
”Domnul, Neprihănirea noastră” 

14, Partea 1 
Din Slavă în Slavă 

 

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.” 

Bună seara, bună seara; bine ați revenit. Mă bucur că vă avem cu noi pentru continuare 

seminarului nostru intitulat ”Din Slavă în Slavă...” un seminar despre principiile formării 

caracterului creștin. Studiem cu sârguință împreună cea mai importantă lucrare încredințată 

vreodată făpturilor omenești. Și anume formarea de caractere. Dacă nu poți răspunde la 

întrebarea asta până acum, ai o problemă. Puteți repeta din memorie declarația noastră cheie cu 

care am început această serie, și la care ne vom tot întoarce? Educație pagina 225? Încearcă s-

o spui cu mine din memorie, bine? Văd că îți deschizi repede cărțile, ca să te uiți și să trișezi. 

Educație pagina 225; să încercăm: ”Formarea caracterului este cea mai importantă 

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

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

Regele vine în curând. Oh, eu cred, dragilor, cu toată inima. 

Și totuși avem multe de făcut și prea puțin timp. Și care este sarcina noastră? E dublă. 

Avem Evanghelia de dus locuitorilor pământului, oricărui, oricărei seminții, oricărei 

limbi. {Apoc 14:6}, și avem propriile noastre vieți de pregătit. {Ev 12:14} 

Dar vă rog să știți că realizarea cu succes a ambelor sarcini depinde de un singur lucru, 

și anume formarea unui caracter asemănător lui Hristos. Pentru că numai cu un caracter 

asemănător lui Hristos putem fi martori eficienți pentru rege, și cetățeni potriviți pentru 

Împărăție. Și din moment ce regele vine în curând, prieteni, insist că nu există un subiect mai 

important de studiat cu sârguință decât cel cu care ne confruntăm seară de seară. Și vă 

mulțumesc că sunteți dispuși să investiți timpul vostru pentru acest studiu. Rugăciunea mea este 

ca aceasta să culeagă roade eterne pentru voi și să fie o binecuvântare personală foarte mare. Și 

asta doar dacă studiați Cuvântul lui Dumnezeu cu mine sub influența și îndrumarea Duhului 

Sfânt. Acesta este singurul mod în care studiul Cuvântului lui Dumnezeu poate fi o 

binecuvântare. Și singurul mod în care pot fi un canal al binecuvântării lui Dumnezeu, este dacă 

El... este dacă El îndrăznește să mă folosească și să vorbească prin mine, în ciuda mea. Și vă 

cer să faceți asta în seara asta și v-aș invita și pe voi să vă rugați pentru voi înșivă. Să începem, 

așa cum ne-am obișnuit, în genunchi, pentru câteva momente de rugăciune. 

Tată, în Numele lui Isus, Domnul Neprihănirea noastră, venim în prezența Ta în această 

seară, în primul rând să-Ți mulțumim pentru privilegiul de a te numi Tată. Este atât de bine să 

fim fiii și fiicele Tale. Nu apreciem acest privilegiu așa cum ar trebui, dar cu cât începem să 

înțelegem mai bine prețul plătit, cu atât îl apreciem mai mult. Suntem copiii tăi cumpărați de 

sânge. Mulțumesc Tată, mulțumesc Isus, pentru plata acestui preț. Și îți mulțumesc, Tată, că, 

datorită Fratelui nostru mai mare și demnității Sale, putem veni în prezența Ta încrezători că 

Ne primești, la fel cum Îl primești pe Fiul Tău, pentru că Tu alegi să ne vezi nu așa suntem noi 

înșine, ci așa cum suntem în El. Suntem acceptați în Preaiubit și ne încurajează și ne dă 

încredere să ne apropiem de Tine chiar acum și să-Ți cerem Ție ceea ce avem nevoie mai presus 

de toate, și anume revărsarea Duhului Sfânt. Te rog, Părinte, ne-am adunat aici cu scopul de 
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a studia Cuvântul Tău, dar nu putem reuși în căutarea cunoașterii adevărului decât dacă Duhul 

Adevărului este aici cu noi. Nu numai în proclamarea adevărului, ci și în primirea lui, fie ca 

Spiritul Tău să fie puternic prezent. Și părinte, aș cere, de asemenea, ca Tu să creezi pentru noi 

aici un sanctuar spiritual, liber de interferența dușmanului adevărului. Satana știe mai bine 

decât oricare dintre noi în seara asta puterea adevărului de a ne elibera, și de aceea se teme 

de ea mai mult decât orice altceva. Și el va face tot ce-i stă în putere să ne împiedice să-l auzim, 

să-l înțelegem, să-l apreciem și să-l aplicăm în viețile noastre. Dar Părinte, vreau să revendic 

sângele lui Hristos împotriva dușmanului, și pun acel sânge pe ușa acestei biserici, și proclam 

acest loc drept un refugiu sigur. Trimite îngeri care excelează în putere pentru a reține puterile 

răului. Și să creăm pentru noi aici un sanctuar spiritual unde, fără interferențe, putem auzi 

adevărul. Te rog să asculți această rugăciune, pentru că o cer în numele lui Isus, amin. 

Ai primit următoarea tranșă de material, sper. Și trebuie să începem în seara asta la 

pagina 31, nu-i așa? Cu lecția 14, intitulată: ”Domnul, Neprihănirea noastră.” {Ier 23:6} Îmi 

place numele ăsta. Acesta este unul dintre numele mele preferate pentru Domnul și Salvatorul 

nostru, Isus Hristos. Și este profund semnificativ, așa cum sper că vom ajunge să-l descoperim 

pe parcursul studiului Cuvântului lui Dumnezeu în seara asta. 

Am remarcat că primind dubla dispoziție de har pe care o găsim la poalele crucii, slava 

lui Dumnezeu sau caracterul Său pot fi restaurate în noi. Această dublă prevedere a harului este 

simbolizată în sânge și în apă. Prin sânge suntem neprihăniți. Asta e temelia pe care construim 

un caracter. Asta e roca de bază. Și dragilor, vă rog să știți că un personaj nu poate trece prin 

încercările care sunt chiar înaintea noastră, decât dacă este construit pe temelia dreptății prin 

credința în sângele lui Isus. Nu poate sta în picioare. Orice altă fundație se scufundă în nisip. Și 

deși s-ar putea să poți construi un sicriu destul de elegant, vopsit pe nisipul care se scufundă... 

Ascultă-mă acum! Când dă ploaia, vin șuvoaiele {Mat 7:25}, ce se va întâmpla cu acea clădire 

de caractere? Se va prăbuși. Îți amintești cântecul pe care îl cântam cu toții la Școala de Sabat... 

despre înțelept și prost. Sângele ne dă temelia pe care putem construi. 

Și apoi apa ne dă puterea de a construi un caracter spre slava lui Isus Hristos. Apa 

simbolizează Duhul Sfânt. Și când primim împărtășirea Duhului lui Hristos, amintiți-vă că 

neprihănirea lui Hristos împărtășită nouă ne sfințește. Dreptatea lui Hristos ne-a fost atribuită - 

asta ne neprihănește. Dar când primim neprihănirea împărtășită a lui Hristos, primind Spiritul 

Său, astfel ni se permite să fim schimbați... în omul interior din interior spre exterior, 

”transformat prin reînnoirea minților noastre,” {Rom 12:2} ”schimbat... din slavă în 

slavă,” după cum spune textul nostru cheie pentru întregul seminar, prin Duhul Domnului. {2 

Cor 3:18} Și din slavă în slavă, este pur și simplu un alt mod de a spune de la o etapă de 

dezvoltare a caracterului la alta. Continuăm să construim un templu al caracterului spre slava 

lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. 

Acum, dragilor, trebuie să vă avertizez cu privire la o capcană foarte, foarte periculoasă, 

în care e ușor să cazi atunci când vine vorba de formarea caracterului. Vă rog să fiți atenți... Vă 

rog ascultați-mă! Și vreau să fiți la curent cu acest lucru, pentru că mă tem că mulți dintre 

preaiubiții mei credincioși adventiști de ziua a șaptea s-au împiedicat și au căzut în această 

capcană. Și nu îndrăznesc să spun așa ceva din proprie autoritate, dar o spun cu autoritatea 

verdictului adevăratului martor cu privire la biserica din timpul sfârșitului. Care e capcana? 

Prima noastră referință din Lecția 14: Semnele timpurilor, 27 martie 1893, identifică cu 

precizie această capcană. ”O experiență autentică va duce la formarea unui caracter 

asemănător lui Hristos.” Pauză. În ce va rezulta o experiență autentică? În formarea unui 

caracter asemănător lui Hristos. Prin urmare, dacă nu există nici o formare a unui caracter 

asemănător lui Hristos, ce ar trebui să ne spună acest lucru cu privire la experiența noastră? Că 

nu e autentică. Suntem cu toții împreună? ”O experiență autentică va duce la formarea unui 

caracter asemănător lui Hristos. Dar, dar...” Aici e capcana, ai grijă. ”Cu excepția cazului 
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în care există o oră ...” Ce să fie? ”o dependență orară de Hristos, creșterea cunoștințelor 

și privilegiilor va duce la încrederea în sine și la dreptatea de sine. ... Sufletul trebuie să 

renunțe la toate meritele, și să se încreadă deplin în meritul Celui care este prea înțelept 

pentru a greși.” Dragilor, care este această capcană în care putem cădea așa ușor? ... pe măsură 

ce creștem în viața sfințită, pe măsură ce creștem din slavă în slavă... care este? Este încrederea 

în sine și neprihănirea de sine. Încrederea în sine și neprihănirea de sine. Și dragilor, aceasta a 

fost o problemă de-a lungul istoriei creștinătății. 

Pavel apostolul aborda frecvent această problemă, nu-i așa? Exemplu, Galateni 5:4: 

”Voi, care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin Lege, v-ați despărțit de Hristos; ați căzut 

din har.” Ei au fost la început neprihăniți prin credință, dar pe măsură ce au crescut și s-au 

maturizat și au învățat să meargă pe jos și să vorbească, au început să devină încrezători în sine 

și neprihăniți de sine. 

Și dragilor este atât de ușor pentru noi să facem același lucru. Aceasta este tendința 

naturii umane, și cu toții o avem în comun. Și ce ne face asta să facem? Ne conduce în aceste 

complexe dezgustătoare de superioritate pe care le avem în inimile noastre. Evidențiat în 

cuvintele fariseului, Luca 18:11: ”Fariseul sta în picioare şi a început să se roage în sine 

astfel: ‘Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni.”  

 Dragilor, vă rog să știți că se întâmplă multe lucruri, chiar și în această biserică iubită a 

noastră. Semnele Timurilor, 21 octombrie 1897: ”Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca 

ceilalți oameni.” Această rugăciune reprezintă rugăciunile multora.” Ai auzit asta? Această 

rugăciune reprezintă rugăciunile multora! ”Ei cred că, deoarece îndeplinesc îndatoriri 

religioase exterioare, au dreptul la aprobarea lui Dumnezeu. Asemenea fariseului, ei 

spun: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt la fel ca ceilalți oameni. Dar ei sunt egocentrici 

și auto-suficienți ...” Cu alte cuvinte, au căzut în această capcană mortală, nu-i așa? Au căzut 

în această capcană mortală. Și dragilor, știți, am descoperit că cu cât știm mai multe despre ceea 

ce ar trebui și n-ar trebui să facem, cu atât mai mult reușim să ne aducem comportamentul în 

conformitate cu litera legii, cu atât suntem mai predispuși să cădem în această capcană. Și noi, 

dintre toți oamenii, am primit multă lumină și adevăr. Amin? Ni s-a dat atât de multă lumină și 

adevăr, și avem, unii dintre noi conștient, unii dintre noi în subconștient, acest complex de 

superioritate. 

Din cauza a tot ceea ce avem, mai mult decât alții, ne credem a fi bogați, ne-am 

îmbogățit și n-avem nevoie de nimic. Și apropo, inspirația, imediat după acea declarație pe care 

am citit-o în Apocalipsa 3:17: ”Eu sunt bogat, m-am îmbogățit și nu am nevoie de nimic.” 

Și cine spune asta? Biserica laodiceană. Și care biserică este biserica laodiceană? Haide, 

recunoaște cu mine. E biserica din timpul sfârșitului. Suntem la sfârșitul timpului? Deci, 

evident, aceasta este o problemă cu noi. Vei recunoaște asta? Evident, și noi am căzut în această 

capcană. 

Semnele Timpurilor, 9 mai 1892: ”Marele pericol pentru oamenii care pretind a 

crede adevărul pentru acest moment ...” Despre cine vorbește? Despre noi. ”Marele pericol 

pentru oamenii care pretind a crede adevărul pentru acest timp este că ei se vor simți ca 

și cum ar avea dreptul la binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că au făcut acest sacrificiu 

sau acel sacrificiu, au făcut aceasta sau acea lucrare bună pentru Domnul.” Pauză. Ce ne 

dă dreptul la orice binecuvântări de la Dumnezeu? Neprihănirea atribuită a lui Isus Hristos – 

Amin? Neprihănirea împărtășită nu ne dă dreptul la nimic. Este doar ceea ce ne dă o condiție 

pentru a ne bucura de ceea ce Hristos a cumpărat pentru noi, amin? Te rog să nu crezi niciodată 

că viața sfințită este meritorie și îți dă dreptul la orice. Asta tindem noi să credem, și asta ne 

face să alunecăm în această capcană despre care încerc să vă avertizez în seara asta. Citind din 

nou: ”Marele pericol pentru oamenii care pretind a crede adevărul pentru acest timp este 

că ei se vor simți ca și cum ar avea dreptul la binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că au 
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făcut acest sacrificiu sau acel sacrificiu, au făcut aceasta sau acea lucrare bună pentru 

Domnul. Vă imaginați că, deoarece ați decis să țineți Sabatul Domnului, Dumnezeu este 

obligat față de tine și că ai meritat binecuvântarea Sa?” Aceasta este o întrebare 

neîncrezătoare pe care ea o pune. ”Sacrificiul pe care l-ați făcut vă pare suficient pentru a 

vă da dreptul la darurile bogate ale lui Dumnezeu? Dacă aveți o apreciere a lucrării pe 

care Hristos a făcut-o pentru voi, veți vedea că nu există nici un merit în voi înșivă sau în 

lucrarea voastră.” Amin? ”Vei vedea starea pierdută și vei deveni sărac în spirit. Nu există 

decât un singur lucru de făcut pentru cei săraci în duh, și anume să privească în mod 

continuu spre Isus, să creadă în Cel pe care Tatăl L-a trimis.” 

Vedeți dragilor, acesta este singurul lucru care ne va împiedica să cădem în această 

capcană. Să ne uităm continuu și să depindem exclusiv de neprihănirea lui Isus Hristos. Numai 

asta ne va ține departe de această capcană. Când începem să ne luăm ochii de la Isus și să ne 

uităm la noi înșine și să admirăm progresul pe care îl facem. Atunci avem mari probleme. Vă 

rog să fiți atenți. Romani 3:20 și următoarele: ”Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit 

înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului. 

Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu” ”...neprihănirea” cui? ”a lui 

Dumnezeu.” Ce fel de neprihănire e asta? Infinită... neprihănire infinită. ”Dar acum s-a arătat 

o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără lege” A dezvăluit-o unde? În persoana lui Isus 

Hristos. Amin? ”fără lege, desprea mărturisesc Legea și proorocii, și anume neprihănirea 

dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți cei ce cred în El. 

Nu este nici o deosebire. Căci toți au păcătuit...” Și ce, dragii mei prieteni? ”și sunt lipsiți 

de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin 

răscumpărarea care este în Hristos Isus.” Ne vezi pe toți, indiferent cine suntem, indiferent 

de câtă lumină am avut, indiferent cât de evlavios am trăit, ”Toți am păcătuit și ne lipsește” 

De aceea, noi toți, pentru a fi neprihăniți, pentru a îndeplini standardul infinit al Legii lui 

Dumnezeu, care este necesar pentru a fi neprihănit, trebuie să avem o neprihănire mai bună, 

mai mare decât orice găsim vreodată în noi înșine. Trebuie să avem neprihănirea lui Dumnezeu, 

pe care o gasim doar unde? În Isus Hristos... în Isus Hristos... în Isus Hristos. 

Acum, fraza aceea mică: ”Toți am păcătuit și ne lipsește...” Am mai observat asta, dar 

trebuie să reiterez acest context. Verbul grecesc care este tradus ”ne lipsește” este în timpul 

prezent activ. Îți amintești că ți-am spus asta mai devreme? Prezent activ: care este timpul activ 

prezent? Asta înseamnă acțiune continuă, continuă, oricare ar fi acțiunea. În acest caz, este a ne 

lipsi. Pavel ne spune literalmente că toți am păcătuit, am încălcat legea, și noi toți ce? Ne lipsește 

slava lui Dumnezeu. Și amintiți-vă, slava lui Dumnezeu este caracterul Său {ST 3 

septembrie 1902 par. 6} și legea este transcrierea sa {COL 315.1}. Deci ceea ce ne spune de 

fapt este că toți au încălcat legea, și nu prea au ajuns la standardul infinit. Nu e de mirare că 

trebuie să depindem de neprihănirea altcuiva pentru a ne neprihăni. Nu e de mirare, ”Prin 

faptele legii nu va fi nici un trup neprihănit.” Vezi asta? 

Cine are o neprihănire care îndeplinește standardul infinit? Cine are neprihănirea lui 

Dumnezeu? Isus Hristos... Isus Hristos. Evrei 1:3: ”El, care este oglindirea slavei Lui și 

întipărirea Ființei Lui” Isus nu a fost lipsit de slavă, nu-i așa? Noi suntem, dar El este 

strălucirea slavei Sale. E vreo diferență? Da. Isus este strălucirea nediminuată a caracterului 

Tatălui Său. Avea un caracter infinit perfect. El este singurul căruia nu i-a lipsit. Cum rămâne 

cu noi toți în comparație cu El? Ascultă: Muntele Binecuvântărilor, pagina 49: ”Frumusețea 

divină a caracterului lui Hristos, dintre care cei mai nobili și mai blânzi dintre oameni 

sunt doar o reflexie slabă; ... a fost o reprezentare vie a caracterului legii lui Dumnezeu.” 

Wow! Ai auzit asta? 

În primul rând, care a fost caracterul lui Hristos? A fost o reprezentare vie a caracterului 

legii lui Dumnezeu. A fost o frumusețe divină manifestată. Dar vă rog să observați, cei mai 
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nobili și mai blânzi dintre oameni în comparație sunt doar ce? În comparație cu Hristos sunt, 

ce? O reflexie slabă. Asta înseamnă umilință. Cel mai nobil și mai blând dintre oameni... Bine, 

cine vrea să pretindă în seara asta să fie în acel grup ilustru? E cineva aici? Bine, mă bucur că 

nimeni nu a avut îndrăzneala să ridice mâna. Cine ar putea fi candidați pentru acest grup ilustru? 

... cel mai nobil și cel mai blând dintre oameni? Spune-mi câțiva. Enoh, Daniel, Moise, Ioan, 

Ilie, da, știi... cei mai grei, cei mai evlavioși oameni din vechime. Dar chiar și acest grup, 

dragilor, chiar și acest grup sunt doar ce? O reflecție slabă a frumuseții divine a caracterului lui 

Isus Hristos. Nu e de mirare, nu e de mirare că viața sfințită nu este niciodată suficientă pentru 

a ne neprihăni. Nu contează cât de sfințit devii, tot ești lipsit de slavă. Chiar și Daniel! Apropo, 

Daniel este singurul pe care-l cunosc, altul decât Isus Hristos, despre care Scriptura nu 

înregistrează nicio vină, nicio greșeală. El ar fi cu siguranță un candidat pentru a fi în acest 

grup, cel mai nobil și cel mai blând dintre oameni. Dar totuși, în comparație cu Hristos, el este 

doar ce? O reflecție slabă. E destul de umilitor, nu-i așa? O reflecție slabă. 

Acesta ar fi un motiv, totuși. Vă amintiți Mărturii, Volumul 6, pagina 60? ”.. viața 

lui Hristos dezvăluie un caracter infinit perfect.” Desigur, cel mai nobil și cel mai blând 

dintre oameni nu va fi decât o reflecție slabă în comparație cu strălucirea slavei Tatălui. Cartea 

de dimineață, That I may know Him, pagina 44: ”Caracterul său a fost absolut perfect.” 

”Absolut perfect.” Acum, dragilor, standardul care trebuie îndeplinit pentru ca noi să fim 

neprihăniți este standardul infinit al legii lui Dumnezeu. Prin urmare, singura perfecțiune de 

caracter care va îndeplini acest standard este perfecțiunea infinită a caracterului lui Isus Hristos. 

Amin? Acesta este singurul personaj care va îndeplini acest standard și astfel ne va neprihăni. 

Și astfel ce clasă? Ne va neprihăni. Dar vă rog să urmați... Vă rog să urmați. Există un standard 

pe care Dumnezeu ni-l impune, prin harul Său, pentru formarea caracterului nostru. Care este 

acest standard? Care este acest standard? 

Ascultați această declarație remarcabilă; este atât de profund semnificativă. Mărturii, 

Volumul 2, pagina 549: ”El este un exemplu...” Despre cine vorbim? Despre Isus Hristos ”El 

este un exemplu desăvârșit și sfânt, care ne-a fost dat să-L imităm. Noi nu vom egala 

Modelul,” Ai auzit asta? Vreau să repet asta. Noi ce? ”nu vom egala Modelul” Vreau să spun 

că este logic să concluzionăm doar atunci când recunoașteți că Hristos a dezvăluit un caracter 

infinit perfect. Vrea cineva de aici să dezvăluie un caracter infinit perfect? Propune cineva aici 

să fie strălucirea slavei lui Dumnezeu? Când chiar și Adam fără păcat a fost doar în asemănare. 

Bine, bine. ”Nu vom egala Modelul.” Și apropo, toți oamenii din șanțul ăsta... Îți amintești 

cine e în șanțul ăsta? Antinomii, oamenii ieftini ai harului. Tuturor le place ce am spus. Sunt 

înclinați să spună: ”Predica-l frate, amin” Și apropo, legaliștilor nu prea le convine ce am spus 

eu aici. Ascultă, trebuie să citesc mai departe. ”Noi nu vom egala Modelul, și nici nu vom fi 

aprobați de Dumnezeu, dacă nu-L copiem și, după capacitatea pe care ne-a dat-o 

Dumnezeu, nu ne asemănăm cu El.” Amin? Vezi tu, acesta este standardul pe care Dumnezeu 

ni-l impune în dezvoltarea propriului nostru caracter. El ne cere să semănăm cât putem de mult 

cu modelul infinit perfect. Amin? E corect? Da, este nerezonabil? Nu. El dorește ca noi, pentru 

dragostea lui Hristos, să strălucim cât de puternic putem, cu lumina reflectată a caracterului 

Său. Dar El nu se așteaptă ca noi să strălucim la fel ca soarele însuși. Se așteaptă ca noi, totuși, 

să fim luni pline pentru Isus. Amin? Prieteni, vreau să repet asta. Dumnezeu nu se așteaptă ca 

noi să strălucim la fel ca soarele. Dar El se așteaptă ca noi să strălucim cât de tare putem. Se 

așteaptă ca noi, cu alte cuvinte, să fim, ce? Luni pline. 

Vă amintiți în primul nostru studiu când ne-am uitat la Isaia capitolul 60? Isus este 

simbolizat de soare. Biserica este simbolizată de ce? De lună. Care e singurul mod în care luna 

poate străluci? Reflectând lumina soarelui. Și trebuie să învățăm să strălucim ”din slavă în 

slavă”, de la o semilună la un sfert de lună, ”în slavă” - la o jumătate de lună, ”în slavă” - la 

trei sferturi de lună, până când în cele din urmă suntem ce? O lună plină. Dar chiar și o lună 
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plină este doar o reflecție slabă a frumuseții divine a Soarelui dreptății. Amin? Dar Dumnezeu 

se așteaptă ca noi, pentru dragostea lui Hristos, să strălucim cât de tare putem... ... în 

conformitate cu două lucruri - urmați acest lucru, vă rog să înțelegeți acest lucru - Toată lumina 

pe care o avem, în funcție de capacitatea noastră de a reflecta această lumină. Acestea sunt cele 

două calificări. Care sunt cele două lucruri pe care Dumnezeu ni le impune? Lumina pe care o 

avem, și capacitatea pe care o avem de a reflecta acea lumină.  

Asta variază de la o persoană la alta? Haide, așa e? Desigur. Dumnezeu ne consideră pe 

toți responsabili pentru același standard? Nu. Dar El ne consideră responsabili pentru lumina 

pe care am primit-o și pentru abilitatea pe care o avem de a reflecta acea lumină. Și acesta, 

apropo, este exact motivul pentru care nu îndrăznim să ne judecăm unul pe altul. Amin? Pentru 

că avem lumină diferită, și avem abilități diferite de a merge în acea lumină, și de a reflecta 

acea lumină. Și apropo, vă rog să rețineți, de asemenea, că atât lumina cât și capacitatea trebuie 

să fie întotdeauna în creștere. Amin? Prin urmare, ceea ce ar putea fi perfecțiunea în caracter 

pentru noi astăzi ... Și perfecțiunea caracterului este într-adevăr mersul în toată lumina pe care 

o ai, în funcție de toate abilitățile pe care le ai, reflectând acea lumină. Dar perfecțiunea 

caracterului de azi nu va fi suficientă pentru mâine, pentru că mâine primim mai multă lumină. 

Și pe măsură ce reflectăm această lumină, capacitatea noastră de a reflecta crește. Amin? Deci, 

vom crește din ce? Din slavă în slavă. Dar în fiecare etapă putem fi lună plină. Amin? Are sens 

pentru tine? Comunicăm clar? În fiecare etapă putem fi perfecți... în fiecare etapă. Dar 

perfecțiunea noastră nu este statică, este dinamică; creștem în perfecțiune. 

Observați modul în care inspirația vorbește despre acest lucru în continuare. Review 

and Herald, 1 noiembrie 1892: ”Cei care așteaptă să vadă o schimbare magică în 

caracterul lor, fără un efort hotărât din partea lor, vor fi dezamăgiți. Cu puterile noastre 

limitate...” Vă rog să rețineți limbajul. ”Cu puterile noastre limitate... trebuie să fim la fel 

de sfinți în sfera noastră așa cum Dumnezeu este sfânt în sfera Sa. În măsura abilităților 

noastre, trebuie să manifestăm adevărul, dragostea și excelența caracterului divin și, din 

acest motiv, trebuie să tragem din fântâna vie.” Și ce curge din fântâna vie? Apa, care este 

ce? Duhul Sfânt, care singur ne poate schimba din slavă în slavă. Vezi cum se leagă toate? ”Cu 

puterile noastre limitate, trebuie să fim la fel de sfinți în sfera noastră la fel cum 

Dumnezeu este sfânt în sfera Sa.” O lună plină. Este la fel de sfânt în sfera sa cum Dumnezeu, 

Soarele Dreptății, este sfânt în sfera Sa. Ești cu mine? Dar e doar o reflecție slabă. Vezi cum 

funcționează asta? 

Acum, Mesaje selectate, Volumul 3, pagina 195: Ascultați această declarație 

remarcabilă și lăsați-o să vă umilească, dragi prieteni. Împărtășim aceste lucruri pentru că 

încercăm să ne asigurăm că prin adevăr vom fi ținuți departe de această capcană mortală în care 

suntem predispuși să cădem ca popor, această capcană a auto-neprihănirii. Mesaje selectate, 

volumul 3, pagina 195: ”Isus își iubește copiii, chiar dacă aceștia greșesc.” ”Isus își iubește 

poporul, chiar dacă ei fac o greșeală. El ține ochii pe ei, și când vor face tot posibilul, 

chemându-L pe Dumnezeu pentru ajutor, să fie siguri că slujirea va fi acceptată, deși 

imperfectă.” Ești umil? Când facem tot ce putem, chemându-L pe Dumnezeu pentru ajutorul 

Său, slujirea este încă imperfectă. Și toți care sunteți cu adevărat sinceri cu voi înșivă, și cu 

Dumnezeu, să stiți că așa e... Știi că așa stau lucrurile... cel mai bun, în puterea lui Dumnezeu! 

Nu vorbim despre puterea ta. Duhul tău cel mai bine împuternicit este încă imperfect. Nu e de 

mirare că nu ne putem baza pe viața sfințită sau chiar pe supunerea împuternicită de Duh, pentru 

a ne neprihăni. Suntem cu toții împreună? Pentru că până și ascultarea celor mai sfințite vieți 

ale Duhului... este încă ce? Haide, recunoaște! E încă imperfectă... E încă imperfectă. 

Care e soluția? Următoarea propoziție: ”Isus este perfect.” Amin? Haide, toată lumea 

ar trebui să spună ”amin”! ”Isus este perfect.” {Amin} ”Neprihănirea lui Hristos le este 

atribuită” ce clasă? Cum este dată neprihănirea lui Hristos? Le e atribuită. Neprihănirea lui 
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Hristos le este atribuită și El va spune: ”Luați veșmintele murdare de la El și îmbrăcați-l cu 

schimbare de raiment.” Isus compensează deficiențele noastre inevitabile.” Oh, asta e o 

frază semnificativă! Gândește-te la asta cu mine. Ce compensează Isus? ”deficiențele noastre 

inevilabile.” E atât de protector. Dacă vom înțelege asta, va fi folositor să ne țină departe de 

ambele șanțuri. Haide, gândește-te cu mine la asta. Cum ne ține această frază, ”deficiențe 

inevitabile,” departe de acest șanț, șanț de legalism? Când vom face tot ce putem, încă mai sunt 

deficiențe, e încă imperfectă. ”Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin 

faptele Legii.” {Rom 3:20} Ascultarea ta alimentată de Duh, sfințită, încă lipsește, dragi 

legaliști; așadar, nu vă puteți baza pe asta pentru a vă neprihăni. Înțelegem cu toții? 

Ce e în fraza asta ca să vă ajute să ieșiți din șanț? Isus compensează pentru ce fel de 

deficiențe, dragi colegi antinomieni? Ce fel? ”Deficiențe inevitabile.” Isus compensează 

pentru ce fel de deficiențe? ”Deficiențe inevitabile.” Acum, ce sunt deficiențele inevitabile? 

Ne vom ocupa de asta. Dar vă rog, în acest context, recunoașteți un adevăr prețios și luați curaj. 

Isus este ce? E perfect. În Conflict și Curaj, pagina 111. Se găsește și în Patriarhi și Profeți, 

pagina 480, dacă doriți o referință mai accesibilă. Patriarhi și profeți pagina 480: 

”Mântuitorul nostru nu a manifestat nici o slăbiciune sau nedesăvârșire;” Amin? Isus avea 

vreo imperfecțiune? Nu, i-a lipsit slava? Nu, slavă Domnului. Avem în El, atunci, o perfecțiune 

absolută care îndeplinește standardul infinit. Da! Slavă Domnului. Și ascultați: Review and 

Herald, 16 iunie 1896: ”Prin planul misterios al mântuirii, harul a fost oferit, astfel încât 

lucrarea imperfectă a agentului uman să poată fi acceptată în numele lui Isus Avocatul 

nostru.” Amin? Asta ar trebui să vă încânte până la inimă, dragilor. Și dacă ești sincer cu tine 

însuți, știi că cel mai bun lucru e scurt, și asta ar trebui să te încânte. 

Dar știi pentru cine nu e palpitant? Acest lucru nu este palpitant pentru cei care au fost 

convinși pentru o lungă perioadă de timp că au ceea ce legea cere, și ei sunt neprihăniți din 

cauza supunerii lor. Nu sunt mulțumiți de acest adevăr pentru că pune slava omului unde? În 

praf. Și inima mândră în mod natural nu este foarte mulțumită de faptul că acestea nu pot lua 

absolut nici un credit pentru statul în picioare în fața lui Dumnezeu. ”Prin planul misterios al 

mântuirii, harul a fost furnizat astfel încât lucrarea imperfectă a agentului uman să poată 

fi acceptată în numele lui Isus Avocatul nostru.” Îl laud pe Dumnezeu pentru numele lui 

Isus, Avocatul nostru. Și cum îl cheamă? Domnul Neprihănirea noastră. Îmi place numele ăsta! 

Mai multe despre asta mai târziu; voi rezista să nu trec direct la asta. 

Evrei capitolul 13:20: ”Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui 

veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, 21 să vă facă 

desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin 

Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.” Cum este plăcut în ochii lui 

Dumnezeu? Prin cine? Prin Isus Hristos. Amin? Asta e singurul mod prin care oricare dintre 

noi poate fi pe plac, sau orice altceva pe care le facem vreodată poate fi pe placul lui Dumnezeu. 

Este așa cum i-o oferim Lui prin Isus Hristos. Amin? Nu există altă cale să fii plăcut. El spune 

despre voi: ”Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” {Mat 3:17} numai 

când El nu vă vede pe voi, dar Îl vede pe El. Și laudă-L pe Dumnezeu, asta alege să facă când 

suntem unde? În Hristos. Dar dacă suntem în Hristos, atunci Hristos este unde? În noi. Și 

mergem spre plenitudinea abilității noastre în toată lumina care strălucește asupra noastră 

pentru că îl iubim pe Isus. Vezi cum se potrivesc toate? 

Acum, aceste deficiențe inevitabile, ce sunt ele? Ce sunt astea? Haideți să fim foarte 

atenți ce vom încerca să obțineți sub titlul de ”deficiențe inevitabile,” bine? Când ești foarte 

obosit, și glicemia ta este scăzută, și îți pierzi cumpătul cu soțul/soția, este o deficiență 

inevitabilă? Nu, nu, nu, nu, Nu, îmi pare rău, nu este. Pentru că vezi tu, ai fi putut și ar fi trebuit 

să dormi adecvat, și ar fi putut și ar fi trebuit să mănânci corect, și ai fi putut și ar fi trebuit, prin 

harul lui Dumnezeu, să-ți controlezi temperamentul. Nu e o deficiență inevitabilă. 
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Ce este o deficiență inevitabilă? Ei bine, o deficiență inevitabilă se datorează a două 

deficiențe primare. Una este în înțelegerea noastră a voinței lui Dumnezeu, iar a doua este în 

capacitatea noastră de a executa chiar și ceea ce înțelegem. În primul rând, deficitul nostru din 

cauza înțelegerii noastre inadecvate. Ce ne spune Pavel în 1 Corinteni 13:12? ”Acum, vedem 

în chip întunecos;” Dragilor, vă rog să înțelegeți că, în condițiile noastre deteriorate de păcat, 

avem capacitatea de a înțelege chiar voia lui Dumnezeu pentru noi. Vezi tu, este un standard 

infinit de neprihănire, și această minte umană afectată de păcat nu o înțelege pe deplin, prin 

orice întindere a imaginației. Și astfel înțelegerea noastră a voinței lui Dumnezeu nu se 

potrivește, nu-i așa? Sigur că da. Dar slavă lui Dumnezeu, putem crește în cunoaștere în fiecare 

zi datorită voinței lui Dumnezeu. Corect? Și faptul că creștem în fiecare zi este un indiciu clar 

că nu le cunoaștem pe toate. Învățăm din ce în ce mai multe despre voința lui Dumnezeu pe 

măsură ce creștem în viața sfințită. 

Dar ține minte, Dumnezeu nu ne trage la răspundere pentru ceea ce nu știm. Totuși, ne 

trage la răspundere pentru ceea ce știm. Și binecuvântați-vă inimile, permiteți-mi să calific asta: 

ceea ce am fi putut ști dacă am fi căutat cu sârguință să înțelegem. Te rog, nu te juca cu tine 

însuți de data asta. Puteți fi trași la răspundere pentru un standard mai mic, pur și simplu lăsând 

Biblia pe raft pentru a colecta praf? Și cărțile alea roșii de pe raft ca să adune praful? Poți să te 

joci cu Dumnezeu și să spui în ziua judecății: ”Nu știam pentru că nu am avut timp să citesc.” 

Poți să faci asta? Nu, dragilor. Vă rog să știți că suntem responsabili în fața lui Dumnezeu, nu 

numai pentru ceea ce știm, dar pentru ceea ce am fi putut ști, dacă am fi căutat cu sârguință să 

înțelegem voința Sa pentru noi. Dar chiar și atunci când căutăm cu sârguință să înțelegem voința 

Sa, încă vedem printr-un chip întunecat, deci aceasta este o deficiență inevitabilă. 

În domeniul executării a ceea ce înțelegem despre voia lui Dumnezeu, există, de 

asemenea, un deficit, o deficiență care este inevitabilă. Anume? Permiteți-mi să vă citesc o 

declarație remarcabilă, din stiloul de inspirație care descrie acest lucru remarcabil de bine. Se 

găsește în Mesaje selectate, volumul 1, pagina 344. ”Slujbele religioase, rugăciunile, 

laudele, mărturisirea penitentă a păcatului se înalță de la adevărații credincioși ca tămâie 

la sanctuarul ceresc.” Pauză. Gândește-te cu mine la asta. Despre ce vorbim? Vorbim despre 

acte de supunere și fapte bune, pe care adevărații credincioși le oferă lui Dumnezeu, bine? Și 

în paragraful următor, apropo, ea spune în mod specific că aceste lucruri sunt împuternicite și 

inspirate de Duhul Sfânt. Înapoi la afirmație: ”Slujbele religioase, rugăciunile, laudele, 

mărturisirea penitentă a păcatului se înalță de la adevărații credincioși ca tămâie la 

sanctuarul ceresc, dar...” dar! Ascultă: ”... dar trecând prin canalele corupte ale 

umanității, ele sunt atât de pângărite încât, dacă nu sunt purificate de sânge, ele nu pot fi 

niciodată de valoare pentru Dumnezeu.” Ai auzit asta? Cele mai bune acte de închinare și 

supunere ale noastre împuternicite de Spirit, ca și credincioși adevărați, se înalță la cer atât de 

pângărite încât, dacă nu sunt purificate de sânge ele nu pot fi niciodată de valoare pentru 

Dumnezeu. Care e cauza? ”Trecând prin canale corupte ale umanității.” Starea noastră 

păcătoasă, căzută, cauzează această profanare. 

Și apropo, cât timp vom fi canale corupte? Până trupul acesta supus putrezirii să se 

îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. {1 Cor 15:53}, 

dragilor. Atâta timp cât păstrăm această natură coruptibilă, suntem canale care pângăresc chiar 

și ceea ce face Duhul Sfânt prin noi. Înțelegi asta? Nu inventez asta, pur și simplu ți-o citesc 

ție. Ascultă, citesc mai departe: ”Ele...” ce? Slujbele religioase, rugăciunile, laudele etc. ”Ele 

nu se înalță în puritate imaculată, și dacă Mijlocitorul, care este la dreapta lui Dumnezeu, 

prezintă și purifică pe toți prin neprihănirea Sa, nu este acceptabil pentru Dumnezeu.” 

Nu e acceptabil. ”Toată tămâia din corturile pământești trebuie să fie umedă cu picăturile 

de curățare ale sângelui lui Hristos. El ține înaintea Tatălui censorul meritelor Sale, în 

care nu există nici o pată a corupției pământești.” Pauză. Această declarație de aici spune 
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multe cu privire la natura umană a lui Isus Hristos. Rugăciunile lui Hristos, laudele Sale s-au 

înălțat la Tatăl atât de pângărite încât, dacă nu sunt purificate de sânge, ele nu puteau fi niciodată 

acceptate? Oh, dragii mei prieteni, absolut, foarte categoric, nu. De ce? Pentru că nu era același 

canal corupt ca și noi. Amin? Și slavă lui Dumnezeu că El are o neprihănire care îndeplinește 

standardul infinit pentru noi. Amin? 

”El deține în fața Tatălui cenzorul meritelor Sale, în care nu există nici o pată de 

corupție pământească. El adună în acest censor rugăciunile, laudele și confesiunile 

poporului Său și, cu acestea, El își pune propria neprihănire imaculată. Apoi, apoi, 

parfumate cu meritele propitiei lui Hristos, tămâia apare înaintea lui Dumnezeu în 

întregime acceptabilă. Apoi, răspunsurile grațioase sunt returnate.” Îi mulțumesc lui 

Dumnezeu pentru Mijlocitor! Ce spuneți, prieteni? Slavă Domnului pentru Mijlocitor! Am avea 

probleme fără El. Și apoi ultimul paragraf. ”Oh, fie ca toți să vadă că totul în ascultare ...” 

Totul în ce clasă? ”Ascultarea, în penitență, în laudă și mulțumire, trebuie să fie pusă pe 

focul strălucitor al neprihănirii lui Hristos. Parfumul acestei neprihăniri urcă ca un nor 

în jurul scaunului milei.” Toată ascultarea noastră, ascultarea noastră împuternicită de Spirit, 

motivată de iubire, ca și credincioși sfințiți trebuie plasați unde? Pe focul strălucitor al 

neprihănirii lui Hristos. 

De ce? Ce face focul? Epurează, purifică. Înțelegi mai bine de ce viața sfințită nu va 

produce niciodată o supunere care să te neprihănească? Vreau să spun chiar că ascultarea trebuie 

să fie curățată cu sângele lui Hristos, și neprihănirea lui Hristos să fie adăugată înainte de a fi 

acceptabilă ca o jertfă de mulțumire. Și vă rog să știți că prevederea lui Hristos ca Mijlocitor al 

nostru, curățirea Ei cu sângele Său și adăugarea neprihănirii Sale la ea, nu se face astfel încât 

să devină astfel meritoriu - de o mie de ori nu. Se face astfel încât să devină acceptabil ca o 

ofertă de mulțumire. Suntem cu toții împreună? Această spălare trebuie făcută înainte ca 

supunerea noastră să fie acceptabilă ca o ofrandă de mulțumire. Înțelegeți mai bine de ce pur și 

simplu nu avem ceea ce e necesar pentru a ne neprihăni, atunci când vine vorba de supunere. 

Chiar și ascultare motivată de Spirit, motivată de dragoste, încă e lipsită, nu-i așa? E încă 

imperfectă, nu-i așa? Într-adevăr, în cuvintele de inspirație, este atât de pângărită încât ea însăși 

trebuie curățată cu sângele lui Hristos și să aibă dreptatea Sa adăugată la ea. Astea sunt lucruri 

umilitoare, nu-i așa? Dar binecuvântați-vă inimile, aceasta pune toporul la rădăcina celei mai 

subtile forme de legalism, care este o plagă în această biserică iubită. 

Și care este cea mai subtilă formă de legalism? Nu este, ”Eu sunt neprihănit prin 

propriile mele eforturi de a păstra legea.” Nu, nu, nu, nu, nu. Nu cunosc niciun adventist care 

să predea și să creadă asta. Dar sunt mulți dintre noi care sunt în această formă foarte subtilă 

mortală de legalism, care zic: ”Oh, eu nu sunt neprihănit pe baza supunerii mele, eu sunt 

neprihănit pe baza ascultării Duhului Sfânt în și prin mine.” Dragilor, aceasta este baza prin 

care suntem neprihăniți în fața lui Dumnezeu? Chiar așa? Haide, așa e? Asta e supunerea care 

ne justifică? Chiar și ascultarea împuternicită de Spirit? Nu. De ce? Pentru că trecând prin 

canalele corupte ale umanității este atât de pângărit, încât dacă nu este purificat de sânge, nu 

poate fi acceptat de Dumnezeu. Bineînțeles că nu va fi potrivit să ne neprihănească. Amin? Și 

dacă înțelegi acest adevăr, vei fi ținut departe de capcana mortală despre care încerc să te 

avertizez în seara asta. Pe măsură ce crești în viața ta sfințită, amintește-ți mereu că atunci când 

faci tot ce poți, tot ce? Ești imperfect, lipsit de slavă. {Rom 3:23} Ea, de fapt, este atât de 

pângărită încât poate fi acceptată doar de Dumnezeu, deoarece este curățată de sânge și are 

dreptatea Mijlocitorului adăugată la ea, și atunci este acceptabilă doar ca o ofrandă de 

mulțumire. Suntem cu toții împreună? Și dragilor, tocmai de aceea... Ascultă-mă: Tocmai de 

aceea nu devii niciodată, eu nu devin niciodată atât de sfințit încât nu mai trebuie să ne rugăm 

”în numele lui Isus, amin”. Ești cu mine? 

http://www.revivalseminars.org/


Din Slavă în Slavă – 14 Partea 1 – www.RevivalSeminars.org            ”Domnul, Neprihănirea noastră” 

 10 

S-a rugat Isus pentru cineva atunci când s-a rugat Tatălui? Nu. Există vreo diferență 

între El și noi? Da. Slavă lui Dumnezeu pentru diferență. Slavă Domnului că există unul care 

nu este un canal corupt, care nu a pângărit ascultarea, care ascultarea nu e lipsă, care a avut 

ascultare absolută perfectă, liber de orice imperfecțiune umană. Slavă lui Dumnezeu că există 

Unul care a îndeplinit standardul infinit, și laudă pe Dumnezeu că El a făcut-o pentru noi. Amin? 

Aceasta este neprihănirea noastră; Fii cu ochii pe asta! Și niciodată să nu contați și să nu 

depindeți chiar de ceea ce face Duhul Sfânt și cu tine pentru a te așeza neprihănit în fața lui 

Dumnezeu. Nu asta te neprihănește; asta te sfințește. Trebuie să fii sfințit? Da. Trebuie să ai o 

condiție pentru rai, dar asta nu-ți va da niciodată dreptul la rai. Suntem cu toții împreună? Oh, 

mă rog ca acest lucru să fie clar, dragilor. E biblic? E în întregime biblic. E în întregime biblic. 

Exodul 28:36: ”Să faci şi o tablă de aur curat şi să sapi pe ea, cum se sapă pe o 

pecete: „Sfinţenie Domnului”. S-o legi cu o sfoară albastră de mitră, în partea dinainte a 

mitrei. Ea să fie pe fruntea lui Aaron şi Aaron va purta fărădelegile săvârşite” Ca Aron să 

suporte nedreptatea cui? ”de copiii lui Israel când îşi aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi 

necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuţi înaintea Lui.” Îl 

vezi? Ăsta e adevărul. Mitra de pe fruntea lui Aron, ce este? ”Sfințenia Domnului.” Pe cine 

reprezintă Aaron? Marele Preot. Și ce reprezintă acea ”Sfințenia Domnului” pe frunte? 

Caracterul infinit perfect al lui Isus Hristos. Și datorită acelui caracter infinit perfect, darurile 

noastre sunt acceptabile pentru Dumnezeu. Amin? Slavă Domnului pentru Mijlocitor! Să ne 

ridicăm pentru rugăciunea de încheiere. 

Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru că ne-ai ajutat să realizăm cât de dependenți suntem 

de neprihănirea lui Hristos. Chiar și pe măsură ce creștem din slavă în slavă, de la har la har 

în asemănarea cu caracterul lui Hristos, încă suntem mici. Ce avem noi mai bun este imperfect. 

Într-adevăr, faptele noastre de dragoste și supunere împuternicite de Spirit sunt atât de 

pângărite trecând prin acest canal corupt, încât ei înșiși trebuie să fie purificați de sânge și să 

li se adauge neprihănirea lui Hristos înainte de a fi chiar acceptabili ca jertfă de mulțumire. 

Tată, să nu uităm aceste adevăruri, ca să nu cădem în acea capcană mortală care ne-a prins 

pe mulți dintre noi. Ajută-ne să fim cu ochii pe Domnul Neprihănirea noastră. Căci El singur 

are o neprihănire care e infinit de perfectă în fața Ta. Mulțumesc pentru Isus. În numele Lui te 

lăudăm, amin. 
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