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Din Slavă în Slavă 

 

Formarea de caractere este cea mai importantă lucrare încredințată 

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

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

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

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

Bună dimineața, frați și surori. Sabat fericit. Mă bucur de prezența voastră aici. Este un 

privilegiu să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu în ziua lui Dumnezeu. 

Amin? Dar dacă aceasta va fi o binecuvântare, trebuie să avem, în primul rând, Duhul lui 

Dumnezeu. Lucrurile spirituale sunt discernute spiritual. {1 Cor 2:13-14} Am mai spus-o, 

dar trebuie să mă repet. Dumnezeu ne iartă pentru tendința noastră prea umană de a fi 

autosuficienți atunci când vine vorba de studierea Cuvântului Său. Studiem Cuvântul Lui astăzi, 

dar nu studiem orice subiect, studiem cea mai importantă lucrare încredințată vreodată 

făpturilor omenești; care este asta? Formarea de caractere {Ed 225.3}, formarea de 

caractere, cum să fii schimbat din slavă în slavă {2 Cor 3:18}; și întrucât termenul biblic 

pentru caracter este slavă {Ex 33:18-34:7}, subiectul acestui seminar este a spune cu adevărat 

cum să crești de la o etapă de dezvoltare a caracterului la alta. 

Este un subiect foarte spiritual, deoarece caracterul are legătură cu mintea. Într-adevăr, 

gândurile și sentimentele combinate alcătuiesc caracterul moral. {5M 310.1} ”Așa cum un 

om gândește în inima lui, așa este el”. {Prov 23:7} Trebuie să fim ”transformați prin 

înnoirea minții noastre”. {Rom 12:2} Când vorbești despre ceea ce se întâmplă în minte, 

vorbești despre lucruri spirituale și nu ne este ușor să înțelegem aceste lucruri. De fapt, este 

imposibil pentru noi să înțelegem aceste lucruri fără ajutorul Duhului Sfânt. Imposibil. 

Dragilor, vreau din toată inima ca noi, ca urmare a studiului nostru de astăzi, să 

înțelegem clar adevărul, mai clar poate decât l-am înțeles până acum. Dar vreau să facem mai 

mult decât să înțelegem mai clar adevărul. Vreau să experimentăm mai pe deplin puterea 

sfințitoare și eliberatoare a adevărului în viața noastră personală. Sunteți cu mine? Aceasta este 

dorința ta? Mă rog să fie ... Mă rog să fie. Isus a spus: ”Veți cunoaște adevărul și adevărul vă 

va elibera”. {Ioan 8:32} Isus s-a rugat și el: ”Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău 

este adevărul”. {Ioan 17:17} Există o putere eliberatoare, sfințitoare în adevăr. Dar nu putem 

experimenta asta decât prin Duhul Adevărului. Așa cum ne-am obișnuit, trebuie să ne începem 

studiul, înainte de a deschide Biblia, trebuie să ne deschidem inimile și să invităm Duhul lui 

Dumnezeu să intre. Ești pregătit să faci asta din nou cu mine în această dimineață? Te-aș invita 

să îngenunchezi cu mine pentru câteva momente de rugăciune. Vreau să vă ofer timp pentru a 

invita personal Duhul lui Dumnezeu în inima voastră și apoi mă voi ruga în numele nostru în 

mod corporativ.  

Tată din ceruri, în numele lui Isus Hristos, vin în prezența Ta în această dimineață, în 

primul rând să-Ți mulțumesc pentru privilegiul de a veni aici în această zi a Ta, în acest loc al 

Tău, pentru a Te închina în duh și în adevăr. Dar Părinte, dacă vom putea face asta, trebuie să 

avem aici Duhul Adevărului, nu numai în mijlocul nostru ca adunare, ci în fiecare din inimile 

noastre. Deci, în acest scop, părinte, deschidem ușa inimii noastre și spunem: ”Intră”. Umple 

acest templu trupesc cu prezența Ta. Accelerează și energizează facultățile noastre mentale și 

spirituale. Permite-ne, Te rog, nu numai să înțelegem adevărul cu intelectul, ci cel mai 
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important să îl îmbrățișăm cu afecțiuni și să ne supunem cu voință, pentru ca noi să ajungem 

nu numai să înțelegem adevărul, ci să ajungem să stăm Sub adevăr, să cedăm în fața lui, să-l 

lăsăm să aibă calea sa sfințitoare și eliberatoare în viețile noastre. Te rog, Doamne, vrem ca 

asta să fie mai mult decât un exercițiu intelectual. Vrem ca aceasta să fie o experiență care să 

schimbe viața. Deci, prin Duhul Adevărului, fă acest lucru să se întâmple, mă rog. Fă o minune 

și folosește acest biet vas de lut. Prin el, pentru binele lui Hristos și pentru edificarea miresei 

Sale, varsă binecuvântarea adevărului. Te rog, Doamne, îndepărtează orice ar putea 

obstrucționa fluxul și curăță orice ar putea să-l murdărească sau să-l spurce. Fă-mă un vas 

gol și curat pe care îl poți umple cu apa pură și răcoritoare a vieții și să o lași să curgă. Și Te 

rog, Părinte, ascultă această rugăciune, căci o cer în numele lui Isus. Amin. 

Aș dori să treceți la pagina 71 din ghidul de studiu, din material. Îmi dau seama că 

sunteți câțiva care tocmai au venit la bord, care nu au un document și îmi pare rău. Dar 

bineînțeles că ai fi putut avea unul dacă erai cu noi de la început. Dacă vă întoarceți în această 

după-amiază, poate vă putem oferi unul. Am discutat importanța dietei mentale care are un efect 

direct și dramatic asupra caracterului pe care îl dezvoltăm. Există o vorbă: ”Noi suntem ceea 

ce mâncăm”. Acest lucru este de obicei utilizat când e vorba de dieta fizică și este cu siguranță 

adevărată. Dar este valabil și în ceea ce privește dieta mentală, ceea ce hrănim mintea. ”Suntem 

ceea ce mâncăm”, prietenii mei. Ceea ce hrănim mintea prin simțuri modelează direct modul 

în care gândim. 

Vezi, mintea, din nou, este un calculator minunat și este programat prin simțurile 

noastre, ochii și urechile în special, dar toate simțurile noastre sunt implicate. Sunt implicate 

toate simțurile. Acum, datorită efectului direct și dramatic al dietei mentale asupra caracterului 

pe care îl dezvoltăm, este imperativ să fim foarte selectivi în ceea ce privește hrana minții. 

Amin? Foarte selectivi. Trebuie să ne asigurăm că nu hrănim mintea cu hrana trupească. Există 

o mulțime de mâncare nesănătoasă și dăunătoare. Dar trebuie să decidem, pentru dragostea lui 

Hristos, să-l înfometăm pe omul vechi și să nu-l hrănim cu nimic. Acest lucru este imperativ. 

Dar, în același timp, trebuie să ne hotărâm să-l hrănim pe noul om conștiincios, consecvent, 

deliberat, fidel. Înfometați unul, hrăniți-l pe celălalt. Acesta este singurul mod în care vom putea 

să păstrăm firea cărnii de la recâștigarea ascendenței și să menținem natura spirituală domnind 

și Hristos prin ea în controlul vieții noastre. E foarte important. 

Ultimul nostru studiu din această dimineață s-a intitulat ”Să ne uităm țintă la Isus”. 

{Evr 12:2} Acesta este motto-ul nostru, într-adevăr mandatul nostru și pentru dragostea lui 

Hristos, care trebuie să devină obsesia noastră magnifică. Vreau să aud un „amin” acolo: asta 

trebuie să devină obsesia noastră magnifică. {Amin} Dacă vom obține o victorie consecventă 

asupra ispitei și vom experimenta o creștere continuă în asemănarea cu caracterul lui Hristos. 

Am observat în această dimineață cum este imperativ dacă vom obține o victorie consecventă 

asupra ispitei. De ce? ”Ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră” {1 Ioan 

5:4} și tot ce este în lume; și ce este in lume? Pofta firii pământești, pofta ochilor și 

lăudăroșenia vieții, {1 Ioan 2:16} și acestea sunt cele trei categorii ale ispitei. Fiecare ispită 

pe care o experimentăm intră sub una dintre aceste trei rubrici. Deci, doar prin credință vom 

învinge acele ispite. 

Cum obținem credință? ”Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței 

noastre, adică la Isus.” {Evr 12:2} Pe măsură ce ne uităm la El, El inițiază acea credință și, 

pe măsură ce ne uităm la El, El o întărește, o maturizează și o perfecționează. Putem, prin 

credință, să umblăm după Duh și nu după trup. {Gal 5:16} Putem merge pe apă. Amin? 

Petru, ce poveste profundă și perspicace. {Mat 14:25-31} Cum ar putea să meargă pe suprafața 

Mării Galileii? Doar ținând ochii asupra lui Isus. În momentul în care și-a luat ochii de la Isus, 

ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Gravitatea a preluat și a început să se scufunde. Care este 

echivalentul gravitației în propria noastră experiență creștină? Este înclinația noastră naturală 
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spre rău. {Ed 29.1} Singurul mod prin care noi vom putea să mergem deasupra fântânei 

fierbinți a gândurilor și sentimentelor trupești, este să ne păstrăm ochii mintii năzuiți asupra lui 

Isus Hristos. Amin? Îndepărtează-ți ochii minții de Hristos și îți promit că ”gravitația” va prelua 

și te vei scufunda și este înfricoșător cât de repede și de adânc te poți scufunda. Întrebați-l doar 

pe David ... Când și-a luat ochii minții de la Isus și l-a luat pe Bat-Șeba. {2 Sam 11:2} 

Înfricoșător cât de repede te poți scufunda. Acesta a fost subiectul studiului din această 

dimineață. 

Îmi pare rău că ați ratat asta dacă nu ați fost prezenți. Acesta a fost un studiu important, 

dar avem un alt studiu important chiar acum. Trebuie să recunoaștem modul în care este absolut 

imperativ să păstrăm privirea minții îndreptată asupra lui Isus dacă vom experimenta o creștere 

continuă în asemănarea cu caracterul lui Hristos. Dacă vom experimenta ce? Creșterea continuă 

în asemănarea caracterului lui Hristos. Nu numai că este esențial să te uiți la Isus pentru a 

experimenta victoria consecventă, dar este esențial să te uiți la Isus mereu pentru a 

experimenta o creștere continuă. De acord?  

Acum, acel verb ”să te uiți” din nou, de dragul celor dintre voi care nu ați fost aici. 

Greaca este foarte interesantă; este alcătuit din două cuvinte. ”Apo”, care este un prefix, care 

înseamnă ”de la” și ”horao”, care înseamnă ”a privi”. Îi puneți pe cei doi împreună și aveți: 

să vă întoarceți mintea de la orice altceva și să-l atrageți pe Isus. Asta înseamnă literalmente 

acel verb grec. Vă rog să observați că dacă aveți de gând să vă fixați ochii minții asupra lui Isus, 

trebuie să vă îndepărtați de orice altceva. Desigur, diavolul știe asta și este foarte, foarte 

interesat să ne abată ochii minții de Hristos. Pentru că știe că, dacă ne poate împiedica să ne 

concentrăm, să ne fixăm mintea asupra lui Hristos, ne vom scufunda inevitabil... și ne vom 

îneca în fântâna propriilor noastre gânduri și sentimente carnale. 

Dragilor, este nevoie de un efort sârguincios, perseverent, permis de harul divin, pentru 

a disciplina ochiul minții și a-l menține concentrat asupra lui Hristos. Nu trebuie să ne 

schimbăm pe noi înșine; nu ne putem schimba singuri. Numai Duhul Sfânt ne poate schimba. 

Dar trebuie să cooperăm cu Duhul Sfânt privindu-L pe Isus. Amin? Numai privindu-L pe El 

putem fi schimbați ”din slavă în slavă, ca și prin Duhul Domnului”. {2 Cor 3:18} Nu vă 

îndemn să vă schimbați pe voi înșivă, ci vă îndemn să păstrați ochii minții ațintiți asupra lui 

Isus, astfel încât Duhul Său să vă poată schimba în asemănarea a ceea ce priviți. Are sens? 

Înțelegi asta? Absolut crucial nu numai pentru a obține o victorie consecventă, ci pentru a 

experimenta o creștere continuă. 

Prietenii mei, lucrul interesant este că ceea ce la început ar putea fi o datorie... Bine, voi 

recunoaște asta; la început ar putea fi o datorie pe care trebuie doar să ne străduim cu sârguință 

să o îndeplinim pentru a ne păstra ochii minții departe de lucrurile lumii și asupra lui Isus. Vă 

promit totuși, cu cât îl priviți mai mult pe Hristos, cu cât vedeți mai mult frumusețea Lui, 

dragostea Lui, cu atât mai puțin vă veți gândi la asta ca la o datorie și cu atât mai mult va deveni 

o încântare. Vă rog să știți asta și să aveți curaj! Această disciplină mentală și spirituală poate 

fi, la început, o încercare dificilă, dar dacă reziști acolo, vei descoperi că Isus va atrage mintea 

ca un magnet. {2MCP 595.2} Amintiți-vă de fraza pe care am citit-o în această dimineață. El 

va atrage mintea ca un ce? Ca un magnet. Există o putere extraordinară de atragere în dragostea 

lui Isus Hristos. Bunătatea Sa iubitoare ne atrage, îți amintești asta? Ieremia 31:3, ”Te iubesc 

cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea!” Dragostea Lui ne atrage; este 

incredibil de atractivă, dragostea lui Isus. Amin? 

Iar această iubire este revelată în cele din urmă în ”Hristos și în El răstignit”. {1 Cor 

2:2} De aceea, Isus spune: ”Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe 

toți oamenii.” {In 12:32} și de aceea, apropo, spune Apostolul Pavel, maestrul predicator al 

Evangheliei, ce spune? ”Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus 
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Hristos și pe El răstignit.”{1 Cor 2:2} Pentru că în aceasta este descoperită puterea atrăgătoare 

a dragostei lui Dumnezeu, Hristos și El răstignit. Nu este de mirare că Ioan Botezătorul, cel mai 

puternic dintre profeți, care a fost esența mesajului său? ”Iată Mielul lui Dumnezeu”. {In 

1:29} Iată Mielul, Mielul care a fost ucis {Apoc 13:8}; Asta ne atrage mintea. Dragilor, cu 

cât Îl privim mai mult, cu atât devine mai atractiv, până când devine magnifica noastră obsesie. 

Și privirea către Isus nu mai este o datorie, este cea mai mare plăcere a noastră. Atunci 

experiența creștină devine cu adevărat pozitivă și devine cu adevărat puternică! Atunci ne 

îndepărtăm ochii de orice altceva și îi ținem în mod constant și exclusiv asupra lui Isus Hristos. 

Trebuie să împărtășesc această afirmație pentru că - am mai împărtășit-o odată - dar este 

atât de relevantă aici, în partea de jos a paginii 71. Review and Herald, 30 mai 1882: ”Să fiți 

creștini vii”. Să fiți ce? ”Creștini vii”. Ceea ce ar însemna că există creștini morți. Ești cu 

mine? De fapt, sunt mulți. Dar vreau să fiu un creștin viu. Ești cu mine? Bine, iată secretul: 

”Pentru a fi creștini vii, trebuie să avem o legătură vitală cu Hristos. Adevăratul 

credincios poate spune: „Știu că Răscumpărătorul meu trăiește”. {Iov 19:25} Această 

comuniune intimă cu Mântuitorul nostru va înlătura dorința de satisfacții pământești și 

senzuale. {Amin} Toate puterile noastre de trup, suflet și spirit ar trebui să fie devotate 

lui Dumnezeu. Când afecțiunile sunt sfințite, obligațiile noastre față de Dumnezeu sunt 

primare, orice altceva secundar.” Isus devine cu adevărat, dragilor, magnifica noastră 

obsesie. 

Cu cât privim mai mult dragostea Lui, cu atât ne îndrăgostim mai mult de El și spunem 

odată cu mireasa în Cântarea lui Solomon 5:10 și 16: ”Iubitul meu este alb și rumen, 

deosebindu-se din zece mii. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu.” Cel mai bun 

prieten al meu; Acesta este Cel pe care îl iubesc din toată inima. Dragilor, când veți avea acest 

gen de experiență, veți realiza că Isus vă atrage gândurile și sentimentele voastre ca și magnetul 

și veți avea putere supranaturală de la un moment la altul pentru a ”face orice gând rob 

ascultării de Hristos.” {2 Cor 10:5} Deși omul vechi va trage în continuare de tine, atracția 

nu va fi aproape la fel de vizibilă, deoarece mintea ta va fi obsedată de Isus. Acesta este secretul. 

Acesta este secretul. 

Acum, cum dezvoltăm o astfel de relație cu Isus? Nu poți avea acest tip de obsesie cu 

dragostea lui Isus până nu te familiarizezi cu dragostea lui Isus. Amin? Trebuie să înțelegeți cât 

de minunat este El cu adevărat, dacă această frumusețe va fi numărul unu care va atrage 

influența asupra minții și inimii voastre. Acesta este motivul pentru care Pavel spune, din nou, 

în Filipeni 4:8, versetul din care luăm titlul studiului de astăzi. ”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.” Vedeți, acolo trebuie să ne întoarcem mintea. Trebuie să ne întoarcem mintea 

asupra virtuților care constituie caracterul lui Isus Hristos și acestea sunt acele lucruri. Toate 

sunt revelate în cele din urmă în Isus Hristos. Este așa cum privim asta, și numai așa cum privim 

asta, că Duhul Sfânt ne poate schimba în asemănarea cu ceea ce privim și ne poate face adevărați 

și nobili și drepți și curați și minunați, și de bun raport și virtuoși. Privind ești schimbat, 

schimbat în asemănarea a ceea ce privești. 

Tragedia Veacurilor, pagina 555; rețineți acest lucru. Am stabilit acest lucru înainte, dar 

vreau să îl restabilesc în acest context. Tragedia Veacurilor, pagina 555: ”Este o lege”, este 

o ce? {lege} ”Este o lege a naturii intelectuale și spirituale aceea că prin privire suntem 

schimbați.” Dar observați cum are loc schimbarea, următoarea propoziție: ”Mintea se 

adaptează treptat la subiectele asupra cărora i se îngăduie să zăbovească.” 

Acum, lucrează cu mine la această afirmație. În primul rând, ”Este o lege...” Ce 

înseamnă asta? Ce lege este asta? {Pastor scapă stiloul.} Aceasta se numește legea gravitației. 
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Spune-mi, respectă legea persoanele? Într-adevăr, nu cred că acest stilou ar trebui să cadă când 

îi dau drumul, la urma urmei, sunt un slujitor hirotonit al Evangheliei ... {Pastorul a scăpat 

stiloul.} Nu e nicio diferență, nu-i așa? Dar credința personală? Refuz să cred că acest stilou va 

cădea. Știu doar că nu va cădea, deoarece nu cred că va cădea. {Pastorul a scăpat stiloul.} Nu e 

nicio diferență, nu-i așa? Dar preferința personală? Știi, mi-aș dori cu adevărat ca acest stilou 

să nu cadă de data asta când îl scap. Chiar nu vreau ... să cadă. {Pastorul a scăpat stiloul.} Ce 

ilustrez? Ilustrez adevărul simplu, dar profund, potrivit căruia legea este inexorabilă. Ascultați-

mă: funcționează indiferent dacă vă place sau nu, indiferent dacă credeți sau nu, indiferent cine 

sunteți. Este așa cum este. Sunteți cu mine? Vorbim aici despre o lege. Ce este această lege? 

Este la fel de sigură, la fel de inexorabil ca legea gravitației. Care este? Privind suntem 

schimbați. Schimbați în asemănarea a ceea ce privim. Dragilor, nu poți scăpa de asta. Devii 

asemenea a ceea ce privești. Suntem cu toții împreună? 

Nu vă lăsați păcăliți, căci este ușor să faceți acest lucru. De ce? Pentru că schimbarea 

nu este radicală, nu este rapidă, cum este? Este treptată. ”Mintea se adaptează treptat la 

subiectele asupra cărora i se îngăduie să zăbovească.” Și tocmai pentru că adaptarea, 

schimbarea, este treptată, mulți dintre noi am crezut că nu suntem afectați negativ privind ceea 

ce nu este creștin, dar sunt aici pentru a vă spune că sunteți. Prin lege, sunteți afectați negativ. 

Nu vă lăsați păcăliți păcăliți. Vă rog să nu vă lăsați păcăliți! Trebuie să vă întrebați de fiecare 

dată când faceți o alegere cu privire la hrana intelectuală, prin simțuri, trebuie să vă întrebați: 

”Chiar vreau să devin asemenea a ceea ce privesc?” Pentru că prin lege, asta se întâmplă. Ești 

cu mine în asta? Prin lege, asta se întâmplă. Devii asemenea a ceea ce privești. Prin urmare, 

este crucial să alegeți cu atenție ceea ce priviți. Te face să fii persoana care ești de fapt. Nu 

persoana care păreți a fi - aceasta este o poveste cu totul diferită. Haide acum, știi asta. Putem 

juca teatru bine și putem păcăli oamenii să creadă că suntem ceva ce nu suntem; dar ceea ce 

suntem cu adevărat se întâmplă aici între urechea dreaptă și cea stângă: ”Așa cum un om 

gândește în inima sa, așa este și el”. {Prov 23:7} și ceea ce ne face ceea ce suntem cu adevărat 

este ceea ce privim. Așadar, tocmai de aceea, dacă vom fi asemenea caracterului lui Hristos, 

dacă vom fi transformați prin înnoirea minții noastre {Rom 12:2}, trebuie să păstrăm ochii 

minții ațintiți spre Isus Hristos. În mod constant. 

Review and Herald, 30 mai 1882: ”Pentru a avea o dragoste constantă și mereu în 

creștere pentru Dumnezeu...” Pauză. Vrei asta? ... Trebuie să aud un ”amin” mai entuziast. 

Îți dau o a doua șansă. ”Pentru a avea o iubire constantă, în continuă creștere, pentru 

Dumnezeu”, vrei asta? {Amin} Bine; dacă îți dorești cu adevărat, vei ține cont de ceea ce 

urmează, deoarece este singurul mod în care o vei obține. ”Pentru a avea o iubire constantă 

și în continuă creștere pentru Dumnezeu și o percepție clară a caracterului și atributelor 

Sale, trebuie să ținem ochii credinței fixați constant asupra Lui...” ”Trebuie,” ce? ”...să 

ținem ochii credinței fixați constant asupra Lui.” ”Dumnezeu trebuie să fie mereu în 

gândurile noastre”. ”În mod constant”, ”mereu”, înțelegeți mesajul aici? Dacă vrem să avem 

o experiență de creștere continuă în asemănarea cu caracterul lui Hristos, trebuie să-L privim 

continuu pe Isus Hristos. Doar privind putem fi schimbați. Are sens? În mod constant, fixat 

constant pe El - ochiul credinței. Vă amintiți acel verb din Evrei 12:2, ”Să ne uităm la Isus”? 

Aceasta este în timpul activ prezent; asta înseamnă acțiune continuă. Privind continuu, 

îndepărtându-ne ochii de orice altceva și fixându-i pe Isus. Despre asta vorbim aici. Dumnezeu 

trebuie să fie mereu în gândurile noastre. Doar așa putem face orice gând rob ascultării de 

Hristos. {2 Cor 10:5} Tema vieții noastre de gândire trebuie să fie El. E clar acest lucru? 

Acum, unii dintre voi ar putea spune în acest moment: ”Haide, omule, hai să fim serioși. 

Cu siguranță nu ne spuneți că trebuie să avem întotdeauna ochii minții asupra lui Hristos, nu-

i așa?” Ei bine, în primul rând, permiteți-mi să vă asigur că pur și simplu vă împărtășesc ceea 

ce spune Domnul. Bine? Adică nu inventez aceste lucruri. Vorbesc din ceea ce are de spus 
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inspirația. El este Cel care ne spune că, dacă vrem o victorie consecventă și o creștere continuă, 

trebuie să ne păstrăm privirea fixă în mod constant pe El. Bine? Dar cum este posibil acest 

lucru? Este posibil? Da, da. ”Toate ofertele Sale sunt facilități.” {COL 333.1} Dar unii dintre 

voi s-ar putea să spună: ”Fiți serioși, nu sunt un călugăr care trăiește în secolul al XVII-lea 

într-o mănăstire cu nimic de făcut decât să se roage și să studieze Biblia și să discute teologia 

cu frații. Știi, trăiesc în secolul 21. Am tot felul de lucruri banale, care îmi cer atenție. Haide, 

nu poți să fii serios cu privire la faptul că trebuie să îl ai pe Hristos continuu în gândurile tale, 

nu-i așa?” Ba da, poti. Cum, totuși? Cum? Lucrează cu mine la asta. Binecuvântați-vă inimile, 

lucrați cu mine la asta. 

Aceasta este o disciplină spirituală pe care majoritatea dintre noi nu o cunoaștem deloc. 

Adică, suntem lipsiți de idei cu privire la acest tip de disciplină spirituală și tocmai de aceea 

suntem atât de laodiceni. Tocmai de aceea suntem atât de călduți. Vă rog, ce trebuie să 

înțelegem ca să putem fi capabili să ținem permanent ochii mintii asupra lui Isus? În primul 

rând, recunoașteți cu mine că Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a ne gândi la mai multe lucruri 

în același timp. Nu-i așa? 

Ai fi surprins la câte lucruri mă gândesc în acest moment. Mă uit la fețele voastre; le 

citesc constant și mă gândesc: ”Aș vrea să se trezească”. Sau ”O, aș vrea să înceteze să 

vorbească și să asculte”, nu mie, ci ceea ce Domnul ar putea dori să spună prin mine. Tot felul 

de gânduri interesante continuă. În plus, mă uit la ceas și sunt, sunt sub presiune pentru că ticăie. 

Mă gândesc la echipa mea de aici cu camerele etc. Și când s-au stins luminile, eram foarte 

îngrijorat de lumini. Tot felul de lucruri se întâmplă în mintea mea, în timp ce mă gândesc la 

ceea ce vă spun în același timp - sper. Domnul ne-a dat capacitatea de a ne gândi la mai multe 

lucruri în același timp, nu-i așa? Cu alte cuvinte, avem ceea ce se numește viziune periferică 

chiar și în ochiul minții. 

Lucrează cu mine. Ochiul meu fizic, ok? ...îl privește pe fratele meu aici cu camera, 

Jeff... devine un prieten drag. Mă uit direct la Jeff. O.K? Dar, în timp ce mă uit la Jeff, îl văd pe 

pastorul Hartman aici sus. Văd copiii Academiei de aici. Văd luminile aprinse aici. Văd aceste 

bancuri din față. Îmi văd carnetul acolo jos. Cum se numește asta? Asta se numește viziune 

periferică. Ochiul meu se concentrează asupra lui Jeff, dar văd multe alte lucruri pe lângă. 

Așa este și cu ochiul minții. Gândurile noastre trebuie să se concentreze asupra unor 

lucruri specifice și este posibil să nu fie întotdeauna de natură spirituală. Esti cu mine? Dar asta 

nu înseamnă că trebuie să-l pierdem din vedere pe Isus în acest proces. De ce? Pentru că dacă 

dezvoltăm capacitatea de a face acest lucru, îl putem păstra cel puțin în privirea noastră 

periferică. Are sens pentru tine? Îl putem păstra cel puțin în privirea noastră periferică, iar asta 

este o disciplină foarte prețioasă de dezvoltat. Sigur, ochiul minții tale va fi îndreptat către 

lucruri care nu sunt direct și specific spirituale. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l pierzi din 

vedere pe Isus. Nu înseamnă că trebuie să-l pierzi din vedere pe Isus. 

Acum, cum putem dezvolta o conștientizare permanentă a prezenței lui Isus, chiar și în 

privirea noastră periferică, chiar dacă doar acolo? Cum putem dezvolta acest lucru? Vreau să 

vă recomand să vă antrenați pentru a fi conștienți continuu că Hristos este cu voi. El este ce? El 

este cu tine. Te rog, lucrează cu mine la asta. David spune, Psalmul 16:8, ”Am necurmat pe 

Domnul înaintea ochilor mei”. Ce spune Isus? Matei 28:20, ”Eu sunt cu voi în toate zilele, 

până la sfârșitul veacului.” Acum, vedeți singura cale de a-l putea pune pe Domnul mereu în 

fața noastră, este să ne instruim pentru a fi conștienți continuu că El este întotdeauna cu noi. 

Are sens pentru tine? Deci, ceea ce trebuie să facem este să ne antrenăm să începem fiecare zi 

cerându-i lui Dumnezeu, în persoana Duhului Său, să vină în inimile noastre și să petreacă ziua 

aceea cu noi. Apoi, pe măsură ce parcurgem ziua, să nu uităm că El este întotdeauna cu noi. Nu 

a promis El că va face asta? Da. Deci, ceea ce trebuie să facem este să cultivăm conștientizarea 
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prezenței Sale permanente. Înțelegi ce încerc să explic aici? Am nevoie de un mic feedback. 

Nu-mi aruncați doar privirea aia de la televizor. Bine? Trebuie să știu că înțelegeți ce încerc să 

comunic aici. 

Permiteți-mi să vă împărtășesc ce are de spus inspirația în acest sens. Educație, pagina 

255, cartea Educație, pagina 255, ascultați: ”Ca scut împotriva ispitei și inspirație către 

puritate și adevăr, nici o altă influență nu poate egala sentimentul prezenței lui 

Dumnezeu”. Wow! Acesta nu este doar un ajutor pozitiv, ci este binecuvântarea numărul unu. 

O voi citi din nou. ”Ca scut împotriva ispitei și inspirație către puritate și adevăr, nici o 

altă influență nu poate egala sentimentul prezenței lui Dumnezeu.” Apropo, în contextul 

imediat al acestei afirmații - căutați-o și citiți-o. Educație, pagina 255, vorbește despre Iosif și 

despre cum s-a descurcat cu avansurile soției lui Potifar. Ce a spus el? Cum aș putea face asta 

și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? {Gen 39:9} Vedeți, ce a fost un scut împotriva 

ispitei pentru el? Era o conștientizare că se afla în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu, cel mai 

bun Prieten al său, era acolo, urmărindu-l. Cum ar putea el să facă așa ceva în prezența lui 

Dumnezeu? Vedeți, nu ne-ar trece prin gând să facem ceva nepotrivit dacă am fi în prezența 

cuiva cu adevărat iubit și respectat, nu-i așa? Facem lucruri nepotrivite în secret, cu draperiile 

trase și ușile închise, astfel că nimeni să nu vadă. Dar dragilor, puteți trage vreodată draperiile 

și închide ușile, ca să nu vadă Dumnezeu? Nu, El vede absolut totul. Nu numai tot ceea ce faci 

în tărâmul comportament, dar El vede tot ceea ce faci în tărâmul gândurilor tale. El nu vede ce 

vede omul, omul privește aspectul exterior, dar El privește în inimă, {1 Sam 16:7} și când 

ești conștient că El este acolo și Îl iubești și îl respecți și vrei să-I faci plăcere, va fi o motivație 

extraordinară, un stimulent extraordinar să nu-l dezamăgești și să nu te supui Lui chiar între 

urechea dreaptă și cea stângă. Amin? Pe măsură ce continuați să fiți conștienți de prezența Sa 

durabilă, nu numai că sunteți împuterniciți să învingeți ispita, dar Îl priviți pe El, și privind voi 

sunteți schimbați. De aceea citim: ”Ca scut împotriva ispitei și inspirație către puritate și 

adevăr, nici o altă influență nu poate egala sentimentul prezenței lui Dumnezeu.” Vedeți 

ce atuu și avantaj extraordinar este pentru noi dacă cultivăm această conștientizare a prezenței 

permanente a lui Hristos? Vă rog să înțelegeți asta. 

Review and Herald, 15 martie 1906: ”Sfințirea înseamnă comuniune obișnuită cu 

Dumnezeu.” ”Sfințirea înseamnă” ce? ”...comuniune obișnuită cu Dumnezeu.” Obișnuit, 

ce înseamnă obișnuit? Continuă tot timpul, da. Cum adică? Ioan 17:17, ”Sfințește-i prin 

adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevăr.” Cum comunicăm în mod obișnuit cu Dumnezeu, 

astfel încât să putem experimenta sfințirea. Este prin studierea și contemplarea Cuvântului lui 

Dumnezeu. Amin? În cele din urmă, acesta este un studiu și o contemplare a lui Isus, deoarece 

El este Cuvântul făcut trup. {In 1:14} Ești cu mine? Vă rugăm să nu separați studiul Bibliei 

și contemplarea adevărurilor din ea de un studiu al persoanei lui Isus, care este Adevărul. 

{Amin} Bine? Nu le separa. 

Este posibil să le separăm? Da, e posibil. Cărturarii și fariseii au fost studenți ai Bibliei? 

Haide, acum, erau? Au fost studenți profesioniști ai Bibliei. Isus le-a spus: ”Cercetați 

Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică.” {In 5:39} Ei studiau Biblia ca 

un scop în sine, dar studiul Bibliei nu este un scop în sine, este un mijloc prin care ajungem să-

L cunoaștem pe Isus, ”Viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine”. {In 17:3} Amin? 

De aceea El spune: ”Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, 

dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”. {In 5:39} 

”Te rog, continuă să studiezi Biblia, dar folosește-o ca mijloc de a mă familiariza cu 

mine - eu sunt singurul care te poate sfinți”. 

Dragilor, dacă studiați Biblia ca un scop în sine, nu vă va sfinți. Nu va fi! Te va face 

mai tâmpit și mai neprihănit și îți va oferi un fals sentiment de superioritate din cauza a tot ceea 
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ce știi mai mult decât oricine altcineva. Apropo, asta este problema Laodicea! Credem că 

suntem ”bogați, ne-am înbogățit și nu ducem lipsă de nimic”, {Apoc 3:17} pentru că avem 

tot acest adevăr, dar problema noastră este că nu am lăsat adevărul să ne aibă, pentru că nu am 

recunoscut că Adevărul este în primul rând o persoană, căreia trebuie să ne supunem întreaga 

noastră ființă, din dragoste pentru El. Amin? {Amin} Când avem acest tip de relație cu 

Scripturile ca revelație a lui Isus Hristos, atunci studiul său va fi o experiență care va schimba 

viața, iar adevărul ne va sfinți. Ne va sfinți. Există putere în asta pentru a face acest lucru. 

Cuvintele lui Pavel către Timotei: ”Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi 

de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat: 15 din pruncie cunoşti 

Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în 

Hristos Isus. 16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 

mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu 

să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” {2 Tim 3:14-17} {Amin} 

Vedeți, studiul Bibliei este să ne facă ca Isus. Dacă nu studiem în acest scop, atunci nu vom fi 

binecuvântați în studiul Bibliei. Cărturarii și fariseii au studiat în fiecare zi, dar i-a făcut ca Isus? 

De fapt, i-a făcut ca Satana. Este posibil ca studiul Bibliei să fie folosit împotriva lui Isus 

Hristos? Absolut, da. Unii dintre cei mai sârguincioși studenți ai Bibliei din lume au fost cei 

care au răstignit pe Isus Hristos. Haide acum, ascultă-mă. Evident, studiul Bibliei în sine nu 

este, așadar, o experiență sfințitoare, care schimbă viața. Este? Este motivul din spatele 

studiului. Știi, asta mă îngrijorează. 

În primul rând, majoritatea dintre noi nu studiază deloc Biblia. Haide acum, recunoaște. 

Dar apoi există un grup care studiază Biblia pentru a dovedi că toți ceilalți greșesc și ei înșiși 

au dreptate. Haide acum, îți spun adevărul; știi că îți spun adevărul; și singura dată când dăm 

jos acea carte sfântă și o prăfuim este să putem pune pe cineva la zid și să-i convingem că avem 

dreptate și că ei greșesc. Dragi prieteni, acest tip de studiu ne face doar cărturari și farisei. 

Amin? Dumnezeu să ne ajute să studiem Biblia, dar din motive întemeiate. Nu vă spun să nu 

studiați Biblia, vă spun să studiați Biblia din motivele corecte. Dacă o vei face, îți va schimba 

viața. {Amin} Vă va schimba viața. 

Hai să devenim practici acum, bine? Întregul concept al privirii lui Hristos, ce ne cere 

să facem? Comentariu biblic, volumul 6, pagina 1098, partea de sus a paginii 73: ”A-L privi 

pe Hristos înseamnă a-i studia viața așa cum este prezentată în Cuvântul Său.” Oh, îmi 

place asta. Dintr-o dată, știm exact ce înseamnă a-L vedea pe Hristos. Înseamnă să-I studiezi 

viața așa cum este prezentată în Cuvântul Său. În primul rând, asta înseamnă. Deci, din 

moment ce să-L privim pe Hristos este absolut esențial dacă vom fi schimbați în asemănarea 

Lui prin puterea Duhului Sfânt, ce este de asemenea esențial? De vreme ce privirea lui Hristos 

își studiază viața așa cum este prezentată în Cuvântul Său, ce este absolut esențial dacă vom 

crește din slavă în slavă? Ce este absolut esențial, dragilor? Studiul Cuvântului lui Dumnezeu. 

Studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Dragilor, vă recomand studiul Cuvântului lui Dumnezeu. 

Dacă vrei să fii ca Isus, nu este opțional. Mă auzi? Nu este opțional. Singurul mod în care putem 

fi schimbați este să-L privim pe Hristos. Acesta este rolul nostru de cooperare; și ce înseamnă 

a-L privi pe Hristos? Înseamnă să-i studiezi viața așa cum este prezentată în această carte; și 

știi ce tocmai am făcut? Tocmai am identificat de ce atât de mulți dintre noi avem un caracter 

atât de păcătos, pentru că petrecem atât de puțin timp studiind această carte. Dumnezeu să ne 

ajute să facem schimbări. Amin? 

Dragilor, trebuie să facem schimbări dacă vom fi vreodată schimbați din slavă în slavă 

în asemănarea cu caracterul lui Hristos și, astfel, vom deveni martori eficienți pentru rege și 

cetățeni potriviți pentru regat, iar eu sunt aici să vă spun că Regele vine în curând! {Amin} 

Trebuie să facem modificări. Vă rog! De dragul tău, te rog, ia ochii minții de pe toate celelalte 

gunoaie care ne umple astfel ziua și concentrează-te asupra lui Isus. Vă rog! Nu vei fi schimbat 
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decât dacă faci asta. Acest lucru nu este opțional. Nimeni nu poate face asta pentru tine. Trebuie 

să o faci singur. Unii dintre voi s-ar putea să spună la acest moment: ”Omule, poți să ne obligi 

să studiem Biblia pentru că ești pastor și nu ai altceva de făcut decât să studiezi Biblia; este 

foarte ușor pentru tine, dar sunt ocupat. Am un program; am o viață; am un salariu de luat. 

Am note de obținut.” Ascultați, dragilor, ce folosește unui om să câștige toată lumea, dar își 

pierde sufletul? {Mc 8:36} {Amin} ”Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și 

neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. {Mat 6:33} Amin? Nu 

este o chestiune de timp insuficient, ci o chestiune de priorități. O să recunoști? Știi că este 

adevărat. 

Apropo, dacă programul tău zilnic are timp rezervat pentru vizionarea la TV, 

videoclipuri și muzică, pentru a juca jocuri pe computer sau pentru a naviga pe web sau pentru 

a citi o revistă sau un roman, te rog să știi că scuza ta de a nu avea timp pentru Studiul 

Cuvântului lui Dumnezeu pur și simplu nu este adevărată. Nu este adevărată. Nu vă păcăliți pe 

asta. Binecuvântați-vă inimile, dacă pare că sunt furios pe voi, nu sunt. Sunt doar sincer; te rog; 

fii sincer cu tine. Trebuie să ne facem timp pentru lucrurile cele mai importante. Recunoaște. 

Pentru lucrurile cele mai importante ne facem timp. Vă întreb, există ceva mai important decât 

studiul Cuvântului lui Dumnezeu? Dacă singurul mod prin care putem fi schimbați din slavă în 

slavă și trebuie să fim dacă vom fi cetățeni potriviți pentru regat sau martori eficienți pentru 

Rege. Dacă singura modalitate prin care putem fi schimbați este privirea slavei Domnului, și 

privirea slavei Domnului înseamnă studierea vieții Sale așa cum este dată în Cuvânt, 

atunci întreb, există ceva mai important decât studiul biblic pentru un creștin? Există? {Nu} 

Este prioritatea numărul unu. 

Am o întrebare pentru tine. Acest fapt se dezvăluie în programul tău zilnic? Haide, 

acum, fii sincer cu tine. Nu te juca. Acest fapt se dezvăluie în programul tău zilnic? Ai acordat 

primul și cel mai bun moment al zilei tale studiului Cuvântului lui Dumnezeu? Nu vă supărați 

că am cercetat și v-am făcut cinstiți cu voi înșivă. Fac asta pentru binele vostru. Ne-am păcălit 

pe noi înșine în aceste chestiuni. Dacă este prioritatea numărul unu, veți face timp și îi veți da 

Domnului nu micile bucăți care vor rămâne, îi veți acorda cel mai bun timp pentru că El este 

cel mai bun Prieten al vostru. {Amin} Și vei începe ziua cu El, cu timp semnificativ în studiul 

cărții Sale. 

Am o recomandare pentru tine, binecuvântează-ți inimile. Este propria mea practică, o 

recomand cu drag. Țin cu mine cartea Tragedia Veacurilor, iubesc acea carte! Un comentariu 

inspirat despre relatarea biblică a vieții lui Hristos. Iată ce faceți: începeți citind pasajele biblice 

despre care capitolul este un comentariu inspirat. Important: Nu lăsați Duhul Profeției să 

înlocuiască studiul Bibliei. Lasă-l să completeze studiul biblic. Citiți mai întâi pasajele biblice 

și apoi citiți comentariul inspirat al acestor pasaje. Care sunt pasajele biblice? Ei bine, sunt la 

începutul fiecărui capitol, în paranteze în partea de jos a primei pagini. Sunt acolo. Pasajele 

biblice la care capitolul este un comentariu inspirat, citește mai întâi acest lucru și apoi citește 

comentariul inspirat. Vă promit că, dacă vă începeți ziua făcând asta, oferind un timp 

semnificativ fără distragere a atenției, veți avea o experiență care va schimba viața dacă studiați 

în scopul de a deveni asemenea lui Isus și dependenți de Duhul Sfânt. Veți avea o experiență 

care vă va schimba viața. Ce faci când ajungi la sfârșitul cărții? Ce faci? Te duci la început. Nu 

vă pot spune de câte ori am trecut prin Tragedia Veacurilor și, de fiecare dată când o citesc, este 

o experiență cu totul nouă! Mă întâlnesc cu lucruri pe care nu le-am văzut până acum și mă 

întreb: ”De ce nu am văzut asta niciodată?” Așa este atunci când ai de-a face cu lucruri 

inspirate. Sunt nelimitate și puteți învăța oricând ceva nou, mai profund și mai prețios și mai 

perspicace, citindu-l și studiându-l. Prieteni, experiența care îți va schimba viața va fi a ta dacă 

vei face asta ca practica ta; îți promit. Îți promit. 
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Cu cât studiezi mai mult - ascultă-mă acum - cu cât studiezi mai mult, ar putea fi la 

început o datorie, dar cu cât te îndrăgostești de frumusețea vieții Lui pe care o studiezi, cu atât 

mai puțin va fi o datorie și va deveni din ce în ce mai mult o plăcere. Nu va trebui să te obligi 

să studiezi, vei aștepta cu nerăbdare să studiezi. De fapt, vă veți păzi împotriva oricărui lucru 

care va atinge timpul de studiu {GW 100.1} și veți urî să vedeți că se termină. Știi, printr-un 

miracol al harului, care poate fi experiența ta dacă nu este acum. Vă rog să știți, vorbesc din 

experiența personală. A fost o vreme când studiul Bibliei a fost cel mai dur lucru pe care l-am 

încercat vreodată. Strângeam din dinți și mă obligam, pentru că la urma urmei, știți, eram un 

creștin adventist de ziua a șaptea, de fapt, nu eram doar un creștin adventist de ziua a șaptea, 

eram un pastor adventist de ziua a șaptea! Trebuie să studiez Biblia, să mă oblig, datoria mă 

cheamă: strângând din dinți, băgându-l pe gât. Știi ce am reușit să devin cu această abordare? 

Un mormânt văruit. {Mat 23:27} Se numește ipocrizie. O formă de evlavie, dar negând 

puterea acesteia. {2 Tim 3:5} Se întâmplă ceva din asta? Haide, acum, posibil aici în această 

congregație chiar acum? Dar nu este până - ascultă-mă - decât până când m-am rugat la Domnul 

să îmi dezvăluie frumusețea Sa, și apoi am cooperat cu El în acest proces, alegând să încetez să 

mai răsfăț poftele omului vechi și să-mi hrănesc exclusiv omul spiritual. Cea mai bună mâncare 

și, pe măsură ce am atârnat acolo, paleta mea spirituală, paleta mea mentală, a fost complet 

reeducată și acum știi ce pot să spun sincer? Nu mai poftesc mâncarea nedorită, dar îmi doresc 

Cuvântul lui Dumnezeu. Au existat momente când acest băiat s-a așezat să studieze Cuvântul 

lui Dumnezeu seara și s-a îndrăgostit atât de mult și a fost atât de prins de ceea ce se întâmpla 

încât, când m-am ridicat să verific ce oră era, și era răsăritul soarelui. Vă promit că, dacă El 

poate face asta pentru mine, o poate face pentru oricine din această cameră. Promit asta. Promit 

asta. 

Cu cât studiați mai mult, cu atât Duhul Său vă va dezvălui adevărul. Binecuvântați-vă 

inima, adevărurile pe care le-am împărtășit, sunt rezultatul propriului meu studiu personal, al 

căutării mele pentru o cunoaștere a adevărului care să schimbe viața. Îți împărtășesc doar ceea 

ce El m-a ajutat să aflu, astfel încât să poți experimenta puterea eliberatoare și sfințitoare a 

adevărului {Ioan 8:32; 17:17} dacă nu ați făcut-o încă. 

Apropo, orice ai studia și descoperi, cel mai bun mod de a-ți însuși este să-l 

împărtășești imediat cu altcineva. {AA 206,2; TM 352.2} Oferă-l. Dă-l mai departe. 

Procedând astfel, devine al tău; îl înțelegi și mai bine. De aceea, vă sunt dator, binecuvântați-

vă inimile, pentru acest seminar. Chiar sunt. Mi-ai acordat privilegiul extraordinar de a ajunge 

să înțeleg mult mai clar decât am înțeles vreodată în fața adevărurilor pe care le-am împărtășit 

cu tine. Pentru că în actul de a le împărtăși, ajungi să le înțelegi mai bine. 

Faceți timp, prieteni, faceți timp. Nu încercați să găsiți timp; făceți-vă timp; și fă-o 

dimineața. Recomand cu drag - dimineața. Asta necesită, desigur, să ajungi la culcare la o oră 

decentă. Amin? Aceasta necesită, desigur, să nu te culci cu stomacul plin. Acum am renunțat 

la predicare și am început să ne amestecăm, nu-i așa? Vedeți, dacă vă culcați cu stomacul plin, 

stomacul trebuie să facă treaba respectivă și să vă țină pe jumătate treaz făcând asta toată 

noaptea, iar somnul dvs. nu este foarte odihnitor. Dar dacă te culci cu stomacul gol la o oră 

decentă ... Apropo, o oră de somn înainte de miezul nopții valorează cât două după aceea. 

{7MR 224.3} Vă puteți trezi dimineața, când este cu adevărat liniște, și nimeni altcineva nu 

este în jur să vă deranjeze și puteți ieși din Cuvântul lui Dumnezeu și puteți avea o minunată 

experiență spirituală cu Isus. Dar trebuie să devii serios. Trebuie să faci schimbări. Trebuie să 

faci schimbări. Nu te poți uita la televizor până la ora 11:00 si să sperați că vă veți schimba. Mă 

auziți? Nu puteți face asta. 

Acum, trebuie să te avertizez, trebuie să te avertizez, te rog, primește acest avertisment. 

Când îl priviți pe Hristos, veți fi conștienți de a fi schimbați în asemănarea Lui? Veți fi? Ascultă. 

Comentariu biblic, Volumul 6, pagina 1097: ”Duhul Sfânt, Mângâietorul, pe care Isus a 
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spus că îl va trimite în lume, este cel care ne schimbă caracterul în chipul lui Hristos; iar 

când acest lucru este realizat, reflectăm ca într-o oglindă gloria Domnului. Adică, 

caracterul celui care îl privește astfel pe Hristos este atât de asemănător cu al Lui, încât 

cineva care îl privește vede caracterul lui Hristos strălucind ca dintr-o oglindă.” Alții o 

văd, dar ce-i cu noi? Ascultați: ”Imperceptibil pentru noi înșine...” Ce este? ”Imperceptibil 

pentru noi înșine, suntem schimbați zi de zi din căile și voința noastră în căile și voința lui 

Hristos, în frumusețea caracterului Său. Astfel creștem în Hristos și reflectăm inconștient 

imaginea Lui.” Ce? ”Imperceptibil pentru noi înșine ... în mod inconștient reflectăm 

caracterul Său.” 

De fapt, de ce anume suntem conștienți? Suntem mai conștienți, în fiecare zi, de 

defectele și imperfecțiunile noastre. Vedeți, cu cât ne apropiem de Isus, cu atât mai mult ne 

vedem defectuoși, păcătoși, în contrast. {SC 64.2} Aveți grijă, fiți avertizați, nu vă 

descurajați. S-ar putea să fiți tentați, în timp ce îl priviți pe Hristos, să credeți că nu vă 

îmbunătățiți, vă înrăutățiți. Dragilor, nu vă înrăutățiți. Te asigur că nu te înrăutățești. Ai fost 

întotdeauna rău. Amin? Ai fost întotdeauna rău. Tocmai ieși din auto-înșelăciune și 

autoamăgire. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru că v-a descoperit ochii, astfel încât să puteți vedea 

cum este cu adevărat în sufletul vostru. Nu crezi că cei care sunt bogați și s-au îmbogățit și nu 

au nevoie de nimic și nu știu că sunt nenorociți, săraci, orbi, mizerabili și goi {Apoc 3:17} 

ar trebui să experimenteze o realitate destul de uimitoare? Asteapta-te la asta. Nu vă supărați, 

lăudați-l pe Dumnezeu pentru asta. Îngenunchează, mărturisește-l, apoi iată Mielul {In 1:29} 

și, privind, vei fi schimbat. {2 Cor 3:18} Amin? Te rog, fratele meu, sora mea, este prioritatea 

numărul unu. Să ne ridicăm pentru rugăciune. 

Tată, Te rog ajută-ne! Ajută-ne să devenim serioși în ceea ce privește cooperarea cu 

Duhul Sfânt, fixându-ne ochii minții asupra lui Isus. Ajută-ne să-l lăsăm pe Isus, Soarele 

dreptății, să fie primul lucru care ne revine în ochi în fiecare zi, astfel încât să putem purta cu 

noi pe parcursul zilei acea imagine minunată suprapusă pe ecranul vieții noastre gândite. Și, 

deși gândurile noastre ar putea fi direcționate către alte lucruri, ajută-ne să păstrăm o 

conștientizare a minunatei persoane și a caracterului lui Isus, ca să-L putem privi în 

permanență și astfel să putem continua să creștem din slavă în slavă în asemănarea Lui. 

Aceasta este rugăciunea mea; Te rog să o asculți pentru că o cer în numele lui Isus. Și toată 

lumea a spus: {Amin} Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, prietenii mei. 
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