
”Îți vor izbuti planurile” 

34 
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.” 

Cântec frumos, simplu, dar profund. Aceasta este într-adevăr esența rolului nostru de 

cooperare, nu-i așa? ”Întoarce-ți ochii asupra lui Isus”. ”Să ne uităm la Isus”, {Evr 12:2} 

despre asta este vorba. Vă amintiți acel verb care este tradus prin ”să ne uităm”? Care e 

echivalentul grecesc? ”Apo”, care înseamnă din, și ”horao”, care înseamnă a privi fix. Când le 

uniți, obțineți ”aphorao”, ceea ce înseamnă să vă întoarceți privirea de la orice altceva și să vă 

fixați mintea sau ochii minții asupra lui Isus. Amintiți-vă că în greacă este la timpul activ 

prezent, ceea ce înseamnă că trebuie să facem asta în mod continuu. 

Doar pe măsură ce învățăm să facem acest lucru putem experimenta o victorie 

consecventă asupra tentației sau vom experimenta o creștere continuă în asemănarea cu 

caracterul lui Hristos. Acest lucru nu este opțional. Acest lucru este absolut esențial. Nu putem 

să ne schimbăm din slavă în slavă. Dar nu există nici o modalitate prin care Duhul Sfânt să ne 

poată schimba dacă nu cooperăm prin privirea slavei Domnului. Privirea către Hristos este totul.  

Pe măsură ce ne-am apropiat destul de repede de studiul nostru anterior, am arătat că 

privirea către Hristos, în esență și cel mai practic și mai ușor de înțeles, înseamnă 

studierea vieții Sale așa cum este dat în Cuvântul Său. {6BC 1098.1} Nu? Prin urmare, 

trebuie să ne facem timp, dragilor. Vă rog să observați că nu am spus ”găsiți timp”, am spus, 

făceți-vă timp. Este o chestiune de priorități, nu-i așa? Haide acum, recunoaște. Este o chestiune 

de priorități și insist că nu există o prioritate mai mare pentru creștin decât să-L privească pe 

Hristos și asta înseamnă să-i studiezi viața așa cum este dată în Cuvântul Său. Prin urmare, 

trebuie să ne facem timp pentru un studiu biblic personal, semnificativ. Și toată lumea a spus: 

{Amin} 

Mă rog să fiți pe deplin convinși de asta, dragilor, și să luați decizii adecvate acum cu 

privire la programul dvs. zilnic. Trebuie să faci asta dacă vei fi schimbat și vei deveni un martor 

eficient pentru Rege și un cetățean potrivit pentru Regatul Său. Da, da. 

Ei bine, trebuie să continuăm cu un alt principiu foarte important al dezvoltării 

caracterului creștin. Există o altă afirmație pe care nu am avut timp să o împărtășesc, pe care 

trebuie să o împărtășesc cu voi. Dar, înainte de a intra în materialul inspirat, să ne asigurăm că 

avem același Duh care ne ajută să îl înțelegem care l-a inspirat. Amin? Acesta este Duhul 

Adevărului, Duhul Sfânt. Și este al nostru dacă-l cerem. ”Cereți și vi se va da.” {Mat 7:7} Nu 

poți face nimic pentru a-l câștiga sau merita. Lăudați-l pe Dumnezeu, toate darurile Sale bune 

și prețioase au fost câștigate pentru noi prin viața și moartea lui Isus și acum sunt disponibile 

pentru noi ca dar gratuit, dar acestea trebuie primite doar la cerere, deoarece Dumnezeu nu 

forțează pe nimeni. De aceea întreaga economie a cerului funcționează pe principiul simplu: 

”Cere și ți se va da”. Vă rog să vă luați timp în genunchi cu mine pentru a cere revărsarea 

Duhului lui Dumnezeu. Pe măsură ce vă rugați în numele vostru, vă rog să vă rugați și în al 

meu. 
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Tată din ceruri, cât de prețioasă este ocazia de a ne aduna în această după-amiază în 

liniștea acestui sanctuar în scopul studierii Cuvântului Tău. Dar, Părinte, nu îndrăznim să 

continuăm în căutarea unei cunoașteri care schimbă viața adevărului, adevărul așa cum este 

în Isus, fără a cere mai întâi Duhul Adevărului, Duhul lui Isus. Te rog să reverși acel Duh 

asupra noastră. Te rog să-mi reverși mie în mod special, căci sunt mai nevoiaș decât oricine. 

Eu nu sunt decât un vas de lut; nu sunt decât un muritor afectat de păcat și va trebui să faci un 

miracol dacă voi putea proclama adevărul cu orice grad de acuratețe sau frumusețe. Te rugăm 

să faci acel miracol prin Duhul Adevărului. Pune stăpânire pe mine, corp, minte și spirit. 

Îndrumă-mi gândurile, cuvintele, lasă-mă să spun ce vrei Tu să spun, nimic mai mult, nimic 

mai puțin, Te rog. Atinge-mi buzele cu un cărbune. Și ceea ce reușești să spui prin mine, să 

găsească inimi și minți receptive și voințe supuse pentru a transforma vieți. Aceasta este 

rugăciunea mea în numele lui Isus. Amin. 

Am încheiat studiul în această dimineață, după cum vă amintiți, avertizându-vă că, pe 

măsură ce îl priviți pe Hristos, departe de a fi impresionați de propria creștere și dezvoltare a 

caracterului, veți deveni din ce în ce mai impresionați de propriile defecte ale caracterului. 

{SC 64.2} Suntem cu toții împreună în acest sens? Vedeți, de-a lungul Scripturii, cei care au 

fost cei mai apropiați de Hristos și au văzut cel mai deplin slava Lui sunt cei care au făcut cele 

mai uimitoare mărturisiri cu privire la propriile lor lipsuri, propriile lor defecte, propriile lor 

slăbiciuni, propriile lor defecte. Moise, de exemplu, pe Muntele Sinai, când a văzut slava, care 

a fost rezultatul, în ceea ce privește chipul său? A strălucit atât de tare încât copiii lui Israel nu 

au putut nici măcar să stea să privească reflexia. Întrebare: Moise a fost conștient de asta? Foarte 

interesant, el nu a fost, iar Scriptura indică acest lucru în mod specific. Exodul 34:29, ”Moise 

s-a pogorât de pe Muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora 

de pe munte, nu ştia că pielea feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul.” Nu știa 

asta. De ce arată Scriptura acest punct? Pentru că ni se predă o lecție spirituală, dragilor. Pe 

măsură ce privim slava lui Dumnezeu, vom fi schimbați. O vom reflecta, dar nu vom ști. 

Îți amintești felul în care inspirația o exprimă? În afirmația precedentă de acolo, Bible 

Commentary, Volumul 6, pagina 1097: ”Imperceptibil pentru noi înșine”. Ce înseamnă 

”imperceptibil pentru noi înșine”? Nu suntem conștienți de asta. ”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...” Acum toți ceilalți sunt conștienți de asta, dar noi nu suntem. 

De ce anume suntem conștienți? Ei bine, când Isaia a zărit slava, ce a spus? În 6:5, 

”Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în 

mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul 

oştirilor!”” Vedeți, când a văzut slava lui Dumnezeu, a avut o estimare foarte umilă despre 

sine, nu-i așa? Dar Daniel? Daniel 10:8, din versiunea King James: ”Eu am rămas singur și 

am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-

a sluțit și am pierdut orice vlagă.” ”Culoarea mi s-a schimbat”, cele mai bune și mai 

admirabile lucruri despre mine, când am văzut o perfecțiune infinită a caracterului lui Hristos, 

în schimb, s-au transformat în corupție. Prietenii mei, vă rog să fiți avertizați. Vei fi tentați să 

credeți că vă înrăutățiți, nu vă îmbunătățiți. Dar fiți siguri că nu vă înrăutățiți. Ați fost mereu 

răi. Corect? Mereu ați fost răi. Abia acum descoperiți felul în care ați fost întotdeauna, dar ați 

fost în auto-neprihănire, auto-înșelăciune. Nu este oare poziția și starea Laodicea? Credem că 

suntem: ”bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, 

nenorocit, sărac, orb și gol”. {Apoc. 3:17} Dumnezeu să ne ajute să ieșim din înșelăciunea 

noastră neprihănită. Amin? 

Acum, nu va fi o experiență confortabilă, să vă confruntați cu modul în care este cu 

adevărat. Dar prietenii mei, este o experiență necesară. Amin? Și când descoperim asta, vă rog 
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să nu vă descurajați. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru descoperire, adică trebuie să o descoperiți 

dacă voi împreună cu El veți face față. Corect? Mărturisește-I Lui și revendică făgăduința Lui: 

”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} 

Dar apoi cooperați cu El în procesul de curățare, privind nu problema, ci soluția. Tocmai 

am spus ceva foarte important. Știi ce facem des când descoperim probleme în viața noastră? 

Suntem atât de conștiincioși că decidem că ne vom ocupa de această problemă. Haide, acum, 

recunoaște. Așa că mergem la muncă; ne luptăm cu această problemă și ne luptăm cu acea 

problemă și ajungem la o problemă mult mai mare decât atunci când am început. De ce? Privind 

suntem schimbați. Dacă vă concentrați asupra problemei voastre, ce vedeți? Problema, și cu ce 

vei ajunge? Cu o problemă mai rea. Haide, ai făcut asta, nu-i așa? Uneori o facem atât de 

conștiincios, ignorant, dar conștiincios. Deci ce facem? Ne îndepărtăm ochii de problemă și îi 

îndreptăm spre soluție. Privim Mielul {In 1:29} și, privind, suntem schimbați de puterea 

Duhului Sfânt. Duhul Sfânt se ocupă de această problemă prin înlocuirea ei cu virtutea opusă 

în Isus. Amin? Ai înțeles asta? Prin urmare, cel mai bun mod de a coopera nu este să te 

concentrezi asupra problemei, ci să-I ceri lui Dumnezeu să te ierte pentru aceasta și apoi să te 

concentrezi pe virtutea opusă a acestei probleme în Isus. Prin puterea Duhului Sfânt, El se va 

ocupa de problema dezvoltând virtutea ei opusă în Hristos. Este clar pentru tine? Este un 

concept foarte important. Am vrut să împărtășesc asta în această dimineață, dar am rămas fără 

timp. 

Iată o promisiune prețioasă pe care trebuie să o împărtășesc și eu. Hristos Lumina Lumii, 

pagina 302, în partea de jos. Hristos Lumina Lumii, pagina 302: ”Ferice de cei flămânzi și 

însetați după neprihănire”. Simțământul de nevrednicie va face inima să flămânzească și 

să înseteze după neprihănire și dorința aceasta nu va fi dezamăgită. Aceia care Îi fac loc 

lui Isus în inima lor” cei care, ce? ”...cei care Îi fac loc lui Isus în inima lor Îi vor simți 

iubirea. Toți aceia care doresc să ajungă la un caracter asemănător cu al lui Dumnezeu 

vor fi satisfăcuți.” Amin? ”Niciodată Duhul Sfânt nu lasă neajutorat pe cel care-L caută 

pe Isus. El ia din lucrurile lui Hristos și i le descoperă. Dacă ochiul este ațintit asupra lui 

Hristos, lucrarea Duhului nu încetează pănă când sufletul nu ajunge să aibă chipul Lui.” 

Este o promisiune prețioasă sau ce? ”Lucrarea Duhului nu încetează până când sufletul nu 

ajunge să aibă chipul Lui”. Dar care este codndiția? Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt 

condiționate. Dacă - dacă, ce? ”Dacă ochiul este ațintit asupra lui Hristos”. Dragilor, este 

absolut esențial să învățăm să ”aphorao”, să ne îndepărtăm ochii minții de orice altceva și 

să-i menținem fixați, nituiți, asupra lui Isus. {Evr 12:2} 

Ok, acum există un alt principiu pe care trebuie să ne concentrăm în dezvoltarea 

caracterului. Îmi place să-i spun legea influenței reciproce. Legea influenței reciproce. Ce este 

legea influenței reciproce? Ei bine, prin harul lui Dumnezeu, asta trebuie să înțelegem. Vă rog 

să înțelegeți că caracterul nostru nu este format doar de input mental, ceea ce vedem, este format 

și de output mental, cum ne comportăm. Ți-ai văzut drumul prin asta? Vreau să-l repet: 

caracterul nostru nu este format doar din aport mental, ceea ce vedem, caracterul nostru este 

format și din rezultatul mental. Ce este rezultatul mental? Este comportamentul nostru, lucrurile 

pe care le spunem și le facem. Acum, motivul pentru care caracterul nostru este format din 

producția mentală se datorează legii influenței reciproce. Ce este legea influenței reciproce?  

Ei bine, ce înseamnă cuvântul reciproc? În două sensuri, în două sensuri. Știi, un motor 

reciproc este unul cu un piston care merge înainte și înapoi, în contrast cu un motor rotativ care 

se învârte. Reciproc: bidirecțional. Acum, vă rog să știți că există o influență reciprocă, o 

influență bidirecțională cu alte cuvinte, între gândurile și sentimentele noastre și cuvintele și 

acțiunile noastre. Ești cu mine la asta? Vă rog să-mi spuneți că înțelegeți; am nevoie de 

feedback. Există o influență bidirecțională, o influență reciprocă, între gândurile și sentimentele 
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noastre. Despre ce vorbim? Gânduri și sentimente combinate? Caracter. {5M 310.1} Există 

o influență bidirecțională între gândurile și sentimentele noastre și cuvintele și acțiunile noastre, 

comportamentul nostru. Acesta este motivul pentru care producția mentală, adică 

comportamentul, are un efect direct și dramatic asupra dezvoltării caracterului nostru, datorită 

acestei legi a influenței reciproce. Cu toții înțelegem că comportamentul nostru este influențat 

de gândurile și sentimentele noastre. Dar ceea ce mulți nu reușesc să înțeleagă este că gândurile 

și sentimentele noastre sunt apoi la rândul lor influențate de cuvinte și acțiuni, comportamentul 

nostru. Există o influență reciprocă. 

Acum, tocmai acest principiu este premisa de la care pornește această promisiune. 

Apropo, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate {2SAT 195.5} și care este 

condiția? Este ascultarea de principiile lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu; iar motivul pentru 

aceasta, este că binecuvântările sunt ale noastre numai în ascultare. {RH, 28 ianuarie 1875 

alin. 16} Ai auzit ce tocmai am spus? Acesta este un concept crucial. Vreau să o repet: 

binecuvântările sunt ale noastre doar în ascultare. Vedeți, atât de mulți dintre noi credem că 

Dumnezeu ne binecuvântează PENTRU ascultare. E adevarat? Nu, Dumnezeu ne 

binecuvântează în ascultare. Binecuvântarea este inerentă ascultării. Ai inteles asta? Acesta este 

un concept cheie. Vreau să o repet: binecuvântarea este inerentă ascultării. Dumnezeu nu te 

binecuvântează PENTRU ascultare, El te binecuvântează, permițându-ți să asculti și să culegi 

binecuvântările inerente ascultării. Există vreo diferență? Sigur că există o mare diferență. 

De asemenea, vă rog să știți că suferința este inerentă neascultării. Dumnezeu nu te 

pedepsește PENTRU că nu te supui, te pedepsești pe tine însuți ÎN nesupunere. Haide, am 

nevoie de răspuns, înțelegi asta? Iar vă uitați la mine. Aducem pedeapsă asupra noastră prin 

nesupunere, prin alegerea de a trăi în afara acelui canal de binecuvântare. Canalul 

binecuvântării este viața ascultării, deoarece binecuvântarea este inerentă ascultării. Tocmai din 

acest motiv, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate, iar condiția este întotdeauna 

ascultarea, deoarece promisiunile sunt asigurarea binecuvântării. Dar poți avea binecuvântarea 

dacă nu te supui? Nu, pentru că binecuvântarea este inerentă ascultării. Acum am spus același 

lucru de mai multe ori, dar sper că este foarte clar. 

Acum, această promisiune pe care tocmai o vom citi aici, se găsește în Proverbele 16:3 

și din acest verset luăm titlul studiului nostru, se bazează pe această lege a influenței reciproce. 

Ascultați-l cu atenție: ”Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului”, despre ce vorbim? 

”Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului”. Acesta este comportamentul tău. Acesta este 

cuvântul și acțiunea ta. Acesta este rezultatul mental, bine? ”Încredințează-ți lucrările în 

mâna Domnului și” ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? ”și îți vor izbuti planurile” Ce 

înseamnă ”izbuti”? Întărit, încurajat, confirmat, stabilit. Bine? Făcut permanent, asta înseamnă. 

Acum, dacă vrem să se stabilească gânduri corecte, gânduri asemănătoare lui Hristos, ce trebuie 

să facem? Trebuie să ne încredințăm lucrările Domniei lui Isus Hristos. Pentru că 

comportamentul nostru, dacă nu este asemănător lui Hristos, nu va stabili gânduri și sentimente 

asemănătoare lui Hristos. Este clar pentru tine? Din cauza acestei legi numită legea influenței 

reciproce. 

Acum, Signs of the Times, 14 noiembrie 1892: ”Acțiunile de zi cu zi spun măsura 

și matrița dispoziției și caracterului nostru...” Vezi, ele dezvăluie multe despre ceea ce se 

întâmplă aici sus. Dar asta nu este tot ceea ce fac; ce mai fac? În continuare: ”Obiceiurile de 

vorbire, caracterul acțiunilor noastre, ne-au pus o formă”. Cu alte cuvinte, gândurile și 

sentimentele noastre nu numai că ne influențează cuvintele și acțiunile, ci cuvintele și acțiunile 

noastre în schimb ne influențează gândurile și sentimentele; ne-au pus o matriță. Vezi asta? Iată 

încă una: Mărturii, Volumul 4, pagina 657: ”Fiecare faptă din viață...” Ce include asta, 

dragilor? Astea sunt toate cuvintele și acțiunile noastre. ”Fiecare faptă din viață, oricât de 

neînsemnată. Își are influența în formarea caracterului. Un caracter bun este mult mai de 
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preț decât averea lumească, și lucrarea de a-l forma este cea mai nobilă în care se pot 

angaja oamenii.” Nu numai cel mai nobil, ci și cel mai important. {Ed 225.3} 

Bine, acum, ceea ce vreau să fac ca să înțelegem această lege a influenței reciproce, este 

să o aplicăm acțiunilor acelui membru cel mai activ al corpului uman; și care este cel mai activ 

membru al corpului uman? Limba. Tu știi asta. Care este cel mai activ membru al corpului 

uman? Limba. Și dragilor, această lege a influenței reciproce are o aplicație specială pentru 

operele limbii, mai bine cunoscute sub numele de cuvintele noastre. Vă rog să aplicați acest 

principiu cu mine acum la lucrările limbii. Faptele limbii trebuie să fie încredințate Domnului, 

dacă vrem să instaurăm gânduri corecte.. Ai auzit ce am spus? Lucrările limbii trebuie să fie 

încredințate Domnului dacă vrem să instaurăm gânduri corecte. Tocmai de aceea David se 

roagă ... Care este rugăciunea lui? ”Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele 

inimii mele, Doamne, Stânca mea și Izbăvitorul meu!” {Ps 19:14} De ce se roagă ca ambele 

să fie acceptabile? Din cauza legii influenței reciproce. Unul nu poate fi acceptat decât dacă 

celălalt este acceptat, deoarece au o influență reciprocă dramatică unul asupra celuilalt. Amin? 

Lucrările gurii trebuie să fie sub domnia lui Isus Hristos, dacă gândurile vor fi asemănătoare lui 

Hristos, prietenii mei. 

Acum, permiteți-mi să încerc să explic și să ilustrez acest lucru. Există o cale, bine, să 

o numim calea influenței, care duce de la creier la limbă sau de la gânduri la cuvinte, indiferent 

dacă vorbești despre organ sau funcția acestuia. Bine? Un bulevard numit Calea influenței. 

Acum, toți recunoaștem cu ușurință fluxul de trafic influent de la creier la limbă, de la gânduri 

la cuvinte. După cum spune Scriptura, Luca 6:45, ”Din prisosul inimii vorbește gura. Omul 

bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din 

vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbește gura.” Acesta este fluxul de trafic 

influent de la creier la limbă, de la gânduri la cuvinte. Dar vă rog să înțelegeți ceva foarte 

important aici. Această cale de influență de la creier la limbă, de la gânduri la cuvinte, este o 

stradă cu două sensuri. Este o stradă cu două sensuri, iar traficul influent care circulă în sensul 

de întoarcere este la fel de greu. La fel de direct și dramatic pe cât gândurile noastre ne 

influențează cuvintele, la fel și cuvintele noastre ne influențează gândurile. Este o influență 

reciprocă, o influență bidirecțională. Trebuie să ne gândim la asta în drum spre casă. Aceasta 

este cheia întregului studiu. 

Ascultă; Hristos Lumina Lumii, paginile 323, citez: ”Cuvintele sunt o dovadă a ceea 

ce se găsește în inimă. „Din prisosul inimii vorbește gura.” Însă cuvintele sunt mai mult 

decât un incidiu al caracterului; ele au puterea să influențeze caracterul. Oamenii sunt 

influențați de propriile cuvinte.” Suntem cu toții împreună? Și dragi surori, asta vă include și 

pe voi - aceasta este utilizarea generică a termenului ”oameni”. Da, da. Suntem cu toții 

influențați de propriile noastre cuvinte. Te rog, câți dintre noi suntem influențați? Noi toți. 

Care este amploarea influenței? Ascultă: Semnele timpului, 1 martie 1905: ”Toți”, 

câți? ”Toți sunt în mare măsură”, în ce măsură? ”...în mare măsură sub influența 

propriilor lor cuvinte. Aceștia interpretează sentimentele exprimate în cuvintele lor. 

Astfel, guvernarea limbii este strâns legată de religia personală. Mulți sunt prin propriile 

lor cuvinte conduși să creadă că un curs greșit este corect. Gândurile sunt exprimate în 

cuvinte, iar cuvintele reacționează asupra gândurilor;” Ce vezi acolo? Influența reciprocă. 

”Gândurile sunt exprimate în cuvinte, iar cuvintele reacționează asupra gândurilor și 

produc alte cuvinte. Influența este resimțită nu numai asupra propriei persoane, ci asupra 

celorlalți.” 

Prietenii mei, cât de mare este această influență? Este atât de grozav - ascultă-mă - este 

atât de grozav încât, dacă spunem ceva suficient, chiar dacă inițial știm foarte bine că nu este 

adevărat, ne putem face să credem de fapt că este adevărat. O puteți face, o puteți face, prin 
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această lege puternică numită legea influenței reciproce. Nu vorbim despre ceva care este, știți, 

incident sau lipsit de importanță aici când vine vorba de dezvoltarea caracterului, prieteni. Deși 

acest principiu nu este în general înțeles de majoritatea oamenilor, el este puternic și potențialul 

său de a ne ajuta sau de a ne împiedica în dezvoltarea unui caracter asemănător lui Hristos este 

enorm, în funcție de faptul dacă îl folosim sau îl folosim greșit. Ai auzit ce am spus? Vă rog să 

învățăm cum să nu o folosiți greșit, ci să o folosiți și să culegeți binecuvântările inerente 

ascultării de acest principiu. Acesta este obiectivul nostru. 

Acum, probabil că una dintre cele mai bune și mai clare afirmații ale acestui principiu 

se găsește în Divina Vindecare, pagina 251. Vreau să vă împărtășesc asta. Divina Vindecare, 

pagina 251. Citez:  ”Este o lege a naturii”, oh, trebuie să fac o pauză aici. Este o lege a naturii. 

Ce lege a naturii avem aici? 

Am mai făcut asta, dar trebuie să o fac din nou. {Pastorul scapă stiloul.} Respectă legea 

gravitației persoanele? Nu. Respectă credința personală? Nu. Preferință personală? Nu. 

Funcționează întotdeauna indiferent dacă vă place sau nu, indiferent cine sunteți, este legea. 

Suntem cu toții împreună? Acum ascultă, iată o lege; iată o lege care funcționează întotdeauna. 

”Este o lege a naturii aceea ca gândurile și sentimentele noastre să fie încurajate și 

întărite”. Ce inseamna asta? ”Stabilite”, cuvântul din textul nostru cheie. {Prov 16:3} ”Este 

o lege a naturii aceea ca gândurile și sentimentele noastre să fie încurajate și întărite pe 

măsură ce vorbim despre ele.” Ai auzit asta? ”Deși cuvintele exprimă gânduri, este de 

asemenea adevărat că și cuvintele sunt urmate de gânduri.” Ce ai acolo? Influența 

reciprocă. ”Deși cuvintele exprimă gânduri, este de asemenea adevărat că și cuvintele sunt 

urmate de gânduri. Dacă,” ascultă, ascultă! ”...Dacă am vrea să dăm mai multă 

expresivitate credinței noastre, să ne bucurăm mai mult de binecuvântările pe care știm 

că le avem – marea îndurare și iubire a lui Dumnezeu – ar trebui să avem mai multă 

credință și o bucurie mai mare.” Amin? Dragilor, de fiecare dată când vă verbalizați credința, 

prin legea influenței reciproce, veți ajunge cu credință mai puternică. De fiecare dată când îți 

verbalizezi bucuria, prin legea influenței reciproce, cu ce vei ajunge? Cu mai multă bucurie. 

”Nicio limbă”, citind mai departe: ”Nicio limbă nu poate exprima și nicio minte omenească, 

finită, nu poate concepe binecuvântarea care se naște din aprecierea bunătății și iubirii 

lui Dumnezeu. Chiar pe acest pământ putem avea o bucurie asemenea unui izvor nesecat 

– căci este alimentat de șuvoaiele care ies de la tronul lui Dumnezeu.” Wow! Vedeți 

potențialul de a folosi această lege pentru a ne binecuvânta în experiența noastră creștină? Îi 

vezi potențialul? 

Dar dragilor, trebuie să vă avertizez, egal cu potențialul său de a ne ajuta, dacă îl folosim 

corect, este potențialul nostru de a ne împiedica dacă îl folosim greșit. Acum ascultați-i pe cei 

doi din următoarea declarație. Minte, caracter și personalitate, volumul 2, pagina 579: ”Cu 

cât vorbiți mai mult despre credință, cu atât veți avea mai multă credință”. Vă rog să 

observați cât de definitiv este acest lucru. ”Cu atât veți avea mai multă credință.” Este asta 

”neclar?” Nu, nu este nesigur, este un lucru sigur. De ce? De ce? De ce este un lucru sigur? 

Pentru că este lege. Este lege. Vorbiți despre credință, prin legea influenței reciproce, veți avea 

mai multă credință. Folosiți legea, dragi prieteni. Este o binecuvântare extraordinară dacă o vei 

folosi. Dar atenție! Ascultați potențialul său de a face rău, de a împiedica. ”Cu cât”, citesc mai 

departe: ”Cu cât stăruiți asupra descurajărilor, discutând cu alții despre încercările 

voastre, și cu cât insistați asupra lor pentru a primi simpatia după care tânjiți, cu atât veți 

suferi mai multe descurajări și mai multe încercări.” ”Cu atât veți suferi mai multe 

descurajări și mai multe încercări.” Prin lege, dacă vorbiți despre descurajările și încercările 

dvs., veți avea mai multe descurajări și încercări. 
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Prietenii mei, știți că sunt destul de convins că mulți dintre noi fac mai multe daune 

experienței noastre creștine și dezvoltării caracterului nostru, cu propriile limbi decât cu orice 

altceva. Mulți dintre noi facem mai mult rău propriei noastre experiențe creștine cu propria 

noastră limbă decât cu orice altceva. Mergem, gemând, ne apucăm și ne plângem și vorbim 

despre toate încercările noastre, despre toate necazurile noastre și despre toate descurajările 

noastre și, prin lege, ce facem? Ne facem cu atât mai deprimați și descurajați. 

Știi, trebuie să împărtășesc această poveste. O voi face scurt. Am avut privilegiul de a 

sta în locul unui învățător biblic care era în concediu din motive de sănătate. A trebuit să-i iau 

toată clasa, șase clase, pentru un sfert; și am venit la școală în acea primă zi dornic să fiu de 

ajutor și să influențez pozitiv elevii; și îmi amintesc că a venit la mine pe hol în timp ce mergeam 

la clasă. Să-i spunem Susie. Avea această expresie lungă, tristă, și-a pierdut expresia prieteniei 

de pe față, și mi-a fost milă de ea. Biata fată era evident tristă și nefericită, de fapt nenorocită. 

Mi-a spus: ”Ești noul învățător al Bibliei?” Și am spus: ”Da”. Ea a spus: ”Vreau să vorbesc 

cu tine”. Și am spus: ”Sigur, Susie. Vino la biroul meu în timpul pauzei; și i-am acordat timp.” 

Bineînțeles, era acolo. A deschis ușa, am invitat-o să se așeze și Susie a început să descarce. 

A început să vorbească despre toate lucrurile care erau triste, nenorocite și nefericite în 

viața ei tânără. În timp ce ascultam, am început să mă gândesc: ”Bietul copil”. Apoi, pe măsură 

ce ascultam mai departe, am început să-mi dau seama că o mulțime din ceea ce spunea ea nu 

era real. Acum era pentru ea, dar ea spunea lucruri, de exemplu: ”Toți profesorii mei încearcă 

să mă înfrunte”. Am întâmplat să-i cunosc profesorii și știam că nu este cazul, dar era foarte 

convinsă că așa este; și a fost atât de descurajată încât a început să plângă în timp ce descărca; 

și asta nu ar fi trebuit să mă surprindă. Aceasta este legea influenței reciproce la locul de muncă. 

Știi, am vrut să o ajut și am făcut sugestii, iar ea a spus: ”Știi că am încercat asta, dar asta nu 

funcționează pentru mine”. A trecut întreaga oră și, știi, nu am ajuns nicăieri. Așa că i-am spus, 

i-am spus: ”Știi, Susie, va trebui să ne reunim din nou. Vino mâine, la aceeași oră. O să fiu 

aici.” Sincer, mi s-a părut oarecum provocator să-i dau acea invitație, pentru că fusese un eșec 

atât de mizerabil, dar am crezut că ar trebui. 

A doua zi, la timp, ea a intrat. Speram, desigur, că am avut grijă de toate lucrurile 

negative și acum să putem continua cu câteva lucruri pozitive. Oh nu. Nu, am auzit doar 

jumătate, iar ea a continuat să descarce și am încercat să intercept câteva sugestii pline de 

speranță, câteva lucruri utile pe care ea le-ar putea face. ”Nu, asta nu va funcționa pentru mine; 

am încercat asta. Asta nu va funcționa pentru mine.” A părăsit biroul plângând din nou, iar eu 

eram cu adevărat deprimat. Eram deprimat. Adică, nu ajungeam nicăieri. Așa că am strâns 

curajul și i-am spus: ”Știi, Susie, va trebui să ne reunim din nou; te întorci mâine.” A fost greu 

să-i spun, dar m-am întors în acea seară și am vorbit cu Domnul despre asta. I-am spus: 

”Doamne, nu-l ajut pe acest biet copil. Are nevoie disperată de ajutor. Ce ar trebui să fac?” 

Mi-a dat un plan. 

A doua zi, la timp. Bătut la ușă, l-am deschis și, înainte ca ea să poată spune un lucru, 

un singur lucru, am strâns toată autoritatea noului profesor biblic din școală, am privit-o drept 

în ochi și i-am spus: ”Susie, niciun cuvânt, niciun cuvânt de la tine referitor la problemele tale 

până nu-mi spui ceva de care ești fericită și recunoscătoare.” Era un pic uimită; ea știa că 

vorbesc serios. I-am spus: ”Bine ai venit, intră, așează-te, dar niciun cuvânt despre problemele 

tale până nu-mi spui ceva, măcar un lucru pentru care ești mulțumită și recunoscătoare”. S-a 

așezat și eu m-am așezat și m-am așteptat să-mi spună ceva pentru că știam că vrea să vorbească 

cu mine despre problemele ei. Nu s-a putut gândi la nimic și să-i binecuvânteze inima, am 

urmărit-o cum se chinuia să se gândească la ceva, ceva pentru care era fericită. Se uita la podea, 

se uită la tavan, se uită la pereți. Își căuta în minte ceva pentru care era mulțumită și nu se putea 

gândi la nimic. Binecuvântați-i inima. Iată ce vă puteți face, prieteni, dacă folosiți greșit această 

lege. Nu se putea gândi la nimic și a petrecut toată perioada aceea tăcută în biroul meu. În cele 
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din urmă i-am spus, i-am spus: ”Știi, Susie, trebuie să-mi folosesc timpul. Voi corecta hârtiile 

și de îndată ce vei avea ceva, îmi spui ce este și îți voi acorda atenția mea indiviză.” Am 

corectat hârtiile tot timpul; a stat acolo tăcută tot timpul. A plecat și i-am spus ”Știi, Susie, poți 

să te întorci mâine, dar același lucru este valabil și pentru mâine, nici măcar un cuvânt despre 

problemele tale până nu-mi spui ceva pentru care ești recunoscătoare”. 

Ziua următoare nu s-a mai întors și mă simțeam prost, am fost tentat să spun: ”Poți veni 

și vom vorbi despre...” Dar nu, am decis să rezist. De fiecare dată când o vedeam, îi spuneam: 

”Susie, oricând vrei să te întorci, dar trebuie să-mi spui ceva pentru care ești recunoscătoare”. 

Zâmbet mare pe fața mea. I-am spus soției mele experiența și, când am fost acasă, am primit un 

telefon. A răspuns, mi-a întins telefonul și mi-a spus: ”Cred că aceasta este Susie”. Așa că am 

luat telefonul și am spus: ”Susie, același lucru se întâmplă și la telefon. Nici un cuvânt, nici un 

cuvânt despre problemele tale până nu-mi spui ceva pentru care ești recunoscătoare.” Tăcere. 

O auzeam respirând; o auzeam cum respiră; dar nimic. 

În cele din urmă, binecuvântează-i inima, în cele din urmă a venit cu ceva. Știi, a trecut 

atât de mult timp, nu-mi amintesc exact ce a fost, dar a fost ceva foarte generic. Dar m-am 

agățat de asta și am început să o încurajez să exploreze implicațiile și ramificațiile acelui lucru 

și știi, nu am abordat niciodată problemele ei în acea conversație. Vorbeam doar despre 

binecuvântările foarte reale de care se bucura acel copil în fiecare zi. I-am spus: ”Știi, Susie, 

vreau să vii mâine la biroul meu și să-mi spui altceva de care ești fericită”. Ea a spus: ”Bine, 

o voi face.” Se simțea deja mai bine. 

A venit și am petrecut a doua zi vorbind despre binecuvântările ei. Binecuvântările ei. 

Știi ce, am fost acolo doar un sfert, dar am văzut câteva lucruri absolut remarcabile 

întâmplându-se în viața lui Susie. Ea a devenit o persoană diferită prin simpla folosire a acestei 

legi, mai degrabă decât abuzarea ei. Vedeți, majoritatea problemelor ei erau pur imaginare. 

{MH 241.2} Le-a creat, concentrându-se pe negativ și vorbind despre negativ, iar acesta a 

devenit ireal negativ pentru ea; totul a fost negativ. 

Bineînțeles că nu avea prieteni, pentru că se afla într-un nor întunecat și deprimant și 

nimeni nu vrea să stea cu cineva așa. Așa că a creat situațiile pe care și le imagina, devenind 

atât de depresivă încât nimeni nu a vrut să fie cu ea. Dar când a început să devină pozitivă, a 

început să-și facă prieteni. Am plecat după acel trimestru; am creat legături cu acei studenți și 

ei m-au invitat să mă întorc și să fac o săptămână de rugăciune anul viitor. Nu voi uita niciodată, 

am intrat în partea din spate a capelei și cine crezi că a fost în fața serviciului de cântece din 

față cu chitara ei, cu un zâmbet imens și un zâmbet pe față? Susie. M-am uitat la ea și am spus: 

”Lăudați pe Domnul”. S-a întors în fugă la mine imediat ce m-a văzut, cu brațele în jurul meu 

și mi-a spus: ”Sunt atât de fericită să te văd și, apropo, sunt atât de fericită la școală anul 

acesta.” 

Prieteni, vă rog să-l folosiți, să nu abuzați de el. Acest principiu, egal cu potențialul său 

de a vă binecuvânta și de a vă ajuta, este potențialul său de a vă blestema și de a vă împiedica. 

Alegeți să exprimați doar ceea ce vă va ajuta în dezvoltarea unui personaj asemănător lui 

Hristos. Amin? 

Acum, având în vedere acest principiu, ceea ce vreau să fac este să mă concentrez pe 

unele dintre lucrurile specifice și ce nu trebuie făcute în Biblie cu privire la ceea ce ar trebui să 

spunem și la ce nu ar trebui să spunem. Veți fi uimiți pe măsură ce sunteți conștienți de 

importanța acestei legi a influenței reciproce, veți fi uimit de câte ordonanțe specifice există în 

Biblie cu privire la ceea ce ar trebui să spunem și la ce nu ar trebui să spunem. Acum, înțelegând 

principiul din spatele dosarului și a ceea ce nu trebuie, veți înțelege mai bine de ce este atât de 

important să spuneți lucruri și de ce este atât de important să nu spuneți alte lucruri. Ești cu 

mine? Acesta este motivul pentru care este atât de valoros să înțelegem principiile care stau la 
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bază. Apoi, regulile și reglementările specifice, de făcut și de nefăcut, au mult sens. Înțelegi 

asta. Bine, acum să ne uităm la unele dintre dispozițiile biblice specifice referitoare la ceea ce 

nu ar trebui să spunem. 

Să scoatem mai întâi negativul și apoi vom trece la pozitiv. Apropo, studiile de mâine 

dimineață se vor ocupa de ceea ce ar trebui să spunem și veți reveni cu toții mâine dimineață, 

nu-i așa? Haide, nu a fost unanim. Vei reveni cu toții mâine dimineață, nu-i așa? {Amin} Da, 

bine. Bine, la ce nu ar trebui să spunem în lumina acestei legi a influenței reciproce? În primul 

rând, nu trebuie să exprimăm nimic murdar sau prost. Murdar sau prost; Efeseni 5:4, ”nici 

cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase, ci 

mai degrabă cuvinte de mulțumire.” Cuvinte de mulțumire. Dragilor, vă rog, vă rog să nu 

lăsați nimic murdar să vă scape din gură. 

Apropo, există tot felul de glume nesărate. Știi despre ce vorbesc. Nu ar trebui să 

participăm în transmiterea acestui tip de lucruri. Deloc. Vedeți, dacă dați cuvântare a ceea ce 

este murdar, prin lege vă faceți mai murdari. Până ce este - Doamne ferește - dar ce va trebui 

să spună Judecătorul? ”Cine este întinat să se întineze și mai departe”. {Apoc 22:11} Și asta 

este pentru totdeauna. Vă rugăm să nu lăsați acest lucru să se întâmple în cazul dvs. Dar dragilor, 

se va întâmpla dacă veți spune ce este întinat, pentru că, prin lege, vă veți face singuri mai 

întinați. Nu o face, te rog. Păzește cu grijă limba și nu pronunța nimic din ceea ce este impur 

din punct de vedere moral. Amin? 

Dar există și vorbe prostești pe care nu trebuie să le rostim. Aceasta este una grea, iar 

unii dintre voi o să vă deranjeze ceea ce am de spus în această privință și s-ar putea chiar să vă 

supărați că am spus-o. Dar binecuvântează-ți inimile, trebuie să-mi asum acest risc, pentru că 

te iubesc suficient pentru a-ți spune ce trebuie să auzi chiar dacă te-ar putea supăra. Vorbă 

nebună: dacă dăm cuvinte prostești, ne facem mai proști. Proverbe 15:2, ”...gura nesocotiților 

împroașcă nebunie.” ”Din prisosul inimii vorbește gura”. {Lc 6:45} Dar prin legea 

influenței reciproce, atunci când verbalizezi prostia, te faci tu însuți mai prost. Până când nu te 

poți face atât de ușor, superficial și prost, încât nu ești capabil de orice gând sau cuvânt de fond, 

sobru, profund. O poți face; vă puteți face de râs. 

Știți, lucrul care ne face cu ușurință să vorbim prost, este din cauza unei estimări foarte 

mari pe care lumea o pune pe cineva care poate face oamenii să râdă. Auzi ce spun aici? În 

lume, se crede că una dintre cele mai de dorit virtuți este simțul umorului. Haide acum, știi asta. 

Se crede că aceasta este una dintre cele mai de dorit virtuți și, atunci când vrei cu adevărat să 

complimentezi pe cineva, spui: ”Oh, el este cu adevărat amuzant; e un pachet de râsete.” 

Întrebare: Este într-adevăr o virtute de dorit pentru un creștin? Haide, acum, puțin curaj. Este o 

virtute de dorit pentru un creștin? Dacă ar fi o virtute de dorit pentru un creștin, nu am vedea-o 

manifestată în viața lui Hristos? Haide acum. Nu sunt toate virtuțile asemănătoare lui Hristos 

expuse în Isus Hristos? Da. Spune-mi, cât de des îl vezi pe Hristos spunând glume? Glumind, 

vorbind prostesc ca să râzi, cât de des vezi asta? Niciodată; prin urmare, ce trebuie să 

concluzionăm? Că aceasta nu trebuie să fie o adevărată virtute creștină. Poate că aceasta este o 

contrafacere a ceea ce are un creștin adevărat și aceasta este adevărata bucurie și fericire. 

Lucrează cu mine la asta. Vă rog să înțelegeți ce încerc să spun aici. Aceasta este o linie 

fină pe care trebuie să o parcurgem și nu vreau să fiu înțeles greșit. Să rămânem aproape de 

inspirație. Evanghelizare, pagina 641, Evanghelizare, 641: ”Dacă poate să scoată în evidență 

un cuvânt ușuratic rostit de Domnul nostru, sau orice altă trăsătură ușuratică văzută în 

caracterul Său, oricine ar putea să considere că ușurătatea și spiritul de glumă sunt 

scuzabile. Spiritul acesta este necreștinesc, pentru că a fi creștin înseamnă a fi asemenea 

lui Hristos. Domnul Isus este un model desăvârșit, iar noi trebuie să imităm exemplul Său. 

Creștinii sunt categoria cea mai înaltă de oameni, niște reprezentanță ai lui Hristos.” 
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Hristos a fost un comediant? Nu. Prin urmare, un creștin, care trebuie să-l reprezinte pe Hristos, 

nu va fi un comediant. Amin? Nu poți argumenta inteligent împotriva acestui lucru. 

Dar te rog să nu mă înțelegi greșit aici. Nu pledez pentru un spirit și o dispoziție jelitoare, 

posomorâtă. Creștinul ar trebui să fie cea mai fericită persoană de pe fața pământului. 

{LHU 376.5} Dar există o diferență între adevărata bucurie și fericire, care este produsul 

secundar al sfințeniei {RC 161.7}, există o mare diferență între aceasta și acest înlocuitor ieftin 

contrafăcut numit prostie. Da, a spune o glumă aduce un râs temporar, dar se termină. Dar 

adevăratul, un cuvânt rostit la timpul potrivit {Prov 15:23}, ceva care să încurajeze și să 

înalțe, care să amintească de dragostea și credincioșia lui Dumnezeu, care aduce bucurie 

adevărată și durabilă celui care îl aude. Amin? Isus Hristos a fost întotdeauna gata să rostească 

un cuvânt la timpul potrivit? Pentru a aduce bucurie și mângâiere inimilor rasei umane 

îndurerate și suferinde? A fost El? Da. Dar s-a dus în jur spunând glume, făcând pe oameni să 

râdă? Nu. Există o diferență, nu-i așa? Dumnezeu să ne ajute să mergem pentru autentic, nu 

contrafăcut. Amin? 

Comentariu biblic, volumul 7, pagina 938: ”Este corect să fii vesel. Este corect să 

cultivăm veselia spiritului prin sfințirea adevărului; dar nu este corect să vă răsfățați cu 

glume nebunești, ușoare și fleacuri...” Vedeți distincția între autentic și fals? O vezi? Iată încă 

una. Îndrumarea Copilului, pagina 146: ”Nu există nimic posomorât în religia lui Isus. În 

timp ce toată ușurătatea, neseriozitatea și gluma, despre care apostolul spune că sunt 

nepotrivite, trebuie ocolite cu grijă, există o dulce pace și odihnă în Isus, ce va fi exprimată 

în înfățișare. Creștinii nu vor fi triști, abătuți sau deznădăjduiți. Ei vor fi raționali, însă 

vor arăta lumii o voioșie pe care numai harul o poate da.” Ajută asta? Vedeți distincția aici? 

Vă rog să înțelegeți diferența dintre contrafăcut și autentic. Ceea ce mi-e teamă că am făcut, da, 

chiar și în această biserică, este că am intrat în contrafacere și considerăm că aceasta este o 

virtute dorită. Nu este. Nu este, pentru că nu vedem în Isus. 

Review and Herald, 29 octombrie 1903: ”Fii atent la cuvintele tale. Nu pierdeți 

momente prețioase într-o conversație prostească. Trăiește atât de aproape de Hristos, 

încât vei fi întotdeauna gata să-i spui un cuvânt celui obosit. {Is 50:4} Părăsește orice 

mândrie, orice egoism, orice ușurință și fleac. Glumirea și glumele sunt o ofensă pentru 

Dumnezeu și o negare a credinței tale. Ei nu se potrivesc minții pentru gândirea solidă și 

munca serioasă, făcând bărbații superficiali și ineficienți. Fii circumspect și, în același 

timp, vesel și fericit, arătând laudele Aceluia care te-a chemat din întuneric în lumina Lui 

minunată.”  Amin? Oh, frate, soră, vezi, creștinii ar trebui să fie oameni strălucitori. Amin? 

Ar trebui să avem o dispoziție pozitivă, înălțătoare, încurajatoare, spirit și influență asupra 

tuturor celor cu care intrăm în contact. Dar putem avea acest lucru numai în timp ce privim și 

vorbim despre virtuțile, puterea și harul care este al nostru în Soarele dreptății. Privind ești 

schimbat; Îi reflecti lumina, iubirea și puterea. Așa devii strălucitor, văzând Soarele Dreptății. 

Amin? Și vorbind despre El. 

Partea de jos a paginii, Review and Herald, 12 martie 1872. Ascultați acest lucru; 

acest lucru este remarcabil. ”Există cei care nu simt că este o datorie religioasă să 

disciplineze mintea să se oprească asupra subiectelor vesele, astfel încât să poată reflecta 

mai degrabă lumina decât întunericul. Acest tip de minți va fi fie angajată în căutarea 

propriei plăceri, într-o conversație frivolă, râzând și glumind, menținând mintea continuu 

exaltată cu o rundă de distracții; sau vor fi deprimați, având mari încercări și conflicte 

mentale, pe care le cred, dar puțini au experimentat sau pot înțelege vreodată. Aceste 

persoane pot mărturisi creștinismul, dar își înșeală propriile suflete. Nu au articolul 

original.” 
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Prietenii mei, vedeți, puteți merge pe una din cele două căi, nu-i așa? Puteți merge fie 

pe calea ieftină contrafăcută, fie puteți merge pe calea întunecată și condamnată. Dar care este 

soluția? Privind la Soarele dreptății, privindu-L. Și când îl vei privi, vei fi schimbat. Vei fi cea 

mai fericită persoană de pe fața pământului {LHU 376.5} și vei avea un cuvânt de spus în 

timpul oportun {Is 50:4} care va fi o binecuvântare pentru ceilalți. Este atât de important să 

înțelegem cum funcționează acest lucru. Vă rog să nu vă lăsați păcăliți de falsuri. Nu exprimați 

prostii, glume, dar fiți întotdeauna gata să vorbiți despre dragostea și harul și prețioasele 

promisiuni ale lui Dumnezeu, pentru a putea aduce altora bucurie și fericire durabilă. Să ne 

ridicăm. 

Părinte din ceruri, Îți mulțumesc că ne-ai ajutat nu numai să înțelegem această lege a 

influenței reciproce, ci și să înțelegem de ce este atât de important să ne păzim cuvintele. O, 

Doamne, ne-am gândit la ceea ce ne-a interzis apostolul Pavel să spunem: murdăria și vorbirea 

nebună. Există mai multe alte lucruri și Tatăl ne ajută să recunoaștem că de fiecare dată când 

Scriptura ne îndeamnă să nu facem ceva, este pentru binele nostru și trebuie să luăm acest 

lucru în serios și, în puterea lui Hristos, să refuzăm să spunem ceva nepotrivit. Acest lucru este 

important atunci când înțelegem legea influenței reciproce. Așadar, continuă să fii alături de 

noi, în timp ce ne continuăm studiul în această după-amiază, ne rugăm în numele lui Isus. Amin. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze, prieteni. 
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