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Formarea de caractere este cea mai importantă lucrare încredințată 

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

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

Alăturați-vă nouă acum pentru acest timp puternic de schimbare personală, în 

timp ce pastorul Stephen Wallace ne duce ”Din slavă în slavă.” 

Bună dimineața, bună dimineața și Sabat fericit. Ce s-a întâmplat cu vremea aceea 

frumoasă pe care am avut-o pentru scurt timp? Îți mulțumesc că ai înfruntat vremea și ai venit 

în această dimineață. Ce privilegiu să ne adunăm în casa lui Dumnezeu în ziua lui Dumnezeu 

pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Ei bine, dragilor, ne-am adunat degeaba dacă 

Duhul Sfânt nu ni se alătură. Iar El este pregătit să facă asta dacă noi îl invităm. Da, El este aici, 

pentru că El a promis: ”Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și 

Eu în mijlocul lor”. {Mat 18:20} Dar prietenii mei, vă rog să nu vă mulțumiți să-L aveți doar 

în mijlocul nostru ca adunare. Asigurați-vă că El este în mijlocul vostru ca individ. Există o 

diferență; amin? Există o mare diferență.  

Vedeți, inspirația ne spune că ploaia târzie poate cădea peste tot în jurul nostru și 

noi nici nu vom ști. {LDE 195,4; SE 71.2} De ce? Pentru că, deși Duhul Sfânt este prezent, el 

poate umple doar pe cei ale căror inimi sunt deschise. Amin? Da, prin urmare, auzi ciocănitul 

în această dimineață? Înainte de a deschide Biblia, trebuie să ne deschidem inimile. Amintiți-

vă acel dispozitiv de memorie și invitați personal Duhul lui Dumnezeu să intre. Lucrurile 

spirituale sunt discernate spiritual {1 Cor 2:13-14} și m-ați auzit spunând asta înainte. Vă 

rog, nu vă supărați că vă tot reamintesc asta de multe ori. Suntem atât de predispuși să fim 

autosuficienți atunci când vine vorba de studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne 

ierte. Suntem dependenți cu disperare de puterea Duhului Sfânt dacă vrem o experiență care va 

schimba viața în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Sigur, putem avea un exercițiu intelectual 

fără puterea Duhului Sfânt. Știm, putem să umplem timpul fără puterea Duhului Sfânt. Dar 

Doamne ferește să umplem timpul doar cu un exercițiu intelectual. Amin? Doamne dă-ne să 

avem o experiență care să schimbe viața astăzi. Aceasta poate și va fi a noastră dacă invităm 

personal Duhul lui Dumnezeu în inimile noastre. În timp ce te rogi pentru tine, îți solicit 

rugăciunile. Am nevoie de Duhul Sfânt într-un mod special astăzi. Te rogi și pentru mine? Să 

îngenunchem, așa cum este obiceiul nostru, pentru câteva momente de rugăciune. 

Tată din ceruri, Îți mulțumesc pentru privilegiul de a ne aduna împreună în această zi 

a Ta, în locașul Tău. Și Îți mulțumesc că ești aici, căci ai promis. Tată, vrem să Te invităm 

personal să intri în inimile noastre. Așa că fiecare dintre noi alege să deschidă ușa inimii și să 

spună: ”Intră, intră Oaspetele ceresc”. În persoana Duhului Tău, Tată, locuiește-ne. 

Accelerează și energizează facultățile noastre mintale și spirituale; fă asta în numele meu. Nu 

sunt demn de privilegiul de a conduce în studiul Cuvântului Tău. Nici nu sunt adecvat sarcinii. 

Dar, în virtutea vredniciei lui Hristos și în virtutea atoteficienței, a adecvării harului Său, Te 

rog să mă folosești. Împuternicește-mă, dă-mi voie să vorbesc adevărul și numai adevărul, 

adevărul așa cum este în Isus. Îndrumă-mi gândurile, cuvintele; Te rog atinge-mi buzele cu un 

cărbune. Curăță-mă și nu mă lăsa nici măcar să aromez, să nu mai vorbim să spurc, adevărul 

pe care Vrei să-l vărs prin mine, Te rog Tată. Dacă cineva primește o binecuvântare, vom ști 

cu toții cine primește onoarea și slava, recunoștința și lauda. Tu, nu bietul vas de lut pe care 

ți-ai permis să-l folosești. Oh, Doamne, binecuvântează biserica Ta astfel încât să se ridice și 
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să strălucească cu caracterul reflectat al Mirelui. Aceasta este rugăciunea mea în numele lui 

Isus. Amin. 

Suntem într-un studiu format din mai multe părți despre dieta mentală. Ce este dieta 

mentală? Este hrana minții. Cum hrănim mintea? Prin simțurile noastre, în special prin ochii și 

urechile noastre. Vedeți, mintea este un calculator minunat, extrem de sofisticat și incredibil de 

puternic. Și modul în care este programat determină direct modul în care funcționează. Hrana 

mintală ne programează gândurile și sentimentele. Și gândurile și sentimentele noastre 

combinate ne alcătuiesc caracterul moral. {5M 310.1} Tocmai de aceea, privind suntem 

schimbați, schimbați în asemănarea a ceea ce privim. {RH, 6 decembrie 1881 alin. 15} 

Pentru că ceea ce vedem influențează gândurile noastre, iar gândurile noastre determină ceea 

ce suntem. Vedeți relația directă cauză-efect, nu-i așa? Așadar, trebuie să fim foarte atenți cu 

ce ne hrănim mintea. Amin? 

Există diferite tipuri de dietă mentală disponibile în lume astăzi? Da, cu siguranță există. 

Totuși, ceea ce este disponibil în mod natural este cea calculată și pregătită de maestrul bucătar 

al păcatului, Satana însuși. Este pregătită cu măiestrie pentru a satisface poftele perverse ale 

firii. Și există o mulțime de alimente. Și cu toții avem o tendință naturală {1MCP 105.4} de 

a pofti oricum. Recunoaștem asta? Deci, fiind ușor disponibilă și având o înfometare naturală 

și sete, nu putem să ne abținem decât cu ajutorul și harul divin. 

Acum, pentru început, nu avem apetit natural pentru nimic în afară de ceea ce este 

carnal. Deci, trebuie să începem prin a obține o inimă nouă, iar acea inimă nouă are dorințe noi, 

pofte noi. Și pe care îl primim ca dar de har la poalele crucii, la cerere. ”Zidește în mine o 

inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!” {Ps 51:10} În acel 

moment, primim capacitatea. Primim capacitatea de a flămânzi și înseta după Cuvântul lui 

Dumnezeu. {EW 281.2} Dar dragilor, trebuie să dezvoltăm și să întărim acel nou apetit 

spiritual cooperând cu Duhul Sfânt și hrănindu-ne cu hrana spirituală. Trebuie să ”Gustăm și 

să vedem că Domnul este bun”. {Ps 34:8} Cu cât gustăm mai mult, cu atât vom vedea mai 

mult că Domnul este într-adevăr bun. Vom dezvolta și întări poftele spirituale. Vom cultiva 

paleta spirituală astfel încât să se bucure de aroma Pâinii Vieții. 

Dar provocarea, desigur, este că avem această paletă veche care a devenit dependentă 

de acea mâncare nesănătoasă foarte condimentată. Urmăriți acest lucru? Nu este o sarcină mică 

să te împotrivești tentației de a-i arunca omului vechi câteodată un ”McDonald’s” din când în 

când. Iartă-mă pentru că am pătruns în tărâmul fizic, dar încerc să fac spiritualul mai ușor de 

înțeles. Există tot felul de ”hamburgeri” mentali acolo. Întrucât omul vechi îl poftește în mod 

natural și din moment ce este atât de ușor disponibil - există tot felul de locuri de 'fast-food' în 

care poți să te oprești pentru un minim de timp și bani și să mănânci niște mâncăruri carnale. 

Puteți să vă așezați în sufragerie și să îi dați minții niște mâncare nesănătoasă carnală, dacă aveți 

un televizor acolo. Am avut de-a face cu asta noaptea trecută și voi încerca să rezist să mă întorc 

la asta azi. Binecuvântați-vă inimile. Știi că mă preocupă privința asta din cauza propriului meu 

pelerinaj. Fratele meu, sora mea, pentru mult timp am crezut că aș putea fi selectiv și aș putea 

exercita discreție cu privire la ceea ce aș urmări. Jocurile pe care le jucăm cu noi înșine. Auzi 

despre ce vorbesc? 

Vedeți, există mâncare nesănătoasă și există mâncare NESĂNĂTOASĂ. 

M-am gândit că voi mânca doar mâncare nesănătoasă și nu voi păți nimic. Sunt aici să 

vă spun că dacă vreți cu adevărat să creșteți în mod constant, trebuie să vă îmbrăcați în 

Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească. {Rom 13:14} {Amin} Nici 

măcar cu mâncare ușor nesănătoasă nu ar trebui să vă hrăniți mintea. Amin? Haide acum! 

Trebuie să începem să fim serioși dacă vrem să ne pregătim pentru venirea lui Isus. Trebuie să-

l înfometăm pe omul vechi și să-l hrănim pe omul spiritual. De fiecare dată, știu asta din 
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experiența personală, de fiecare dată când vă răsfățați cu puțină mâncare relativ benignă, ce 

faceți? Îți întărești imediat acele pofte carnale și el tânjește mai mult. Bine? Apoi ai epuizat 

foarte repede mâncarea nesănătoasă relativ benignă și, pentru că ți-ai întărit pofta de mâncare, 

trebuie să începi să te răsfeți cu mâncare nesănătoasă mai rea. Haide acum, știi despre ce 

vorbesc. M-am jucat un joc cu mine, unde aveam să fiu selectiv în ceea ce priveam. 

Apropo, nu avem televizor, dar avem un DVD player la centrul nostru de cercetare. 

Trebuie să ai asta; există o mulțime de materiale minunate pe DVD care sunt disponibile pentru 

edificarea spirituală, așa că avem un DVD player. Dar când l-am obținut, îmi amintesc că de 

fapt am tremurat când l-am adus acasă, pentru că îmi era atât de frică de potențialul pe care îl 

aveam de a-l folosi pentru a-mi hrăni omul carnal. 

Pentru mult timp, am jucat acest joc cu mine, unde selectam doar lucruri relativ bune. 

Nu m-aș fi gândit să mă uit la prostii, ci la lucrurile relativ bune. De fiecare dată când făceam 

asta, mi-am întărit apetitul carnal și mi-am revigorat dependența. Apoi, destul de curând, rămâi 

fără lucruri relativ bune și trebuie să coborâți puțin standardul și să începeți să urmăriți puțin 

mai mult. 

Dragilor, expunându-ne la orice este carnal, vă rog să urmați acest lucru, ne vom 

desensibiliza inevitabil la ofensivitatea carnalității. Binecuvântați-vă inimile, unii dintre voi 

care ați fost aici noaptea trecută, probabil v-ați gândit: ”Tipul ăsta are într-adevăr o problemă 

cu televiziunea, videoclipurile și filmele. Ce este atât de rău la lucrurile astea?” Sunt aici să 

vă spun, dragi prieteni, dacă v-a trecut prin minte așa ceva, acesta este un steag roșu strălucitor 

și care ar trebui să vă alerteze că vă aflați în stadii avansate de desensibilizare. Auzi ce încerc 

să-ți spun? Dacă nu recunoașteți gravitatea gunoiului carnal care este pompat în mintea umană 

prin aceste ecrane - televizor, videoclipuri și filme - atunci vă aflați în stadii avansate de 

desensibilizare. Te rog trezeste-te! Determinați prin harul lui Dumnezeu să nu puneți nimic 

rău în fața ochilor voștri {Ps 101:3} și apoi, pe măsură ce vă resensibilizați la ofensivitatea 

răutății, veți descoperi că este într-adevăr foarte, foarte jignitor. 

Chiar și ”comediile” sunt atât de prostești, există atât de multă prostie. Dragilor, trebuie 

să fim lucizi. Acum, asta nu înseamnă moros, sumbru și nefericit, ci înseamnă foarte serios și 

pe deplin conștienți de locul în care ne aflăm în istoria pământului și cât de imperativ este să ne 

pregătim și să îi ajutăm pe ceilalți să se pregătească în aceste momente ale sfârșitului. În plus, 

avem un inamic care încearcă în permanență să ne distrugă. Trebuie să fim lucizi. Și această 

prostie ușoară, care este chestia relativ benignă care vine peste aceste ecrane, dacă ne hrănim 

mintea cu asta, vom deveni superficiali și nebuni. ”Ești ceea ce mănânci.” Amin? Haide, să 

recunoaștem. ”Ești ceea ce mănânci.” 

Mă implic din nou în televiziune. Nu aveam de gând să fac asta, dar... Ceea ce mă 

uimește cu adevărat este că astăzi sunt prezentate în mod regulat la TV în orele de maximă 

audiență lucruri din această națiune care nu ar fi fost permise niciodată cu puțin timp în urmă. 

De fapt, ați citit, ați citit instrucțiunile oficiale pentru controlarea programelor de televiziune, 

care au fost publicate de guvern acum 20 de ani, și trebuie doar să clătinați din cap și să râdeți. 

Nu permiteau nimic, de exemplu, care să se apropie de blasfemie. Nici măcar ceva ce ar insinua 

blasfemie. Acum ce auzi? Aproape tot timpul, neîncetat, chiar și la televiziunea de familie? 

Blasfemie. Ce s-a întâmplat? Cum a dus inamicul asta? Foarte, foarte subtil și treptat și 

incremental, expunându-ne la el și desensibilizându-ne astfel la ofensarea sa. Iar limbajul este 

doar o ilustrare. Imoralitatea, imoralitatea incredibilă, explicită, grosolană, prezentată în culori 

vii, nu ar fi ajuns niciodată la televizor, nu cu mult timp în urmă. Întreaga națiune nu numai că 

nu se ridică și nu strigă, dar se așează și se bucură de ea și cere mai mult. Știi că îți spun adevărul. 

Dragilor, dacă ne așezăm și ne expunem la acest tip de gunoi, nu doar ne desensibilizăm la 

ofensarea sa, ci cultivăm un apetit pervertit pentru aceasta. Nu juca jocuri cu tine în acest sens. 
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Te rog nu. Am făcut-o mult timp și a fost o piedică constantă și o limitare a creșterii mele 

spirituale. A trebuit să devin serios și să o termin, chiar și cu mâncarea nesănătoasă relativ bună. 

Aveam să-mi hrănesc mintea doar cu cea mai bună dietă mentală. Abia atunci am putut 

experimenta cu adevărat o victorie consecventă în experiența și creșterea mea creștină 

personală. 

O, prieteni, vă rog, această problemă de dietă mentală este atât de importantă, dar azi 

vreau să ne îndreptăm atenția astăzi este importanța hrănirii cu ceea ce este sănătos. Ceea ce am 

urmărit este importanța de a nu ne hrăni cu ceea ce este nesănătos. Acum, să fim pozitivi. Să ne 

uităm la necesitatea de a ne hrăni cu ceea ce este sănătos. 

Titlul studiului nostru, ”Să ne uităm țintă la Isus.” {Evr 12:2} 

Suntem la lecția 32, pagina 69. Lecția 32, da 32, pagina 69. Acum, experiența creștină 

este rezumată în cuvintele lui Pavel din Romani 12:2. ”Să nu vă potriviți chipului veacului 

acestuia, ci să vă”, ce? ”...prefaceți prin înnoirea minții voastre...” Ce ne potrivește acestei 

lumi? Programând mintea noastră cu lucrurile acestei lumi. Mă urmăriți? Dacă vom fi 

transformați, trebuie să încetăm să programăm mintea cu lucrurile acestei lumi și să începem 

să le programăm cu lucrurile lui Dumnezeu. Amin? Vedeți: ”Așa cum gândește omul în inima 

lui, așa este el”. {Prov 23:7} Deci, pentru a fi creștin, trebuie să schimbăm modul în care 

gândim. Trebuie să ajungem să avem mintea lui Hristos. {Amin} Amin? Ne-am întors la 

elementele de bază aici, dar trebuie să ... Trebuie să ne reamintim aceste lucruri. ”Să aveți în 

voi gândul acesta, care era în Hristos Isus.” {Fil 2:5} Aceasta este esența experienței creștine. 

Acum, dacă vom face asta, trebuie să programăm mintea cu lucrurile lui Hristos. De 

aceea textul nostru cheie intră din nou în joc aici. Care este - pentru întregul seminar? 2 

Corinteni 3:18, ”Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi 

suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” Cum 

se schimbă mintea? Cum suntem schimbați prin înnoirea minții noastre? Privind slava lui 

Hristos; și care este slava lui Hristos? ...este caracterul Lui. {AA 545.2} Suntem schimbați 

în asemănarea a ceea ce privim. Schimbat în asemănarea a ceea ce privim. 

Acum, trebuie să ajungem să avem o inimă curată, o minte asemănătoare lui Hristos, 

dacă vom fi fie martori eficienți pentru Rege, fie cetățeni potriviți pentru Regat. Și asta necesită 

eforturi sârguincioase din partea noastră. Necesită, ce? Efort sârguincios din partea noastră. Dar 

efortul nu este să ne schimbăm pe noi înșine, efortul este să ne păstrăm ochii mintii fixați asupra 

lui Isus. Am spus ceva foarte important acolo. Efortul nu este să ne schimbăm pe noi înșine, 

efortul este să ne ținem ochii mintii fixați asupra lui Isus, ca prin Duhul Său Sfânt să ne poată 

schimba din slavă în slavă. Acest lucru este atât de crucial; Ascultați: Divina Vindecare, 

pagina 491: ”Avem nevoie de înrâurirea neîncetată a puterii înnobilatoare a gândurilor 

curate. Singura siguranță a oricărui suflet este să aibă gânduri bune. Căci omul, ”așa cum 

a gândit în sufletul lui, așa este el” {Proverbe 23:7}. Puterea stăpânirii de sine se întărește 

prin exercițiu.” Cu curaj; ”Puterea stăpânirii de sine se întărește prin exercițiu”. ”Ceea ce 

la început pare dificil devine ușor dacă este repetat în mod constant,” laudă pe Dumnezeu 

”... până când gândurile și faptele bune devin o obișnuință.” Puteți face obiceiuri bune, 

precum și obiceiuri rele. Amin? Însă schimbarea tiparelor de obicei necesită un efort 

sârguincios, nu-i așa? Mai ales când vine vorba de dietă mentală. Înapoi la declarația noastră: 

”Dacă dorim”, dacă noi, ce? ...dorim, și asta implică puterea de alegere. ”Dacă dorim, ne 

putem întoarce de la tot ce este ieftin și inferior și ne putem ridica la un standard înalt; 

putem fi respectați și iubiți de Dumnezeu.” Dar, vă rog să observați, ce este absolut necesar 

dacă urmează să ne ridicăm la un standard mai înalt și să creștem din slavă în slavă? Se 

îndepărtează de tot ceea ce este ieftin și inferior. 
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De aceea am citit seara trecută în Psalmul 119:37, ”Abate-mi ochii de la vederea 

lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea Ta!” Avem nevoie de renaștere ca popor? {Da} 

Cu toții avem nevoie de renaștere ca popor. {LDE 189.1} Dar care este o cerință absolut 

esențială pentru renaștere? Ne îndepărtează ochii de lucruri nevaloroase. Amin? Și pentru a le 

rezolva pentru Isus. A le rezolva pentru Isus. Dar Sinele și Satana se vor opune în mod constant 

în timp ce căutăm să ne îndepărtăm ochii, în special ochii minții, de lucrurile lumii și să ne 

fixăm ochii minții asupra lui Isus. 

Și apropo, vă rog să observați că vorbesc despre două lucruri aici. Vorbesc despre ochi 

fizici și ochiul minții. Este o diferență; acum, acestea sunt asociate intim, inseparabil asociate, 

dar există o diferență. Ochii fizici sunt, desigur, ceea ce folosim pentru a privi diferite lucruri 

și pentru a vedea imagini. Dar vă rog să știți că ceea ce privesc ochii fizici are un efect direct și 

dramatic asupra a ceea ce privește ochiul minții. Nu-i așa? Există o corelație directă acolo. 

Acum acordat, puteți privi ceva cu ochii dvs. fizici, iar ochiul minții dvs. poate fi altundeva. Tu 

știi asta. Asta e privirea TV pe care o primesc din când în când. Pot să spun că, deși mă privești, 

mintea ta este în alt loc. Dar nu mă lăsa să fiu distrus de televizor din nou. Ochii fizici au un 

efect direct și dramatic asupra a ceea ce privește ochii minții. De aceea, privind suntem 

schimbați. Deoarece ceea ce privesc ochii noștri fizici programează ochiul minții, influențează 

focalizarea ochiului minții, care determină ceea ce suntem. Acum, păstrarea ochilor minții 

asupra lui Hristos nu este o provocare mică. Dar trebuie, prin harul lui Dumnezeu, să învățăm 

să o facem. Amin? 

Ascultați această afirmație: Minte, caracter și personalitate, volumul 2, pagina 595: 

”Dacă Satana încearcă să vă abată gândurile spre lucrurile josnice și senzuale, aduceți-le 

înapoi pe cale și îndreptați-le asupra lucrurilor veșnice.” Și ascultă: ”...când vede efortul 

hotărât pe care îl faceți pentru a vă menține atenția numai asupra gândurilor curate, 

Domnul vă va atrage mintea ca un magnet,” O, iubesc asta! ”El vă va atrage mintea ca un 

magnet, vă va purifica gândurile și le va face în stare să se elibereze de orice păcat ascuns.” 

Lăudați-l pe Dumnezeu pentru asta! Dar, dragilor, când va atrage El mintea ca un magnet? 

Când? Te rog, ai observat? ”Când vede efortul hotărât pe care îl faceți pentru a vă menține 

atenția numai asupra gândurilor curate.”  

Vedeți, din nou, ne-am întors la faptul că Dumnezeu nu poate dezlănțui puterea 

supranaturală asupra oricui nu o vrea cu adevărat; iar alegerea noastră de a primi acea putere 

trebuie ratificată printr-un efort de a realiza acea alegere. {L24, p. 8} Vă amintiți acest 

studiu? Și minunile pe care le-a făcut Hristos, pentru cei dintre voi care ați fost cu noi? Cheie 

aici, cheie. Deci, ”când Domnul vede efortul hotărât pe care îl faceți... El vă va atrage 

mintea ca un magnet, vă va purifica gândurile și le va face în stare să se elibereze de orice 

păcat ascuns.” 

Apoi avem unul dintre textele noastre cheie, ”Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice 

înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob 

ascultării de Hristos.” {2 Cor 10: 5} Fiecare gând, dragilor, acesta este scopul nostru: este să 

avem ochii minții în mod constant, continuu și exclusiv asupra lui Isus! Fiecare gând îl facem 

rob lui Isus, da. 

Acum, cum se face asta? Filipeni 4:8, ”Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce 

este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce 

este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” Dragilor, 

acolo este meniul tău mental. Dragă creștin, dacă vrei să fii transformat prin înnoirea minții 

tale {Rom 12:2}, trebuie să-ți hrănești mintea doar cu ceea ce se află în acel meniu pe care 

tocmai l-am citit. Amin? Trebuie să începi să fii foarte conștiincios și selectiv cu privire la hrana 

mintală. Alegerea este a ta. Dar te rog să știi că ”niciun om nu poate sluji doi stăpâni”. {Mat 
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6:24} Au pofte absolut opuse, firea și natura spirituală. Sunt contrare unul altuia. {Gal 5:17} 

De aceea, Isus spune: ”Niciun om NU poate sluji doi stăpâni”. Pentru că vedeți, nu există 

mâncare, nu există dietă mentală, care să le satisfacă pe amândouă în același timp. Înțelegi asta? 

Pofta lor de mâncare este atât de opusă, încât nu poți să le hrănești decât pe una sau pe cealaltă; 

nu le poți hrăni niciodată pe amândouă în același timp. 

Prin urmare, ce trebuie să faci? ”Alegeți astăzi pe cine veți sluji”. {Ios 24:15} Pe care 

o să-l hrănești? Acum ce încercăm să facem majoritatea dintre noi ... Ascultă-mă acum, fii 

sincer cu mine. Deși este imposibil să le hrănim pe amândouă în același timp, ceea ce încercăm 

să facem este să le hrănim pe una pentru un timp și apoi pe cealaltă pentru un timp. Haide acum, 

recunoști asta? Și începem dimineața cu timpul nostru de hrană alocat pentru natura spirituală 

și îl hrănim cu ceva, apoi seara, pentru că programul nostru preferat de televiziune este pornit, 

ne așezăm și hrănim natura trupească. Tocmai de aceea suntem laodiceni. Ai auzit ce ți-am 

spus? Tocmai de aceea suntem călduți. {Apoc. 3:16} Nu ne-am apucat serios să devenim 

asemănători lui Hristos și nu am luat, pe baza acestui angajament serios, decizii consistente 

și adecvate {Dan 1:8} cu privire la alimentația mentală. Nu ne-am decis să-l înfometăm pe 

omul vechi și să hrănim doar natura spirituală. Dragi prieteni, vom rămâne laodiceni până vom 

lua acea decizie. Auzi ce-ți spun? Vă rog să știți asta; nu vă jucați în această privință. Trebuie 

să devii serios, trebuie să te radicalizezi! Dacă vei fi schimbat din slavă în slavă și vei fi pregătit 

pentru venirea lui Isus și îi vei fi de folos în a ajuta pe oricine altcineva să se pregătească între 

timp. Alegerea este a ta. Dar trebuie să vă spun foarte clar despre ce este vorba. Vă rog să nu 

fiți păcăliți. Vă rog nu. 

Unde găsim toate aceste lucruri care se află în acest meniu? Tot ce este adevărat, tot 

ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot 

ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă... {Fil 4:8} Unde găsim toate aceste 

lucruri în revelația lor frumoasă? Unde găsim? În Isus Hristos Domnul nostru. Amin? Prin 

urmare, deviza creștinului este aceea pe care Pavel o afirmă atât de succint în Evrei 12:2, ”Să 

ne uităm țintă la Isus”. Amin? Dragilor, acesta nu trebuie să fie doar motto-ul nostru, dar 

trebuie să recunoaștem acest lucru drept mandatul nostru. ”Să ne uităm țintă la Isus”. Nici 

măcar nu sunt mulțumit doar cu atât. Motto-ul și mandatul nostru trebuie să devină magnifica 

noastră obsesie: ”Să ne uităm țintă la Isus”, asta este. Abia când devine magnifica noastră 

obsesie, vom putea, printr-o cooperare consecventă cu Duhul Sfânt, fixându-ne ochii asupra lui 

Isus, să fim schimbați din slavă în slavă {2 Cor 3:18} și astfel să devenim oamenii care 

Dumnezeu vrea ca noi să fim. ”Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei 

noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a 

dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” 

Știi, lucrează cu mine la acest cuvânt, ”Să ne uităm”. ”Să ne uităm”, este slab în 

engleză. Este o traducere slabă din greacă. Cel în greacă este un cuvânt foarte unic. Cuvântul 

grecesc este ”aphorao” ”ah- fo-rah-o,” {Strong’s G872} și este alcătuit din două cuvinte: un 

prefix, ”apo” {Strong’s G575} care înseamnă ”de la” și verbul ”horao” {Strong's G3708} 

care înseamnă ”a privi, a privi constant.” Urmăriți acest lucru? Le puneți laolaltă și aveți 

cuvântul nostru care se traduce ”să ne uităm”, ”aphorao”. Vă rog să înțelegeți ce ne spune 

Pavel, totuși, folosind acest verb unic. El ne spune că, în primul rând, trebuie să ne îndepărtăm 

de la orice altceva - despre asta este”apo”. Trebuie să vă întoarceți ochii de la tot ceea ce vă 

distrage atât de ușor și trebuie să vă nituiți ochii minții, să vă concentrați ochii minții, să priviți 

cu o privire constantă pe Isus Hristos. Aceasta este esența acestui verb. Asta este literalmente 

ceea ce spune. Și apropo, Concordanța exhaustivă a puternicului definește verbul astfel: ”A 

întoarce ochii de la alte lucruri și a-i fixa pe ceva”. Chiar din Strong`s - asta înseamnă 

”aphorao”. ”Apo” și „horao” împreună, spuneți ”ah-fo-rah-o”. Ce înseamnă? A întoarce ochii 

de la alte lucruri și a-i fixa pe ceva. 
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Ce este acel ceva în acest caz? Este Isus. Dragilor, acesta, pe scurt, este rolul nostru 

esențial de cooperare, dar asta necesită diligență. Aceasta necesită un efort perseverent 

combinat cu puterea divină. Aceasta necesită exercițiul voinței și o disciplină mentală spirituală 

pe care majoritatea dintre noi nu o cunoaștem în totalitate. Dumnezeu să ne ajute să facem 

cunoștință cu acea disciplină mentală spirituală de a ne întoarce ochii mintii de la orice altceva 

și de a-i fixa exclusiv asupra lui Isus. Vedeți, acest lucru este absolut imperativ dacă vrem să 

creștem și să menținem biruința. 

Ascultă; Mărturii, Volumul 5, pagina 744: ”Lucrarea noastră zilnică este 

prezentată de către apostolul: ”Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței 

noastre, adică la Isus”. {Evr 12:2} Avem o lucrare de făcut în experiența noastră creștină? 

Avem? Da, care este? Este să ne schimbăm pe noi înșine? Nu, nu poți face asta. Un pardos nu 

își poate schimba petele sau un etiopian culoarea pielii sale. {Ier 13:23} Nu poți face asta; 

trebuie să fii schimbat. Dar asta înseamnă că nu ai de lucru? Nu, vă rog să nu concluzionați că 

nu aveți nimic de făcut doar pentru că nu vă puteți schimba. Numai Duhul Sfânt te poate 

schimba; dar Duhul Sfânt nu te poate schimba dacă nu cooperezi! Amin? Și cum colaborezi? 

Privind la Isus; astfel încât El să te poată schimba în asemănarea a ceea ce privești. Amin?  

Nu putem fi schimbați din slavă în slavă decât dacă cooperăm privind slava 

Domnului! {2 Cor 3:18} Chiar acolo este motivul pentru care suntem atât de laodiceni, din 

nou. Nu am luat în serios să ne luăm ochii de lucrurile lumii și să le fixăm exclusiv pe Isus. Și 

de aceea suntem călduți, nici calzi, nici reci. {Apoc 3:16} Avem o formă de evlavie {2 Tim 

3:5}; Trecem prin rutină și ne comportăm destul de bine, mai ales în comparație cu ceilalți. Dar 

este doar mormânt văruit {Mat 23:27}, dragi prieteni. Haide acum, recunoaște. Nu încerc să 

judec pe nimeni din această cameră, pur și simplu explorez cu voi verdictul Martorului 

Adevărat. {Apoc. 3:14-21} Aceasta este evaluarea bisericii din timpul sfârșitului. Nu putem 

nega verdictul Său. Motivul este că avem ochiul minții noastre ațintit prea des asupra lucrurilor 

din această lume și petrecem foarte puțin timp fixându-ne ochii minții asupra lui Isus. Desigur, 

privind suntem schimbați în asemănarea a ceea ce privim. Trebuie să vă zic direct, vă rog nu vă 

supărați că am vorbit atât de direct cu voi. Și observați că folosesc pronumele personal. Vorbesc 

despre noi, ”noi”. 

Avem nevoie de renaștere ca popor. {LDE 189.1} Amin? Deci, ce trebuie să facem? 

Trebuie să ne întoarcem ochii de la lucruri nevaloroase și să le fixăm asupra lui Isus. Trebuie 

să ”aphorao”. Trebuie să ”aphorao”. Aceasta este munca noastră zilnică - munca noastră zilnică. 

Ce timp verbal crezi e ”să ne uităm” în greacă? Haideți, cei care ați fost cu mine. Acesta este 

timpul activ prezent; și ce înseamnă timpul activ prezent? Acțiune continuă, oricare ar fi 

aceasta. Să ne uităm - acesta este în timpul activ prezent în greacă. Înseamnă că trebuie să ne 

uităm continuu la Isus, nu doar ocazional. Cum? Continuu. Amin? Aceasta este o disciplină 

spirituală radicală despre care vorbim. Cei mai mulți dintre noi nu sunt familiarizați cu el. Dar 

va fi nevoie de asta dacă vom câștiga cu adevărat două lucruri. Urmăriți acest lucru, două 

lucruri: 

1. victorie consecventă asupra ispitei, 

2. și creșterea continuă în ceea ce privește asemănarea cu caracterul lui Hristos. 

Trebuie să ”aphorao”, să ne îndepărtăm ochii de orice altceva și să-i fixăm pe Isus, în 

special ochiul minții, dacă vom obține o victorie consecventă asupra ispitei și vom experimenta 

o creștere continuă în asemănarea cu caracterul lui Hristos. Acum, să lucrăm cu ambele. 

În timpul nostru rămas aici, să ne uităm la necesitatea de a face acest lucru pentru a 

obține o victorie consecventă asupra ispitei. Bine? Mărturii, Volumul 4, pagina 357: 

”Principalul nostru pericol este...” Acum, apropo, orice propoziție care începe așa ar trebui 
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să vă determine să fiți atenți și să vă notați. Care este principalul nostru pericol, dragi prieteni? 

”Pericolul nostru principal este să avem mintea abătută de la Hristos”. Ce este asta? 

Pericolul nostru principal. Este să avem ochiul minții abătut de la Hristos. 

Acum, dacă ar fi aici în această dimineață, cine crezi că s-ar ridica cu vocea lui puternică 

de pescar în plină expansiune și ar spune: ”Amin, predică-l frate”? Cine? Petru. Petru, 

apostolul. Nu a avut o experiență foarte tangibilă în ceea ce privește pericolul principal de a 

avea ochiul minții abătut de la Hristos? Este înregistrat în Scriptură și m-am întrebat mult timp 

de ce a fost înregistrat. Adică, a fost un fel de poveste captivantă, mersul pe apă, wow, dar nu 

am înțeles lecția obiectului spiritual mult timp. Dar înțeleg acum. Tu înțelegi? Și apropo, de ce 

mergea Isus Însuși pe apă? Doar să se mândrească? ”Hei, uite ce pot să fac. Eu sunt Dumnezeu; 

pot să merg pe apă.” Asta făcea El? Nu. De ce mergea El pe apă? Pentru că numai așa ar fi 

putut trece El? Nu. Au existat o mulțime de alte modalități prin care El ar fi putut trece. Deci, 

de ce umbla El pe apă? Dragilor, vă rog să înțelegeți că, pentru mintea ebraică, apa era prăpastia, 

domeniul și tărâmul împărăției întunericului. Faptul că Isus a putut să meargă pe apă a fost un 

exemplu tangibil, o lecție obiectivă prin care, prin puterea Sa, putem merge deasupra împărăției 

întunericului și ne putem împiedica să ne scufundăm în acea groapă. Amin? Este o lecție 

profundă despre obiectul spiritual. Dar Isus a vrut ca discipolii să știe că nu numai El, ca om 

dependent de Tatăl, poate merge pe apă, ci noi, ca oameni păcătoși, dependenți de El, putem 

merge pe apă. Esti cu mine? De aceea, când Petru a spus: ”Doamne, dacă ești Tu, poruncește-

mi să vin la Tine”, ce a spus Isus? ”Vino.” 

Ascultă. Povestea este înregistrată în Matei 14:25. ”Când se îngâna ziua cu noaptea, 

Isus a venit la ei, umblând pe mare. Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au 

înspăimântat şi au zis: „Este o nălucă!” Şi, de frică, au ţipat. Isus le-a zis îndată” Îmi place 

asta, ”îndată”, ”Isus le-a zis: ”Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți!” „Doamne”, I-a răspuns 

Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape”. „Vino!” i-a zis Isus.” ”Vino” 

”Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus.” Până acum 

e totul bine. Ce face? El ”aphorează”. Își întoarce ochii de la orice altceva și îi fixează pe Isus. 

Dar atunci ce se întâmplă? Versetul 30, ”Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut şi, 

fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” Îndată,” Iată din nou cuvântul 

nostru; îmi place mult, ”Îndată Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: „Puţin credinciosule, 

pentru ce te-ai îndoit?” 

Prietenii mei, vă rog să înțelegeți lecția profundă a obiectului spiritual aici și să învățați 

din ea; și aplicați-l la propria experiență personală, vă rog. ”Puțin credinciosule, pentru ce te-

ai îndoit?” De ce s-a îndoit? El și-a luat ochii de la Isus. Vedeți, ”ceea ce câștigă biruință 

asupra lumii este credința noastră.”{1 Ioan 5:4} și cum obținem credință? ”Să ne uităm 

țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus.” {Evrei 12:2} Amin? 

Când ne uităm la El, El ne inițiază credința. Pe măsură ce ne uităm la El, El ce? O maturizează, 

o dezvoltă, întărește, perfecționează, o termină. Dar în momentul în care ne îndepărtăm ochii 

de Isus, ce se întâmplă? Începem să ne îndoim; pierdem credința; și când ne pierdem credința, 

ce se întâmplă? Ce se întâmplă, inevitabil? Legea gravitației preia controlul. 

Acum, vă rog să înțelegeți echivalența spirituală aici. Vă rog să înțelegeți echivalența 

spirituală. Legea gravitației este înclinația noastră naturală spre rău. {Ed 29.1} Ai prins asta? 

Care este legea gravitației? Este înclinația noastră naturală spre rău, înclinația noastră 

naturală de a ne scufunda în fântâna gândurilor și sentimentelor firești. Cel puțin, dacă nu 

cuvinte și acțiuni. Urmăriți acest lucru? Aceasta este gravitatea. Acum, dragilor, singura 

modalitate prin care noi putem depăși gravitația, depășind acea înclinație naturală spre rău, 

este prin păstrarea unei comuniuni constante cu Acela care singur are puterea de a ne permite 

să o facem. ”Fără El nu putem face nimic”. {In 15:5} Dar cu El putem merge pe apă. Amin? 

Cu El, putem să ne menținem deasupra acelei călduri fierbinți de gânduri și sentimente carnale. 
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O poți face chiar și în intimitatea minții tale, în viața ta gândită, dar o poți face doar dacă ții 

ochii minții fixați pe Isus. În momentul în care rupi comuniunea cu Isus Hristos, recunoaște... 

În momentul în care rupi comuniunea cu Isus Hristos, ce se întâmplă? Te scufunzi... Te 

scufunzi! 

Și diavolul știe asta, de aceea încearcă în mod constant să abată ochii minții de la Isus 

Hristos. Știe că nimeni nu poate merge pe apă. Nimeni nu are puterea în sine de a învinge 

gravitația. Ei pot face acest lucru doar deoarece depind constant de Isus. Deci, ce încearcă în 

mod constant să facă? Satana - ce încearcă în mod constant să facă? Să rupă legătura noastră cu 

Isus, știți asta. 

În momentul în care Petru a început să privească circumstanțele: vântul și valurile. 

Apropo, inspirația ne spune că s-a uitat în spate pentru a vedea dacă discipolii apreciază 

ceea ce face. {DA 381.5} Un pic de mândrie implicată acolo. Apropo, prietenii mei, când 

învățăm să mergem pe apă, este foarte, foarte ușor să începem să ne luăm credit personal 

și să devenim neprihăniți și mândri. {BEcho, 15 mai 1892 alin. 5} Auziți ce vă spun? Vă rog 

să știți că în fiecare clipă în care puteți depăși gravitația, este doar datorită Lui și nu a dvs. 

Amin? Nu poți lua niciun credit pentru asta. Nu te uita peste umăr pentru a vedea dacă cineva 

apreciază ceea ce faci. Numai Isus face acest lucru posibil. Numai Isus face acest lucru posibil. 

Păstrați această comuniune constantă și veți avea acces continuu la puterea divină și 

puteți sfida legea gravitației. Îți poți sfida înclinația naturală spre rău. Slavă Domnului! 

Amin? Puteți merge pe apă. Poți. Crede-l. Uită-te la El. Aveți încredere în El și, în puterea Lui, 

nu te scufunda în acea grămadă de gânduri și sentimente firești. Apropo, dacă vă îndepărtați 

pentru o clipă ochii de la Isus și descoperiți că vă scufundați, cel puțin aveți prezența minții pe 

care a făcut-o Petru pentru a striga: ”Doamne, scapă-mă!” {Mat 14:30} Lăudați-l pe 

Dumnezeu, imediat veți primi o mână puternică care vă va scoate din acea fosă. 

Dar ce ai făcut? Haide, ce ai făcut? Te-ai spurcat. Te-ai spurcat. Ți-ai poluat mintea. 

Dar lăudați-l pe Dumnezeu: ”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să 

ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” {1 In 1:9} Lăudați pe Dumnezeu. Dar, 

dragilor, să învățăm din greșelile noastre {7T 244.4}, bine? Să învățăm din greșelile noastre. 

Ori de câte ori ne împiedicăm și cădem, din cauza lipsei de veghe și rugăciune, să ne așezăm și 

să-I cerem lui Dumnezeu să ne ajute să învățăm din greșeli, astfel încât să putem evita să o 

repetăm. {ST, 10 februarie 1890 alin. 7} 

Știi, ori de câte ori fac asta, inevitabil, știi care este motivul pentru care m-am scufundat? 

Pentru că, dintr-un motiv sau altul, mi-am luat ochii minții de la Isus. Am lăsat ceva să-mi abată 

ochii minții de la Isus. Principalul nostru pericol este să avem mintea abătută de la Hristos. Asta 

e. Vă rog să recunoașteți că, dacă vreți o victorie consecventă, atunci trebuie să vă disciplinați 

ochii minții pentru a fi în permanență pe Isus. Suntem cu toții împreună? Este esențial. Este 

esențial. În momentul în care rupeți comuniunea cu Isus, gravitația va prelua și vă veți scufunda. 

Nu puteți menține deasupra apei fierbinți a gândurilor și sentimentelor voastre carnale fără 

puterea divină mai mult decât ar putea Petru să meargă pe suprafața mării Galileii fără puterea 

divină. Paralela directă. Paralela directă. Vă rog să știți asta. 

Review and Herald, 11 iulie 1907: ”Atâta timp cât privești la Hristos”. ”Atâta timp 

cât privești la Hristos, ești în siguranță; dar în momentul în care ai încredere în tine, ești 

într-un mare pericol. Cel care este în armonie cu Dumnezeu va depinde continuu de El 

pentru ajutor.” Amin? Acesta este secretul pentru o victorie continuă și consecventă. Este o 

dependență continuă și totală de Isus Hristos. Acesta este secretul. Ascultați modul în care 

David o exprimă în Psalmul 25:15, ”Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul”, ”Eu îmi 

întorc necurmat ochii spre Domnul” ”căci El îmi va scoate picioarele din laț.” 
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Signs of the Times, 19 septembrie 1900: ”Avem nevoie”, ce, frați, surori? ”... de 

comuniune constantă cu Isus la fel de mult cât avem nevoie de hrană zilnică pentru a 

hrăni corpul. Dacă există un moment în care nu suntem în pericolul de a fi înșelați de 

dușman, atunci pentru acel moment putem renunța la ajutorul divin.” Dar există vreodată 

un moment în care nu suntem în pericol să fim înșelați de dușman? Există vreodată? Nu, nu 

există. 

Și apropo, cine este inamicul de care trebuie să ne temem cel mai mult, care este 

întotdeauna pregătit să ne înșele? Cine e? Nu este Satana, este sinele. Ieremia 17:9, ”Inima 

este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?” Amin? Cel 

mai rău dușman al tău, cel de care trebuie să te temi cel mai mult, este cel care locuiește în 

tabără. Apropo, când obții victoria asupra lui, obții și victoria asupra aliatului său. De aceea, cei 

dintre noi care biruim firea cu toate poftele ei, poftele ei înșelătoare, așa cum ne spune Pavel în 

Romani 8:37, suntem ”mai mult decât biruitori”, pentru că nu numai că biruim firea, ci 

cucerim împărăția întunericului în același timp. Slavă Domnului. Slavă Domnului. 

Psalmul 16:8, iată secretul victoriei lui David. ”Am necurmat pe Domnul înaintea 

ochilor mei.” Auzi aici o temă constantă și recurentă? Vorbim despre comuniune constantă și 

continuă cu Isus. ”Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta 

mea, nu mă clatin.” Invincibil la atacurile păcatului, ale sinelui și ale Satanei; de ce? Pentru 

că îl pune pe Domnul mereu în fața lui. Vrei să fii invincibil? ... Haide, am nevoie de un 

răspuns mai bun. Vrei să fii invincibil la atacurile păcatului, ale sinelui și ale lui Satana? {Da} 

Atunci și tu trebuie să înveți să-L pui pe Domnul mereu înaintea ochilor tăi. 

Apropo, când a avut David probleme? Când și-a mutat privirea de la Domnul către Bat-

Șeba {2 Sam 11:2}; și cât de repede s-a scufundat când a făcut asta, oameni buni? David era 

un om după inima lui Dumnezeu. {1 Sam 13:14; PP 722.4} El a fost un om evlavios. Vă rog, 

nu subestimați niciodată cât de repede și cât de adânc vă puteți scufunda dacă vă luați ochii de 

la Isus. 

This Day with God, pagina 232: ”Luați-l pe Dumnezeu cu voi în orice loc. Ușa este 

deschisă pentru fiecare fiu și fiică a lui Dumnezeu. Domnul nu este departe de sufletul 

care Îl caută. Motivul pentru care...” Ascultă: ”Motivul pentru care atât de mulți sunt 

lăsați singuri în locuri de ispită este pentru că NU Îl pun pe Domnul niciodată înaintea 

lor. În locurile în care Dumnezeu este cel mai puțin gândit, trebuie să purtați lampa vieții. 

Dacă Dumnezeu este lăsat în afara vederii, dacă credința și comuniunea noastră cu 

Dumnezeu sunt rupte, sufletul este în pericol. Integritatea nu va fi menținută.” Ai auzit 

asta? Ea spune: ”Integritatea s-ar putea să nu fie menținută?” Nu, ea spune: ”Integritatea nu 

va fi menținută.” De ce? Pentru că gravitația te va trage în jos în momentul în care rupi legătura 

cu singura sursă care poate permite să sfidezi legea gravitației. Frângi comuniunea cu Isus 

Hristos și înclinația ta spre rău va prelua. Integritatea nu va fi menținută. Vă rog să înțelegeți 

acest lucru. ”Dacă Dumnezeu este lăsat în afara vederii, dacă credința și comuniunea 

noastră cu Dumnezeu sunt rupte, ...integritatea nu va fi menținută.” Trebuie să ne gândim 

la asta în drum spre casă. 

Deci, ce trebuie să facem, dragilor, dacă vom obține o victorie consecventă? Trebuie să 

ne apropiem de Dumnezeu, și ce va face El? Se apropie de tine. Psalmul 69:18. Iacob 4:8 

”Apropie-te de Dumnezeu...” Adică, Psalmul 69:18 este ”Apropie-Te de sufletul meu și 

izbăvește-l! Scapă-mă, din pricina vrăjmașilor mei!”. Iacov 4: 8, ”Apropiați-vă de 

Dumnezeu, și El Se va apropia de voi.” 

Dar cum ne putem apropia de El? Cum ne apropiem de El? Alegând să nu ne împotrivim 

puterii de atragere a iubirii Sale. Și alegând să ne expunem revelației iubirii Sale. Ai auzit ce 

tocmai am spus? Este foarte important. Cum ne apropiem de Dumnezeu? Alegând să nu ne 
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împotrivim puterii de atragere a iubirii Sale, ci mai degrabă alegând să privim revelația acelei 

iubiri. Ieremia 31:3, ”Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veșnică, de 

aceea îți păstrez bunătatea Mea!” La ce ne atrage Dumnezeu? Ce este al Lui? Este bunătatea 

Sa iubitoare. Dar trebuie să alegem să privim revelația, dacă va avea o putere de atragere asupra 

noastră. Dacă nu-l privești, nu te poate atrage. Mă urmăriți? 

Unde este revelată puterea de atragere a bunătății iubitoare a lui Dumnezeu în cele din 

urmă? În Hristos și în El răstignit. {1 Cor 2:2} Amin? Acesta este motivul pentru care Isus 

spune în Ioan 12:32: ”Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți 

oamenii.” Unde este dezvăluită cea mai perfectă și deplină bunătate iubitoare? Este în 

sacrificiul infinit al lui Dumnezeu {5M 515.1} să ne mântuiască, pe care El l-a făcut pe cruce. 

În timp ce vedem asta, asta ne atrage; dacă nu ne împotrivim, ne va atrage. Deoarece nu numai 

că privim Mielul {Ioan 1:29.36}, ci continuăm să-l vedem pe Miel, pe măsură ce rămânem cu 

ochii minții năpăstuiți pe Hristos, ni se va oferi continuu puterea supranaturală de a birui. 

Psalmul 26:3, ”Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul Tău.” Vă 

țineți ochii ațintiți asupra bunătății iubitoare a lui Dumnezeu, descoperită în Hristos și în El 

răstignit, și puteți merge pe apă. Amin? Puteți merge pe apă. 

That I may know Him, pagina 250: ”Sufletul care îl iubește pe Dumnezeu iubește 

să ia putere de la El prin comuniune constantă cu El. Când devine obiceiul sufletului să 

discute cu Dumnezeu, puterea celui rău se rupe...” Amin? ”...căci Satana nu poate rămâne 

lângă sufletul care se apropie de Dumnezeu. Dacă Hristos este tovarășul tău, nu vei prețui 

gândurile deșarte și necurate; nu vă veți răsfăța cu cuvinte care îl vor întrista pe Cel care 

a ajuns să fie sfințitorul sufletului vostru... Cei care sunt sfințiți prin adevăr sunt 

recomandări vii ale puterii sale și reprezentanți ai Domnului lor înviat. Religia lui Hristos 

va rafina gustul, va sfinți judecata, va ridica, purifica și înnobilează sufletul, făcându-l pe 

creștin din ce în ce mai potrivit pentru societatea îngerilor cerești.” Ai auzit ultimul 

paragraf? Privindu-L constant ne face martori eficienți pentru Rege și cetățeni potriviți pentru 

Regat. Dragilor, priviți Mielul și veți obține victoria. Să ne rugăm. 

Tată, Îți mulțumesc că putem merge pe apă dacă ne vom ține cu ochii mintii fixați asupra 

lui Isus. În numele Lui, Te lăudăm, amin. Multumesc prieteni. 
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