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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. Mă bucur să vă revăd. Multumesc că ați venit. 

Apreciez prezența voastră. V-ați străduit să mă faceți să mă simt ca acasă. Cred că ați doborât 

un record, doar pentru a mă face să mă simt ca acasă. A fost de-a dreptul frig în această 

dimineață. Se simțea exact ca în Montana. Ce zi încântătoare. Energică, revigorantă. Știți că 

îmi place să-mi încep ziua cu un duș rece după unul fierbinte, iar în această dimineață frigul a 

fost destul de rece. Mi s-a părut grozav, o experiență revigorantă. 

Ei bine, ne-am apropiat de acasă, așa cum a menționat pastorul. Se pare că a trecut 

repede, dar m-am bucurat din plin și vreau să știți că apreciez profund privilegiul pe care mi l-

ați acordat de a studia împreună cu sârguință cea mai importantă lucrare încredințată 

vreodată făpturilor omenești. Educație, pagina 225. Haide, aceasta este ultima zi, a fost o 

cerință de curs, v-am avertizat cu privire la asta chiar de la început, trebuia să-l memorați - fără 

să trageți cu ochiul. Nu vă uitați, bine? Trebuie să fie din memorie. Iată-ne, Educație, 225: 

”Formarea caracterului este cea mai importantă lucrare care a fost vreodată încredințată 

făpturilor omenești; nu a fost niciodată mai importantă studierea lui cu sârguință, ca 

acum.” Acum. De ce atât de important acum? Pentru că Regele vine în curând. Amin? Dar 

avem o treabă de făcut, nu-i așa? Avem o Evanghelie de vestit locuitorilor pământului, 

oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod și avem propria noastră viață de 

pregătit. {Apoc. 14: 6-7} Dar așa cum m-ați auzit spunând înainte, trebuie să spun din nou: 

realizarea cu succes a ambelor sarcini depinde de un singur lucru, și anume formarea unui 

caracter asemănător lui Hristos. De ce? Pentru că nu putem fi nici martori eficienți pentru Rege, 

nici cetățeni potriviți pentru Regat decât dacă avem un caracter asemănător lui Hristos; și din 

moment ce Regele va veni în curând, insist asupra veridicității acelei afirmații. ”Formarea 

caracterului este cea mai importantă lucrare care a fost vreodată încredințată făpturilor 

omenești; nu a fost niciodată mai importantă studierea lui cu sârguință, ca acum.”  

Am ajuns la ultimele noastre două studii, nu pentru că am ajuns la sfârșitul seriei, ci 

pentru că am ajuns la sfârșitul timpului nostru împreună; și cine știe dacă vom putea să ne 

reunim în viitor pentru restul poveștii. Dar să terminăm cel puțin studiul nostru despre legea 

influenței reciproce, legea influenței reciproce. Un principiu foarte, foarte important al formării 

caracterului creștin care este adesea trecut cu vederea; mulți nu sunt total conștienți de asta. Am 

ajuns să recunoaștem că intrarea mentală nu numai că se formează și modelează și influențează 

caracterul nostru, la fel și producția mentală. Nu numai ceea ce vedem, cu alte cuvinte, ci și 

modul în care ne comportăm. Intrare mentală, asta este ceea ce vedem. Ieșire mentală, așa ne 

comportăm. Cuvintele și acțiunile noastre: ”Din prisosul inimii vorbește gura”. {Mat 12:34} 

”Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.” {Prov 4:23} Ieșirea 

mentală este comportamentul nostru, cuvintele și acțiunile noastre. Dragilor, conform legii 

influenței reciproce, comportamentul nostru, cuvintele și acțiunile noastre, au un impact direct 

și dramatic asupra caracterului nostru. Pentru că, pentru că - și iată legea influenței reciproce - 

la fel cum gândurile și sentimentele noastre influențează cuvintele și acțiunile noastre, tot așa 
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cuvintele și acțiunile noastre, la rândul lor, ne influențează gândurile și sentimentele. Aceasta 

este influența reciprocă. 

Acum ne-am concentrat asupra acestui principiu, deoarece se aplică în special 

comportamentului limbii - mai cunoscut sub numele de cuvintele noastre. Prieteni, cuvintele 

noastre au o influență puternică asupra caracterului nostru, o influență puternică asupra 

caracterului nostru și tocmai de aceea este atât de imperativ să ne rugăm: ”Pune, Doamne, o 

strajă înaintea gurii mele.” {Ps 141:3} Și tocmai de aceea este atât de important să ne rugăm 

împreună cu David: ”Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, 

Doamne, Stânca mea și Izbăvitorul meu.” {Ps 19:14} Vedeți, în virtutea legii influenței 

reciproce, nu poate fi acceptat unul fără celălalt. Cuvintele nu pot fi acceptate decât dacă 

meditația inimii tale este acceptată, iar meditația inimii tale nu poate fi acceptată decât dacă 

cuvintele tale sunt acceptate din cauza acelei căi numite calea de influență care merge de la 

creier la limbă; gândurile către cuvinte. Îți amintești că bulevardul acesta este o stradă cu două 

sensuri. Amin? Aceasta este o recenzie care ne pregătește să mergem mai departe. Este o stradă 

cu două sensuri, iar traficul influent care curge de la creier la limbă, de la gânduri la cuvinte, se 

potrivește cu traficul influent care se întoarce de la cuvinte la gânduri; limba către creier. Tot 

ceea ce spunem, tot ceea ce spunem, are o influență puternică asupra noastră. De aceea, 

slujitorul Domnului spune că controlarea limbii este legată de religia personală. {ST, 1 mar 

1905 alin. 1} 

Dragilor, nu putem avea o experiență creștină înfloritoare, în creștere, dacă limba 

noastră nu este sub controlul Duhului Sfânt. Cu acest principiu în minte, ultimul studiu - ultimul 

studiu pe care l-am avut – am analizat câteva lucruri pe care nu ar trebui să le rostim, bine, pe 

care nu ar trebui să le rostim. Am enumerat mai multe lucruri; nu le putem revizui. Ultima 

noastră concentrare a fost asupra importanței de a nu da glas unor cuvinte mânioase și am ajuns 

să recunoaștem secretul controlului temperamentului, nu-i așa? Foarte important. Cine este 

”zăbavnic la mânie” trebuie să fie ”încet la vorbire” {Iac 1:19} și dacă nu vom fi mânioși, 

trebuie să învățăm să nu rostim cuvinte mânioase. Acolo fie ne pierdem, fie căpătăm controlul 

asupra temperamentului nostru. Amintiți-vă minunatul control de sine al lui Hristos în cele mai 

incredibile circumstanțe iritante și agravante ni se descoperă în Isaia 53: ”El nu și-a deschis 

gura”. De două ori se repetă, iar apoi la mijloc scrie că a fost tăcut. De trei ori Dumnezeu 

reiterează secretul crucial al capacității de a menține calmul chiar și în cele mai incredibile 

circumstanțe agravante și iritante; și dragilor, dacă cineva - dacă cineva avea dreptul legitim să 

se enerveze, acesta era Isus în aceste circumstanțe. Amin? Adică, El nu a meritat nimic din asta. 

Ne enervăm când știm ce urmează. El nu merita nimic și tot nu s-a enervat. Iubim un astfel de 

Domn. Trebuie să admiri un astfel de Domn; și trebuie să fii ca un Domn așa. Amin? Dumnezeu 

să ne ajute, privind să fim schimbați, {2 Cor 3:18} și să învățăm să controlăm limba așa cum 

a făcut Isus. Numai astfel putem controla gândurile și sentimentele ca Isus. Bine, mică recenzie 

și suntem gata să continuăm; dar, înainte de a deschide inspirația, să ne gândim la ce ar trebui 

să spunem, pentru a invita personal Duhul lui Dumnezeu în inimile și mințile noastre. În timp 

ce te rogi pentru tine, te rog să te rogi pentru fratele tău. 

Tată, venim bucurându-ne de privilegiul de a Te numi Tată. Este atât de bine să Îți 

aparținem. Prin creație și apoi din nou prin răscumpărare. Suntem copii cumpărați de sânge. 

Părinte, suntem atât de recunoscători pentru felul în care Îți pasă de noi, având grijă de toate 

nevoile noastre atât de consecvent și abundent. Cu încredere, ne apropiem de Tine chiar acum 

pentru a cere ceea ce avem nevoie mai presus de orice, și anume Duhul Tău Sfânt. Te rog 

Doamne, suntem pe cale să deschidem Cuvântul în scopul de a experimenta mai pe deplin 

puterea eliberatoare și sfințitoare a adevărului. Dar dacă vom face asta, trebuie să avem 

ajutor. Trebuie să avem ajutorul Duhului tău Sfânt. Așadar, Te rog, Tată, fii milostiv cu noi și 

varsă-l asupra noastră. Doamne, știi cât de disperat am nevoie de Duhul Tău. Am privilegiul 
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nemeritat de a conduce în acest studiu al adevărului. Dar dacă Duhul Adevărului nu mă 

stăpânește pe deplin, corpul meu, mintea și spiritul meu și nu mă folosește în ciuda a ceea ce 

sunt, eu nu pot să prezint adevărul pe bună dreptate. Așadar, Te rog să faci un miracol și 

permite-mi să fiu un canal al binecuvântării adevărului. Tată, Îți mulțumesc că Tu ne-ai 

binecuvântat în trecut. Binecuvântează-ne din nou ca, la rândul nostru, să putem fi o 

binecuvântare pentru alții. Ne rugăm acest lucru în numele lui Isus. Amin. 

La ce pagină suntem? Pagina 79. Ai primit fișa, ultima - ai primit-o - pentru studiul de 

astăzi? Lecția 36, ”Primește cuvintele gurii mele...” Titlu preluat din Psalmul 19:14. 

”Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea 

și Izbăvitorul meu.” În virtutea legii influenței reciproce, una nu poate fi acceptată fără 

cealaltă; ține întotdeauna cont de asta. Aceasta este o rugăciune la care trebuie să ne rugăm, 

prieteni. 

Vreau să reiterez legea influenței reciproce, așa cum este afirmată cel mai clar și mai 

succint în Duhul Profeției. Divina Vindecare, pagina 251: ”Este o lege...” Este o, ce? ”o lege”, 

la fel de mult ca legea gravitației. Funcționează indiferent dacă vă place sau nu, indiferent dacă 

credeți sau nu, indiferent cine sunteți. Este inexorabil. ”Este o lege a naturii aceea că 

gândurile și sentimentele noastre...” Despre ce vorbim? Despre caracter. {5M 310.1} ”...să 

fie încurajate și întărite pe măsură ce vorbim despre ele.” Acum, în lumina acestui fapt, ne-

am uitat la ceea ce nu ar trebui să spunem. Vreau să mă uit acum la ce ar trebui să spunem. 

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

de gânduri.” Iată, influența reciprocă, strada cu sens dublu, bulevardul acela. ”Dacă”, iată 

condiția: ”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? Vrei 

mai multă credință, vrei mai multă bucurie, în experiența ta creștină? Atunci ce trebuie să faci? 

Trebuie să folosești, nu să abuzezi, legea influenței reciproce. Trebuie să vă pregătiți limba și 

să vorbiți, să lăudați pe Dumnezeu pentru binecuvântările Sale pe care știți că le aveți. Știți că 

le aveți, dragilor, și de fiecare dată când dați cuvântare acelor binecuvântări și exprimați această 

credință, bucuria și credința voastră devin mai puternice pentru că ați făcut acest lucru. Asta 

este o lege! Folosește-o, te rog. Este o binecuvântare extraordinară în experiența creștină. 

În lumina acestei legi, vă rog să observați ce ne încurajează Scriptura să spunem prin 

îndemn, dar cel mai adesea prin exemplu. Iată un exemplu, Isaia 63:7, ”Voi vesti îndurările 

Domnului, faptele lui minunate” O, îmi place asta. ”Voi vesti îndurările Domnului, faptele 

lui minunate”, ce cuvânt frumos și nu mă pot gândi la niciun cuvânt care să descrie mai bine 

binecuvântările bogate ale lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu este iubire {1 In 4:16}, El ne 

iubește, dar dragostea este exprimată continuu prin fapte de bunătate. De aceea Ieremia sau 

Isaia se referă la ”îndurările, faptele minunate” ale lui Dumnezeu. Acestea sunt manifestările 

tangibile ale iubirii Sale pentru noi, binecuvântările Sale pe care El le revarsă continuu asupra 

noastră. ”Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul 

pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, căci i-a făcut după 

îndurările şi bogăţia dragostei Lui.” Iată-l, prieteni. De asta aveți nevoie, de asta am nevoie, 

pentru a ne educa limba să vorbească și să-l laude pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa iubitoare. 

Există o binecuvântare extraordinară în acest sens. 

Dar, vă rog, vă rog să observați: vom menționa aceste îndurări și bogății numai dacă am 

ajuns să le recunoaștem și să le apreciem, iar ele ne-au captat gândurile și afecțiunile. Vedeți, 

”din prisosul inimii vorbește gura”. {Lc 6:45} Trebuie să ai în inima ta, să prețuiești în inima 

ta, dovezile îndurării și bogăției lui Dumnezeu față de tine, dacă gura ta va vorbi despre ele. 

Aici este problema. Vedeți, cei mai mulți dintre noi nu i-au permis lui Dumnezeu să ne atragă 
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într-o relație iubitoare cu Sine, dezvăluindu-ne acele îndurări și bogății. El le-a dezvăluit, dar 

nu I-am dat voie să ne permită, prin Duhul Său, să le vedem și să le apreciem. 

Vedeți, ascultați, Ieremia 31:3, ”„Domnul mi Se arată de departe: ‘Te iubesc cu o 

iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” Pe câți dintre noi a iubit El? Pe câți 

dintre noi a atras El cu îndurările și bogățiile Lui? Pe toți, dragilor; dar cum de nu răspundem 

toți? Pentru că nu toți alegem să apreciem sau chiar să recunoaștem aceste îndurări și bogății 

ale lui Dumnezeu; și trebuie să veniți să le recunoașteți dacă vreți să vă atragă la El și să vă 

cucerească inima și să vă capteze mintea. Am lăsat îndurările și bogățiile lui Dumnezeu să 

ne atragă inima și mintea spre El? Am lăsat? Dacă da, gurile noastre vor demonstra. Vedeți, 

prieteni, aici este motivul pentru care nu ne preocupăm să vorbim despre îndurările și bogățiile 

lui Dumnezeu și să-L lăudăm pentru ele, deoarece inimile noastre nu le apreciază așa cum ar 

trebui. Nu o fac! Din prisosul inimii vorbește gura. {Lc 6:45} Vorbim despre ceea ce este cu 

adevărat valoros și important pentru noi și, din păcate, este adesea ceva cu totul diferit de 

Dumnezeu și de bunătatea Sa iubitoare, nu-i așa? Calea către Hristos, pagina 102: ”Dacă ne-

am gândi la Dumnezeu ori de câte ori vedem dovezile grijii Sale pentru noi, L-am păstra 

totdeauna în cugetele noastre și am simți o plăcere deosebită să-I vorbim și să-I aducem 

laudă.” Vedeți, dacă vă ocupați să vorbiți despre El și să-L lăudați, trebuie să-L păstrați în 

gândurile voastre; iar dacă Îl vei ține în gândurile tale, trebuie să apreciezi dovezile dragostei și 

bunătății Sale față de tine. Totul este strâns legat. Citind mai departe: ”Noi vorbim despre 

lucririle trecătoare, pentru că ne interesează. Vorbim despre prietenii noștri, pentru că îi 

iubim și împărțim bucuriile și necazurile cu ei. Totuși avem infinit mai multe și mai mari 

motive să iubim pe Domnul Dumnezeu decât pe prietenii noștri pământești. Trebuie să fie 

lucrul cel mai natural din lume acela de a-L face pe El obiectul principal al gândurilor 

noastre, de a vorbi despre bunătatea Lui și de a spune altora despre puterea Sa.” Ar trebui 

să fie! Întrebarea este, nu-i așa? Este? 

Binecuvântați-vă inimile, știți... Vom avea o întâlnire de mărturii aici la sfârșitul 

studiilor noastre astăzi și, din păcate, pentru o mulțime de oameni, pur și simplu nu e 

confortabil. Nu este firesc, este foarte nefiresc pentru ei să se ridice și să-L laude pe Dumnezeu 

pentru bunătatea Lui. Ar trebui să fie cel mai natural lucru. Amin? Ar trebui să așteptăm cu 

nerăbdare oportunitățile de a face acest lucru. Amin? Da, și vă vom oferi ocazia să faceți acest 

lucru. 

Vedeți, Dumnezeu își revarsă îndurările și bogățiile asupra noastră, dragilor, continuu. 

Problema este că majoritatea dintre noi fie nu le observăm, fie le luăm de bune. Nu le observăm 

sau le luăm de bune. Dumnezeu să ne ajute să le vedem și să le apreciem. Amin? Psalmul 26:3, 

”Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei...” Da, sunt acolo, dragilor, sunt acolo... 

înaintea ochilor noștri, dar unii dintre noi nici măcar nu le văd. Lucrurile spirituale se discern 

numai spiritual. {1 Cor 2:13-14} 

Signs of the Times, 17 octombrie 1892; De ce suntem atât de des orbiți la aceste 

îndurări și bogății ale lui Dumnezeu care ne sunt aduse în mod constant? De ce? Ascultați: 

”Satana încearcă să-l ascundă pe Isus din ochii noștri, să-i eclipseze lumina, pentru că 

atunci când vedem chiar o privire asupra slavei Sale, suntem atrași de El”. Vedeți de ce 

Satana încearcă atât de disperat să ne împiedice să vedem frumusețea și bunătatea iubitoare a 

lui Dumnezeu? Pentru că ele ne atrag cu putere la El. Deci, el încearcă în mod constant, disperat, 

să ne voaleze ochii, astfel încât să nu le vedem. Mai departe: ”Păcatul ascunde din văzul 

nostru farmecele inegalabile ale lui Isus; prejudecățile, egoismul, neprihănirea de sine și 

pasiunea ne orbesc ochii...” Tocmai am identificat acolo de ce nu vedem frumusețea și 

bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu. Ai observat asta? De ce nu le vedem? ”Păcatul ascunde 

din văzul nostr farmecele inegalabile ale lui Isus; prejudecățile, egoismul, neprihănirea 

de sine și pasiunea ne orbesc ochii, astfel încât să nu-l deslușim pe Mântuitorul. O, dacă 
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ne-am apropia prin credință de Dumnezeu, El ne-ar dezvălui slava Sa, care este caracterul 

Său, și lauda lui Dumnezeu ar curge din inimile oamenilor și ar fi sunată de vocile umane. 

Atunci vom înceta pentru totdeauna să-i dăm slavă lui Satana păcătuind împotriva lui 

Dumnezeu și vorbind îndoială și necredință. Nu ne vom mai împiedica de-a lungul 

mormăitului și al jalei și acoperind altarul lui Dumnezeu cu lacrimile noastre.” 

O, dragilor, știți când citim povestea copiilor lui Israel și eliberarea lor din Egipt și 

șederea lor în pustie, ce făceau ei în mod continuu? {Cârteau ...} Cârtirile și plângerile, 

strângerea și gemerea. {Num 14:27} Chiar după ce Dumnezeu va face minuni pentru ei și îi 

va binecuvânta într-un mod minunat, ei tot se vor plânge; și citim și ne gândim: ”Acei oameni, 

care a fost problema lor?” Dragilor, aceia suntem noi. Suntem noi înșine. {1 Cor 10:1-11} 

Marele Exod este un tip de eliberare a neamului omenesc de robia păcatului și de rătăcirea lor 

în pustie până când în sfârșit, prin harul milostiv și uimitor al lui Dumnezeu, ajung în împărăție, 

dar ne plângem de la început la sfârșit. Dumnezeu să ne ierte! Amin? Suntem la fel ca Israelul 

din vremuri. 

Vedeți, uneori, uneori, totuși, Satana reușește să ne facă situațiile destul de întunecate, 

nu-i așa? Uneori, din cauza umbrei sale infernale, ne este foarte greu să pătrundem prin acei 

nori și să vedem soarele strălucind asupra noastră. Dar ori de câte ori se întâmplă acest lucru, 

dragilor, mergeți acolo unde ați văzut ultima dată lumina {MH 250.1} și bucurați-vă de ea. 

Știi, zbor des în slujba mea și sunt momente când este o zi mohorâtă, acoperită, întunecată, 

tristă. Și mă urc în acel avion, și este viguros și dur, dar apoi străpungem norii. Și știi ce se 

întâmplă acolo sus? Soarele încă strălucește. Încă strălucește. Dumnezeu să ne ajute să ne dăm 

seama când suntem sub nori. Amin? Dumnezeu să ne ajute să avem credință care va pătrunde 

în acei nori. {19MR 384.2} Sau cel puțin, Dumnezeu să ne ajute să ne amintim când am văzut 

ultima dată soarele. Oricât de întunecat ar fi, poți să te bucuri, chiar și în mijlocul încercărilor 

tale. Amin? Puteți, dragilor, puteți. ”Va răsări Soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub 

aripile Lui.” Maleahi 4:2 

Și chiar și când este întuneric ca la miezul nopții, dacă noi, prin credință, ne uităm la El, 

care va fi experiența noastră? Proverbe 4:18, ”Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina 

strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” Vedeți, pe 

măsură ce ne uităm la Soarele Dreptății, dragostei Sale, bunătății Sale, bucuriei Sale, pacii Sale, 

vom reflecta asta în viața noastră chiar și în mijlocul încercărilor și necazurilor. Dragilor, ne 

confruntăm cu niște încercări și necazuri destul de grele de-a lungul drumului. {5M 213.1} 

Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim pentru asta învățând să ne păstrăm ochii ațintiți asupra 

Soarelui dreptății. Pe măsură ce o facem, vom vorbi despre dreptatea Lui. Amin? 

Vorbești despre ceea ce gândești. Psalmul 35:28, ”Și atunci limba mea va lăuda 

dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta.” Dragilor, asta e adevărata maturitate 

creștină. {COL 65.2} Vezi, David, pentru că este atât de obsedat de frumusețea Soarelui 

dreptății, vorbește despre El toată ziua. Fie ca noi să avem această experiență. Fie ca noi să 

avem această experiență. Educație creștină, pagina 57, ”Pe măsură ce medităm la 

perfecțiunile Mântuitorului, vom dori să fim în întregime transformați și reînnoiți după 

chipul purității Sale. Va fi o foame și o sete de suflet pentru a deveni asemenea Aceluia pe 

care îl adorăm. Cu cât gândurile noastre sunt mai multe asupra lui Hristos, cu atât vom 

vorbi despre El altora și Îl vom reprezenta în fața lumii.” Gata, prieteni, acesta este secretul 

pentru - așa cum a făcut David – a-L lăuda ”toată ziua”. {Ps 35:28} ”Cu cât ne gândim mai 

mult la Hristos, cu atât mai mult vom vorbi despre El altora și Îl vom reprezenta în lume.” 

Apropo, vă rog să știți că această lăudare a Lui toată ziua, faptul că vorbim despre 

El continuu celorlalți, nu înseamnă doar că vorbim întotdeauna despre Isus, înseamnă că 

suntem epistole vii. {2 Cor 3:3} Înseamnă că viața noastră îl revelează întotdeauna pe Isus ca 
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demn de laudă. Pe măsură ce reflectăm frumusețea Sa, vorbim mult mai mult cu viața noastră 

decât cu gura noastră, știi asta. {MH 470.1} Apropo, dacă viața noastră nu ratifică ceea ce ne 

iese din gură, nimeni nu poate fi convins, nu-i așa? Dar dacă Îl privim continuu pe Hristos, gura 

noastră ori de câte ori este cazul și Duhul Sfânt ne va dezvălui când este cazul să rostim un 

cuvânt la timpul potrivit {Prov 15:23}, gurile noastre vor căuta cu nerăbdare oportunități de 

a-L lăuda pe Dumnezeu cu cuvintele noastre, dar viețile noastre o vor face întotdeauna 

reflectând caracterul Său. Faceți întotdeauna acest lucru. 

Psalmul 34:1, ”Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme.” Ai o consistență aici? 

...o temă recurentă aici? Nu facem asta ocazional, ci continuu, mereu. ”Voi binecuvânta pe 

DOMNUL în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.” ”Lauda Lui va fi 

totdeauna în gura mea.” Acum, ce înseamnă asta? Înseamnă că toată ziua mergem în jur 

spunând: ”Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul”? Ei bine, am putea, ar 

fi adecvat, dacă am fi vrut să spunem asta. 

Apropo, lasă-mă să intercept ceva aici. Știi, am auzit oameni spunând: ”Lăudați pe 

Domnul”, într-un mod care cred că este hulitor. Fii atent la asta. Asigură-te că spui cu adevărat 

dacă spui asta. 

Despre ce vorbește David, totuși, când spune: ”Lauda Lui va fi totdeauna în gura 

mea”. Insist, prieteni, că asta înseamnă că tot ce iese din gura lui David - conversația sa, 

vocabularul său - dezvăluie în mod constant că Dumnezeu este demn de laudă. Pentru că vedeți, 

David este un ambasador al Împărăției, la fel și dumneavoastră și la fel și eu. Îl reprezentăm pe 

El, dragilor; Dumnezeu să ne ajute să-L reprezentăm corect. Amin? Fă asta prin tot ce ne iese 

din gură; tot ce ne iese din gură. 

Iată un gând remarcabil. Vă rog să înțelegeți. Este cuprins în Psalmul 50:23, în aceste 

cuvinte simple: ”Cine aduce mulțumiri, acela Mă proslăvește...” ”Cine aduce mulțumiri, 

acela Mă proslăvește”. Nu uitați niciodată să utilizați cheia dvs. exegetică pe care v-am dat-o 

la începutul acestui seminar. Ori de câte ori întâlnești cuvântul ”slavă” în oricare dintre formele 

sale, la ce te gândești? La caracter. Deci, ce este această zicală? Ce spune David aici? Sau ce 

ne spune Dumnezeu prin David? ”Cine aduce mulțumiri, acela Mă proslăvește”. {Ps 50:23} 

Cum îl slăvește oferirea de laude lui Dumnezeu? ... cum îl caracterizează? Ei bine, în două 

moduri: Când îl lăudăm pe Dumnezeu, de obicei vorbim despre virtuțile care constituie 

caracterul Său. Corect? Înălțăm virtuțile Lui. Dar, în al doilea rând, oricine aduce laude este 

exemplul virtuților Sale. Nu numai că îi glorifică, dar îl exemplifică. 

Cum? Prin două legi. Prin ce? Două legi, cele două principii cheie ale dezvoltării 

caracterului creștin pe care ne-am concentrat în aceste ultime studii. Care este primul? Privind 

suntem schimbați. {2 Cor 3:18} Dacă lăudați virtuțile lui Dumnezeu, ce vedeți? Haide, privești 

virtuțile, și privind sunteți schimbați. Și apoi în al doilea rând, prin legea influenței reciproce 

{MH 251.4}, dacă vă exprimați admirația și aprecierea față de aceste virtuți, prin legea 

respectivă le întăriți, le întăriți și le dezvoltați în voi înșivă. Așadar, atunci când Îl lăudăm pe 

Dumnezeu cu gura noastră, prin aceste două legi, dezvoltăm însăși virtuțile pe care le înălțăm 

în noi înșine și le exemplificăm. Vedeți cum funcționează? Prin legea influenței reciproce, 

există o binecuvântare extraordinară în a lăuda pe Dumnezeu. 

Știți, prieteni, tocmai de aceea, vă rog să înțelegeți acest lucru. Tocmai de aceea suntem 

îndemnați atât de des în Scriptură să-L lăudăm pe Dumnezeu, iar și iar, lăudați-L pe Dumnezeu. 

Știi, am avut odată un prieten căruia îi era foarte greu să facă acest lucru. El a spus: ”Dacă 

Dumnezeu este atât de smerit, de ce ne îndeamnă întotdeauna să-L lăudăm?” Poate că nu ți-a 

venit niciodată în minte acea întrebare, dar este o întrebare interesantă. Dacă Dumnezeu este 

atât de umil ... Este Dumnezeu umil? Da. Vedeți, Isus a fost infinit smerit, umilință infinită. 

Suveranul Creator spălând picioarele omului care urma să-L trădeze cu un sărut. {DA 645.2} 
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Aceasta este smerenie! El spune: ”Dacă M-ai văzut pe Mine, L-ai văzut pe Tatăl”. {In 14:9} 

Deci, Dumnezeu este smerit. Acum, dacă Dumnezeu este smerit atunci, de ce ne încurajează 

întotdeauna, îndemnându-ne, chiar poruncindu-ne, să-L lăudăm? Este de dragul Lui? Are El 

nevoie să i se mângâie ego-ul? Nu. Este de dragul nostru. Amin? De aceea suntem îndemnați 

în permanență să-L lăudăm pe Dumnezeu, datorită binecuvântării imense pe care le primim 

astfel, ca să nu mai vorbim de binecuvântarea pe care o transmitem altora, atrăgându-le atenția 

asupra bunătății lui Dumnezeu și bunătăților Sale iubitoare. Cine primește cea mai mare 

binecuvântare când îl lăudăm pe Dumnezeu? Noi. Este mai binecuvântat să dai decât să 

primești. {Fapte 20:35} Acesta este motivul pentru care Scriptura ne îndeamnă atât de des să-

L lăudăm pe Dumnezeu. 

Dragilor, ne privăm de această binecuvântare? Haide acum, asta facem? {Da} O facem 

prea mult. Dumnezeu să ne ajute să nu ne mai păcălim. Amin? Fie ca limba să ne ajute, nu să 

ne împiedice. Petrecem o groază de timp jelind, gemând, plângându-ne și vorbind despre toate 

încercările și necazurile noastre, despre îndoielile și temerile noastre și facem ravagii asupra 

caracterului nostru procedând astfel. Să începem să folosim limba pentru a-L lăuda pe 

Dumnezeu toată ziua. Amin? Pentru ca toată ziua să putem primi binecuvântarea extraordinară 

care vine prin aceasta. Doamne ajută. Ar putea fi greu la început, mai ales dacă nu sunteți 

obișnuiți cu asta. Dar vreau să vă împărtășesc o declarație încurajatoare. Comentariu biblic, 

Volumul 3, pagina 1143, ”Pe măsură ce mărturisești în fața oamenilor încrederea ta în 

Domnul, ți se dă o forță suplimentară. Determinați-vă să-L lăudați. Cu hotărâre fermă 

vine o putere de voință sporită; și în curând veți descoperi că nu puteți să nu îl lăudați pe 

El.” Amin? Făceți-vă curaj! Totuși, trebuie să iei o decizie. Trebuie să te hotărăști. Vedeți, 

voința este puterea de stăpânire în natura omului. {MH 176.1} Asta spune ea când spune: 

”Hotărâți-vă să-L lăudați. Cu o hotărâre fermă, crește voința.” Și pe măsură ce mergeți 

înainte și îl lăudați, chiar dacă la început este greu să o faceți, ce veți găsi în curând? ”În curând 

vei descoperi că nu poți să nu îl lauzi pe El”. Nu mă pot abține! Pentru că vezi, pe măsură ce 

Îl lauzi, El devine mai prețios pentru tine și cu cât este mai prețios pentru tine, cu atât Îl lauzi 

mai mult. Și cu cât Îl lauzi mai mult, cu atât este mai prețios pentru tine, prin legea influenței 

reciproce, până când El devine magnifica ta obsesie și din prisosul inimii vorbește gura. {Lc 

6:45} Vedeți cum funcționează? Vă rog să o folosiți, dragilor. Foloseste-l; este o binecuvântare 

extraordinară. Foloseste-l. 

Acum, această lege a influenței reciproce, vreau să luați în considerare cu mine cum 

utilizarea sau abuzul acesteia poate determina dramatic dacă depășim sau nu ispitele inamicului 

sau dacă cedăm în fața lor. Folosirea acestei legi, utilizarea corectă a acestei legi a influenței 

reciproce este, insist, cea mai bună apărare împotriva tentației, precum și cea mai bună 

infracțiune atunci când suntem ispitiți. Acum, lucrează cu mine la asta. Vreau să înțelegi asta. 

Acest lucru este atât de prețios de înțeles. Utilizarea acestei legi, utilizarea corectă a acestei legi 

a influenței reciproce este cea mai bună apărare împotriva ispitei și este cea mai bună ofensă 

când ești ispitit. 

Bine, cea mai bună apărare... Cum este cea mai bună apărare? Ei bine, înțelegeți mai 

întâi cu mine că Satana nu ne poate citi mintea. {TMK 279.4} Nu are voie. Nu ne poate citi 

mintea. El nu știe la ce ne gândim. Ei bine, atunci, desigur, se pune întrebarea, cum reușește el 

atât de des să vină cu ispitiri pe măsură, care profită de noi în momentul nostru de slăbiciune? 

Cum reușește să facă asta dacă nu poate citi ce se întâmplă aici? Dragilor, deși nu poate citi 

mintea, poate asculta cu siguranță gura și este foarte bun la citirea ”corpului în engleză”. Mă 

auzi? Urmărindu-ne cu atenție, dezvăluim unde ne sunt capetele, iar el se grăbește să profite de 

asta. 

Acum vedeți cum această lege folosită judicios ar fi cea mai bună apărare împotriva 

tentației? Ascultați: Review and Herald, 8 aprilie 1884: ”Există mulți care sunt cu adevărat 
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tulburați, deoarece gândurile josnice și degradante vin în minte și nu sunt ușor de alungat. 

Satana are îngerii săi răi în jurul nostru; și, deși nu poate citi gândurile oamenilor, își 

urmăresc îndeaproape cuvintele și acțiunile. Satana profită de slăbiciunile și defectele de 

caracter care sunt astfel revelate și își pune ispitele acolo unde există cea mai mică putere 

de rezistență. El face sugestii rele și inspiră gânduri lumești, știind că astfel poate aduce 

sufletul în condamnare și robie.” Ce facem? Ne-am predispus la cădere cu propria noastră 

gură.  

Iată încă una: Review and Herald, 22 martie 1887, ”Adversarul sufletelor nu are 

voie să citească gândurile oamenilor; dar este un observator ager și marchează cuvintele; 

el ia în considerare acțiunile și își adaptează cu iscusință ispitele pentru a se potrivi celor 

care se pun în puterea sa. Dacă,” ascultă, iată-l, cea mai bună apărare: ”Dacă ne-am strădui 

să reprimăm gândurile și sentimentele păcătoase, fără a le da expresie în cuvinte sau 

acțiuni, Satana ar fi fost învins;” De ce? ”...pentru că nu și-a putut pregăti tentațiile 

specioase pentru a se potrivi. Dar de fiecare dată când creștinii mărturisesc, prin lipsa de 

autocontrol, deschid ușa adversarului sufletelor!” Dumnezeu să ne ajute să nu mai 

deschidem ușa adversarului sufletelor. Amin? Și cum închizi ușa? Închide gura. Închide gura! 

Nu vă verbalizați problemele, luptele, slăbiciunile, momentele dificile. 

Nu numai că este cea mai bună apărare, dar este cea mai bună infracțiune. Folosiți 

această armă împotriva inamicului, dragilor. Folosește-o împotriva inamicului. Signs of the 

Times, 4 septembrie 1893; Ascultă: ”Antrenează și educă mintea să gândească și să 

vorbească despre Isus”. Vă rog să rețineți, nu le puteți separa. Nu vei vorbi despre Isus decât 

dacă te gândești la Isus. ”Antrenează și educă mintea să gândească și să vorbească despre 

Isus, iar Satana își va pierde puterea asupra ta.” Ascultă! ”El nu poate îndura să fie în 

compania celor care meditează și conversează despre dragostea lui Dumnezeu.” {Amin} 

Îmi place asta! ”În acest fel mintea este întărită. Puterea morală crește locuind asupra 

bunătății, frumuseții, îndurării și iubirii lui Hristos. Antrenarea minții în acest fel vă va 

face să întrebați la fiecare pas: „Aceasta este calea Domnului? Îi va face plăcere lui Isus 

să mă facă să fac asta? Acest curs mă va mulțumi pe mine sau pe Domnul meu?” Dragilor, 

oricine vorbește așa, Satana știe foarte bine că își pierde timpul încercând să-i facă să cedeze 

ispitei. 

O să meargă și să găsească pe cineva care se plânge și vorbește despre toate slăbiciunile 

și descurajările lor, pentru că știe că va reuși cu ei. Te rog, frate, soră, te rog să folosești această 

lege. Este o armă ofensivă puternică. Vorbește despre Isus. {YI, 1 ianuarie 1856 alin. 4} 

Vorbește despre El, bucură-te, căci el nu suportă să fie în prezența ta. Vedeți, Scriptura spune: 

”Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi”, {Iac 4:7} va fugi de la voi și cel mai bun 

mod de a-l alunga este să-L lauzi pe Dumnezeu pentru puterea Sa și pentru victoria ta în Hristos 

Isus. Nu suportă să audă pe cineva vorbind așa; și apropo, iată unul pe care îmi place să-l 

folosesc: amintește-i că este un dușman învins. {Amin} Îmi place să spun: ”Părinte, sunt atât 

de recunoscător că Isus Hristos a zdrobit capul șarpelui și că este un dușman rănit de moarte 

și, din cauza victoriei lui Isus asupra lui, nu mă poate răni”. Crezi că Satana va sta acolo și va 

asculta acest tip de discuție? ”Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi”, vorbind așa. 

Îi poți rezista și îl poți alunga. 

Sub ispită, sub ispită, aceasta este și o armă defensivă extraordinară, dragilor. În 

Scripturi, în Scripturi, da, ne-am descris armura creștinului. Cea mai mare parte este defensivă, 

nu-i așa? Dar există o armă defensivă, care este? Sabia, și ce este Sabia? Cuvântul lui 

Dumnezeu. {Evr 4:12} Care este cea mai bună armă când ești ispitit? ”Stă scris...”Stă scris...” 

{Mat 4:4} Dar dragilor, vă rog să observați că Exemplul nostru, Isus Hristos, nu a citat doar 

Scriptura în memoria Sa, ci a citat-o cu gura Lui. Urmăriți acest lucru? De ce? Pentru că Satana 
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nu ne poate citi gândurile și pentru că, prin legea influenței reciproce, Isus Își întărește credința 

Sa în Tatăl. ”Stă scris...” {Mat 4:4} Citați Scriptura sub ispită, vă rog. 

Nu este de mirare că David spune în Psalmul 119:11: ”Strâng Cuvântul Tău în inima 

mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” Ce înseamnă să ascunzi Cuvântul lui Dumnezeu în 

inima ta, dragilor? Ce înseamnă? Înseamnă să-l memorezi. Vă rog, dragă coleg soldat creștin 

{18MR 257.3}, aranjați arsenalul cu Scripturi, Scripturi memorate. {CT 137.2} Când ești 

ispitit, scoate Sabia și folosește-o împotriva inamicului. Citați-l cu voce tare: ”Stă scris...” 

Vedeți, avantajul de a-l avea în memorie este că este disponibil instantaneu. Ai nevoie 

instantaneu de ajutor, de multe ori? Sigur, da. Vedeți, Isus ar fi avut necazuri în pustie dacă sub 

ispită ar fi spus: ”Știi, Satana, stai așa, există un text... Nu-mi amintesc cum e, dar știi...” Te 

rog, prietene, ascunde-l în inima ta pentru a putea fi disponibil instantaneu pentru a folosi 

împotriva inamicului, disponibil instantaneu. Review and Herald, 8 aprilie 1884, ”Pentru 

fiecare tip de ispită există un remediu”. Ar trebui să aud un ”amin” pentru acesta. {Amin} 

Apropo, există doar trei tipuri de ispită. Haide, care sunt? Pofta firii pământești, pofta ochilor, 

lăudăroșenia vieții, doar trei. {1 In 2:16} Nu avem de-a face cu o varietate copleșitoare de 

tentații aici. ”Pentru fiecare tip de ispită există un remediu. Nu suntem lăsați singuri să 

ducem lupta împotriva sinelui și a naturilor noastre păcătoase în forța noastră finită.” 

Amin? ”Isus este un puternic ajutor; un sprijin care nu dă greș... Mintea trebuie să fie 

reținută și să nu i se permită să rătăcească. Ar trebui să fie instruită pentru a se gândi la 

Scripturi și la teme nobile și înălțătoare. Porțiuni din Scriptură, chiar și capitole întregi, 

pot fi dedicate memoriei, pentru a fi repetate atunci când Satana intră cu ispitele sale...” 

Iată-l. ”Când Satana ar conduce mintea să se oprească asupra lucrurilor pământești și 

senzuale, el este cel mai efectiv împotrivit cu Stă scris.'” ”Stă scris; Stă scris” {Mat 4:4} 

Scoateți acea armă puternică. Folosește-o împotriva lui, folosește-o împotriva lui. 

Iată o altă armă; folosește-o: este cântecul. Ce este? ...cântecul. Cântecul este o armă? 

Da, cu siguranță. Psalmul 105:2-3, ”Cântați, cântați în cinstea Lui! Vorbiți despre toate 

minunile Lui! Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe 

Domnul!” Dragilor, una dintre cele mai bune modalități de a rezista ispitei este să experimentați 

faptul că ”bucuria Domnului va fi tăria voastră.” {Neem 8:10} Care este una dintre cele mai 

bune modalități de a-ți spori bucuria în Domnul? Cântând laude către El. Amin? Da! Cântați 

laude Lui. Fă-o cu voce tare și va fi o binecuvântare extraordinară. Educație, pagina 166, 

observați exemplul Domnului nostru: ”Cu un cântec, Isus în viața Sa pământească a 

întâmpinat ispita”. Iubesc asta! Cine știe, în pustie, El ar fi putut chiar să cânte acel verset: 

”Stă scris: „Omul nu va trăi numai din pâine” și aș sugera că mama L-a ajutat să învețe 

Scriptura {DA 70.1} punându-i muzică. Toți Psalmii erau cântece și toți erau intenționați să 

fie memorate cântându-le. Vă recomand cu tărie cântece biblice, prieteni. Dacă nu cunoașteți 

cântecele Scripturii, luați aceste promisiuni și rugați-vă la Domnul să vă ajute să le puneți 

muzică și va fi cântecul vostru special, arma voastră specială sub ispită. Aceasta este o armă 

puternică, îți promit că este. Este o armă puternică. Divina Vindecare, pagina 254: 

”Exprimați-vă lauda și recunoștința prin cântări. Când suntem ispitiți, în loc să dăm glas 

simțămintelor noastre, să înălțăm prin credință o cântare de recunoștință către 

Dumnezeu... Cântecul este o armă...”{Amin} Este o armă! Foloseste-o! Este o armă! 

Inamicului nu-i place să înveți aceste lucruri. Dar dragilor, nu numai s-o învățați, ci s-o și 

folosiți” Bine? În caz contrar, inamicul nu are de ce să se teamă. 

2 Cronici 20:22, Ascultați experiența lui Israel. Ei pornesc împotriva șanselor 

incredibile, și cine este în fruntea armatei? Corul! Una dintre cele mai extraordinare ieșiri la 

luptă care a fost asistată vreodată pe planeta Pământ. Corul conduce armata și ce face? ”În clipa 

când au început cântările şi laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon şi 

ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au 
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fost bătuţi.” Când au fost învinși dușmanii? Când au început să cânte! Incearcă; Functionează! 

Amin? Functionează! 

Unii dintre voi ar putea spune: ”Ei bine, asta ar putea funcționa pentru dvs., puteți 

cânta. Eu nu am voce.” Ei bine, cu toții putem striga de bucurie Domnului, nu? {Ps 100:1} 

Și apropo, comparativ cu îngerii, chiar și cei mai buni cântăreți de aici sunt slabi. Da, vom 

descoperi asta când vom primi voci adevărate acolo. {EW 66.1}  

Dacă nu ai voce, poți vorbi și iată ceva ce poți spune. Te rog, te rog să o auzi și să o spui 

cu mine. Se găsește în cartea, That I may Know Him, pagina 16. Vreau să memorați asta, 

dragilor. Aceasta este o armă puternică. ”Avem dreptul să spunem: „Prin puterea lui Isus 

Hristos, voi fi biruitor”. Oh, îmi place asta! Spune-o cu mine; Haide! ”Avem dreptul să 

spunem „Prin puterea lui Isus Hristos, voi fi biruitor.” Haide, am nevoie de un nivel de 

convingere mai mare decât asta, oameni buni. Nu vreau să spui doar cuvintele. Vreau ca toată 

inima și mintea ta să o spună pentru că tu chiar o crezi. Haideți. ”Prin puterea lui Isus Hristos, 

voi fi biruitor.” Încă nu te cred. Haide, poți face mai bine de atât. Mult mai bine de atât! Iată-

ne: ”Prin puterea lui Isus Hristos, voi fi biruitor.” Haide, tocmai te încălzești. Sa o facem 

din nou. ”Prin puterea lui Isus Hristos, voi fi biruitor.” Simți ce face asta pentru tine? Simți 

asta? Să spunem din nou! ”Prin puterea lui Isus Hristos, voi fi biruitor.” Dragul meu prieten, 

alături de noi spunând asta, s-ar deranja Satan chiar să încerce să ne ispitească? Ar face-o? El 

nu își va pierde timpul cu oamenii care spun: ”Prin puterea lui Isus Hristos, voi fi biruitor.” 

Ce armă puternică este asta. Amin? Ce armă puternică este aceasta. 

Ai simțit ce s-a întâmplat în această cameră? Îți voi spune ce s-a întâmplat. Manuscript 

Release, Volumul 9, pagina 17: ”Vorbește despre curaj, vorbește despre credință și poți 

crea o atmosferă de speranță și strălucire”. {Amen} Tocmai am făcut asta. O vei face din 

nou? Să mai spunem încă o dată. ”Prin puterea lui Isus Hristos, voi fi biruitor.” Să ne ridicăm 

pentru rugăciune. 

Tată din ceruri, Îți mulțumesc pentru legea influenței reciproce și mă rog să o folosim 

ca pe o armă defensivă puternică. Ajută-ne să ascundem Cuvântul Tău în inimile noastre și 

ajută-ne să putem scoate instantaneu în discuție ”Așa zice Domnul...” și să-l putem cita. Ajută-

ne să cântăm melodii care vor deveni arme puternice. Ajută-ne să ne amintim întotdeauna că 

prin puterea lui Isus Hristos voi fi biruitor. Aceasta este rugăciunea noastră în numele lui Isus. 

Amin. 
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