cu autoritate pe acest subiect tocmai în măsura 

în care eu nu sunt autorul cuvintelor mele, dar Isus este. Înțelegeți? Vedeți, am venit să vă 

împărtășesc ceea ce Scriptura și Spiritul Profeției au de spus despre acest subiect extrem de 

important; și asta e autoritar. Amin? Aceasta este mărturia lui Isus, și puteți să aveți încredere 

deplină în ea; și mă rog cu sinceritate ca Domnul să mă ajute să fiu un ghid spiritual potrivit 

pentru ceea ce spune Domnul despre acest subiect; și că El mă va împiedica să denaturez tot 

ceea ce Scriptura sau Spiritul Profeției are de spus despre acest subiect. 

Dar pentru ca eu să pot face acest lucru, trebuie să am ajutorul Duhului Sfânt; și pentru 

ca voi să puteți să împărțiți, să înțelegeți și să vă raportați și să răspundeți la adevăr - și voi 

trebuie să aveți Duhul Sfânt. Deoarece lucrurile spirituale sunt doar discernate spiritual, {1 

Cor 2:14} și scopul nostru este de a avea mult mai mult decât un exercițiu intelectual în aceste 

studii; vrem să avem o experiență care să ne schimbe viața. Amin? Ești de acord cu mine? De 

asta ești aici în dimineața asta? Dar dacă vrem să experimentăm puterea eliberatoare și 

sfințitoare a adevărului, trebuie să o primim sub influența Spiritului Adevărului... trebuie, 

absolut. De aceea, înainte de a continua studiul în această dimineață, ce trebuie să ne oprim să 
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facem? Să ne rugăm, invitând personal Spiritul lui Dumnezeu în inimile noastre. Apreciez 

rugăciunea pastorului în numele nostru, dar, dragii mei prieteni, nimic nu ia locul rugăciunii 

personale, al invitației personale. El este aici, în mijlocul nostru ca o congregație. De unde știm 

asta? El a promis: ”căci, acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în 

mijlocul lor.” {Mat 18:20} Dar dragul meu frate, soră, te rog să nu te mulțumești doar prin a-

L avea în mijlocul nostru ca o congregație. Asigurați-vă că El este în mijlocul vostru ca individ. 

E vreo diferență? Oh, cu siguranță există, cu siguranță este... Inspirația ne spune că ploaia din 

urmă poate cădea peste toți cei din jurul nostru și nu asupra noastră. {LDE 195.4} De ce? 

Pentru că nu am invitat personal Spiritul lui Dumnezeu în inimile noastre. Hai s-o facem. Să ne 

ridicăm de la masa în jurul căreia ne-am adunat; suntem pe cale să luăm parte la o sărbătoare 

spirituală, dar să deschidem ușa și să-L invităm pe Domnul în persoana Spiritului Său să intre 

și ce? ... să mănânce cu noi, să ne dea foamea și setea care nu sunt naturale, și să ne dea 

capacitatea de a digera și asimila Pâinea vieții, care nici ea nu e naturală. Dacă luăm parte la 

această masă fără ajutorul și puterea Duhului Sfânt, vom sfârși cu indigestie spirituală, dragi 

prieteni. Doamne ferește; Dumnezeu s-o facă o masă hrănitoare. Deci, să ne asigurăm că acest 

lucru se poate întâmpla, invitând Duhul Sfânt să vină în inimile noastre. În timp ce te rogi pentru 

tine, vrei să-ți amintești să te rogi și pentru fratele tău? Am nevoie de rugăciune în această 

dimineață. Te voi invita să îngenunchezi cu mine pentru câteva momente de rugăciune, și apoi 

voi închide. 

Tatăl meu din Cer, în numele lui Isus Hristos, Domnul neprihănirea noastră am venit... 

cu îndrăzneală în prezența Ta, încrezător în acceptare, nu pe baza a ceea ce sunt, ci pe baza a 

ceea ce este Isus: Domnul Neprihănirea noastră, Mijlocitorul nostru, Mijlocitorul nostru. 

Mulțumesc că Ai ales să ne vezi, nu așa suntem în noi înșine, ci așa suntem în El. Și noi venim 

în primul rând, să te lăudăm pentru această zi de sabat, acest timp sfânt și acest loc sfânt. Dar 

Tată, noi recunoaștem că nici timpul, nici spațiul nu pot fi sfinte, decât dacă o faci așa, cu 

prezența Duhului Tău Sfânt. Așa că vă rog să veniți, să petreceți acest timp, să umpleți acest 

loc cu Spiritul vostru. Te rugăm nu numai să umpleți această clădire fizică cu prezența Ta, dar 

ne rugăm să vii și să umpli fiecare dintre templele corpului nostru cu prezența Ta. Deschidem 

ușa inimii noastre și spunem: ”Intră, oaspete ceresc. Vino și mănâncă cu noi, ia parte la 

această masă spirituală cu noi. Dă-ne acea foame și sete și apoi, dă-ne capacitatea de a digera 

și asimila alimentația, hrana spirituală a Pâinii Vieții.” Tată, al meu este privilegiul nemeritat 

de a rupe și distribui Pâinea Vieții. Te rog, aleg să fiu spălat. Am venit la poalele crucii pentru 

a fi curățat de sânge, și de apă. Nu mă lăsa să pângăresc pâinea în timp ce o predau. Nu mă 

lăsa nici măcar să-l gust cu omenia mea, te rog. Protejează-mă de mine însumi; și folosește-

mă, în ciuda mea, ca un canal prin care îi poți hrăni pe acești frați și surori prețioase, 

cumpărate cu sânge, fii și fiice ale Tale, Pâinea Vieții. Tată, dacă cineva va primi o 

binecuvântare, vom ști cu toții că este din cauza Ta, și în ciuda vasului de pământ pe care-l 

folosești; și Îți vom da toate laudele, onoarea și slava. Te rog, părinte, ascultă această 

rugăciune. Știu că o vei face, pentru că te-am întrebat ce este în voința Ta și cer să crezi în 

numele lui Isus. Amin. 

Vă invit să vă predați programa, tipărirea celui mai important material pe care am venit 

să-l împărtășim, ce are de spus inspirația pe această temă. Vă invit să dați la pagina 6, lecția 3, 

partea de sus a paginii 6. Bine ai venit, intrați. Alăturați-vă nouă aici, în față; mi-ar plăcea să vă 

avem cât mai aproape. Titlul studiului nostru este ”El își face socotelile în suflet.”, luat din 

Proverbe 23:7. Scopul nostru, obiectivul nostru în acest studiu special este de a defini 

caracterul. Este pentru ce clasă? ... definirea caracterului. Am stabilit deja că formarea 

caracterului este cea mai importantă lucrare încredințată vreodată omenirii. Dar insist că dacă 

vrem să construim cu succes un caracter, un caracter asemănător lui Hristos, trebuie să 

înțelegem ce este caracterul. Nu are sens? Cum poți construi cu succes ceva dacă nu știi ce este? 
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Dacă ar fi să mă duc la un constructor și să spun, ”Ascultă, vreau să-mi construiești o clădire,” 

care e primul lucru pe care-l va întreba? Care e planul? Ce fel de clădire vrei să construiesc?” 

Dacă i-ai spune, ”Ei bine, nu știu, dar contruieește-o,” el, probabil, nu ar vrea locul de muncă. 

Prieteni, trebuie să construim un caracter asemănător lui Hristos, dar insist, că este imperativ să 

înțelegem exact ce este un caracter asemănător lui Hristos. Ce este un personaj asemănător lui 

Hristos? Ei bine, hai să-l facem și mai simplu: Ce este ”caracterul”, în primul rând? ... pentru 

că poți avea fie un caracter asemănător lui Hristos, fie un personaj necreștin, deci ce este 

caracterul? Știi, dacă ar fi să vă invit să dați definiții, probabil aș obține definiții foarte diferite. 

Știți, caracterul este unul dintre acei termeni mai degrabă nebuloși, intangibili, abstracți pe care 

îi folosim frecvent; dar foarte rar avem o înțelegere precisă a ceea ce este. Caracter, ce e 

caracterul? Știți, îmi amintesc că am pus această întrebare, și cineva din spatele bisericii a ridicat 

mâna și a spus, ”Caracter, asta suntem când nimeni nu se uită.” Se mișca în direcția cea bună. 

Ce încerca să comunice dând această definiție? Faptul că caracterul este ceva mai fundamental 

decât modul în care vorbim și acționăm. Ceva mai de bază decât comportamentul exterior pe 

care îl dezvăluim celor cu care intrăm în contact. 

Dragilor, e posibil să vorbiți și să vă purtați ca ceva ce nu sunteți? Haide, e posibil? 

{Da} Știi asta, știi asta. Este chiar posibil să vorbesc și să acționez ca un creștin, și să nu fiu 

unul? {Da} Și tu știi asta. Se numește ipocrizie. Se întâmplă ceva din toate astea? Aceasta este 

o astfel de problemă predominantă în această biserică din timpul sfârșitului, care se întâmplă să 

fie caracteristica noastră de identificare. Am vorbit despre asta aseară. Noi suntem biserica 

laodiceană și care este caracteristica de identificare a bisericii laodiceene? Este, ce? {Călduță} 

E călduță... și este, de asemenea, teribil de auto-înșelată. Ea crede că este bogată, s-a îmbogățit 

și nu duce lipsă de nimic; și nici nu știe că e ticăloasă, nenorocită, săracă, oarbă și goală. 

{Apoc 3:17} Auto-înșelăciune destul de serioasă, nu ai spune? De ce este atât de amăgitoare? 

Pentru că are o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. {2 Tim 3:5} Are o formă de 

evlavie. Ce vreau să spun cu asta? Ei bine, vorbește și merge chiar și pe jos. Se comportă în 

conformitate cu litera legii. Este un mormânt văruit, care pe dinafară se arată frumos, iar 

pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. {Mat 23:27} Auzi 

ce spun? De aceea este călduță, nici caldă, nici rece. Amintiți-vă, rece este de a face lucruri 

greșite pentru motive greșite. Cald este de a face lucrurile potrivite pentru motivele corecte. Ce 

e călduță? Să faci lucrurile bune din motive greșite. Motivația ego-ului i-i-a făcut pe mulți în 

această biserică să joace un rol, pentru a păstra litera legii - și puteți face acest lucru neconvertit, 

binecuvântați-vă inimile. De unde știu asta? Pe baza experienței personale în primul rând, pe 

baza Scripturii – în al doilea rând. 

Saul din Tars, î.Hr., înainte de convertire, înainte de a-L întâlni pe Isus pe drumul spre 

Damasc, ce ar putea spune despre el însuși? Filipeni 3, ”cu privire la neprihănirea pe care o 

dă Legea, fără prihană” {versetul 6} Un om neconvertit, în ceea ce privește respectarea literei 

legii, viața lui a fost fără vină; Nu-i de mirare că a fost atât de păcălit; el a fost ultimul 

Laodicean, bogat, s-a îmbogățit și nu duce lipsă de nimic, {Apoc 3:17} când s-a îmbrăcat în 

acea dimineață în Ierusalim. Dar s-a întâlnit cu Isus în drum spre Damasc, și acolo, a fost o 

schimbare radicală în autoevaluarea lui, nu-i așa? I-a orbit ochii fizici, dar pentru prima dată, i-

a deschis ochii spirituali; și ce a văzut despre el însuși? Șeful păcătoșilor! {1 Tim 1:15} Dragii 

mei colegi laodiceeni, avem nevoie disperată să ne întâlnim cu Isus. Amin? 

Nevoia disperată de a alerga către Isus, pentru a ne scoate din auto-înșelăciune. Când 

am cerut o definiție a caracterului, și fratele a spus, ”Ei bine, caracterul este ceea ce ești atunci 

când nimeni nu se uită,” el a încercat să ne spună că caracterul este mult mai de bază, și 

fundamental, și interior, decât ceea ce văd oamenii la suprafață. Vezi tu, caracterul este ceea ce 

suntem cu adevărat. Caracterul este ceea ce suntem cu adevărat, nu ceea ce pretindem a fi. Ce 

spune Scriptura? Să-i dăm o șansă lui Webster înainte să ne întoarcem la Scriptură. Webster 
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poate fi de ajutor uneori. Lucrăm la o definiție a caracterului. Ok? Webster nu este autoritatea 

finală, dar când cauți definiția termenilor, poate fi de ajutor. Aici vom merge, Webster - 

Caracter: ”Calitățile specifice impresionate de natură sau obicei ale unei persoane care o 

distinge de alții.” Interesant... ”Calitățile specifice,” înseamnă ciudat? Nu, asta înseamnă unic. 

Particular înseamnă ”unic” în acest context. ”Calitățile specifice impresionate...” Îmi place 

cuvântul ăsta, și vei înțelege de ce mai târziu. ”Calitățile deosebite impresionate de natură sau 

obicei.” De ce? ... natura sau obiceiul. Acum, dacă Mărturia lui Isus {Apoc 19:10} ar 

comunica acest concept, ce terminologie am auzi? ”Moștenit sau cultivat”, {COL 330.2} 

exact, și aceia dintre voi care au citit mult în Spiritul Profeție, ați întâlnit acești termeni de multe 

ori. ”Moștenit”, asta e natura; ”cultivat,” asta e... obiceiul. Mă urmăriți? Calitățile deosebite 

impresionate de tendințele moștenite sau cultivate, obiceiurile care ne fac ceea ce suntem; care 

ne fac indivizi unici, care ne disting de alții, asta este caracterul. 

Acum, să ne îndreptăm spre o definiție mai autoritară și, sperăm, mai ușor de înțeles 

pentru caracter. Să ne întoarcem la Scriptură. Omul înțelept, în mod clar și concis ne spune ce 

anume ne face ceea ce suntem, în Proverbe 23:7. Luăm titlul acestui studiu din acest verset. 

Ce anume spune el că ne face ceea ce suntem? ”... căci el este ca unul care își face socotelile 

în suflet.” Ce te face pe tine, pe mine, ceea ce suntem cu adevărat? Așa gândim în ce? ... în 

suflet. Acum, eu spun suflet și arăt spre minte, pentru că asta e într-adevăr ceea ce înseamnă 

termenul de ”inimă”. Nu se referă la acel organ care pompează sânge; Știi asta. Noi nu ne 

gândim acolo. Acest cuvânt în ebraică, apropo, este, probabil, mai bine și mai precis tradus 

”suflet;” și se referă la intelect și afecțiune. Acest termen ”suflet”, ce conține? Atât intelectul 

cât și afecțiunea, atât gândurile cât și sentimentele, cu alte cuvinte. Vezi activitatea intelectului, 

cum se numește asta? - gândurile noastre. Activitatea afecțiunii se numește? - sentimentele 

noastre; și acum dragilor, suntem pregătiți. Suntem pregătiți pentru definiția noastră pe tot 

parcursul acestui seminar, pentru caracter; puteți avea încredere deplină în ea, deoarece este 

inspirată. 

Se găsește în Mărturii, volumul 5, pagina 310. Mărturii, volumul 5, pagina 310. 

Apropo, asta merită greutatea cărții în aur. Această mică frază de aici, merită greutatea cărții în 

aur. Ce scrie acolo? ”Gândurile și sentimentele combinate alcătuiesc caracterul moral.” 

Lăudați-L pe Domnul pentru acea definiție simplă, concisă, precisă și de înțeles pentru caracter. 

”Gândurile și sentimentele combinate.” Acum, dintr-o dată, fiecare dintre noi știe exact ce este 

caracterul. De ce? Pentru că știm cu toții ce sunt gândurile și știm cu toții ce sunt sentimentele; 

și ce este caracterul? Gândurile și sentimentele combinate. Suntem cu toții de acord? 

Dragii mei prieteni, vă rog, vă rog să înțelegeți că pentru a deveni ca Hristos în caracter, 

atunci, implică ceea ce se întâmplă între urechea dreaptă și urechea stângă în primul rând. 

Amin? Implică o schimbare în ceea ce se întâmplă în omul interior, femeia interioară, unde 

numai tu și Dumnezeu știți ce se întâmplă. Vezi tu, e remarcabil de posibil să pretinzi că ești 

ceva cu totul diferit de ceea ce ești aici. Știi asta. Poți veni la o persoană cu un zâmbet mare pe 

față, și să întinzi mâna și să spui, ”Oh, îmi pare atât de bine să te văd,” și să te gândești, ”Oh, 

ticălos mizerabil.” Poți face asta. Și ceea ce ești cu adevărat, nu se reflectă în acel zâmbet mare, 

fals. Este ceea ce se întâmplă în inima ta! 

Apropo, vă rugăm să știți că, deși omul se uită la ceea ce izbește ochii, Domnul se uită 

la inimă. {1 Sam 16:7} Nu e păcălit de mormintele văruite. Fațada pe care tindem să o punem 

ca să-i păcălim pe alții să creadă că suntem ceva ce nu suntem, nu-L păcălește pe Dumnezeu; 

și dragilor, ceea ce mă îngrijorează este că mulți dintre noi ne-am lăsat păcăliți de această fațadă, 

și de aceea credem că suntem ce? ... bogați, ne-am îmbogățit și n-avem nevoie de nimic. {Rev 

3:17} - pentru că ne comportăm atât de bine, vă mulțumesc. Sunt impresionat, voi nu? 
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Apropo, aceasta este o capcană în care creștinii adventiști de ziua a șaptea cad ușor. De 

ce? Pentru că avem atât de multă lumină, avem atât de mult adevăr; și pentru că ne comportăm 

relativ mai bine decât aproape toți ceilalți. Datorită adevărului pe care-l avem, credem că ce 

suntem? ... bogați, ne-am îmbogățit și nu avem nevoie de nimic. {Rev 3:17} Poporul 

rămășiței lui Dumnezeu, gata și așteptând să vină Isus. Dragilor, vă rog... fiți atenți! Poate că 

nu ești ceea ce crezi că ești, dar ceea ce gândești. Unul care își face socotelile în suflet. {Prov 

23:7} Asta ne face ceea ce suntem, nu comportamentul nostru; este ceea ce se întâmplă aici, 

unde numai tu și Dumnezeu știți ce se întâmplă cu adevărat. Mă auziți? Unul care își face 

socotelile în suflet. {Prov 23:7} Gândurile și sentimentele combinate alcătuiesc caracterul 

moral. {5T 310.1} 

Uită-te la următoarea noastră declarație; Semnele Timpului, 30 iunie 1881: ”Așa cum 

un om gândește în inima lui, așa este el. Gândurile și sentimentele prețuite dau direcție la 

conduită, și, astfel, determină caracterul.” Da, comportamentul este influențat de gândurile 

și sentimentele noastre. Dar dragilor, vă rog să știți că dimensiunea cea mai determinantă a 

activității umane, nu este în domeniul comportamentului; e pe tărâmul vieții de gândire. Asta e 

ceea ce determină, într-adevăr, ceea ce iese în domeniul comportamentului. ”Căci din prisosul 

inimii vorbește gura.” {Mat 12:34} Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies 

izvoarele vieții. {Prov 4:23} 

Vezi tu, ceea ce spunem și ceea ce facem, toate izvorăsc de unde? Ce se întâmplă aici, 

ce se întâmplă aici. Din nou, ceea ce spunem și ceea ce facem, poate sau nu să fie o reprezentare 

sinceră și onestă a ceea ce se întâmplă aici. Da. Ce ar fi implicat, în lumina definiției noastre 

pentru caracter, ”gândurile și sentimentele combinate”, {5T 310.1} spune-mi, ce ar fi implicat 

în a deveni ca Hristos în caracter? Acesta este scopul pentru fiecare creștin, de a deveni ca 

Hristos în caracter; astfel, ce ar fi implicat în a deveni ca Hristos în caracter? Ar fi să înveți să 

gândești și să te simți ca Isus. Are sens? Desigur. Absolut. Să o luăm astfel, și am scris în această 

notă aici. Acest lucru nu este din inspirație, dar este sintetizat ca urmare a studiului de inspirație. 

”Dezvoltarea unui caracter asemănător lui Hristos înseamnă să înveți să gândești și să 

simți față de Dumnezeu și față de legea Sa, față de Satana și păcat, față de noi și față de 

alții și față de toate circumstanțele și situațiile vieții, așa cum face Isus –” Amin? ”- cu alte 

cuvinte, aceasta implică să ajungem să avem mintea lui Hristos.” Filipeni 2:5, ”Să aveți în 

voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus.” Dragul meu frate, draga mea soră, aceasta este 

esența a ceea ce înseamnă să fii creștin; este de a avea mintea lui Hristos. Căci el este ca unul 

care își face socotelile în suflet. {Prov 23:7} 

Dacă ne comportăm ca niște creștini, dar nu gândim și ne simțim ca Hristos, nici măcar 

nu suntem creștini, suntem doar ipocriți. De acord? Acum, este firesc pentru noi să gândim și 

să simțim ca Isus? E ceva natural? Dragilor, voi face o declarație radicală. O voi susține mai 

târziu, dar încearcă să o iei cu credință acum. Nu numai că nu este firesc pentru noi să gândim 

și să simțim ca Isus, dar este firesc pentru noi să gândim și să simțim ca Satana. Am exagerat 

cu asta? Nu, nu am făcut-o, și vom stabili foarte clar de ce. Vezi tu, de la cădere, natura umană 

a fost guvernată de aceeași lege, același spirit care guvernează mintea și inima lui Satana. Se 

numește egoism. Amin? Prin natură, gândim și ne simțim guvernați de acest principiu numit, 

ce? ... Egoismul. Și de aceea singurul personaj pe care îl putem dezvolta în mod natural, este 

asemănarea personajului cu cine? ... Satana. 

Acum fii atent; nu înțelege greșit ce spun. Sugerez cumva că singurul lucru pe care îl 

putem face prin natură, este să fim răi, răi și urâți? Oh, nu, oh nu. Satana însuși poate apărea 

ca ce? Haide, ce? ... un înger de lumină! {2 Cor 11:14} Și înainte să se termine totul, Satana 

va impersona pe cine? ... Isus Hristos - Scriptura ne spune acest lucru; și când îl va impersona 

pe Hristos, va fi rău, urât? El va fi cel mai frumos, cel mai bun, cel mai iubitor și adorabil - 
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aparent – pe care cineva va vedea vreodată în acel moment, pe planeta Pământ! Dar totul va fi 

motivat de ce?... de egoism. 

Dragilor, este foarte posibil să deghizăm egoismul în ceva atractiv, nu-i așa? Absolut. 

Asta este un mormânt alb vopsit; E frumos pe dinafară. {Mat 23:27} Arată foarte bine, 

primește admirația oamenilor și chiar respectul lor; asta e foarte înfricoșător, de aceea ne-am 

înșelat atât de mult. Am ajuns atât de buni în a face lucrurile corecte, dar pentru motive greșite, 

că noi credem că suntem bogați, ne-am îmbogățit și nu avem nevoie de nimic. {Rev 3:17} 

Dumnezeu să ne ajute să ieșim din autoînșelăciune! Amin? 

Nu vă acuz pe toți de ipocrizie; dar iau în serios verdictul Martorului Adevărat {Apoc 

3:14}, cu privire la problema principală a acestei biserici a sfârșitului. Este atât de răspândită, 

încât este caracteristica noastră de identificare. Vei accepta asta? E evident că e  multă ipocrizie. 

Poate că nu ești ceea ce crezi că ești, dar ești ceea ce gândești. Ești ceea ce gândești. 

Din moment ce nu este firesc pentru noi să gândim și să simțim ca Isus, deoarece este 

firesc pentru noi să gândim și să simțim ca Satana; dacă vrem să fim ca Hristos în caracter 

trebuie să fim, ce? ”... transformați prin reînnoirea minților noastre.” Amin? Romani 12:2, 

”Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre.” 

Cum?... prin modificarea comportamentului tău? Așa ne vom transforma? Suntem transformați 

prin modificarea comportamentului? Nu, suntem transformați prin transplant de inimă. Suntem 

transformați prin reprogramarea radicală a modului în care gândim și ne simțim. Amin? 

Vezi tu, Evanghelia în funcție de calculatoare, pentru voi tocilarii: Hardware-ul pe care 

îl primim la naștere are un sistem de operare; se numește egoism. Mă auziți?  ... și singurul tip 

de software pe care acel computer pe care îl avem ca moștenire naturală îl poate manipula, este 

cel care satisface pofta cărnii, pofta ochilor și mândria vieții - orice ne satisface egoismul. De 

acord? Dacă încercați să puneți software-ul spiritual, programare spirituală într-un astfel de 

computer - se va prăbuși. Auzi ce-ți spun? Nu se poate descurca. Software-ul care promovează 

credința, speranța și dragostea nu pot fi manipulate de sistemul nostru de operare natural - care 

este egoismul. De aceea trebuie să avem o schimbare radicală. Trebuie să schimbăm sistemele 

de operare. Amin? Trebuie să avem o inimă nouă care are o nouă lege scrisă pe ea, sistemul de 

operare al iubirii. Amin? Acest nou sistem de operare se poate ocupa de software-ul lui 

Dumnezeu, și nu se va bloca. Ai avut schimbarea aia? Sau pur și simplu încercați să vă 

îmbunătățiți GUI? Acesta este un termen de calculator; asta e interfata grafica a utilizatorului. 

Asta e lucrul pe care-l vezi pe ecran. Lucrul înfricoșător, dragii mei prieteni, este că un om 

egoist poate fi un ecran destul de elegant. Mă auzi? Un om egoist poate pune un GUI destul de 

ostentativ, Interfață grafică de utilizator, și să prostească pe alții care vor crede că e cineva ce 

nu e. 

Divina vindecare, pagina 491: ”Avem nevoie de un sentiment constant al puterii 

înnobilatoare a gândurilor pure. Singura securitate pentru orice suflet este în gândirea 

corectă.” Unde ne concentrăm aici, prieteni? Pe comportament? Nu, e pe ce se întâmplă aici, 

între urechea dreaptă și cea stângă. ”Avem nevoie de un sentiment constant al puterii 

înnobilatoare a gândurilor pure. Singura securitate pentru orice suflet este gândirea 

corectă. Căci un om este ceea ce gândește în inima lui.” Curaj: ”Puterea de auto-reținere 

se întărește prin exercițiu. Ceea ce la început pare dificil, prin repetare constantă devine 

ușor, până când gândurile și acțiunile corecte devin obișnuite.” Oh, îmi place asta; îmi 

place. 

Apropo, atunci când acțiunile corecte sunt motivate de gânduri corecte, ele sunt revelații 

autentice ale iubirii lui Dumnezeu, caracterului lui Dumnezeu. Când nu sunt motivate de 

gândurile corecte, atunci ele sunt doar ipocrite; sunt doar văruite. Care este scopul nostru în 

această guvernare a minții... aceasta fiind transformată prin reînnoirea minților noastre; această 
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căutare pentru mintea lui Hristos - care este scopul nostru? Ce ar trebui să rezistăm în fața 

noastră? Vă rugăm să nu vă coborâți nici un standard mai jos decât cel dat în Biblie; Și despre 

ce e vorba? Se găsește în 2 Corinteni 10:5, și asta vă va speria pe unii dintre voi. S-ar putea să 

vă supere pe unii dintre voi, dar trebuie să-l citesc. Care este standardul? ”... orice gând îl 

facem rob ascultării de Hristos.” E un standard ridicat. Amin? Dar, binecuvântați-vă inimile, 

nu vă mulțumiți cu una inferioară, vă rog. Ăsta e standardul lui Dumnezeu. Aducerea, ce? Câte 

gânduri? ”Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” Ăsta e scopul. 

Acum, vreau să fiu complet transparent și sincer cu voi. Nu sunt perfect, {Phil 3:12} 

dar alerg înainte, căutând să-l apuc. {Phil 3:14} Ești cu mine? Dragilor, vă rog, nu vă întreb 

dacă ați atins standardul. De fapt, dacă cineva de aici pretinde că a atins standardul, aș fi 

îngrijorat – mai multe despre asta mai târziu. Dar vreau ca tu, pentru numele lui Hristos, să 

mergi înainte. Amin? A adus Hristos fiecare gând în captivitate la ascultarea Tatălui Său și la 

legea Tatălui Său? A făcut-o? Absolut. El nu a păcătuit niciodată, chiar și în intimitatea vieții 

Sale de gândire. El a adus fiecare gând în captivitate la ascultarea Tatălui, și eu sunt aici să vă 

spun că prin harul Său, - pentru dragostea lui Hristos, în puterea Duhului Sfânt - tu și cu mine 

putem învăța să aducem fiecare gând în captivitate la ascultarea lui Hristos. Amin? Faptul că 

Dumnezeu o poruncește, este în sine o asigurare că, prin harul Său; putem s-o facem. Toate 

ordinele Sale sunt favorabile. {COL 333.1} Nu avem un Dumnezeu care să ne spună să facem 

ceva ce El nu este pe deplin pregătit să ne permită să facem. Acesta este standardul tău, acesta 

este scopul tău; fiind atât de complet transformat prin reînnoirea minții voastre, încât fiecare 

gând este adus în captivitate prințului iubirii și vieții, și al dreptății și păcii, al sfințeniei și al 

bunătății. Asta înseamnă să ”îți încingi coapsele minții”... {1 Pet 1:13} pentru a înfășura 

fiecare gând în jurul lui Isus și a-L face să devină obsesia ta magnifică; și prietenii mei, asta 

poate fi experiența noastră. Amin? Asta poate fi. 

Dar va fi doar prin efort sârguincios combinat cu puterea divină. Nu se va întâmpla 

automat. Aceasta este o disciplină spirituală... care va necesita efort perseverent combinat cu 

puterea divină; și modul în care dobândim această experiență este subiectul acestui seminar. 

Vom studia sistematic, pas cu pas, din cuvântul lui Dumnezeu, cum putem ajunge la locul unde 

aducem fiecare gând în captivitate la ascultarea lui Hristos - fiecare gând! Îți dorești această 

experiență? Trebuie să o dorești înainte să o ai. Pentru dragostea lui Hristos, mă rog să o dorești. 

Dragii mei prieteni, insist, insist s-o avem dacă vrem să fim martori pe deplin eficienți pentru 

rege și cetățeni potriviți pentru regat. 

Pentru aceia dintre voi care au fost aici seara trecută, am studiat Isaia, capitolul 60; și 

aș vrea să ne întoarcem împreună acolo rapid. Unii dintre voi poate nu au fost aici, Isaiah, 

capitolul 60. Am observat din Scriptură că termenul biblic pentru caracter este, ce? Haide, clasă, 

încurajează-mă. Termenul biblic pentru caracter este ”slavă”, iar definiția pentru caracter este 

”gânduri și sentimente combinate.” {5T 310.1} Isaia 60:1: ”Scoală-te, luminează-te, căci 

lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine!” Cum să ne ridicăm și să strălucim? 

Trebuie să ai lumină ca să strălucești. De unde vine lumina asta? Ea vine de la strălucirea slavei 

lui Dumnezeu, Soarele Dreptății - Isus Hristos. Aceasta este ceea ce strălucește asupra noastră. 

Cum o să strălucim? Versetul 2: ”Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare, 

popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine.”  

Cum strălucim? - reflectând slava, caracterul lui Isus Hristos. Amin? Trebuie să 

reflectăm acea slavă și să o reflectăm celor cu care ne asociem. Amintiți-vă, Isus este Soarele 

Dreptății. Care e simbolul bisericii? Femeia, da. Dar pe ce stă? ... pe luna. {Apoc 12:1} Cum 

strălucește luna? - reflectând lumina soarelui. Luna nu are nici o lumină proprie; și când 

strălucește luna? - noaptea. Ce simbol perfect pentru biserică. Singurul mod în care putem 

străluci în această lume cu păcat, dragii mei prieteni; este prin reflectarea caracterul minunat al 

lui Isus Hristos, care în sine este o reflectare perfectă a caracterului Dumnezeului Tată. Amin? 
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Vezi oglinzile de acolo? Isus a reflectat slava lui Dumnezeu pentru noi, iar noi reflectăm 

slava lui Dumnezeu pentru alții. Acum, ideea pe care trebuie să o repet este că, pentru a fi pe 

deplin evangheliști eficienți, martori ai regelui, trebuie să reflectăm pe deplin caracterul regelui. 

Amin? Când vin neamurile? Versetul 2, Isaia 60, ”Slava Sa va fi văzută asupra voastră” și 

când slava Sa va fi văzută asupra voastră, ce se întâmplă? Versetul 3: ”Neamuri vor umbla 

în lumina ta și împărăți în strălucirea razelor tale.” ”Neamuri”, acesta este cuvântul de cod 

din Scriptură pentru necredincioși. 

Când sunt atrași necredincioșii către o relație salvatoare cu Isus Hristos? Numai atunci 

când văd caracterul lui Isus Hristos reflectat în creștini. Amin? Dragii mei prieteni, dacă vrem 

să fim eficienți, trebuie să fim creștini iubitori și iubiți. Trebuie să reflectăm caracterul lui Isus 

Hristos. Doar așa vor veni neamurile. Nu așa am fost crescuți ca oameni să facem? Este de a 

duce Evanghelia oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. {Apoc 

14:6} Dar dragilor, proclamarea Evangheliei cu putere convingătoare nu se face atât de mult cu 

gura, cât se face cu viața. Amin? ... și apropo, puteți proclama Evanghelia cu gura cât vreți, dar 

dacă nu este ratificată în viață, e degeaba; Nu are nici o putere! Știi asta. ”Chiar dacă aș vorbi 

în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un 

chimval zângănitor.”{1 Cor 13:1} 

Dragilor, când Evanghelia - Evanghelia veșnică, pe care am fost crescuți pentru a o 

proclama, fiecărei națiuni, rude, limbă și popor, cu un mesaj special din timpul sfârșitului, 

cunoscut sub numele de mesajele celor trei îngeri... Când proclamăm acest mesaj cu mare 

putere, vom avea - și într-adevăr trebuie - o mare slavă. Nu asta spune Apocalipsa? Uitați-vă la 

Apocalipsa 18:1: ”După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o 

mare putere;” Îngerii, apropo, sunt mesagerii; ei sunt folosiți cu har de Dumnezeu pentru a 

simboliza poporul Său și mesajul pe care trebuie să-l proclame. De ce acest înger are o mare 

putere? Următoarea replică: ”Și pământul s-a luminat de slava lui.” Ce dă putere mesajului? 

Este asemănarea de caracter a celor care o proclamă, asemănarea de caracter a lui Isus Hristos. 

Asta îi dă putere. Amin? Vezi adevărul ăsta? 

Acum dragilor, nu vom avea niciodată puterea de a proclama mesajele celor trei îngeri, 

până când nu vom avea asemănarea cu caracterul lui Isus Hristos. De aceea suntem încă aici. 

Ați auzit ce am spus, dragi creștini adventiști de ziua a șaptea? Te rog, nu mă înțelege greșit. 

Știi, vorbesc direct cu tine despre poziția noastră de oameni, dar nu vreau să creadă nimeni că 

nu iubesc această biserică. Iubesc această biserică din toată inima. M-am născut și am crescut 

în această biserică. Sunt un adventist de a patra generație de ziua a șaptea din ambele părți ale 

familiei mele; rădăcinile mele adventiste sunt adânci. Iubesc această biserică; Îmi place mesajul 

său; Îmi plac oamenii ei. Mi-am dat întreaga viață într-o lucrare de renaștere pentru a ajuta 

această biserică să se ridice și să strălucească, pentru a o ajuta să-și realizeze destinul. Dar oricât 

de mult aș iubi această biserică, sunt conștient că suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. {Rom 

3:23} Nu suntem pregătiți să proclamăm mesajul cu o putere convingătoare. 

Ce este Evanghelia? Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. {Rom 1:16} Dar 

dragii mei prieteni, dacă viața voastră nu manifestă puterea salvatoare și transformatoare a 

Evangheliei; gura ta nu poate convinge pe nimeni că e pe bune. Dacă nu a făcut o diferență în 

viața ta, dacă nu te-a făcut o persoană iubitoare și iubită, te aștepți să creadă că va face vreo 

diferență în a lor? Știi că-ți spun adevărul; și mesajul nostru nu va avea niciodată putere, până 

când viețile noastre nu vor ratifica faptul că am experimentat acea putere. Am fost făcuți de 

supranatural, transformând puterea Duhului Sfânt în oameni iubitori și iubiți, care se înțeleg 

unii cu alții, care de fapt se iubesc unii pe alții, care nu se mai luptă și se ceartă, și găsesc și 

critică vina. Trebuie să fim acel popor! Trebuie să fim una în dragostea lui Hristos înainte de a 

putea transmite mesajul cu putere. M-ați auzit? Domnul să ne ajute, are dreptate. 
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Este deosebit de imperativ să dezvăluim caracterul lui Hristos, în lumina mesajului 

special pe care trebuie să-l transmitem. Care anume? Apocalipsa 14:6-7, ”Și am văzut un alt 

înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească 

locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. 

El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății 

lui.” ”Dați-i slavă.” Ce înseamnă să-i dai slavă lui Dumnezeu? Vreau să scrii pe marginea 

Bibliei tale. Alături de Apocalipsa 14:7 scrie îngrijit 7BC 979. Asta vine de la Comentariul 

Bibliei, Volumul 7, pagina 979. Ea definește foarte precis și de înțeles ce înseamnă să dai slavă 

lui Dumnezeu. Ascultă. Citez: ”A da slavă lui Dumnezeu înseamnă a-I dezvălui caracterul 

în al nostru și, astfel, a-L face cunoscut. Și în orice fel îl facem cunoscut pe Tatăl sau pe 

Fiul, noi îl slăvim pe Dumnezeu.” Ce înseamnă să-i dai slavă lui Dumnezeu? Înseamnă să-I 

dezvăluim caracterul în al nostru și să îl fac cunoscut în orice fel. Spune-mi, putem îndemna cu 

succes oamenii să dea slavă lui Dumnezeu, dacă nu facem asta noi înșine? Putem? Haide, 

putem? În nici un caz, nu se poate. 

Te rog, lasă-mă să închei asta. Nu numai că este esențial - dacă vrem să fim martori 

eficienți pentru rege - să avem un caracter asemănător lui Hristos, dar este, de asemenea, 

esențial să avem un caracter asemănător lui Hristos, pentru a fi cetățeni potriviți pentru 

împărăție. Cetățeni potriviți pentru regat. 

Acum, să știți că formarea noastră de caractere nu câștigă viața veșnică pentru noi. Dar 

dezvoltarea caracterului nostru este esențială dacă vom fi pregătiți să ne bucurăm de viața 

veșnică. Te-ai prins? E o distincție, o distincție foarte vitală. Ea nu ne dă dreptul la cer, ca și în 

câștigarea acestuia, dar ne face potriviți să trăim acolo, și ne pregătește să ne bucurăm de ea. 

Vom dezvolta mult mai atent în studiile viitoare. Dar eu sunt aici pentru a insista, în acest 

moment, că, dacă vom fi cetățeni potriviți pentru împărăție, și gata să pășim în acel loc sfânt 

trebuie să fim acum, în timpul nostru de probă, prin harul lui Dumnezeu, și pentru dragostea lui 

Hristos - oameni sfinți. ”Sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.” {Heb 12:14} 

Acum, în timpul perioadei de probă, trebuie să ne pregătim să trăim în rai. Amin?  

Vezi tu, Comentariu biblic, Volumul 7, pagina 970: ”Sigiliul Dumnezeului cel viu 

va fi pus asupra celor care poartă o asemănare cu Hristos în caracter.” Vezi tu, trebuie să 

fim semnați, pecetluiți, înainte să putem fi livrați. Semnat, primim numele lui Hristos, și care 

este numele Său? El a proclamat-o pe Muntele Sinai: ”Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu 

plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie.” {Ex 34:6} 

Aceasta este restaurarea caracterului lui Dumnezeu în noi. Pentru a fi pecetluit, trebuie să fim 

atât de stabili în adevăr, că mai degrabă mor decât să încalce cu bună știință legea lui 

Dumnezeu, pentru dragostea lui Isus. {5T 53.2} Când ajungem la această experiență, suntem 

gata să fim livrați în regat. Dar acum, în timpul vieții de probă, trebuie să avem semnătura 

numelui lui Dumnezeu și să devenim pecetluiți în asemănarea caracterului lui Dumnezeu. 

Suntem în curs de pregătire - să ne schimbăm analogia rapid în încheiere - suntem în 

curs de pregătire să facem parte din acel templu viu pe care Duhul Sfânt îl va locui în 

plenitudine, în Cer, pentru eternitate. Dar pentru a face parte din acel templu viu, trebuie să 

devenim pietre vii acum și să fim temple în miniatură acum, în care Duhul Sfânt locuiește. 

Urmărești asta? 1 Petru 2:5: ”Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă 

duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, 

prin Isus Hristos.” Dar te rog, observă ceva foarte important aici. 1 Regi 6:7. Când templul 

tipic a fost construit, au fost pietrele tăiate și netezite acolo? Nu, toate erau tăiate și lustruite. E 

important? 1 Regi 6:7: ”Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite gata înainte 

de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în 

templu în timpul zidirii.”  

http://www.revivalseminars.org/


Din Slavă în Slavă - 03 - www.RevivalSeminars.org                          ”El Își face Socotelile în Suflet”  

 10 

Care e lectia de obiect? Ascultați: Spiritul Profetic, volumul 3, pagina 40: ”Pietrele 

nu erau pregătite pentru locurile lor pentru a fi zidit peretele templului; toată montarea, 

toată montarea și planificarea au fost făcute înainte de a fi aduse la locul de construcție. 

Deci, toată montarea și lustruirea de caracter trebuie să fie făcute în timpul de probă a 

omului.” Amin? ”Când Hristos va veni din nou pe pământ, nu va veni ca să purifice și să 

perfecționeze caracterele oamenilor și să le ducă în cer. Lucrarea Sa va fi doar să schimbe 

trupurile lor coruptibile și să le modeleze ca pe cel mai glorios trup al lui Hristos. Doar 

un caracter simetric și perfect le va da în acea zi dreptul oamenilor la atingerea finală a 

nemuririi.” Amin? 

Vedeți dragilor, în Isaia 60:7, Dumnezeu ne spune: ”casa slavei Mele o voi face și mai 

slăvită.” Ce înseamnă aceasta? Cei care sunt candidați pentru slăvire, sunt doar aceia care prin 

puterea Duhului Sfânt, au fost schimbați din slavă în slavă și au devenit casa slavei Sale. Amin? 

Am învățat, cu alte cuvinte, să reflectăm caracterul Său aici și acum, și astfel, ne-am pregătit 

pentru atingerea finală a nemuririi, care se numește ”slăvire”. Dar te rog, nu te păcăli să crezi 

că caracterul tău va fi schimbat într-o clipă, într-o clipeală din ochi. {1 Cor 15:52} Dacă 

caracterul tău va fi schimbat, va fi schimbat, când? ... Acum, și nu mai e mult timp. Amin? 

Dragilor, nu avem timp de pierdut. Dumnezeu să ne ajute să devenim serioși în a 

coopera cu puterea transformatoare a Duhului Sfânt, pentru ca noi să fim schimbați din slavă 

în slavă; și să fim martori eficienți pentru rege, și cetățeni potriviți pentru împărăție. Să ne 

ridicăm pentru rugăciunea de încheiere. 

Tată, îți mulțumesc pentru planul de mântuire; conceput în eternitate trecut, și pus în 

aplicare la costul infinit pentru tine și pentru Fiul Tău, dar suficient pentru a ne schimba. De 

la oamenii naturali egoiști, urâți, răi, rebeli care suntem prin natura noastră; în oameni 

iubitori, iubiți și uniți care putem deveni prin har. Tată, te rog, ajută-ne să experimentăm 

această schimbare în inimile noastre, în casele noastre, în bisericile noastre; ca noi să putem 

fi reflectorizanți ai caracterului minunat al lui Isus și, astfel, să devenim martori eficienți pentru 

rege și cetățeni potriviți pentru împărăție. Și apoi vino, și ia-ne acasă, și fă-ne o parte din acel 

templu, care Te va glorifica prin veacurile neîncetate ale eternității. Aceasta este rugăciunea 

noastră în numele lui Isus. Amin. 
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