
”Veți cunoaște adevărul” 

29 
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.” 

Să continuăm. Privim cu atenție rolul voinței în depășirea ispitei. Studiem cu atenție 

ilustrarea remarcabilă a lui Iacob despre cum ispita devine păcat. Iacob folosește ceva din 

tărâmul natural, și anume nașterea, pentru a ilustra ceea ce are loc în tărâmul spiritual, și anume 

cum ispita devine păcat. {Iac 1:12-15} Iar favoarea pe care Iacov ne-a făcut-o este aceea că 

ilustrează adevărul abstract, intangibil, spiritual cu adevăr concret, tangibil, fizic; și putem 

învăța multe dacă ne uităm cu atenție la ilustrație și încercăm să determinăm echivalența 

spirituală cu fiecare etapă a procesului natural al nașterii. Am încercat să facem asta. Am 

identificat cinci etape ale procesului ispitei. Cineva să aibă curaj să-mi spună care sunt acele 

cinci etape. 

Numărul unu, care e? Seducţia. Cine seduce pe cine? Omul vechi o seduce pe Wilma; 

și cine este Wilma? - voința, puterea de stăpânire {SC 47.1} în interiorul meu. Conduce casa, 

dar ea însăși se află sub autoritatea unui soț. Cine este soțul ei natural? – omul vechi {Rom 

6:6}, firea, și ea este o sclavă neajutorată, supusă pasiunilor sale tiranice, a dorințelor și 

apetitelor. Ea este legată de el, legată de lege {Rom 7:2} de el până când? Până când moartea 

îi va despărți. Singurul loc în care moare omul vechi este la poalele crucii. Amin? ... piciorul 

crucii; și pe măsură ce acceptăm prin credință moartea lui Hristos la păcat ca a noastră, ne 

putem considera că suntem morți pentru păcat. {Rom 6:11} Omul vechi este mort și Wilma 

este liberă; este văduvă. Dar te rog, nu o lăsa văduvă. 

Ce trebuie să spui la poalele crucii când îi spui ”mor” omului vechi? Ce trebuie să mai 

spui? ”Da” lui Isus. ”Da” intru în cea mai sfântă căsătorie cu Tine, Doamne Isuse. Îmi ofer Ție 

voința fără rețineri. Ea este mireasa Ta cumpărată de sânge. Ea este a Ta; intră în posesia ei; și 

așa ne căsătorim cu altul, pentru a folosi terminologia lui Pavel în Romani 7. Când se întâmplă 

acest lucru, dragilor, doar atunci Wilma este motivată și împuternicită de dragostea soțului ei 

și de spiritul soțului ei, pentru a respinge avansurile seducătoare ale omului vechi. Pentru că, 

deși nu o mai tiranizează, el încă se află în mine și încearcă să o facă să-și înșele noul soț, nu? 

Păcatul nu domnește {Rom 6:12}, dar totuși rămâne acolo și de aici vine ispita. Acesta este 

avansul seducător al omului vechi, încercând să o facă pe Wilma să fie de acord și astfel să 

conceapă. ”...apoi pofta, când a zămislit,” ce a devenit ispita? ...păcat; {Iac 1:15} și unde se 

întâmplă asta? - în intimitatea minții, unde numai tu și Dumnezeu știți ce se întâmplă; și în 

momentul în care Wilma spune: ”Da, dragă”, în ochii lui Dumnezeu, ce am făcut? Am păcătuit, 

am păcătuit și avem embrionul păcatului. 

Acum, poate trece mult până să naștem efectiv, poate chiar mai mult de nouă luni. Poți, 

ferește-te de asta, s-ar putea să-l poți ține la pachet și să-l maschezi mult timp. Dar mai devreme 

sau mai târziu ce vei face? Haide. Spune-mi mamelor, ce vei face? O să naști; te poți ascunde 

puțin timp; și iese, într-un moment de slăbiciune când crezi că nimeni nu se uită. Cum putem 

împiedica acest lucru să se întâmple? Putem? Da. Există un alt adevăr spiritual foarte important, 

câteva adevăruri spirituale foarte importante pe care trebuie să le explorăm în acest studiu; dar 

înainte de a putea spera să fim binecuvântați de acest studiu, lucrurile spirituale fiind 
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discernate numai spiritual {1 Cor 2: 13-14}, ce trebuie să facem? Să-l invităm personal pe 

Duhul lui Dumnezeu. Te rog, roagă-te cu mine. Roagă-te pentru mine, roagă-te pentru tine și 

mă voi ruga pentru voi. 

Tată din ceruri, Îți mulțumesc pentru privilegiul de a petrece timp în studiul Cuvântului 

Tău în această seară. Aceasta poate fi o experiență care va schimba viața pentru fiecare dintre 

noi, dacă ne vei binecuvânta cu puterea și prezența Duhului Tău în acest studiu. Am nevoie în 

special de această binecuvântare. Nu merit acest privilegiu de a conduce în studiul Cuvântului 

Tău, dar Îți mulțumesc că, prin har, mi l-ai acordat. Mă rog ca prin har să-mi permiți să împart 

pe bună dreptate Cuvântul Adevărului, să împărtășesc adevărul într-un mod clar și de înțeles; 

și mă rog ca ceea ce Tu poți comunica prin mine, să poți aduce acasă inimilor și minților până 

la punctul în care captează voințele. Tată, te rog, adevărul să fie atât de clar încât va convinge 

conștiința, va convinge mintea, va captura inima, va cuceri voința și va converti viața. Vă rog, 

să avem această experiență cu adevărul în seara asta. Aceasta este rugăciunea noastră în 

numele lui Isus. Amin. 

Dacă concepem, am păcătuit... chiar dacă nimeni în afară de Dumnezeu și noi înșine 

știm despre asta. Dar mai devreme sau mai târziu, embrionul respectiv va crește și va trebui să 

dăm naștere. Patriarhi și profeți, pagina 459, în partea de jos a paginii 62: ”Un lung proces 

pregătitor, necunoscut lumii, se desfășoară în inimă înainte ca un creștin să săvârșească 

fățiș păcatul”. Vă rog să observați: ”Un lung proces pregătitor, necunoscut lumii, se 

desfășoară”, unde? ”...în inimă înainte ca un creștin să săvârșească fățiș păcatul”. Ați 

cunoscut vreodată un creștin care a șocat pe toți cei care l-au cunoscut prin comiterea unui păcat 

cumplit? ...și toți au fost atât de surprinși pentru că nu au crezut niciodată că sunt capabili să 

facă o astfel de faptă? Cum? Oamenii întreabă cum ar putea face vreodată așa ceva? Răspuns: 

O fac de mult timp în intimitatea minții; și au rămas atât de gravide încât într-un moment de 

slăbiciune, ce fac? Au născut ... când au crezut că nimeni nu se uită. Înapoi la declarația noastră: 

”Un lung proces pregătitor, necunoscut lumii, se desfășoară în inimă înainte ca un creștin 

să săvârșească fățiș păcatul. Sufletul nu coboară deodată de la curăție și sfințenie, la viața 

de rând, la patimi și fărădelege. E nevoie de timp pentru ca aceia care sunt făcuți după 

chipul și asemănarea lui Dumnezeu să ajungă ca niște brute sau cu chipuri demonice. Noi 

suntem schimbați prin privire. Omul care nutrește în inimă cugete necurate ajunge în cele 

din urmă să aibă plăcere de păcatele pe care altădată le privea cu scârbă.”  

Mai multe despre asta mai târziu... Aplicațiile practice ale acestora sunt foarte 

semnificative. Dragilor, vă rog să știți că, dacă sunteți de acord în intimitatea minții voastre cu 

privire la orice păcat cunoscut, chiar dacă acesta va fi satisfăcut doar la nivelul fanteziilor 

voastre, veți naște mai devreme sau mai târziu. Dar chiar dacă reușești să-l ții ascuns de ceilalți, 

nu-l poți ascunde niciodată de Dumnezeu. Vedeți, El știe ce se întâmplă în mintea noastră. Știe 

dacă Wilma a consimțit la avansurile seducătoare ale omului vechi; și în momentul în care o 

face, a păcătuit în ochii lui. Vă rog să știți asta. 

Când concepem, suntem absolut obligați să naștem? Nu. De ce? Pentru că, lăudat fie 

Dumnezeu, putem face un ”avort”. Amin? Acum, dragilor, vreau să știți că urăsc avortul. Bine? 

Dar dacă există un lucru care merită să fie avortat, este păcatul. Amin? Lăudați-l pe Dumnezeu 

că putem avorta păcatul, chiar și după ce am conceput. Cum o facem? 1 Ioan 1:9, 1 Ioan 1:9. 

Cum faci un avort? ”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte 

păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” Amin? Lăudați-l pe Dumnezeu, dragul meu 

prieten, că, dacă mărturisim, îl putem întrerupe. Acum, cineva ar putea spune: ”Stai puțin, nu 

am făcut-o niciodată. De ce trebuie să mărturisesc?” Dacă așa ceva ți-a trecut prin gânduri, nu 

ai ascultat, nu-i așa? Vă rog să știți că, în ochii lui Dumnezeu, ați păcătuit, chiar dacă ați 

consimțit doar aici; și dacă ai păcătuit, trebuie să mărturisești; și vă rog să faceți acest lucru 

înainte de a naște. Vedeți, păcatul se înrăutățește și vinovăția crește pe măsură ce naștem, pentru 
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că apoi se mută într-un tărâm diferit, un tărâm public, iar Dumnezeu este discreditat și alții sunt 

răniți. Dar să nu credeți că nu este păcat doar pentru că este aici sus, în spatele draperiilor trase 

și a ușilor închise. Bine? Este păcat și trebuie, trebuie, să-l mărturisesc dacă vreau să-l opresc; 

și lăudați-l pe Dumnezeu, dacă mărturisim, El este credincios și nu doar ne va ierta, ci ne va și 

curăța de orice nedreptate. El face un ”D și C.” Amin? El intră și curăță uterul minții și 

îndepărtează acel embrion al păcatului și avem din nou o inimă curată. Iubim un astfel de Domn, 

un astfel de soț. Amin? Atât de credincios și atât de iertător când Îi suntem necredincioși. 

Dar te rog, înainte de a te lăsa dezinvolt de avansul omului vechi, întreabă-te: ”Chiar 

vreau să-i fac asta soțului meu divin, Isus Hristos?” Vedeți, de aceea, dragilor, dragostea lui 

Hristos ne strânge. {2 Cor 5:14} Amin? Dacă îți iubești cu adevărat soțul tău divin, spiritual, 

nu-i vei fi infidel, nu-i așa? Pentru că vă asigur, la fel ca și cu infidelitatea unui soț uman și 

durerea acută pe care o provoacă, așa este, dar cu atât mai mult, durerea pe care o provocăm 

inimii soțului nostru divin atunci când suntem infideli. Vă rog să vă gândiți la asta data viitoare 

când veți fi sedus... 

Nu există o cale mai bună, totuși? Nu există o modalitate mai bună de a evita nașterea 

decât de a face doar un avort după altul? Haide acum, nu există un control mai eficient al 

nașterilor? Care este? Abstinența. Amin? Puțină liniște. Refuzați să concepeți, acesta este cel 

mai bun control. Respinge instantaneu și consecvent avansurile seducătoare ale omului vechi. 

Refuză să fii infidel soțului tău divin, Isus Hristos; și vă rog să rețineți, am spus, ”instantaneu”, 

precum și ”în mod constant” respinge avansurile seducătoare ale bătrânului. Nu pot sublinia 

cât de important este să o faci instantaneu. ...să o facem instantaneu. 

Ascultați, Mărturii, Volumul 5, pagina 177: ”Un gând necurat tolerat, o dorință 

nesfântă nutrită și astfel sufletul este contaminat, integritatea lui compromisă. „Apoi 

pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului, și păcatul o dată făptuit, aduce moartea.” 

Dacă vrem să nu săvârșim păcat, atunci să-l evităm chiar de la început. Fiecare sentiment 

și fiecare dorință trebuie s-o punem sub stăpânirea rațiunii și a conștiinței. Fiecare gând 

nesfânt trebuie să fie imediat respins.” Amin? Iată-l, dragilor, chiar acolo. 

Acesta este secretul unei biruințe reale și consecvente asupra ispitei. 

Fiecare gând păcătos trebuie să fie respins instantaneu; iar acel gând trebuie făcut 

instantaneu rob ascultării de Hristos. {2 Cor 10:5} Amin? Dacă, pentru dragostea lui 

Hristos {2 Cor 5:14}, și prin puterea Duhului Sfânt {Rom 8:13}, respingem instantaneu acel 

gând păcătos, am păcătuit pentru că l-am avut? Nu, laudă pe Dumnezeu. Manuscript Release, 

volumul 2, pagina 343: ”Ispita nu este păcat decât dacă este prețuită”. 

Știi, lasă-mă să-mi dezvelesc sufletul aici, cred că pot face asta cu tine. Suntem prieteni 

până acum, nu-i așa? {Amin} Bine. Poate cineva dintre voi să se identifice cu mine în această 

privință? Uneori sunt de fapt șocat de ticăloșia ispitelor care îmi vin în minte. Acum, nu știu 

dacă este Satana cel care îmi stârnește apetitele și pasiunile pervertite prin simțuri sau dacă mi-

a implantat ceva în minte șoptindu-mi în ureche. Apropo, unul dintre voi a discutat asta cu 

mine: Satana implantează gânduri șoptindu-le în ureche. Nu știu care este sursa acestuia, dar au 

fost dăți când am fost șocat și îngrozit de gravitatea ispitelor care îmi vin în minte; iar pentru 

dragostea lui Hristos {2 Cor 5:14} și în puterea Duhului Sfânt {Rom 8:13}, le resping și le 

urăsc. Dar mă simt contaminat pentru că m-am gândit la ele. Vă regăsiți și voi? Înțelegeți ce 

încerc să expun aici? {Amin} 

Îmi iau mult curaj din această afirmație. Ascultați, Review and Herald, 27 martie 

1888: ”Există gânduri și sentimente sugerate și trezite...” ...și eu zic că avem ambele tehnici 

aici. Le auzi? ”Există gânduri și sentimente sugerate și trezite de Satana...” ”Sugerate”, 

asta îl șoptește în ureche. ”Trezite”, asta îl stimulează prin simțuri. Le-ai văzut pe cele două? 

”Există gânduri și sentimente...” Despre ce vorbim, clasă? - gânduri și sentimente? 
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Caracter. {5M 310.1} ”Există gânduri și sentimente sugerate și trezite de Satana care îi 

enervează chiar și pe cei mai buni dintre oameni; dar dacă nu sunt prețuite, dacă sunt 

respinse ca fiind urâte, sufletul nu este contaminat de vinovăție și niciun altul nu este 

întinat de influența lor.” Eu spun: ”Lăudați pe Dumnezeu”. Tu ce spui? {Amin} Lăudați pe 

Dumnezeu! Dumnezeu să ne ajute să respingem instantaneu ca pe niște urâți. Amin? ... 

instantaneu. 

Dar asta se poate face numai, dragilor, prin puterea soțului nostru divin {Rom 8:13}; 

și asta se poate face numai pentru dragostea soțului nostru divin, Isus Hristos. {2 Cor 5:14} 

Nu o poți face cu puterea ta și nu vei fi suficient de motivat să o faci dacă nu îl iubești pe Isus. 

Vedeți, ne-am întors la același concept cheie. Este nevoie de dragostea lui Hristos pentru a 

obține victoria asupra factorului de opoziție. Este nevoie de dragostea lui Hristos. Trebuie să 

răspundem acelei iubiri care ne atrage. ”După ce voi fi înălțat, voi atrage la Mine” {Ioan 

12:32} Trebuie să răspundem. 

Trebuie să-i permitem să ne atragă în fiecare zi la piciorul crucii și trebuie să începem 

fiecare zi spunând aceste două lucruri. Și dragi prieteni, dacă nu vă mai amintiți nimic din acest 

seminar, vă rog să vă amintiți măcar aceste două lucruri. Care sunt cele două lucruri pe care le 

spunem la poalele crucii? Ce îi spunem în primul rând omului vechi? - Eu mor. Mor omului 

vechi; și cât de des trebuie să facem asta? – În fiecare zi. {1 Cor 15:31} În fiecare zi trebuie să 

venim la poalele crucii. Acceptați în fiecare zi moartea lui Hristos la păcat ca fiind a noastră. 

Calculați în fiecare zi pe omul nostru vechi răstignit cu Hristos. {HP 227.1-6} Acesta este 

singurul mod, acesta este singurul mod prin care putem fi eliberați de robia tiranică și de 

aservirea omului vechi în care se află în mod natural Wilma. Îi spunem ”mor” omului vechi, 

dar ce mai spunem cu aceeași respirație? ”Da lui Isus”. ”Da lui Isus”. 

Îți amintești melodia aceea? ”Oricine vrea să trăiască pentru totdeauna, să spună 

”EU”. Oricine vrea să meargă pe străzile aurii, să spună ”EU”. Vă amintiți? Știți, obișnuiam 

să cred că este o melodie atât de ușoară. De ce, în lume, ai întreba oamenii dacă vor să trăiască 

pentru totdeauna? Desigur, cu toții vrem să trăim veșnic. Dar apoi am început să mă gândesc și 

asta ajută. Există un mesaj profund acolo. Vrei să trăiești veșnic? Trebuie să mergi la cruce și 

să te căsătorești cu Mirele. Trebuie să-i spui lui Isus ”Da”. Amin? ... și trebuie să faceți asta în 

fiecare zi, dragilor. Isus vine; Iată că vine Mirele. {Mat 25:6} Dar dacă vom fi gata să mergem 

acasă cu El, trebuie să facem parte din ... mireasă. Amin? Trupul lui Hristos, biserica {1 Cor 

12:27}, este mireasa lui Hristos {Is 54:5}, Scriptura este foarte clară în acest sens. Trebuie să 

fi intrat în acea cea mai sfântă căsătorie dacă vom fi gata să mergem acasă cu Mirele și să 

participăm la cina de căsătorie a Mielului. {Ap 19:7-9} Dacă vrei să trăiești veșnic, trebuie să 

faci acel pelerinaj în fiecare zi la cruce {RH, 2 dec. 1890 alin. 15} și spune-i ”mor” omului 

vechi, și ”DA” lui Isus; iar cei care au făcut asta, au răstignit firea cu patimile și dorințele ei. 

Galateni 5:24, ”Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună 

cu patimile și poftele ei”. 

Vă rog să observați că nu puteți fi ai lui Hristos decât dacă omul vostru vechi a murit. 

De ce? Pentru că Isus nu o va împărtăși pe Wilma cu alt soț. Amin? Asta ar fi adulter. Isus nu 

va intra niciodată într-o relație adulteră cu noi. Sunteți cu mine, prietenii mei? Prin urmare, 

înainte de a ne putea căsători spiritual, legitim în căsătorie cu Isus, ce trebuie să facem? Trebuie 

să moară omul nostru vechi; trebuie să moară omul nostru vechi; și asta spune Pavel aici: ”Și 

cei ce sunt ai lui Hristos...” Cei care sunt mireasa Sa cumpărată de sânge, ce au făcut? Ei ”au 

răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei”. 

Căminul adventist, pagina 127: ”Ni se poruncește să răstignim firea cu poftele și 

patimile ei. Cum să facem acest lucru? Producând durere trupului? Nu, ci dând morții 

ispita spre păcat. Gândul stricat trebuie înlăturat. Orice gând trebuie adus în supunere 

față de Domnul Hristos. Orice tendințe animalice trebuie să fie supuse puterilor mai înalte 
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ale sufletului. Iubirea lui Dumnezeu trebuie să domnească mai presus de orice; Domnul 

Hristos trebuie să ocupe un tron neîmpărțit. Trupurile noastre trebuie să fie considerate 

ca fiind proprietatea cumpărată de El. Mădularele trupului trebuie să devină unelte ale 

neprihănirii.” 

Vedeți, prieteni, când veniți la cruce și îi dați voința lui Isus, deveniți în întregime al 

Lui, tot ceea ce sunteți este al Lui; tu aparții Lui, trup, minte și spirit. Tot ceea ce ești este al 

Lui. 1 Petru 4:1-2, ”Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu 

acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; 2 pentru ca, în 

vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, 

ci după voia lui Dumnezeu.” 

Vedeți, când o supuneți pe Wilma soțului vostru divin, voința Lui devine voința voastră; 

iar legea aceea - legea soțului - înțelegeți acest lucru vă rog: Care este legea soțului? Dorințele 

tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. {Gen 3:16} Această lege este 

un blestem sau o binecuvântare care depinde de soțul cu care ești căsătorit. Esti cu mine? Dacă 

ești căsătorit cu omul vechi, ce e legea soțului? Este un blestem. Dar când ajungi la cruce și 

omul tău vechi moare și te căsătorești cu Isus, atunci legea soțului este o binecuvântare. Amin?  

Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine; și vă promit că El 

stăpânește cu dragoste și nu există o bucurie mai mare decât să fii sub domnia benignă și 

binevoitoare a Celui care este iubire. Și există libertate și fericire perfectă în supunerea perfectă 

către Domnia lui Isus, deoarece dragostea Lui îți motivează inima și te bucuri să-L asculți. 

Înțelegi asta? Ați experimentat asta, binecuvântați-vă inimile? Dacă nu ați făcut-o, vreau din 

toată inima să experimentați asta. Trebuie să experimentați asta dacă veți fi gata să plecați acasă 

cu Mirele când El va veni. 

2 Corinteni 5: 14-15, ”Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, 

dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 15 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.” Vedeți, dragostea ne motivează să nu mai îndeplinim poftele firii și să începem să 

consimțim dorințele Duhului. Esti cu mine? Dragostea singură este o motivație suficientă pentru 

a produce acea schimbare; și vreau să iau în considerare un adevăr foarte, foarte prețios cu tine 

în seara asta. Nu știu unde vom ajunge în acest studiu, dar vă rog să înțelegeți că titlul acestui 

studiu, ”Veți cunoaște adevărul”, {Ioan 8:32} este exact opusul titlului ultimului studiu, 

”Pofta, când a zămislit”. {Iac 1:15} Voi spune din nou: titlul acestui studiu, ”Veți cunoaște 

adevărul”, este exact opusul titlului ultimului studiu, ”Pofta, când a zămislit”. Ce vreau să 

spun? 

Lucrează cu mine; vă rog să înțelegeți acest lucru. ”Veți cunoaște adevărul, și 

adevărul vă va face slobozi”. {Ioan 8:32} ”Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face 

slobozi”. Acum, acel cuvânt, știți, în limba greacă, în limba ebraică și da, evident, așa cum vom 

vedea în limba engleză; înseamnă mai mult decât să știi cu mintea. Este cuvântul pe care îl 

folosim pentru a ne referi la cele mai intime cunoștințe pe care le putem avea și aceasta este 

unicitatea care are ca rezultat rodirea. Geneza 4:1, ”Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva; 

ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain...” Care este cuvântul? Adam s-a împreunat cu 

Eva. Acum, evident, asta este mai mult decât simplul ”Oh, știu cine ești, ești soția mea”. Nu-i 

așa? Evident. Aceasta este cea mai intimă cunoaștere care aduce un rod ca urmare. Suntem cu 

toții împreună? În Noul Testament, avem același concept atunci când Scriptura ne spune că 

Maria nu l-a ”cunoscut” pe Iosif și totuși ea a conceput. Conceput de Sfantul Duh. {Lc 1: 34-

35; 2:21} 

Vă amintiți, din nou, acele trei etape ale ispitei ... în cunoașterea adevărului până la 

libertate? Ce trebuie mai întâi de toate? Să-l cuprindem cu intelectul. Numărul doi, s-o 

îmbrățișăm cu afecțiunile și, așa cum am spus încă de la început, cel mai important, numărul 
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trei, s-o trimitem cu voință. Abia după ce facem al treilea pas, cunoaștem cu adevărat adevărul. 

Urmăriți asta? Abia până când Wilma se va supune Lui care este Adevărul ... vom fi pe deplin 

eliberați din robia noastră naturală față de păcat, sinele și Satana ... și ne vom elibera de robia 

noastră naturală față de păcat, sinele și Satana. Cât de important este, deci, să cunoaștem 

Adevărul în cel mai profund sens al cuvântului. Cât de important este să cunoaștem adevărul 

până la punctul de a nu putea doar să nu mai ducem rodul păcatului și al morții, ci să începem 

să ducem rodul Duhului. Ai urmat asta? E atât de important. 

Vedeți, Wilma are un rol dublu; înțelegeți asta, dragilor. Vă rog să vă concentrați cu 

mine. Wilma are ce? ... un rol dublu. Ea nu trebuie doar să spună ”nu” avansurilor omului vechi, 

ci să spună ”nu” poftelor firii, dar ce trebuie să facă și ea? Să spună ”DA” dorințelor Duhului 

{Gal 5:16-17} și să aleagă să fie de acord și să conceapă astfel dorințele Duhului, dorințele 

noului ei Soț, Isus Hristos ... Urmăriți acest lucru? Și când este de acord cu dorințele Duhului, 

ce se află acolo în pântecele minții? - embrionul ... rodul Duhului; iar acum ea poate da roade 

datorită slavei lui Dumnezeu; și ce este fructul? Este un caracter asemănător lui Hristos. Amin? 

{Amin} Care este rodul Duhului? Este un caracter asemănător lui Hristos. Vedeți cum se leagă 

toate acestea de dezvoltarea caracterului creștin? Atât esențial, atât de crucial este rolul voinței. 

Acum, acest adevăr pe care trebuie să îl cunoaștem deplin, profund, să-l înțelegem cu 

intelectul, să îl îmbrățișăm cu afecțiunile și să ne supunem cu voința; care este acest adevăr pe 

care trebuie să îl cunoaștem? Ei bine, Psalmul 119:142, ”Dreptatea Ta este o dreptate 

veșnică și Legea Ta este adevărul.” ”Legea ta este adevărul”. Deci, dacă vom cunoaște 

adevărul până la libertate, trebuie să ne cedăm voințele fără rezerve legii lui Dumnezeu. Amin? 

{Amin} Dar dragilor, aceasta trebuie să fie o supunere dispusă, motivată de dragoste; și se va 

întâmpla doar când vom ajunge să-l iubim pe Legiuitor; și când îl iubim pe cel care dă Legea, 

atunci ascultarea de legea Sa nu mai este o datorie, ci o încântare, și noi spunem: ”vreau să fac 

voia Ta, Dumnezeule! Și Legea Ta este în fundul inimii mele.” {Psalmul 40:8} 

Ce altceva mai reprezintă adevărul pe care trebuie să-l cunoaștem dacă vom fi eliberați? 

Ioan 17:17, ”Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul tău este adevărul.” Cuvântul lui 

Dumnezeu are un adevăr atât de profund și de prețios, dragilor, dar dacă vom experimenta 

puterea eliberatoare pe care ne-o conferă, trebuie să facem mai mult decât să înțelegem 

intelectual. Amin? Trebuie să-l îmbrățișăm cu afecțiune și apoi, cel mai important, să ne 

supunem de bunăvoie; și apoi experimentăm puterea sa eliberatoare și sfințitoare în viețile 

noastre. Ne schimbă din interior spre exterior, ne face o nouă ființă. Legea este adevăr; 

Cuvântul este adevăr. Dar ce este în cele din urmă Adevărul? Cine este în cele din urmă 

Adevărul? Isus este Adevărul. De ce? Pentru că El este legea întruchipată și Cuvântul făcut 

trup. {Ioan 1:14} Prin urmare, în cele din urmă, El este Adevărul. Ascultă-L spunând asta în 

atâtea cuvinte. Ioan 14:6: ”Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața ”. 

Dragi prieteni, îl cunoașteți pe Isus? Îl cunoști pe Isus în seara asta? ... și știi că nu te 

întreb: ”Știi cine este El?” Știți cu toții cine este El. Nici măcar nu vă întreb pur și simplu: ”Îl 

iubești?” Vă întreb ceva mai semnificativ decât atât. - Îl cunoști cu adevărat? Dacă Îl cunoști 

bine, Îl vei putea iubi corect; iar dacă Îl iubești corect, te vei bucura de supunerea fără rezerve 

la Domnia Sa; și veți cunoaște adevărul până la libertate și veți fi sfințiți de el. Ascultați relația 

pe care El dorește să o aibă cu voi, dragii mei semeni ai miresei lui Hristos. Osea 2:19, ”Te voi 

logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare 

bunătate și îndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioșie și vei cunoaște pe 

DOMNUL.” Wow! Acum, în contextul logodnei, care este un angajament legal, obligatoriu, 

ce vrea să zică El când spune: ”și vei cunoaște pe DOMNUL”? Aceasta este cunoașterea 

intimă care va aduce roade în viața ta; și dragilor, tocmai de aceea vrea ca noi să-L cunoaștem. 

Ioan 15:16, ”Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți 

și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în 
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Numele Meu, să vă dea.” De ce vrea El să-L cunoaștem? - ca să putem da roade în acea uniune, 

în acea relație. Amin? {Amin} Fii roditor. 

Dar nu putem fi roditori până nu cunoaștem Adevărul până la punctul de a-l lăsa să intre 

în posesia voinței noastre. Review and Herald, 15 martie 1892: ”Adevărul înseamnă să intri 

în posesia voinței...” Cine este Adevărul? Isus. Ce trebuie să permitem lui Isus să facă? Să intre 

în posesia lui Wilma. Amin? Ea este mireasa Sa cumpărată de sânge. Vă rog să i-o dați fără 

rețineri. 

Știți ce, dragi prieteni? Chiar aici, chiar aici avem motivul pentru care biserica rămășiței 

lui Dumnezeu este încă aici și nu cu Mirele din Împărăție, pe care ea ar fi putut și ar trebui 

să fie cu mult timp în urmă. {Manuscris 4, 1883. Ev 696.2} Problema nu este că nu avem 

adevărul, problema este că nu am lăsat adevărul să ne aibă. L-am ținut la distanță, l-am ținut în 

gând; și da, poate unii l-au adus în tărâmul emoțional și primesc ”chestii pufoase” atunci când 

se gândesc la anumite aspecte ale adevărului. Dar dragilor, adevărul trebuie să vină pe tărâmul 

volitivului și să intre în posesia deplină a voinței umane înainte ca noi să fim pregătiți pentru 

venirea lui Isus; și înainte ca noi, între timp, să putem ajuta pe oricine altcineva să se 

pregătească. Amin? 

Vedeți, noi nu avem o mărturie vie {Apoc 12:11} - nu putem fi epistole vii {2 Cor 3: 

3} – decât dacă avem cu adevărat viață spirituală datorită uniunii noastre intime cu Isus. {AA 

452.1, DA 359.2} Mă urmărești? Nu poți da roade autentice ale Duhului decât dacă îl cunoști 

pe Isus. Poate că veți putea face lucruri care arată ca rodul Duhului. Ascultă-mă! Dacă ai veni 

la mine acasă și ai ieși pe ușa din spate, ai vedea niște mere roșii frumoase; și de fiecare dată 

când le văd, încep să salivez că sunt atât de frumoase. Sunt întotdeauna tentat să le iau și să 

mușc din ele. Dar prima dată când le-am văzut, iar soția mea nu mi-a spus ce sunt, le-am ridicat 

și erau ușoare și le-am întors și pe spate exista un mic autocolant pe care scria ”Made in 

Taiwan”. Trebuie să mai aplic ilustrația? Este posibil să ai fructe din plastic ale Duhului, nu-i 

așa? ”Fabricat în Tennessee.” Dragilor, dacă noi vom avea fructe adevărate, trebuie să avem o 

adevărată uniune cu Isus. Trebuie să-L lași să-ți posede mintea, inima și, cel mai important, 

voința ta... cel mai important, voința ta. 

Am o întrebare pentru voi în seara asta, dragilor. Cu cine ești căsătorit? Cu cine ești 

căsătorit? Nu vreau să răspundeți public la acest lucru, dar vă rog să vă întrebați în privat: cu 

cine sunteți căsătoriți? ... și, bineînțeles, știi că nu vorbesc despre nicio căsătorie umană. 

Vorbesc despre cea mai importantă căsătorie: cu cine ești căsătorit spiritual? Toți, fără excepție, 

în această cameră începem căsătoriți cu cine? ...cu omul vechi {Rom 7:1-6}; și dacă nu am 

făcut acel pelerinaj până la piciorul crucii, suntem încă căsătoriți cu omul vechi. Ai auzit ce am 

spus? Și poate că am făcut pelerinajul odată, dar dacă nu reușim să-l facem în fiecare zi {RH, 

21 ianuarie 1902 alin. 14}, deși este posibil să fim căsătoriți cu Isus pentru o vreme, ne-am 

strecurat sub soțul tiranic numit omul vechi; și știți, dragilor, ceea ce este înspăimântător este 

că nu este atât de ușor să stabilim cu cine suntem căsătoriți. Care este regula de bază? Matei 

7:20, ”Așa că după roadele lor îi veți cunoaște”. Dar atenție; există fructe din plastic. Esti cu 

mine? Cu cine ești căsătorit? Nu analizați doar comportamentul, rodul vieții voastre. Vă rog, 

odată cu ungerea ochilor cu doctorie al Duhului Sfânt {Apoc 3:18}, priviți adânc în interior. 

Pe cine iubești cu adevărat? Pe Isus? Sau pe tine însuți? De ce faci lucrurile bune pe care le 

faci? De ce evitați să faceți lucruri rele? E pentru a da bine? Este pentru a fi admirat și respectat? 

Astfel, vei putea să-ți păstrezi slujba, pentru că dacă te porți rău, ai putea fi concediat. Care sunt 

motivele? 

Vedeți, dacă suntem căsătoriți cu Isus, facem lucrurile corecte pentru dragostea lui 

Hristos. Amin? Păstrăm primele patru porunci pentru că Îl iubim pe Dumnezeu în mod suprem 

și le păstrăm pe ultimele șase pentru că îi iubim pe alții în mod altruist; și din cauza iubirii, nici 

măcar nu considerăm că ascultarea este o problemă mare. Nu trebuie să ne plimbăm strângând 
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din dinți și ferindu-ne de minciună și furt, și să fim infideli soției noastre pentru că iubim - iar 

iubirea este împlinirea legii. {Rom 13:10} Amin? 

Cu cine ești căsătorit? 

Binecuvântați-vă inimile; nu vă supărați că am cercetat puțin în seara asta. Vedeți, vreau 

să fiți gata când va veni Mirele. Vreau să fiți gata când va veni Mirele; iar dacă vei fi gata, 

trebuie să te căsătorești cu El acum! Trebuie să-L cunoști pe Isus acum! Dacă Îl cunoști cu 

adevărat, care este rodul vieții tale? 

Galateni 5: 19-23, dați ambele clase de fructe. Primul este rodul unirii cu omul vechi. 

Dacă Wilma este încă sub autoritatea tiranică a soțului ei natural, care este rodul acestei relații? 

”Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția”, 

apropo, toate acestea se pot întâmpla doar între urechea dreaptă și cea stângă. Nu trece cu 

vederea asta, te rog. Puteți face ca toate acestea să se întâmple în spatele draperiilor trase și a 

ușii închise din dormitorul minții; și numai tu și Dumnezeu știm că se întâmplă. ”Şi faptele firii 

pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, 

desfrânarea, 20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, 

neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările 

şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce 

fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” Ce grup mizerabil de 

descendenți, dar acesta este produsul unirii Wilmei cu omul vechi. Vă rog, dacă există vreo 

indicație că se întâmplă ceva din toate cele de mai sus, chiar și în intimitatea minții voastre, vă 

rog, pentru binele vostru și pentru Hristos, nu întârziați. Fugiți la piciorul crucii și strigați: ”Eu 

mor” omului vechi și ”DA” lui Isus ... te rog! Pe măsură ce îți supui voința Lui și îl cunoști, 

care va fi rodul vieții tale? Versetul 22: ”Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, 

bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23 blândeţea, 

înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” 

1 Ioan 2: 3-5, ”Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile 

Lui. 4 Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu 

este în el. 5 Dar cine păzeşte Cuvântul Lui în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns 

desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.” Dacă păstrăm poruncile Sale. Dar vă rog să 

nu uitați, dragostea este împlinirea legii. {Rom 13:10} Trebuie să faceți mai mult decât să 

respectați scrisoarea. Trebuie să respecți Duhul {Rom 7:6} dacă ții cu adevărat poruncile. Esti 

cu mine? 

Prietenii mei, există un adevăr prețios cuprins în a doua poruncă. Mă deranja înainte, 

când am devenit conștientă de asta, cu mulți ani în urmă, în copilărie. ”...Căci Eu, Domnul 

Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos...” {Ex 20:5} Gelos? Obișnuiam să mă gândesc: 

”Nu sună bine. Dumnezeu nu ar trebui să fie gelos. E un lucru rău.” Dar acum este unul dintre 

conceptele mele preferate. Dumnezeu este gelos pentru mireasa Sa. Amin? Nu vrea să o ămpartă 

cu nimeni. El o vrea exclusiv pentru Sine. Dragi prieteni, vă încurajez să profitați de gelozia lui 

Dumnezeu pentru voi. Și când ești sedus, strigă către El pentru a te ajuta să-i rămâi credincios; 

și vă promit că El va goli tot cerul, dacă va fi necesar, pentru a împiedica pe oricine sau orice 

să pună un deget murdar pe prețioasa Sa mireasă cumpărată de sânge. Slavă Domnului, avem 

un Dumnezeu gelos. Amin? Este gelos pentru tine. E gelos pentru tine. Profitați de acest lucru 

și vă promit că acea iubire geloasă care are doar în minte interesul dvs. cel mai bun, puteți conta 

pe aici pentru eternitate; și nimic, NIMIC, ci voința ta, nu te poate despărți de El. Ai auzit ce 

tocmai am spus? Nimic în afară de propria voință nu te poate separa de El. Romani 8:38, ”Căci 

sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile”, 

ce include asta? Satana și tot regatul său. ”nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici 

înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea 

lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” Dar Wilma poate rupe uniunea 
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oricând dorește, nu-i așa? Vedeți, acest Soț divin nu vă obligă să rămâneți căsătoriți cu El. El 

te-a atras prin iubire și te va ține după iubire, dar dacă vrei, poți respinge acea iubire și poți 

merge pe calea ta separată; dar te implor, nu face alegerea asta. Nu mă pot gândi la o alegere 

mai prostească decât aceea. Dragilor, iată că vine Mirele. {Mat 25:6} Vă rugăm să ieșiți în 

întâmpinarea Lui. 

Știți de ce majoritatea adventiștilor de ziua a șaptea nu sunt chiar atât de dornici ca Isus 

să vină? Sincer, adânc în inimile lor, nu sunt chiar atât de dornici ca Isus să vină pentru că sunt 

căsătoriți cu omul vechi; și sunt atât de ocupați să se bucure de plăcerile păcatului pentru un 

sezon {Evr 11:25}, încât nu sunt deloc siguri că vor ca acest lucru să se sfârșească. Dar îți 

promit că, dacă îl iubești cu adevărat pe Isus, tot sufletul tău va tânji după întoarcerea Sa; și îți 

vei oferi tot timpul tău, energia ta și resursele tale, pentru a grăbi această întoarcere ...și viața ta 

va ratifica ceea ce pretinde gura ta sau nu. Chiar vrei să vină Isus? Este ușor de spus, dar o 

trăiești? Spunem: ”Această lume nu este casa noastră, suntem doar o trecere, comorile noastre 

sunt depuse undeva dincolo de nori”. O cântăm - din toată inima - și totuși ce facem? Muncim, 

transpirăm și investim, astfel încât să putem avea o pensionare confortabilă. Construiți un cont 

bancar mare. Hai, oameni buni, nu vedeți un pic de inconsecvență acolo? Dumnezeu să ne ajute 

să fim un popor care nu intenționează să se retragă aici. Amin? Doamne ajută-ne să fim un 

popor care va pune absolut totul la bun sfârșit, așa că nu va trebui să ne retragem aici. Putem 

pleca acasă cu Isus! 

Dumnezeu să ne ajute să fim genul acesta de oameni; și când vine Isus, prietenul meu - 

fratele meu, sora mea - mă rog din toată inima, ca El să nu trebuiască să spună nimănui din 

această cameră, sau nimănui care se uită în sufrageria lor sau oriunde ... Mă rog să nu trebuiască 

să ne spună niciunuia dintre noi: ”Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi 

toți care lucrați fărădelege”. {Mat 7:23} Și acum știi vrea să zică El cu adevărat, nu-i așa? 

”Niciodată nu v-am cunoscut.” 

Și cei care s-au jucat de-a biserica, pretinzând că fac parte din mireasă de peste 

unsprezece ani, se vor clătina și vor spune: ”Ei bine, stai așa, am făcut atâtea lucruri bune în 

numele Tău. Ce vrei sa spui? Ai greșit persoana.” Vă rog să înțelegeți că chiar și faptele bune 

făcute pentru orice altceva decât dragostea lui Hristos, în ochii Lui este nelegiuirea, este 

nelegiuirea - pentru că dragostea este împlinirea legii. {Rom 13:10} Dacă faci fapte bune 

motivate de egoism, este nelegiuire. Amin? Vă rog să nu aflați asta când este prea târziu. Vă 

rog să nu aflați că fructele dvs. au fost doar din plastic. Vă rugăm să aflați acum, dacă trebuie 

să aflați, și apoi veniți la cruce și căsătoriți-vă cu Isus; iar când va veni El, veți fi gata să plecați 

acasă și să-L glorificați prin veacurile neîncetate ale eternității. Dragilor: ”Iată că vine Mirele”. 

{Mat 25:6} Pregătește-te, pregătește-te; fii gata, este rugăciunea mea. Să ne ridicăm. 

Tată din ceruri, Îți mulțumesc pentru că ne-ai ajutat să înțelegem mai bine ce înseamnă 

să cunoaștem adevărul. Ajută-ne, mă rog, să permitem dragostei Aceluia care este adevărul să 

ne atragă la piciorul crucii; și să spunem din adâncul sufletului nostru: ”Eu mor” omului vechi 

și ”DA” lui Isus. Vino Doamne Isuse, fii unul cu noi pentru ca noi să fim una cu Tine; și ajută-

ne să ducem rodul Duhului, ca să putem dezvălui caracterul Tău și că, atunci când vei veni, ne 

vei putea spune: ”Bravo, rob bun și credincios; ai fost credincios. Vino și fii mireasa Mea 

pentru totdeauna.” Mă rog în numele Său ca asta să ne spună Mirele fiecăruia dintre noi. 

Amin. 
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