
”Scris... pe table care sunt inimi de carne” 

16 
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.” 

 Vă mulțumesc pentru prezența voastră la acest studiu în această seară. Suntem la lecția 

16, nu-i așa? Intitulată, ”Scris pe table care sunt inimi de carne” ”Scris pe table care sunt 

inimi de carne” {2 Cor 3:3} Găsiți la pagina 35 în material. Vom vorbi despre scrisori în seara 

asta. Biblia ne numește epistole vii, care este vechiul cuvânt englezesc pentru scrisori: epistole. 

Scrisori care trebuie scrise, semnate, sigilate și în cele din urmă livrate. Trebuie să aruncăm o 

privire la modul în care Duhul Sfânt, care a fost insuflat în noi de către Hristos care ne-a 

poruncit, este implicat în acest întreg proces. Scopul nostru este să înțelegem mai bine modul 

în care Duhul Sfânt ne restabilește din slavă în slavă într-o asemănare de caracter a lui 

Dumnezeu. 

Studiu foarte important, dar din nou, lucrurile spirituale sunt doar discernate 

spiritual. {1 Cor 2:14} Și astfel, dragilor, înainte de a continua, trebuie să ne oprim așa cum 

ne-am obișnuit și să invităm personal Spiritul lui Dumnezeu în inimile noastre. Din nou, vă rog 

să vă rugați pentru mine. Să îngenunchem pentru câteva momente. 

Tată Ceresc, în primul rând, vreau să Îți mulțumesc pentru privilegiul de a Te numi 

Tatăl meu. Sunt atât de recunoscător să fiu fiul tău cumpărat de sânge, să fiu adoptat în familia 

Ta. Isuse, îți mulțumesc că ai făcut asta posibil. Și Tată, îți mulțumesc mai ales pentru Fratele 

meu mai mare, care mă reprezintă, și vin ascunzându-mă în El. El este frumos; eu nu sunt. Dar 

îți mulțumesc că ai ales să mă vezi așa cum sunt în El, și mă consideri frumos, și asta îmi dă 

încredere, o îndrăzneală sfântă, știind că sunt acceptat în Preaiubitul. Vin înaintea Ta să Îți 

cer să mă binecuvântezi pe mine și pe frații și surorile cumpărate de sânge aici, cu revărsarea 

Duhului Sfânt. Vrem să studiem și să înțelegem mai bine cum se face că Duhul Sfânt... că Fiul 

Tău, Salvatorul nostru respiră asupra noastră, ne transformă din slavă în slavă în asemănarea 

Ta. Înțelegând mai bine ce face Duhul Sfânt, putem înțelege mai bine cum să cooperăm. Vrem 

să fim epistole vii. Vrem să-L reprezentăm pe bună dreptate pe Hristos. Vrem să spunem lucruri 

adevărate și frumoase despre cum este El. Dar nu putem, decât dacă îi scrii caracterul pe 

tablele trupești ale inimilor noastre. Învață-ne să cooperăm cu acest proces Tată, te rog. Și pe 

măsură ce conduc în acest studiu, mă rog cu sinceritate, Părinte, ca Tu să-mi îndrumi gândurile 

și cuvintele. Vreau să spun adevărul și numai adevărul, adevărul așa cum este în Isus. Deci, 

prin Spiritul Adevărului, folosește-mă. Ghidează-mi și direcționează-mi fiecare gând și cuvânt, 

astfel încât să spun ceea ce vrei să spun, nimic mai mult, nimic mai puțin. Și ajută-mă să o spun 

în modul în care vrei să o spun, că Isus ar putea fi glorificat și poporul Său ar putea fi edificat. 

Aceasta este rugăciunea mea în numele Său. Amin. 

Duhul Sfânt pe care Isus ni-l inspiră după ce ne-a poruncit este singura putere suficientă 

care ne permite să facem pentru Hristos ceea ce a făcut pentru Tatăl. Asigurarea de două ori 

repetată a păcii este singura motivație și bază suficientă. Cu sângele și cu apa putem face pentru 

Hristos ceea ce El a făcut pentru Tatăl. Dar vreau să mă gândesc cu voi că Duhul Sfânt ne 

schimbă din slavă în slavă. Este clar stabilit că El singur face acest lucru în textul nostru cheie, 
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2 Corinteni 3:18: ”Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului 

și suntem schinbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” În 

mod clar, Duhul Domnului este cel care ne schimbă din slavă în slavă. 

Dar vă întreb în seara, cum face Spiritul Domnului asta? Care este procesul? Avem 

pasaje din inspirație pe care vreau să vi le împărtășesc. Ele ne ajută să înțelegem cum Duhul 

Sfânt restabilește în noi asemănarea de caracter a lui Hristos. Semnele timpurilor, 18 iulie 

1911: Observați această perspectivă: ”Așa cum ceara ia forma sigiliului, așa și sufletul ia 

forma Duhului lui Dumnezeu, și păstrează imaginea lui Hristos.” Foarte interesant limbaj: 

”Așa cum ceara ia forma sigiliului...” ”forma sigiliului, așa și sufletul ia forma Duhului, 

și păstrează imaginea lui Hristos.” 

De ce cuvânt grecesc ne amintește asta? ... într-un studiu anterior? Khar-ak-tare, da! 

Acel cuvânt grecesc care este folosit o singură dată în Noul Testament în acel poem remarcabil 

pe care Pavel l-a scris în Evrei 1:3 care descrie cât de perfect, cât de frumos și-a îndeplinit 

Hristos misiunea de a dezvălui omului slava lui Dumnezeu. Care a fost poezia? ”El, care este 

oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui...” Amintiți-vă, cuvântul grecesc, care este 

tradus ”întipărirea,” este ”Khar-ak-tare... khar-ak-tare.” De la acest cuvânt grecesc vine 

cuvântul în limba engleză ”caracter”. Și multe alte limbi au un cuvânt foarte asemănător. Care 

era cuvântul grecesc? Îți amintești cuvântul de studiu pe care l-am făcut? {Lecția 8} 

Care a fost sensul, în utilizarea ei mai veche? A fost cu referire la un ce? Un gravor sau 

făuritor de monede. Și apoi, odată cu trecerea timpului, s-a ajuns să ne referim la uneltele pe 

care le folosește un gravor: un colorant, o ștampilă, un fier de călcat. Dar, prin timpurile Noului 

Testament, a fost cu referire la gravura reală, care a fost făcută de unelte, de către gravor. 

Semnul care a fost lăsat pe orice substanță sau suprafață a fost implicat. Asta înseamnă cuvântul 

”khar-ak-tare”. 

Auziți conceptul din această expresie, din această declarație? ”Așa cum ceara ia forma 

sigiliului, așa și sufletul ia forma Duhului lui Dumnezeu, și păstrează imaginea lui 

Hristos.” În re-gravarea asemănării de caracter a lui Dumnezeu asupra noastră, care este 

instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește? Este Duhul Sfânt. Acesta este instrumentul de 

gravură, și vom primi acel semn pentru a păstra imaginea lui Hristos. Ok? Acum, unde vom 

primi acest semn? Nu este scris pe table de piatră, așa cum erau cele Zece Porunci, ci pe tablele 

trupești ale inimii noastre. Exodul 32:16: ”Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul 

era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table.” Asta se referă la tablele de piatră. Și în vechiul 

legământ, Dumnezeu a scris legea Sa pe tablele de piatră. Dar noua promisiune a 

legământului este că El le va scrie unde? În inimile și mințile noastre... în inimile și mințile 

noastre. {Ier 31:33} 

Și trebuie să primim această scriere pentru ca noi să putem fi astfel epistole vii și să 

dezvăluim caracterul minunat al lui Isus Hristos în viețile noastre. 2 Corinteni 3:3: ”Voi 

sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, 

ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe nişte table de piatră, ci pe nişte table care sunt 

inimi de carne.” Deci, din nou, am identificat aici în mod clar instrumentul de gravură sau 

instrumentul de scriere; este Duhul Sfânt. Și care este suprafața pe care scrie Duhul Sfânt? 

Mesele trupești ale inimilor noastre. Dar dragilor, inimile noastre nu sunt în mod natural 

înclinate să primească acest scris. În mod natural avem inimi stâncoase. Prin urmare, ce trebuie 

să facem? Să ne luăm o inimă nouă! Ezechiel 36:26 și 27: ”Vă voi da o inimă nouă şi voi 

pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă 

de carne.” Acum, vă rog să rețineți, acest lucru nu e carnea la care se referă Noul Testament, 

care este sinonim cu carnal. Aceasta este carne ca în cărnoasă, nu trupoasă. Aceasta este inima 

de carne ca în moale și impresionabil, capabilă să primească și să păstreze ceva care este scris 
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pe ea. {docil} Asta e inima pe care Dumnezeu ne propune să ne-o dea. Versetul 27: ”Voi pune 

Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile 

Mele.” Vezi tu, această scriere a Duhului Sfânt asupra inimilor noastre are un efect direct asupra 

comportamentului nostru, nu-i așa? Când inimile noastre vor avea legea iubirii scrisă asupra 

lor, comportamentul nostru va fi în conformitate cu legea iubirii. {Rom 13:10} Și vom umbla 

în statutul Său și vom păstra judecățile Sale și le vom face.  

Observați ce scrie Duhul Sfânt pe inimile noastre. Colecția Kress, pagina 122, ne oferă 

o perspectivă specială. ”Să nu uităm niciodată că creștinismul adevărat vine prin gravarea 

principiilor Bibliei asupra inimii și caracterului. Aceasta trebuie să fie o lucrare individuală, 

vizibil exprimată.” Din nou, vă rog să rețineți, că ceea ce este scris pe inimile noastre trebuie 

să fie dezvăluite în viețile noastre, bine? Trebuie să fie vizibil exprimate. Dar rețineți în special 

cu mine ce e gravat sau scris pe inimile noastre. Ce anume? Principiile Bibliei. Dragilor, lucrați 

cu mine la asta. 

Ce sunt principiile? Ce sunt principiile? Vă rog să știți că principiile sunt diferite de 

reguli și reglementări ... ce să faci și ce nu. Ce să faci și ce să nu faci, reguli și reglementări, 

sunt aplicații de principiu la nivel de comportament. Dar principiile sunt ceva mai profund și 

mai fundamental decât regulile și reglementările. Înțelegi ce încerc să explic? Lasă-mă să-ți 

ilustrez ca să mă asigur că înțelegi. Când vine vorba de dezvoltarea caracterului, există unele 

lucruri pe care trebuie sau nu trebuie să le faci, bazate pe un principiu biblic foarte important. 

Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le faci este să petreci timp de calitate în fiecare 

zi să te familiarizezi cu Isus Hristos așa cum este El revelat în Scriptură. Un alt lucru pe care 

trebuie să-l faci e să ieși în natură și să privești lucrarea lui Dumnezeu și revelația slavei Sale, 

dragostea Lui în natură. Ce nu trebuie să faci în domeniul dezvoltării caracterului: nu pierdeți 

timpul privind ecranele mass-media ale acestei lumi. Mă voi abține să nu intru în detalii. Pentru 

că dacă privim aceste lucruri, priviți ceea ce este carnal, ceea ce este lumesc, ceea ce este 

senzual, ceea ce este materialist, ceea ce este egoist. Nu privi astfel de lucruri. Acum, acestea 

sunt lucrurile pe care trebuie și nu trebuie să le facem, adică reguli și reglementări. Care este 

principiul din spatele tuturor acestora? Principiul Bibliei: privind suntem schimbați, schimbați 

în asemănarea a ceea ce privim. Vedeți diferența dintre principii și reguli și reglementări? 

Regulile și reglementările sunt aplicații comportamentale specifice principiilor. Principiul 

Bibliei aici este mult mai fundamental. Privind suntem schimbați, schimbați în asemănarea a 

ceea ce privim. 

Acum, dragilor, nu pot să subliniez îndeajuns importanța înțelegerii principiilor Bibliei. 

Este imperativ să înțelegem principiile Bibliei înainte de a ne putea conforma în mod inteligent 

cu anumite lucruri pe care trebuie sau nu să le facem. Pentru că dacă nu înțelegem principiul de 

bază, atunci nu putem înțelege de ce ar trebui să facem anumite lucruri și de ce nu. Și apropo, 

acest lucru este foarte relevant atunci când vine vorba de predarea la copii. De multe ori le 

spunem copiilor noștri că nu ar trebui să facă ceva. Și ce răspuns primim? ”De ce? De ce?” Și 

ce spunem de obicei? ”Pentru că așa am spus!” Dumnezeu să ne ierte. Uneori, acest lucru e 

necesar pentru că s-ar putea să nu fie suficient de mari pentru a înțelege principiul de bază. Dar 

dragilor, nu le-am făcut nici o favoare copiilor noștri dacă le dăm o mulțime de lucruri de făcut. 

Trebuie să le explicăm principiile de bază. Atunci regulile și reglementările pot avea sens pentru 

ei. Nu le spunem doar să nu se uite la programul de televiziune. Ne așezăm și le explicăm că 

privind, suntem schimbați, schimbați în asemănarea a ceea ce privim. Și motivul este că noi 

suntem ceea ce gândim. Și ceea ce se întâmplă în mintea noastră este direct determinat și 

influențat de ceea ce ne hrănim creierul prin simțurile noastre. Și ceea ce gândești determină 

genul de persoană care ești. Prin urmare, nu ne putem permite să ne programăm mințile cu acest 

tip de gunoi, pentru că vrem să fim ca Isus. Și vezi tu, acum ai intelectul lor înrolat de partea 

ascultării. Are sens pentru ei... de ce ar trebui sau nu să facă anumite lucruri. 
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Și dragilor, acesta este ceea ce Tatăl nostru Ceresc dorește să facă cu copiii Săi. Mă 

auzi? Vrea să ne supunem inteligent. Nu vrea să avem doar o listă de verificare a religiei... de 

o mulțime de lucruri pe care trebuie sau nu să le facem. El dorește, prin Spiritul Său, să fie 

capabil să scrie pe inimile noastre principiile Bibliei. El vrea ca noi să înțelegem principiile din 

spatele normelor și regulamentelor, astfel încât să le putem asculta în mod inteligent. Nu pot să 

subliniez îndeajuns cât de valoros și important este să-l lași pe Duhul Sfânt să scrie, să 

întipărească pe inima ta principiile Bibliei. 

Acum inima, vă rog să înțelegeți, asta înseamnă că nu trebuie doar să le înțelegem 

intelectual, dar trebuie să ajungem să-i iubim cu afecțiune. Vezi tu, acest lucru nu este scris 

doar în minte, acest lucru este scris pe inimă. Cu alte cuvinte, ajungem să iubim și să apreciem 

aceste principii. Și când ajungi să iubești și să apreciezi principiile, atunci nu duci această luptă 

teribilă cu respectarea regulilor și reglementărilor, care sunt aplicații ale acestor principii. Și 

așa ne maturizăm în experiența noastră creștină. Așa creștem. Acum, când am început, ca 

bebeluși, da, am putea să facem ceva ce trebuie sau nu să facem pentru că ne-a fost cerut de 

către cineva care știe mai bine decât noi. Avem încredere în El și știm că El ne iubește, așa că 

vom merge mai departe și ne supunem, chiar dacă nu înțelegem de ce. Dar Dumnezeu nu vrea 

să ne lase acolo. El vrea ca noi să fim inteligenți în ceea ce privește legea Sa. De aceea el spune, 

”Veniți să ne judecăm.” {Is 1:18} El vrea ca principiile Sale să aibă sens pentru noi. Și asta 

aduce Duhul Sfânt înțelegerii noastre. ”Să nu uităm niciodată că creștinismul adevărat vine 

prin gravarea principiilor Bibliei asupra inimii și caracterului.” {Colecția Kress, pagina 

122} 

Ieremia 31:33: ”Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele 

acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, şi Eu voi 

fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” Minte și inimă: ce auzi acolo? Intelect și 

afecțiune, gânduri și sentimente. Despre ce vorbim? Caracter... exact, caracter. Și aceasta este 

citată, desigur, în Evrei 10:16, ca promisiunea noului legământ, Evrei 10:16. Asta face Duhul 

Sfânt pentru noi. Și trebuie să cooperăm cu El și să-I permitem să facă acest lucru, studiind 

Biblia și căutând să înțelegem aceste principii, bine? Nu te poți aștepta doar ca Duhul Sfânt să 

graveze principiile Bibliei pe inima ta fără să cooperezi cu El în acest proces. Studiați Biblia și 

cereți-i lui Dumnezeu să vă dezvăluie principiile Cuvântului Său. Și atunci, cooperați cu Duhul 

Sfânt în primirea gravurii caracterului asemănător lui Hristos? Faceți acest lucru, dragilor, 

alegând, pentru dragostea lui Hristos, să vă supuneți principiilor Bibliei și să vă aduceți 

gândurile și sentimentele în armonie cu Spiritul legii lui Dumnezeu. 

Apropo, am spus ceva foarte important! Vă rog să înțelegeți că există o mare diferență 

între aducerea comportamentul nostru în conformitate cu litera legii, și aducerea gândurilor și 

sentimentele noastre în armonie cu ... spiritul legii. {Amin} E o mare diferență. Și este absolut 

esențial dacă vom coopera cu Duhul Sfânt pentru a avea caracterul lui Hristos restaurat în noi 

din slavă în slavă, având Numele, care este virtutea lui Dumnezeu scrisă pe inimile noastre, 

tabelele trupești ale inimilor noastre. Este imperativ pentru noi să învățăm să ne aducem 

gândurile și sentimentele în armonie cu spiritul legii... Imperativ. 

Acest lucru este evidențiat în mai multe moduri în Scriptură. Proverbe 7:1 și 3: ”Fiule, 

păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele... scrie-le pe tăblița inimii tale.” Vezi 

tu, Duhul Sfânt le scrie acolo, dar noi cooperăm cu Duhul Sfânt alegând să ne supunem. Prin 

alegerea de a avea gândurile și sentimentele noastre aduse în conformitate cu ele. Așa cooperăm 

în scrierea lor în inimile noastre. 

După cum spune David în Psalmul 119:11: ”Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca 

să nu păcătuiesc împotriva Ta!”  ”... ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”  
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Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pagina 318: Îmi place această afirmație, ascultați: 

”Puterile înălțate sunt la îndemâna fiecăruia. Sub supravegherea lui Dumnezeu, un om 

poate avea o minte necoruptă, sfințită, înălțată, înnobilată.” Asta te încântă?... acest 

potențial? Asta ar trebui să te încânte. ”Prin harul lui Hristos, mintea omului este calificată 

să-L iubească și să-L slăvească pe Dumnezeu, Creatorul. De asemenea, Domnul Isus a 

venit în lumea noastră pentru a-L reprezenta pe Tatăl. ... Hristos a fost imaginea expresă 

a persoanei Tatălui Său; și El a venit în lumea noastră pentru a restabili în om imaginea 

morală a lui Dumnezeu pentru ca omul, deși căzut, să poată, prin supunere față de 

poruncile lui Dumnezeu, să devină înșmăcat cu imaginea și caracterul divin.” Dragilor, 

cum devenim impregnați cu imaginea și caracterul divin? Prin supunere. Cum? Prin supunere. 

Vedeți, de fiecare dată când alegem să ne aducem gândurile și sentimentele în armonie, pentru 

dragostea lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt, în armonie cu spiritul legii, este mai adânc 

gravată asupra noastră asemănarea de caracter a lui Isus Hristos. Învățăm să ne guvernăm 

gândurile și sentimentele, și ce sunt gândurile și sentimentele combinate? Caracter. Învățăm să 

ne guvernăm gândurile și sentimentele prin spiritul legii, care este dragostea. Și așa suntem 

transformați prin reînnoirea minților noastre. Acesta este un proces spiritual. Acest lucru este 

schimbarea modului în care gândim și simțim, aici, în intimitatea minții. 

Acum, cei mai mulți dintre noi în experiența noastră creștină, suntem doar încercarea 

de a schimba comportamentul nostru. Creștinism prin modificarea comportamentului. Dar 

creștinismul autentic este creștinismul prin transformarea minții. Amin? Să ne reprogramăm 

mințile să gândească altfel decât înainte. Obișnuiam să gândim guvernați de legea egoismului. 

Dar, pe măsură ce primim legea scrisă pe inimile noastre de Duhul Sfânt, și pentru dragostea 

lui Hristos, și în puterea Duhului Sfânt, învățăm să guvernăm gândurile și sentimentele noastre 

prin spiritul legii, care este dragostea, suntem transformați prin reînnoirea minților noastre ... 

mințile noastre. E important să înțelegem cum funcționează. Acesta este motivul pentru care 

David spune în Psalmul 19:7 și 8: ”Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; 

mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.” Duhul Sfânt folosește 

legea să ne schimbe sufletele. ”Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi veselesc inima; 

poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.” 

 Romani 6:17: ”Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost 

robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-

o.” Oh, îmi place asta. Vreau să fiu sclavul dreptății. Amin? Am fost sclavii păcatului, sclavii 

egoismului, destul de mult timp. Și ăsta e un maestru tiranic. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să 

învățăm să fim sclavii dreptății, sclavii iubirii. Acesta este un Domn benign, binevoitor, Domnul 

iubirii. Și dragilor, este o mare bucurie să fiu sub Domnia Prințului Iubirii. Există, te asigur că 

există. E minunat să fii sclav, servitor al lui Isus Hristos. Este cea mai mare bucurie pe care 

acest om a cunoscut-o vreodată, și vreau să o experimentez mult mai pe deplin în viața mea. 

 Dar aici e problema noastră... Aici e problema noastră. Pentru că suntem atât de buni la 

a reuși să ne guvernăm comportamentul prin litera legii, mulți dintre noi credem că avem o 

experiență creștină autentică, atunci când nu avem deloc. Și prietenii mei, iertați-mă dacă mă 

tot întorc la asta, dar trebuie. De ce? Pentru că este o problemă foarte răspândită printre noi ca 

popor. Și nu mai spun asta de la mine. Spun asta cu autoritatea Martorului Adevărat. {Apoc 

3:14} Ce spune El despre Laodicea? Suntem călduți; nici reci, nici fierbinți. {Apoc 3:16} Și 

îți amintești cum am definit asta? Îți amintești? 

Rece, ce înseamnă? A face lucruri greșite din motive greșite.  

Fierbinte, ce înseamnă? A face lucrurile bune din motive corecte.  

Călduță, ce înseamnă? A face lucrurile bune, din motive greșite. 
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Vedeți, cu suficientă motivație de sine putem face o treabă remarcabilă de a aduce 

comportamentul nostru în conformitate cu litera legii. Aceasta este exact ceea ce înseamnă să 

ai o formă de evlavie. {2 Tim 3:5}. Având doar o formă de evlavie prin negarea puterii 

acesteia. Vezi tu, puterea Evangheliei se află în capacitatea sa de a ne transforma prin 

reînnoirea minților noastre... {Rom 12:2} pentru a ne face ființe noi {2 Cor 5:17}. Amin? 

În ce fel devenim ființe noi prin Evanghelie... prin puterea recreativă a Evangheliei? Primim un 

corp nou? Nu, nu asta ne face ceea ce suntem. Cel puțin nu încă; vom avea înainte să se termine 

totul. Dar... cum se manifestă puterea creatoare a Evangheliei în viețile noastre acum? 

Recreându-ne mințile în asemănarea lui Hristos. Vezi tu, el este ca unul care își face socotelile 

în suflet. {Pr 23:7} Și prin puterea Evangheliei, învățăm să gândim într-un mod radical diferit 

astfel încât să devenim o ființă nouă. Devenim o persoană nouă. Obișnuiam să gândim guvernat 

de spiritul și legea egoismului. Dar când primim legea iubirii și învățăm, pentru dragostea lui 

Hristos, să ne guvernăm gândurile și sentimentele prin ea, devenim de fapt o persoană total 

diferită... o nouă ființă. 

Și dragilor, știți ceva? Această experiență pe care noi toți, ca și creștini, ca și creștini 

autentici, ar trebui să o avem nu este chiar atât de comună. Nu e chiar atât de comună. E doar 

multă ipocrizie printre noi ca popor. Și din nou nu te judec; nu îndrăznesc să te judec. Dar vă 

împărtășesc judecata Martorului Adevărat. Vezi tu, ce spune El despre Laodicea? Ce credem 

că suntem? Bogați, ne-am îmbogățit și nu avem nevoie de nimic. Și nici măcar nu știm că 

suntem ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. {Apoc 3:17} De ce suntem atât de înșelați? 

Pentru că avem o formă de evlavie. Am făcut o treabă foarte bună de a ne vopsi mormintele. 

{Mat 23:27} Și suntem foarte impresionați de cât de bine arată. Dumnezeu să ne ajute. Amin? 

Dumnezeu să ne ajute.   

O, frate, soră, ascultă această afirmație: Semnele Timpurilor, 18 iulie 1878 ”Profesia 

nominală a credinței în Hristos nu va salva un suflet; nici respectarea nominală a legii. 

Legea lui Dumnezeu trebuie respectată din inimă; principiile sale trebuie îndeplinite în 

viață; iar credința în Isus Hristos ca Mântuitor al lumii trebuie să se manifeste în viață și 

în caracter, altfel nu există o convertire adevărată.” Amin? Nu e o convertire adevărată. Dar 

ceea ce mă înspăimântă este că mulți dintre noi avem o profesie nominală de credință și avem 

o respectare nominală a legii. Avem doar o conformitate externă, comportamentală, conform 

legii. Și nu am experimentat cu adevărat această scriere a legii pe mesele trupești ale inimii. 

O, prieteni, când primim scrisul legii în inimă, există o atitudine total diferită față de 

legea pe care o vom experimenta. Vedeți, umblarea după lucrurile firii pământești este 

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

poate să se supună. {Rom 8:7} Și omul natural nu se poate entuziasma cu legea lui Dumnezeu 

sau să o iubească cu adevărat - pentru că mintea trupească nu-l iubește pe Dumnezeu și legea 

este pur și simplu o transcriere a caracterului lui Dumnezeu. {COL 305.3} Deci, mintea 

naturală nu poate iubi legea ... nu poate.  

Acum, mintea trupească ar putea fi capabilă, totuși, de dragul de a-ți păstra o bună 

reputație ... să aprecieze faptul că dacă trăim în conformitate cu litera legii, vom fi admirați și 

respectați ... și păstrează-l pentru acea motivație. Dar aceasta nu este o ascultare adevărată; 

aceasta este o motivație a egoismului. Așa au făcut cărturarii și fariseii, astfel încât să arate bine 

pentru respectarea lor minuțioasă cu litera legii. Dar sinele a fost motivația. Dar când primim 

legea scrisă pe inima noastră, care este motivația? Este dragoste. 2 Corinteni 5:14 și 15: ”Căci 

dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, 

toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască 

pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.” Și când cineva este motivat 

de dragoste, dragilor, ascultarea nici măcar nu este considerată o datorie. Devine ce? O plăcere. 

{Ps 40:8}  
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Unul dintre cele mai bune moduri în care vă puteți testa ... dacă ați primit sau nu legea 

scrisă pe tablele inimii voastre de către Duhul Sfânt, este să vă întrebați sincer: ”Care este 

atitudinea mea față de ascultarea Legii?” Este în primul rând datorie sau este cu adevărat 

încântare? 

Mâine ... Sunt entuziasmat să vă împărtășesc acest lucru. Mâine, când mergi la biserică, 

de ce faci asta? Este pentru că se așteaptă de la tine, este datoria ta? Și o faci de atâția ani și 

există o mulțime de oameni care ar observa dacă nu te duci și se vor întreba de ce nu ai fost 

acolo? De ce vei merge mâine la biserică? Dragilor, vă rog să înțelegeți că dacă păstrarea 

Sabatului este o datorie, nu păstrați Sabatul. Acum păstrarea Sabatului este o datorie, dar dacă 

pentru voi este o datorie, nu păstrați cu adevărat Sabatul. Dacă păstrați cu adevărat Sabatul, vă 

veți bucura atât de mult în Domnul Sabatului încât 24 de ore întregi veți lăsa deoparte orice 

altceva doar pentru a petrece timp cu El, nici măcar nu este gândit ca o datorie. Este cea mai 

mare încântare a ta. Este ziua în care aștepți cu nerăbdare toată săptămâna. Amin? Vedeți, asta 

înseamnă cu adevărat păstrarea Sabatului. 

Și știi ce mă îngrijorează în legătură cu mulți colegi adventiști de ziua a șaptea? 

Ascultați-mă; vă vorbesc foarte clar. Cei mai mulți dintre noi așteptăm cu nerăbdare apusul 

soarelui sâmbătă seara decât spre apusul soarelui vineri seara. De ce? Pentru că este o datorie 

... și suntem ușurați când totul s-a terminat. Și ne putem întoarce la ceea ce ne-am dorit cu 

adevărat să facem în ultimele 24 de ore, dar ne-am abținut, pentru că nu am putea merge acolo 

și să facem asta dacă am fi păstrat Sabatul; Și așa de îndată ce apune soarele, scoatem popcornul, 

pornim televizorul sau DVD-ul. Și este sâmbătă seara la film... pentru că omul carnal a fost 

lipsit 24 de ore și îi este foarte foame. Este nedrept să spui așa ceva? Mă tem că nu este, dragilor. 

Și vă rog să știți, dacă acest lucru e aproape de ceea ce faceți voi, nu păstrați Sabatul. Nu ții 

Sabatul. Nu-mi pasă cât de bine te conformezi tehnic cu litera legii. Cei mai buni păzitori ai 

Sabatului erau cei care erau nerăbdători să scoată trupul Domnului Sabatului de pe cruce, astfel 

încât să nu rupă Sabatul. Și dacă nu credeți că acest tip de ipocrizie este ceva de care suntem 

capabili, vă rog să vă gândiți din nou. 

Vedeți că Isaia 58 arată foarte clar că dacă găsim plăcere în Domnul Sabatului ... ”Dacă 

îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; 

dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, 

neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la 

flecării, 14 atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi 

face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov”, căci gura Domnului a vorbit.” {Is 58: 

13-14} O, frate, soră, asta este păstrarea Sabatului. Amin? Aceasta înseamnă păstrarea 

Sabatului. 

Și apropo, vă rog să înțelegeți ceva crucial aici. Știi ce este Sabatul? Este o repetiție de 

24 de ore dată de Dumnezeu. O repetiție săptămânală de 24 de ore, pentru a-i ajuta pe oamenii 

Săi să se pregătească pentru Sabatul milenar. {Apoc 20:6} Ai auzit ce am spus? Câți ani are 

planeta Pământ? Aproximativ 6.000 de ani. Cât este mileniul? 1.000 de ani. Pentru Dumnezeu, 

o zi este ca ... 1000 de ani. {2 Pet 3:8} Ei bine, ce înseamnă mileniul? Este al șaptelea Sabat 

de o mie de ani. Și vom merge cu toții la casa lui Dumnezeu să-L venerăm pentru ... o mie de 

ani. Vezi asta? Acum dragilor, vă rog să vă amintiți, ce am spus noaptea trecută? Dumnezeu nu 

va duce pe nimeni în cer care nu ar fi fericit acolo. Știți una dintre cele mai bune modalități de 

a testa dacă sunteți sau nu gata să mergeți acasă cu Isus și să vă închinați lui Dumnezeu pentru 

un sabat de 1000 de ani? Este să te întrebi cu privire la atitudinea ta față de Sabatul de 24 de 

ore. Auzi ce-ți spun? Chiar crezi, urmărește acum, gândește-te cu mine la asta. Fii cu adevărat 

sincer, sincer și obiectiv cu tine însuți. Chiar crezi că, dacă abia te poți abține de la toate lucrurile 

pe care ai prefera să le faci cu adevărat timp de 24 de ore și să strângi din dinți și să ții un Sabat 

de 24 de ore din sentimentul datoriei, crezi că vei fi fericit să ții un Sabat de 1000 de ani? Haide 
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acum, chiar crezi? Vă rog să vă gândiți din nou ... Dumnezeu nu va duce pe nimeni în cer care 

nu ar fi fericit acolo. 

Dragilor, vă rog să înțelegeți că ascultarea trebuie să fie motivată de dragoste ca să fie 

o încântare, amin? ”vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea Ta este în fundul inimii 

mele.” {Ps 40:8} Când primim scrisul legii iubirii pe tăblițele inimii noastre, ne bucurăm de 

fapt de ascultare. De ce? Pentru că Îl iubim pe Dumnezeu în mod suprem și pe alții în mod 

altruist ... și aceasta este împlinirea legii. Iubirea este împlinirea legii. {Rom 13:10} Și apropo, 

dacă ascultăm din orice alt motiv decât pentru iubirea supremă față de Dumnezeu și iubirea 

altruistă pentru ceilalți, nici măcar nu ne supunem ... nici măcar nu ne supunem. Nu-mi pasă 

cât de corect pare să fie comportamentul nostru. Nu ne supunem dacă spiritul nostru nu este 

motivat de iubire. Trebuie să înțelegeți acest lucru, dragilor. 

Și nu există bucurie în ascultare dacă nu este motivată de dragoste. Și tocmai de aceea 

atât de mulți adventiști conștiincioși care respectă legea, sunt oameni nefericiți. Pentru că strâng 

din dinți și încearcă să forțeze o inimă trupească într-o matriță spirituală ... și viața este doar o 

experiență forțată. Tot ceea ce vor ei în mod natural să facă, legea spune: „Nu, nu poți face 

asta!” Și tot ceea ce le cere legea, nu au nicio dorință naturală de a face, dar vor strânge din 

dinți și se obliga să facă asta, pentru că trebuie să se comporte suficient de bine pentru a ajunge 

în cer. O, inima mea plânge pentru oamenii care duc o astfel de viață! Și îi compătimesc, pentru 

că știu cum este din ani de experiență personală! Și binecuvântați-vă inimile, acesta este motivul 

pentru care devin atât de pasionat în legătură cu auto-neprihănirea, auto-înșelăciunea, deoarece 

acest om este acolo ... de ani de zile. Oferind un spectacol foarte bun ... dar ca un om neconvertit. 

... și nici o bucurie. 

Cei care au primit scrisul Duhului Sfânt în inimile lor, care au primit cu adevărat acea 

inimă nouă, pot spune sincer cu David și cu Hristos: ”vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și 

Legea Ta este în fundul inimii mele.” {Ps 40:8} Și vor respecta legea lui Dumnezeu pentru 

dragostea lui Hristos ... și pentru dragostea sufletelor pierdute. 1 Petru 1:22, ”Deci, ca unii 

care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste de 

fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima,” Dragilor, asta 

înseamnă ascultare, amin? Aceasta înseamnă ascultare. Conceptul de etanșare aici ... 

 Vă rog să-mi acordați câteva momente pentru a aprofunda asta. Scriptura spune în 

Efeseni 1:13 și am observat asta trecând rapid seara trecută, dar vreau să o notez din nou cu 

tine, ai ... să te întorci cu mine acolo în Biblie, deoarece nu este în material. Efeseni 1:13 și 14: 

”Și voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut 

în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit 14 şi care este o arvună a 

moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei 

Lui.”  

Există trei aspecte ale pecetluirii pe care vreau să le iau în considerare pe scurt cu voi. 

În primul rând, suntem pecetluiți de cine? De Duhul Sfânt. Suntem pecetluiti de Duhul Sfânt. 

Este instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a realiza această peetluire. Și în timp 

ce cooperăm cu Duhul Sfânt, putem primi și păstra acea asemănare minunată pe care Duhul 

Sfânt o imprimă inimilor și minților noastre. Și ce este scris despre noi? Cu ce are legătură 

această pecetluire? Am o declarație pe care aș dori să o împărtășesc cu dvs. Nu este tipărit, dar 

se găsește în Semnele Timpurilor, 1 noiembrie 1899. ”Cei care primesc„ pecetea 

Dumnezeului viu”, au în frunte numele Tatălui.” Îmi place asta. „Cei care primesc 

„pecetea Dumnezeului celui viu ”, sau al Tatălui au numele Lui scris în frunte”. Amintiți-

vă când Moise de pe Muntele Sinai a spus „Arată-mi slava Ta!”. {Ex 33:18} Ce a spus 

Dumnezeu că va face? Îmi voi proclama numele. Și apoi ce a proclamat El? Virtutile care 

constituie caracterul Său. ”Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și 
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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, etc.” {Ex 34: 6-7} Care 

este numele lui Dumnezeu? Este caracterul Său. 

Deci, ce este acest sigiliu? Este caracterul lui Dumnezeu. Este caracterul lui Dumnezeu, 

prietenii mei. Și avem un rol activ și cooperant în a fi pecetluiți, învățând să cooperăm cu Duhul 

Sfânt și să ne aducem gândurile și sentimentele în armonie cu legea iubirii. Astfel, caracterul 

Tatălui este scris pe tablele trupești ale inimilor noastre. Și când devenim, din nou în cuvinte 

de inspirație, așa așezați în adevăr ... {GW 84.3} 

Îmi place acest lucru, acest lucru se găsește în Maranatha, pagina 200. ”De îndată ce 

poporul lui Dumnezeu este pecetluit în frunte -” și ea pune o explicație aici: ”nu se poate 

vedea nici un sigiliu sau semn, ci o stabilire în adevăr, atât din punct de vedere intelectual, 

cât și spiritual, astfel încât să nu poată fi mișcați ... ” Ce înseamnă să fii sigilat atunci? ... în 

ceea ce privește rolul nostru de cooperare? Înseamnă că dragostea lui Hristos ne guvernează 

inimile, gândurile și sentimentele noastre prin Duhul iubirii, încât nu putem fi nici măcar tentați 

să păcătuim împotriva Lui ... într-un mod în care ne-am supune. Putem fi ispitiți; lasă-mă să 

corectez asta. Putem fi ispitiți, dar nu vom ceda niciodată în fața acestei ispite. Vom ajunge să 

preferăm să murim ... decât să transgresăm cu bună știință legea lui Dumnezeu {COL 

160.2}, chiar și la nivelul gândurilor noastre ... chiar și la nivelul gândurilor noastre. Dragilor, 

asta înseamnă când vine vorba de rolul nostru de cooperare în această pecetluire. 

Și când avem această experiență, există o a treia dimensiune a sigiliului pe care o vom 

primi ... și asta face îngerul. Apocalipsa 7:2 și 3: ”Şi am văzut un alt înger care se suia 

dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas 

tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, 3 zicând: 

„Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe 

fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!””Acum, ce se întâmplă aici? Acesta este punctul 

culminant al procesului de pecetluire care a avut loc de-a lungul experienței noastre creștine. 

Când ajungem în punctul în care suntem atât de stabiliți în adevăr, încât am prefera să murim 

decât să călcăm în voie legea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi trimite pe îngerii Săi să pună o marcă, 

o marcă pe frunte. 

Ascultați cum inspirația descrie acest lucru. Aceasta se găsește în Maranatha, pagina 

243. ”Care este pecetea Dumnezeului viu, care este așezat în fruntea poporului Său? Este 

un semn pe care îngerii, dar nu și ochii omului, îl pot citi; Căci îngerul distrugător trebuie 

să vadă acest semn al răscumpărării...” Îngerul distrugător trebuie să vadă acest semn. O, 

dragilor ... Vă mai amintiți când a mai trecut un înger distrugător? {Ex 12:27} Și ce semn s-

a văzut care a salvat viața primului născut? Era sângele, da. Și dragilor, și noi trebuie să avem 

un semn ca îngerul distrugător să poată trece peste noi în executarea finală a justiției retributive. 

O, te rog, frate, soră, cooperează cu Duhul Sfânt în primirea acestui sigiliu. Este un proces 

spiritual și, la fiecare pas pentru dragostea lui Hristos, trebuie să înțelegem cum să cooperăm. 

Mâine: ne vom concentra în special pe rolul nostru de cooperare. Titlul studiului de 

mâine dimineață este: ”Păzește-ți inima mai mult decât orice”. {Pr 4:23} Trebuie să mă 

concentrez cu voi asupra necesității de a controla activitatea minții ... prin Duhul legii. Aici 

facem o tranziție în seminarul nostru către o analiză a rolului nostru de cooperare. Până acum 

am vorbit, destul de mult, despre dispozițiile prin care slava lui Dumnezeu ar putea fi restaurată 

în noi. Și ultima dispoziție este cea a Duhului Sfânt și modul în care lucrează El. Dar acum 

trebuie să ne îndreptăm atenția asupra rolului nostru de cooperare cu Duhul Sfânt. Să ne ridicăm 

pentru rugăciunea de încheiere. 

Tată Ceresc, lucrurile spirituale sunt doar discernate spiritual. Și pentru aceia dintre 

noi care nu au avut o experiență spirituală cu Tine, aceste lucruri pot fi foarte greu de înțeles. 
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Dar, părinte, te rog, ajută-ne să nu ne descurajăm. Ajută-ne mai degrabă să pledăm pentru 

discernământ spiritual. Și pledați pentru o experiență mai profundă în lucrurile spirituale. 

Ajută-ne să învățăm cum să cooperăm cu lucrarea Duhului Sfânt asupra spiritului nostru, 

pentru a putea fi cu adevărat schimbați din interior spre exterior. Tată, atât de mulți dintre noi 

lucrăm de mult timp pentru a ne schimba din exterior. Creștinismul nostru a fost practic un 

program de modificare a comportamentului. Dar Doamne, sunt atât de recunoscător că îți 

propui să ne schimbi din interior spre exterior prin transplant de inimă și prin reînnoirea minții 

noastre. Doamne, ajută-ne să experimentăm acest lucru în propriile noastre vieți. Și învață-ne 

cum să cooperăm cu Tine în acest proces pe măsură ce continuăm studiile noastre. Aceasta 

este rugăciunea mea în numele lui Isus, amin. 
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