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Aceastæ carte nu este de vânzare. A fost plætitæ la cruce!
ﬁinând cont de timpurile acestea din urmæ øi de urgenﬂa
mesajului conﬂinut, încercæm sæ distribuim aceastæ carte în cât mai
multe locuri øi cât mai rapid.
Dacæ aﬂi fost binecuvântaﬂi de ceea ce aﬂi citit, speræm cæ veﬂi
împærtæﬂi cartea øi cu altcineva, iar noi væ vom oferi
cu plæcere copii adiﬂionale.
Donaﬂii pentru a susﬂine acest efort sunt acceptate cu multæ
recunoøtinﬂæ dacæ Domnul va pune o povaræ pe suflet sæ faceﬂi acest
lucru. Donaﬂiile beneficiazæ de impozite reduse.
“Færæ platæ aﬂi primit, færæ platæ sæ daﬂi.”
“It is in giving that we receive.”
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Cuvânt înainte 7

CUVÂNT ÎNAINTE
Cartea aceasta a fost scrisæ de cætre cel care a fost Frank B. Phillips,
dupæ pensionarea sa, în decursul a zece ani, perioadæ în care pastorul,
împreunæ cu soﬂia sa, Dorothy, prezenta minunatul mesaj al lui ,,Hristos,
Neprihænirea noastræ” (Christ Our Righteousness) în cadrul unor
întâlniri de reînviorare spiritualæ. Dumnezeu a binecuvântat în mod
deosebit lucrarea lor. Predicile erau primite cu entuziasm, ascultate cu
bucurie øi împærtæøite cu alﬂii, iar ascultætorii sæi experimentau în vieﬂile
lor o înnoire spiritualæ revitalizantæ. În 1978, în urma prezentærii
prelegerilor sale în cadrul unei sæptæmâni de rugæciune la Universitatea
Andrews, pastorul Frank Phillips a fost încurajat sæ pregæteascæ un
manuscris pentru publicare. El a scris manuscrisul cerut dar, din
nefericire, acesta a ræmas nepublicat – aproape uitat – timp de mai mult
de douæzeci de ani.
Recent însæ, prin circumstanﬂe providenﬂiale simple, dar minunate,
mesajele fratelui Phillips au fost aduse din nou în atenﬂia copiilor lui
Dumnezeu – prin împærtæøirea predicilor sale de reînviorare spiritualæ
sub formæ de casete, CD-uri, prin intermediul reﬂelei de internet, øi
acum prin acest manuscris – iar noi suntem fericiﬂi sæ mærturisim cæ
Dumnezeu foloseøte din nou aceste mesaje în acelaøi mod minunat!
Credem cæ ele au fost reînviate de cætre Dumnezeu pentru a ræspunde
nevoilor urgente ale poporului Sæu care, în prea multe cazuri, nu a avut
ocazia sæ asculte în mod personal sau sæ aplice adeværurile lui Hristos
– Neprihænirea noastræ, care au putere sæ schimbe viaﬂa, øi au
experimentat la un nivel minim viaﬂa din beløug anticipatæ în Cuvântul
lui Dumnezeu.
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Suntem deci bucuroøi sæ putem pune la dispoziﬂie mesajul lui sub
forma acestei cærﬂi, øi ne rugæm ca asimilarea adeværurilor prezentate
în ea sæ aducæ viaﬂæ din beløug øi sæ ajute ca fiecare cititor sæ devinæ o
fortæreaﬂæ a lui Dumnezeu în aceastæ lume rebelæ, fiecare inimæ un turn
puternic pentru adevær øi dragoste, øi fiecare viaﬂæ un far aøezat pe un
deal, aducând altora cunoøtinﬂa adeværului.
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HAINA DE NUNTÆ
INTRODUCERE
Pilda nunﬂii fiului de împærat prezintæ un interes special pentru
poporul lui Dumnezeu din ziua de astæzi. Aceasta, ca øi pilda celor
zece fecioare, nu a fost încæ împlinitæ. În ambele cazuri, deznodæmântul
este momentul în care Isus îøi primeøte mireasa. În prima pildæ Mirele
este prezentat în aøteptarea miresei. În cea de-a doua, mireasa Îl aøteaptæ
pe Mire.
Nunta în sine reprezintæ unirea umanitæﬂii cu divinitatea. Haina de
nuntæ ce trebuie purtatæ reprezintæ caracterul lui Hristos, øi este esenﬂialæ
pentru fiecare participant la nuntæ care vrea sæ fie acceptat de cætre
Tatæ ca mireasæ a Fiului Sæu.
Matei 22 ilustreazæ trei ocazii diferite în care Regele – Tatæl Mirelui,
Îøi trimite supuøii sæ cheme mireasa la nuntæ. Mireasa fusese aleasæ øi
ei îi fusese fæcut cunoscut faptul cæ urma sæ se cæsætoreascæ cu Mirele.
Scriptura spune: ,,A venit la ai Sæi, øi ai Sæi nu L-au primit.” Ioan 11:1.
Biserica, aleasæ pentru a fi mireasa Lui, a fost prea ocupatæ øi nu a dorit
sæ încheie cæsætoria în termenii ceruﬂi de Mire.
Problema era haina de nuntæ. Mireasa insistase sæ poarte o hainæ
aleasæ de ea în locul acelei haine simple, demodate, pe care Tatæl Mirelui
o pregætise pentru ea.
În cele din urmæ, mireasa a devenit atât de înverøunatæ cu privire la
întregul plan, încât a hotærât cæ singura cale era aceea de a scæpa de
Mire. Pentru a putea duce la îndeplinire aceastæ hotærâre, ea trebuia
sæ-øi confere o responsabilitate legalæ deplinæ. A fost un proces øi, deøi
judecætorul øi mulﬂimea øtiau cæ Mirele este nevinovat, mireasa a strigat
cu glas tare: ,,Ia-L, ia-L, ræstigneøte-L!” Ioan 19:15. Astfel, teribilul
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plan a fost înfæptuit. Simﬂæmântul de uøurare al miresei a fost, însæ, de
scurtæ duratæ; cuvintele rostite de Mire cu câteva zile înainte au început
sæ o tulbure: ,,Stricaﬂi Templul acesta, øi în trei zile îl voi ridica.” Ioan
2:19. Mireasa øi-a amintit câte miracole sævârøise El atunci când era în
viaﬂæ, øi o teamæ færæ limitæ a cuprins-o.
Credincios cuvântului Sæu, Mirele S-a întors a treia zi – viu øi
nevætæmat. El a spus unuia dintre membrii partidei miresei cæ trebuia
sæ facæ o scurtæ cælætorie, pentru a-Øi vedea Tatæl øi a se asigura cæ totul
era în ordine în ce priveøte efortul Sæu de a-Øi îndeplini rolul în planul
Tatælui. Ioan 20:17.
Cælætoria a fost fæcutæ øi, în aceeaøi zi, El era înapoi pe Pæmânt
pentru a vizita câﬂiva membri din familia miresei. Aceastæ vizitæ i-a
fæcut pe mulﬂi dintre cei din partea miresei sæ cugete foarte serios. Putea
Acesta sæ fie una øi aceeaøi persoanæ cu Cel care fusese crucificat câteva
zile în urmæ? Într-un final, ei au înﬂeles cæ vizitatorul era, într-adevær,
aceeaøi Persoanæ. Mirele S-a bucurat mult când a fost recunoscut øi a
trimis întregul grup în cæutarea celorlalﬂi membri ai partidei miresei,
pentru a-i aduce înapoi la El. Mireasa însæ avea alte planuri øi a refuzat
sæ vinæ. Problema era aceeaøi – haina de nuntæ.
Rædæcina problemei era faptul cæ fiecare membru al partidei miresei
(biserica) ce pretinsese vreodatæ a-L fi crezut øi acceptat pe Mire primise
o hainæ de nuntæ. Întrebarea nu era de unde sæ-øi procure una, sau cum
sæ øi-o croiascæ, deoarece atunci când ei au acceptat invitaﬂia, haina
le-a fost oferitæ în dar. Întrebarea era: Vroiau ei s-o poarte?
La scurt timp dupæ aceasta, Mirele a înﬂeles cæ nu mai urma sæ se
cæsætoreascæ cu mireasa aleasæ de El, deoarece ea refuzase sæ poarte
veømântul de nuntæ oferit. Astfel, El le-a spus prietenilor Lui sæ nu mai
încerce sæ o convingæ pe cea aleasæ sæ se prezinte la nuntæ øi sæ-L accepte.
El le-a spus sæ meargæ peste tot øi sæ-I gæseascæ o mireasæ care va dori
sæ poarte haina de nuntæ.
Prietenii au cælætorit în lung øi în lat. De fapt, ei au cutreierat întregul
Pæmânt pentru a duce evanghelia (vestea bunæ), oferind invitaﬂii
(Coloseni 1:23), dar puﬂini au fost cei interesaﬂi.
Pentru urmætorii aproape opt sute de ani mulﬂi servitori au fost trimiøi
ca reprezentanﬂi ai Mirelui pentru a invita pe oricine sæ se alæture partidei
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miresei. Se pare însæ cæ vechea problemæ, haina de nuntæ, era încæ o
piedicæ. Unii spuneau cæ nu este necesar sæ fii atât de rigid. Alﬂii simﬂeau
cæ propria lor hainæ era de ajuns de bunæ. Argumentele continuau sæ
curgæ.
A venit un timp când chiar servitorii au devenit confuzi. Invitau
oaspeﬂi færæ sæ mai menﬂioneze, mæcar, cæ haina trebuia sæ fie purtatæ.
Unii chiar spuneau: ,,Dacæ plæteøti bani suficienﬂi, nu trebuie sæ te mai
îngrijorezi de hainæ.” Erau mulﬂi care spuneau: ,,Nu prea înﬂelegem
nici noi ce-i cu haina asta, oricum, aøa cæ lasæ, doar crede øi vei fi bine
primit de cætre Mire.”
Anii s-au scurs øi mireasa încæ nu era gata. Mirele era neræbdætor
sæ vinæ øi sæ-Øi primeascæ mireasa, aøa cæ a trimis instrucﬂiuni speciale
prin unul din membrii partidei miresei. El îi trimisese adesea mesaje
speciale miresei prin mesageri aleøi øi, încæ o datæ, spera sæ le læmureascæ
unele probleme referitoare la darul special care îi fæcuse atât de confuzi.
În mesajele trimise, El a fost grijuliu sæ ofere instrucﬂiuni mai detaliate
despre cum sæ fie îmbræcatæ øi purtatæ haina, lucru care fusese neînﬂeles
pânæ atunci. Instrucﬂiunile speciale au fost primite cu drag de unii, însæ
alﬂii le-au respins. Aceia care au acceptat ajutorul special au înﬂeles
cum sæ poarte haina respectivæ. Ei au gæsit în aceasta o realæ
binecuvântare, care a rezolvat toate problemele lor. Cei care au refuzat
ajutorul, însæ, se confruntau cu aceleaøi vechi dificultæﬂi.
Cu timpul, Regele a realizat cæ nu mai poate amâna prea mult nunta,
de aceea, în noiembrie 1888 a inspirat pe fraﬂii Jones øi Waggoner sæ se
întâlneascæ cu o parte din partida miresei, care se aflau într-o conferinﬂæ,
studiind cum trebuie sæ pregæteascæ cel mai bine mireasa pentru nuntæ.
Acei doi oameni au insistat cæ mesajul pe care-l predicau ei era
adeværatul mod de pregætire pentru nuntæ.
Problema era din nou haina de nuntæ. Unii erau gata sæ poarte o
parte din hainæ, atâta timp cât puteau s-o asorteze cu propriul veømânt.
Alﬂii spuneau cæ nu vor sæ poarte deloc haina oferitæ. Câﬂiva au înﬂeles
cæ haina era un dar, øi l-au acceptat, purtându-l cu drag tot timpul de
atunci înainte.
Totuøi, problema miresei nu fusese pe deplin rezolvatæ. În decurs
de câﬂiva ani, aceeaøi problemæ se ridica din nou. Au fost fæcute noi
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eforturi din partea Mirelui pentru a-Øi trezi mireasa din somnul fatal.
Aceasta s-a petrecut la începutul secolului trecut. Au fost scrise øi
ræspândite cærﬂi ce conﬂineau instrucﬂiuni clare cu privire la pregætirea
pentru nuntæ. Mireasa însæ nu era hotærâtæ sæ îmbrace haina, deøi Mirele
continuase sæ o cheme færæ încetare: ,,Trezeøte-te, trezeøte-te! Îmbracæ
podoaba ta, Sioane! Pune-ﬂi hainele de nuntæ...” Isaia 52:1.
Mirele a aøteptat cu multæ ræbdare, pânæ când nu a mai putut amâna.
În lume problemele se adunau cu repeziciune. Politic, economic, social,
ecologic, spiritual øi fizic, lumea ajunsese în pragul dezastrului. Încæ o
datæ Mirele a încercat sæ-Øi pregæteascæ mireasa pentru apropiata Sa
revenire, îndemnând-o din nou sæ accepte sæ poarte haina de nuntæ.
În întreaga lume nu se gæseøte nici o hainæ ca aceastæ hainæ de
nuntæ. Ea aduce inimii omului pace, bucurie, împlinire øi dragoste. Dar
haina este invizibilæ pentru cel care o poartæ, ca øi pentru ceilalﬂi membri
ai partidei miresei (biserica). Cu toate acestea, ea devine forﬂa ce-i atrage
pe alﬂii sæ accepte invitaﬂia evangheliei. De aceea, numai atunci când
Regele a intrat în sala de ospæﬂ pentru a-Øi saluta invitaﬂii, acela care nu
purta haina a ræmas færæ cuvinte atunci când a fost întrebat de ea. Matei
22:12. El s-a simﬂit în largul lui la petrecere pânæ când a intrat Regele.
Doar atunci a realizat cæ prefæcætoria lui fusese cunoscutæ øi nu a
avut nici o scuzæ pentru falsitatea sa. Amintiﬂi-væ, el primise o hainæ
când acceptase invitaﬂia. Ce putea sæ mai spunæ? Acolo, în poala sa, era
haina, frumos împachetatæ. El admitea principiile pe care le reprezenta,
dar... era atât de incomfortabil de purtat, atât de restrictivæ! El
intenﬂionase s-o îmbrace øi s-o poarte, dar nu încæ. Nu este de mirare cæ
a ræmas færæ cuvinte.
Cartea de faﬂæ doreøte sæ descopere într-un mod clar cum se poate
primi øi îmbræca haina de nuntæ, pe care toﬂi trebuie s-o purtæm, dacæ
vrem sæ fim cu inima împæcatæ când Îl vom întâlni pe Domnul, øi sæ nu
ræmânem færæ cuvinte la revenirea Sa. Citind capitolul urmætor vei
descoperi cine este în spatele confuziei øi cum poﬂi sæ fii eliberat de sub
puterea lui. Atunci øi numai atunci putem vedea clar acel ,,cum” øi acel
,,de ce” din minunatul plan de ræscumpærare al lui Dumnezeu.
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1. CONFIDENﬁIAL!
INFORMAﬁIE STRICT SECRETÆ!
Mintea umanæ este câmpul de bætælie pentru cele mai grozave
conflicte ce au avut loc vreodatæ pe aceastæ planetæ. Hristos cautæ sæ ne
controleze minﬂile, pentru ca noi sæ putem atinge cele mai înalte
capacitæﬂi pe care El Însuøi le-a proiectat în acest organ fascinant –
creierul uman. Satana, pe de altæ parte, încearcæ sæ-L împiedice pe
Dumnezeu sæ deﬂinæ controlul minﬂii, care este ,,vræjmæøie împotriva
lui Dumnezeu.” Romani 8:7.
Mintea umanæ a fost comparatæ cu un computer în care banca de
memorie este programatæ în fiecare moment conøtient de cætre una din
cele douæ surse posibile: Hristos ori Satana. Ca øi computerul,
funcﬂionarea minﬂii depinde de informaﬂia pe care o primeøte. Mintea o
analizeazæ, apoi determinæ deciziile øi cursul acﬂiunii ce urmeazæ.
,,Domnul Hristos este izvorul oricæror impulsuri bune.”1 În opoziﬂie
cu aceasta, ”Satana cautæ mereu sæ impresioneze øi sæ stæpâneascæ
mintea, øi nici unul dintre noi nu este în siguranﬂæ, dacæ nu avem o
legæturæ continuæ cu Dumnezeu.”2 ”Nu existæ decât douæ puteri care
controleazæ mintea oamenilor – puterea lui Dumnezeu øi puterea lui
Satana.”3 ,,Satana preia controlul asupra oricærei minﬂi care nu este în
totalitate sub controlul Duhului lui Dumnezeu.”4
În lumina clara a acestor afirmaﬂii, sæ încercæm sæ analizæm cum
lucreazæ cele douæ puteri – a binelui øi a ræului. ,,Veniﬂi totuøi sæ ne
judecæm...” (Isaia 1:18) este fundamentul planului de lucru al lui
Dumnezeu cu familia omeneascæ. ”Dumnezeu cere mai întâi inima,
simﬂæmintele.”5 (Mintea øi inima sunt folosite cu acelaøi sens în
Scripturæ, ca øi în scrierile lui Ellen White.)
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,,Fiule, dæ-mi inima ta, øi sæ gæseascæ plæcere ochii tæi în cæile Mele.”
Proverbe 23:26.
,,Planul de a începe cu exteriorul øi a încerca sæ lucreze înspre
interior a eøuat întotdeauna øi va eøua mereu. Planul lui Dumnezeu
cu tine este sæ începi chiar din locul tuturor dificultæﬂilor, inima,
øi apoi din inimæ vor izvorî principiile neprihænirii; schimbarea
va fi atât exterioaræ, cât øi interioaræ.”6
Se spune adesea despre cineva care învaﬂæ cum sæ devinæ
creøtin: ,,Tot ce i-a ræmas de fæcut este sæ renunﬂe la obiceiul cutare sau
cutare, care este ræu.” Nu averea, atitudinile sau obiceiurile de zi cu zi
constituie problema; ele sunt doar simptome ale adeværatei probleme.
Dumnezeu spune: ,,...omul se uitæ la ceea ce izbeøte ochii, dar Domnul
se uitæ la inimæ.” 1 Samuel 16:7. ,,Pæzeøte-ﬂi inima mai mult decât orice,
cæci din ea ies izvoarele vieﬂii.” Proverbe 4:23.
,,Dupæ cum aluatul, atunci când este amestecat cu fæina,
lucreazæ din læuntru în afaræ, tot aøa este øi cu reînnoirea inimii pe
care harul lui Dumnezeu o lucreazæ ca sæ transforme viaﬂa. Numai
o schimbare exterioaræ nu este suficientæ pentru a ne aduce în
armonie cu Dumnezeu. Sunt mulﬂi aceia care încearcæ sæ se
schimbe, corectând un obicei ræu, sau altul, øi ei nædæjduiesc ca în
acest fel sæ devinæ creøtini; însæ ei n-au început de unde trebuia.
Lucrarea de îndreptare trebuie sæ înceapæ cu inima.”7
Putem observa cu uøurinﬂæ cæ Dumnezeu Îøi duce la îndeplinire
scopul pentru om începând sæ lucreze de la inimæ – sau minte. Dar
chiar øi acest lucru trebuie sæ aibæ loc cu permisiunea noastræ. ,,Iatæ, Eu
stau la uøæ øi bat...” Apocalipsa 3:20. ,,De veﬂi voi øi veﬂi asculta, veﬂi
mânca cele mai bune roade ale ﬂærii.” Isaia 1:19. ,,Dumnezeu acceptæ
doar slujirea de bunæ voie.”8
Aøadar, El nu poate accepta o ascultare care este rezultatul obligærii,
forﬂærii, øi nici chiar dorinﬂei de a satisface o conøtiinﬂæ vinovatæ.
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,,Cine depune eforturi sæ pæzeascæ poruncile lui Dumnezeu
numai dintr-un simﬂæmânt al datoriei, pentru cæ i se cere sæ facæ
acest lucru, nu va ajunge niciodatæ sæ aibæ bucuria ascultærii. El
nici nu cunoaøte ascultarea. Când cerinﬂele lui Dumnezeu sunt
considerate o povaræ, pentru cæ ele vin în conflict cu înclinaﬂiile
firii, atunci putem øti cæ viaﬂa aceasta nu este o viaﬂæ de creøtin.
Adeværata ascultare este lucrarea unui principiu læuntric. Ea
izvoræøte din iubirea pentru neprihænire, din iubire faﬂæ de Legea
lui Dumnezeu.”9
Metoda de lucru a lui Satana îøi are începutul în cer, unde a avut
succes în eforturile de ræspândire a rebeliunii ce încolﬂise în mintea sa.
,,Era metoda sa aceea de a produce confuzie prin întrebæri subtile cu
privire la planurile lui Dumnezeu. El înveømânta în mister tot ceea ce
era simplu øi, printr-o mæiastræ pervertire, arunca îndoiala asupra celor
mai clare declaraﬂii ale lui Dumnezeu.”10
Planul lui a funcﬂionat atât de bine încât l-a pus în aplicare øi aici,
pe Pæmânt, timp de aproape øase mii de ani.
,,Duømanul este un maestru øi, dacæ oamenii lui Dumnezeu
nu sunt conduøi în mod constant de Duhul lui Dumnezeu, ei vor fi
prinøi în cursæ øi amægiﬂi.
Satan a fæcut timp de mii de ani experimente pe caracteristicile
minﬂii umane, øi a ajuns sæ o cunoascæ bine. Prin lucrarea lui subtilæ,
în aceste zile de sfârøit, el leagæ mintea omului de propria sa minte,
îmbibând-o cu gândurile lui; øi el face acest lucru într-o manieræ
atât de amægitoare încât aceia care acceptæ cælæuzirea sa nu sunt
conøtienﬂi de faptul cæ sunt conduøi de el dupæ bunul sæu plac.
Înøelætorul cel mare speræ ca în acest fel sæ producæ confuzie în
minﬂile bærbaﬂilor øi femeilor, pentru ca nimic altceva decât vocea
lui sæ fie auzit.”11
Satana øi-a început lucrarea în cer prin a sugera îndoieli, întrebæri
øi gânduri atât de subtil încât îngerii necæzuﬂi nici nu au realizat cæ erau
conduøi de el. Ei au început sæ exprime gânduri care de fapt originau în
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el, crezând cæ sunt propriile lor gânduri. (Vezi Patriarhi øi profeﬂi, p.
35-40.) Orice plan care a avut rezultate aøa de bune în cer urma cu
siguranﬂæ sæ aibæ rezultate øi pe Pæmânt, iar noi suntem martorii
succesului sæu.
Sæ analizæm acum împreunæ aceste planuri. Ambele puteri cautæ sæ
deﬂinæ controlul deplin asupra minﬂii, excluzând-o total pe cealaltæ:
Dumnezeu prin voinﬂa umanæ supusæ Lui, Satana prin insistenﬂa omului
dupæ independenﬂæ – un dar de la diavolul însuøi.
,,Vræjmaøul se pregæteøte pentru ultima sa campanie împotriva
bisericii. El s-a ascuns atât de bine, încât mulﬂi cu greu cred cæ
existæ, øi cu mult mai puﬂin pot fi convinøi despre uluitoarea lui
activitate øi putere. Într-o mare mæsuræ, ei au uitat raportul din
trecutul lui; øi atunci când el face o altæ miøcare de înaintare, ei
nu-l recunosc ca fiind vræjmaøul lor, øarpele acela bætrân, ci îl
consideræ prieten, unul care face o lucrare bunæ. Mândrindu-se cu
independenﬂa lor, ei, sub influenﬂa lui încântætoare øi vræjitæ, vor
da ascultare celor mai rele impulsuri ale inimii omeneøti øi totuøi
vor crede cæ Dumnezeu îi conduce. Dacæ ochii lor ar putea fi
deschiøi sæ-l vadæ pe conducætorul lor, ei vor vedea cæ nu slujesc
lui Dumnezeu, ci vræjmaøului a toatæ neprihænirea. Vor vedea cæ
independenﬂa cu care se mândresc este, de fapt, una dintre cele
mai grele robii pe care Satana o poate aduce asupra unei minﬂi
neechilibrate.”12
Dumnezeu spune prin Isus Hristos: ,,Deci, dacæ Fiul væ va face
slobozi, veﬂi fi cu adeværat slobozi”. Ioan 8:36. Satana spune: ,,Ei, haide,
nu trebuie sæ fii sclavul nimænui!”
Dumnezeu, prin confruntare deschisæ, provoacæ raﬂiunea omului.
Satana, ræmânând ascuns, îl face pe om sæ creadæ cæ are propria gândire
øi cæ ia propriile decizii când, de fapt, se întâmplæ exact contrariul.
În aceastæ grozavæ competiﬂie, Satana are mare grijæ sæ ﬂinæ ascuns
ceva în mod deosebit – slæbiciunea lui. A fost planul lui sæ determine
cæderea omului, sperând cæ apoi, el, împreunæ cu omul cæzut, vor fi
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iertaﬂi øi acceptaﬂi înapoi de cætre Dumnezeu. Dumnezeu avea alt plan
însæ. Deoarece Satana øi îngerii sæi cæzuseræ prin rebeliune deschisæ,
iar omul prin ispitæ, vina lor nu era egalæ. Aøadar, Dumnezeu a decretat
cæ numai omului îi va fi datæ o ocazie de a fi primit din nou, prin puterea
ræscumpærætoare a darului lui Dumnezeu – Fiul Sæu, în cadrul planului
de mântuire.
Satana a înﬂeles curând cæ acest plan fæcea necesar ca Isus, Fiul lui
Dumnezeu, sæ devinæ om øi sæ plæteascæ pedeapsa pentru pæcate în locul
omului. Diavolul a tresæltat de bucurie. Totuøi, el avea o problemæ.
Cum putea sæ-l ﬂinæ pe om sub controlul sæu? Aici se aflæ cel mai bine
ascuns secret al lui Satana.
La cel mai înalt nivel din mintea omului, Dumnezeu a aøezat cel
mai preﬂios dar al Sæu pentru fiinﬂa umanæ – voinﬂa. ,,Aceasta este puterea
care guverneazæ natura omului, puterea ce ia hotærâri sau care face
alegerea. Totul depinde de dreapta lucrare a voinﬂei.”13 ,,Voinﬂa este
izvorul tuturor acﬂiunilor tale”14 Cu o asemenea putere sub control, ar fi
foarte uøor pentru Satana sæ-l aducæ pe om la distrugere în timp ce-l
înøealæ, fæcându-l sæ creadæ cæ are suficient timp sæ se schimbe atunci
când va dori!
Dar ce este cu secretul pæstrat atât de bine ascuns de Satana?
,,Aceastæ voinﬂæ, care reprezintæ un factor atât de important în formarea
caracterului omului, a fost datæ în mâna lui Satana la cædere; øi de atunci
el lucreazæ în om øi voinﬂa øi înfæptuirea propriilor sale plæceri, dar spre
ruina øi mizeria totalæ a omului.”15
De ce este acest secret atât de important? Deoarece în aceasta constæ
metoda lui Satana de a controla færæ ca implicarea lui sæ fie recunoscutæ!
Este exact aceeaøi metodæ pe care a folosit-o în cer. Satana øtie cæ
Dumnezeu nu-i va sustrage acest control, pentru cæ Dumnezeu nu
forﬂeazæ niciodatæ voinﬂa omului. Domnul are un singur plan – acela de
a ne câøtiga înapoi la El. Datoritæ darului Sæu pentru omenire, manifestat
prin Isus, Dumnezeu poate spune: ,,Predæ-te Mie, dæ-Mi Mie voinﬂa ta,
ia-o de sub controlul lui Satana øi Eu o voi lua în stæpânire; apoi voi
putea lucra în tine øi voinﬂa øi înfæptuirea dupæ buna Mea plæcere.”16
Omul trebuie sæ-øi sustragæ voinﬂa de sub controlul lui Satana înainte
de a i-o putea oferi lui Hristos. Satana øtie bine cæ nu poate reﬂine voinﬂa
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omului dacæ acesta doreøte s-o scoatæ de sub controlul sæu. ,,Ispititorul
nu are putere sæ stæpâneascæ voinﬂa sau sæ constrângæ sufletul sæ
pæcætuiascæ.”17 Atâta timp cât Hristos deﬂine controlul, Satana este lipsit
de orice putere. ,,Satana øtie cæ nu poate sæ-l înfrângæ pe om dacæ nu
reuøeøte sæ-i controleze voinﬂa.”18
,,Ispititorul nu ne poate constrânge niciodatæ sæ pæcætuim. El nu
poate sæ ne stæpâneascæ mintea decât dacæ ea este predatæ puterii lui.
Întâi trebuie sæ consimtæ voinﬂa øi credinﬂa trebuie sæ se desprindæ de
Hristos øi numai dupæ aceea Satana poate sæ-øi exercite puterea asupra
noastræ.”19 În aceasta constæ slæbiciunea lui Satana. ,,Satana este
conøtient cæ sufletul cel mai slab care ræmâne în Hristos este mai mult
decât un adversar pentru oøtile întunericului øi cæ, dacæ s-ar descoperi,
ar întâlni o împotrivire categoricæ.”20
Trebuie sæ înﬂelegem cæ, deøi noi putem sæ ne sustragem voinﬂa de
sub controlul lui Satana, nu avem nici o posibilitate s-o pæstræm prin
propriile puteri. Ea trebuie sæ fie predatæ lui Isus. Doar Dumnezeu o
poate ﬂine la adæpost sigur de înøelætoriile Satanei. Daca voinﬂa noastræ
nu este cu totul predatæ lui Hristos, Satana va prelua din nou controlul
asupra ei. ,,Nimeni altul în afaræ de Hristos nu putea remodela caracterul
care a fost ruinat de pæcat. El a venit sæ alunge demonii care puseseræ
stæpânire pe voinﬂa omului.”21
Mai este un aspect pe care trebuie sæ-l înﬂelegem foarte clar referitor
la modul în care Satana øi demonii lui controleazæ voinﬂa. ,,Cei care nu
vor sæ ajungæ pradæ amægirilor lui Satana trebuie sæ pæzeascæ bine
intrærile sufletului; ei trebuie sæ se fereascæ a citi, a vedea sau a auzi
ceva care ar da naøtere la gânduri necurate.”22 ,,Toﬂi oamenii trebuie
sæ-øi pæzeascæ simﬂurile, pentru ca Satana sæ nu obﬂinæ biruinﬂæ asupra
lor; cæci acestea sunt cæile de acces cætre suflet.”23
Cele cinci simﬂuri ale omului sunt terenul de joacæ al diavolului –
gustul, mirosul, væzul, auzul øi simﬂul tactil. Toate au un numitor comun:
toate trebuie sæ fie reduse la sentimente înainte de a fi folosite de Satana
în planul sæu. Poate ar trebui sæ ne întrebæm câte decizii luæm în fiecare
zi prin prisma sentimentelor, în loc sæ ne folosim raﬂiunea.
Voinﬂa noastræ, luatæ de sub controlul lui Satana øi predatæ lui Isus,
este curæﬂitæ de cætre El øi ne este oferitæ înapoi într-o strânsæ legæturæ
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cu voinﬂa Sa. Astfel, El locuieøte în noi øi noi în El. Rezultatul este cæ,
atunci când facem voia Sa, noi urmæm de fapt propria voinﬂæ.
Aceastæ predare nu trebuie sæ fie privitæ ca o experienﬂæ minoræ,
ceva ce poate fi realizat cu puﬂin efort øi gândire. ,,Pæcatul ne poate ﬂine
în stæpânire numai cu voia noastræ. Predarea voinﬂei este înfæﬂiøatæ ca
scoaterea ochiului sau tæierea mâinii.”24
Sæ presupunem cæ un copil al lui Dumnezeu este pradæ unui obicei
pæcætos de care se bucuræ. El øtie cæ ar trebui sæ renunﬂe la acest obicei
øi uneori se roagæ ca Dumnezeu sæ-l îndepærteze de la el. Poate este
chiar convins sæ-I predea lui Dumnezeu obiceiul dæunætor. Ceea ce
trebuie sæ øtie este cæ aceastæ condiﬂie este un simptom al unei voinﬂe
nepredate. El încæ doreøte sæ-øi conducæ viaﬂa øi nu vede faptul cæ,
atunci când Dumnezeu controleazæ voinﬂa, noi continuæm sæ facem
alegeri, însæ atunci cea mai mare dorinﬂæ a noastræ este sæ facem voia
Sa, øi nu a noastræ. Trebuie sæ înﬂelegem cæ dorinﬂa noastræ fireascæ de
a face ,,ce vrem noi” este schimbatæ într-o dorinﬂæ naturalæ de a face
voia Lui prin procesul predærii. Nu avem nimic de pierdut, în afara
dorinﬂei de a face pe plac eului. Dimpotrivæ, avem de câøtigat prin
aceastæ træire la un nivel mai înalt, unde pæcatul øi-a pierdut puterea øi
pacea domneøte în suflet.
Când voinﬂa este sub controlul lui Dumnezeu, cele cinci simﬂuri
sunt supuse raﬂiunii øi conøtiinﬂei în loc de a fi supuse sentimentelor.
Atunci noi træim prin credinﬂæ în loc sæ træim prin sentimente. Træirea
prin credinﬂæ nu anihileazæ sentimentele, ci doar le aøeazæ la locul
potrivit. Ele trebuie sæ urmeze voinﬂei exercitate mai degrabæ decât sæ
fie motivaﬂia acﬂiunii voinﬂei.
Acum øtii secretul cel mai mare al duømanului. Dacæ niciodatæ
înainte nu te-ai gândit sæ-ﬂi iei voinﬂa de sub controlul lui Satana, de ce
sæ nu faci aceasta chiar acum? Spune-i vræjmaøului cu voce tare: ,,Îmi
iau voinﬂa de sub controlul tæu øi o predau lui Isus”. Apoi spune-i lui
Isus: ,,Te rog, ia voinﬂa mea, cæci eu nu o pot pæstra.”
Isus promite sæ ia voinﬂa ta, sæ o purifice, sæ o curæﬂeascæ øi sæ ﬂi-o
înapoieze într-o strânsæ legæturæ cu a Sa. ,,Când renunﬂi la voinﬂa øi
înﬂelepciunea ta øi înveﬂi de la Hristos, vei fi primit în Împæræﬂia lui
Dumnezeu.”25
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Nu este nici o putere în cer sau pe pæmânt care sæ ne poatæ forﬂa sæ
facem acest pas simplu. Sæ pæstræm în minte cæ aceøti paøi mici din
planul de mântuire al lui Dumnezeu sunt cei pe care Satana încearcæ sæ
ne împiedice sæ-i înﬂelegem øi sæ-i facem. Puterea celui ræu asupra
noastræ poate sæ fie ruptæ printr-un pas atât de mic – predarea voinﬂei
noastre lui Dumnezeu în fiecare zi. El øtie cæ noi avem cheia în mâinile
noastre. Vei face acest pas øi vei folosi cheia? Ea va deschide pentru
tine sursa de putere cereascæ prin legætura ta cu Dumnezeu.
Note:
1. Calea cætre Hristos, p. 26.
2. Mærturii pentru comunitate, vol. 4, p. 542.
3. Temperanﬂæ, p. 276.
4. Testimonies to Ministers, p. 79.
5. Mærturii pentru comunitate, vol. 2, p. 169.
6. Dietæ øi hranæ, p. 35.
7. Parabolele Domnului Hristos, p. 97.
8. The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 977.
9. Parabolele Domnului Hristos, p. 97.
10. Patriarhi øi profeﬂi, p. 41.
11. Selected Messages, vol. 2, p. 352-353.
12. Mærturii pentru comunitate, vol. 5, p. 294.
13. Calea cætre Hristos, p. 47.
14. Solii cætre tineret, p. 153.
15. Solii cætre tineret, p. 154.
16. Solii cætre tineret, p. 154.
17. Tragedia Veacurilor, p. 510.
18. Temperanﬂæ, p. 16.
19. Hristos Lumina lumii, p. 125.
20. Tragedia Veacurilor, p. 530.
21. Hristos Lumina lumii, p. 38.
22. Faptele Apostolilor, p. 518.
23. Cæminul Advent, p. 401.
24. Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 61.
25. Selected Messages, vol. 1, p. 110.
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2. PERFECT LEGAL
,,Voi fiﬂi dar desævârøiti, dupæ cum øi Tatæl vostru ceresc este
desævârøit.” Matei 5:48. Aceastæ afirmaﬂie din predica lui Hristos de pe
munte ne spune clar cæ planul lui Dumnezeu pentru om nu s-a schimbat
niciodatæ. El l-a creat pe om desævârøit.
Când Adam a decæzut de la starea de perfecﬂiune, familia omeneascæ
i-a moøtenit vinovæﬂia. Cu toate acestea, condiﬂia omului decæzut nu
micøoreazæ cu nimic cerinﬂa de desævârøire declaratæ de Isus în Matei
5:48.
Dumnezeu are însæ un plan prin care omul poate sæ îndeplineascæ
cerinﬂele. Acest plan este îndeajuns de simplu pentru a fi înﬂeles de om,
øi în acelaøi timp atât de cuprinzætor încât numai Dumnezeu i-ar putea
dovedi adâncimea. Ioan 3:16.
Satana, prezentând omului caracterul lui Dumnezeu într-un mod
fals, a fæcut ca planul de mântuire sæ fie înﬂeles greøit. Ca urmare, omul
a næscocit multe metode pentru a atinge perfecﬂiunea. Îi compætimim
pe hinduøi, care se rostogolesc pe un pat de ﬂepi, dar, pe de altæ parte,
noi încercæm sæ atingem acelaøi scop prin facerea de fapte bune pe
care, aøa cum suntem ispitiﬂi cæ credem, un creøtin bun ar trebui sæ le
facæ dacæ vrea sæ ajungæ în cer.
Nu conteazæ cât de asemænætoare adeværului este o contrafacere. O
contrafacere tot o contrafacere ræmâne. Cu cât pare mai aproape de
adevær, cu atât devine mai înøelætoare, de aceea ,,cea mai puternicæ
fortæreaﬂæ a viciului în lumea aceasta nu este viaﬂa nelegiuitæ a
pæcætosului inveterat sau a omului decæzut øi lepædat de lume, ci viaﬂa
aceea care, altfel, pare virtuoasæ, onorabilæ øi nobilæ, dar în care este
nutrit un pæcat, este îngæduit un viciu.”1
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Pæcatul acela poate sæ fie neînsemnat. Dar nu gravitatea pæcatului
este atât de importantæ, cât refuzul de a recunoaøte natura malignæ a
pæcatului øi de a-I preda lui Isus ræzvrætirea noastræ. Ceea ce întristeazæ
inima lui Isus este rezistenﬂa faﬂæ de lucrarea Lui în vieﬂile noastre, cæci
El nu poate face nimic cât timp noi nu suntem gata sæ ne læsæm lucraﬂi
precum lutul în mâna olarului.
Planul lui Dumnezeu este relatat pe scurt în Calea cætre Hristos.
,,Pentru Adam a fost posibil, înainte de cæderea sa în pæcat,
sæ-øi formeze un caracter drept prin ascultare de legea lui
Dumnezeu. Dar el a dat greø øi, prin pæcatul sæu, natura noastræ
este decæzutæ, iar prin noi înøine nu putem ajunge neprihæniﬂi.
Deoarece suntem pæcætoøi, nesfinﬂi, nu putem pæzi în mod
desævârøit legea cea sfântæ a lui Dumnezeu. Noi nu avem o
neprihænire a noastræ, cu care sæ facem faﬂæ, sæ ræspundem
cerinﬂelor legii lui Dumnezeu. Dar Domnul Hristos a gæsit o cale
de scæpare pentru noi. El a træit pe Pæmânt în mijlocul încercærilor
øi ispitelor, aøa cum trebuie sæ træim øi noi. El a træit o viaﬂæ færæ
pæcat. A murit pentru noi øi acum Se oferæ sæ ia pæcatele noastre
øi sæ ne dea în schimb neprihænirea Sa. Dacæ ne predæm Lui øi-L
primim ca Mântuitor personal, atunci, aøa pæcætoasæ cum ar fi
viaﬂa noastræ, noi suntem socotiﬂi neprihæniﬂi pentru El øi prin El.
Caracterul Domnului Hristos este pus atunci în locul caracterului
nostru, øi suntem primiﬂi înaintea lui Dumnezeu ca øi când n-am fi
pæcætuit niciodatæ.”2
Iatæ planul minunat al lui Dumnezeu prezentat într-un singur pasaj.
Acest plan este însæ mult mai complex decât pare la prima vedere.
Pavel ne spune: ,,...cæci a binevoit sæ ne descopere taina voinﬂei Sale,
dupæ planul pe care-L alcætuise în Sine Însuøi, ca sæ-l aducæ la îndeplinire
la plinirea vremilor, spre a-Øi uni iaræøi într-unul în Hristos toate
lucrurile: cele din ceruri øi cele de pe pæmânt.” Efeseni 1:9,10.
Imagineazæ-ﬂi! Întregul Univers adus la o armonie desævârøitæ prin
uimitoarea forﬂæ de atracﬂie a dragostei lui Dumnezeu, prin Isus Hristos,
Domnul nostru!
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Dar asta nu este tot. Noi obﬂinem øi o moøtenire, ,,...fiind rânduiﬂi
mai dinainte, dupæ hotærârea Acelui care face toate dupæ sfatul voii
Sale.” Efeseni 1:11. Îﬂi poﬂi imagina ce implicæ faptul ca noi vom deveni
moøtenitori? Înseamnæ cæ noi suntem cu adeværat membri ai familiei
Sale, carnea øi oasele Lui. Suntem mai mult decât adoptaﬂi, suntem
altoiﬂi în adeværata viﬂæ. Vom vorbi mai mult despre aceasta într-un
capitol urmætor.
Acum, de vreme ce în planul lui Dumnezeu, Isus este forﬂa în jurul
cæreia se învârte întregul Univers øi fiecare fiinﬂæ este legatæ de El cu
corzi de iubire, înﬂelegem cæ acel caracter plin de dragoste al lui Hristos
(haina Sa de neprihænire), care îmi este oferit mie, unui pæcætos, este
singura cale prin care îngerii, locuitorii altor lumi øi bærbaﬂii øi femeile
din toate ﬂærile de pe Pæmânt cad de acord færæ urmæ de îndoialæ cæ ne
aflæm în siguranﬂæ pentru veønicie. Doar când ajungem sæ avem un
caracter ca al Sæu putem avea o stabilitate ce nu poate fi zdruncinatæ.
Cu siguranﬂæ am înﬂeles pânæ acum cæ singura cale spre desævârøire
este prin îndreptæﬂire – ca øi cum nu am fi pæcætuit niciodatæ. Sper
totodatæ cæ este limpede faptul cæ îndreptæﬂirea înseamnæ atribuirea
caracterului desævârøit al lui Hristos unui pæcætos imperfect øi neajutorat.
,,Ce este îndreptæﬂirea prin credinﬂæ? Este lucrarea lui
Dumnezeu de a tævæli slava omului în ﬂærânæ, øi de a face pentru
om ceea ce nu stæ în puterea lui de a face pentru sine însuøi. Când
oamenii îøi væd propria nimicnicie, atunci sunt pregætiﬂi sæ fie
îmbræcaﬂi cu neprihænirea lui Hristos.” 3
Sæ privim acum la procesul îndreptæﬂirii. Biblia îl explicæ læmurit
într-o singuræ propoziﬂie: ,,Deci, fiindcæ suntem socotiﬂi neprihæniﬂi,
prin credinﬂæ, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus
Hristos.” Romani 5:1. Cu alte cuvinte, moartea lui Hristos Îi dæ dreptul
sæ îndreptæﬂeascæ pe oricine doreøte sæ fie îndreptæﬂit. ,,Pe crucea de pe
Golgota, El a plætit ræscumpærarea rasei noastre. Astfel, El a câøtigat
dreptul de a-i salva pe cei prinøi în capcana marelui amægitor.”4 Credinﬂa
este, deci, doar mijlocul, øi nu baza pentru îndreptæﬂire. Noi nu stæm pe
temeiul credinﬂei, ci credinﬂa ne dæ posibilitatea de a sta în picioare,
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încrezându-ne în cuvântul lui Dumnezeu. Credinﬂa este mai realæ decât
toate cele cinci simﬂuri. (Vezi The SDA Bible Commentary, vol 6, p.
1073.)
Sæ privim acum problema credinﬂei dintr-o altæ perspectivæ. Pavel
afirmæ: ,,Totuøi, fiindcæ øtim cæ omul nu este socotit neprihænit prin
faptele Legii, ci numai prin credinﬂa în Isus Hristos, am crezut øi noi în
Hristos Isus, ca sæ fim socotiﬂi neprihæniﬂi prin credinﬂa în Hristos, iar
nu prin faptele Legii; pentru cæ nimeni nu va fi socotit neprihænit prin
faptele Legii.” Galateni 2:16
Sæ analizæm afirmaﬂia din The Review and Herald, 24 Aprilie 1888:
,,Noi ar trebui sæ studiem viaﬂa Mântuitorului nostru pentru
cæ El este singurul exemplu desævârøit pentru om. Ar trebui sæ
contemplæm sacrificiul de pe Calvar øi sæ privim la grozævia
pæcatului øi la dreptatea legii. Studiind despre ræscumpærare vom
cæpæta putere øi vom fi înnobilaﬂi. Înﬂelegerea caracterului lui
Dumnezeu va fi adâncitæ øi, având în minte întregul plan de
mântuire, vom fi capabili sæ îndeplinim mandatul divin. Având o
convingere puternicæ, putem da mærturie oamenilor despre
caracterul neschimbætor al legii, demonstrat prin moartea lui
Hristos pe cruce, despre natura perfidæ a pæcatului øi despre
dreptatea lui Dumnezeu în îndreptæﬂirea credinciosului prin Isus,
cu condiﬂia ascultærii sale ulterioare de statutele guvernærii lui
Dumnezeu în cer øi pe pæmânt.”5
Te rog sæ reciteøti ultima propoziﬂie din paragraful anterior øi sæ
observi cu ce condiﬂie îl îndreptæﬂeøte Dumnezeu pe om.
Noi nu putem înﬂelege acest fel de credinﬂæ. Aceasta este credinﬂa
din planul minunat al lui Dumnezeu de mântuire, aøa cum mi se aplicæ
mie – un pæcætos. Tot ce putem spune este: ,,Doamne, cred, ajutæ
necredinﬂei mele.”
Sunt aøa de bucuros cæ Dumnezeu a dat fiecærui om mæsura
credinﬂei! Øi câtæ credinﬂæ înseamnæ aceasta? Suficientæ pentru a întinde
mâna dupæ ajutor, precum særmanul tatæ al cærui fiu era posedat de
demoni. Credinﬂa noastræ doar Îi deschide uøa lui Hristos, pentru ca El

Perfect legal 25

sæ ne poatæ ajuta dupæ nevoile noastre øi gloria Sa. Isus nu este doar
autorul, ci øi ,,desævârøirea credinﬂei noastre”. Evrei 12:2.
Procesul îndreptæﬂirii este, deci, unul legal. Când avem de fæcut o
lucrare legalæ trebuie sæ gæsim pe cineva calificat pentru a o îndeplini.
Isus este singurul calificat sæ facæ lucrarea noastræ legalæ. ,,Pe crucea
de pe Golgota, El a plætit ræscumpærarea rasei noastre. Astfel, El a
câøtigat dreptul de a-i salva pe cei prinøi în capcana marelui amægitor.”6
În timp ce soldaﬂii bæteau cuiele în mâinile Mântuitorului, ,,Domnul
Hristos câøtiga dreptul sæ devinæ apærætorul omului în prezenﬂa lui
Dumnezeu.”7 Îndreptæﬂirea, fiind un proces legal, poate sæ se ocupe doar
cu statutul nostru legal (dosarul nostru) øi nu cu noi personal. Când un
criminal este iertat în urma unui proces legal, statutul lui în faﬂa legii se
schimbæ, dar caracterul ræmâne neafectat.
Pentru acelaøi motiv, îndreptæﬂirii îi urmeazæ neprihænirea. Aceasta
nu este nicidecum o neprihænire inferioaræ sau incompletæ. Nu este
nimic ce timpul, experienﬂa, talentul sau efortul sæ poatæ adæuga acestui
dar extraordinar. Isus a træit în lume timp de treizeci øi trei de ani øi
jumætate øi a dezvoltat un caracter desævârøit. Acesta este darul Sæu
nespus de mare pentru noi.
Lasæ-ﬂi imaginaﬂia sæ se întindæ pânæ la cele mai îndepærtate limite
øi tot vei gæsi cæ este imposibil sæ te gândeøti la ceva ce ai putea adæuga
acestui dar unic al desævârøirii Sale atribuite nouæ.
În acest aspect este tentatæ natura umanæ sæ creadæ cæ desævârøirea
nu poate fi de fapt a noastræ dacæ nu lucræm cumva pentru a o dezvolta.
Existæ, desigur, o lucrare pe care noi o avem de fæcut, o lucrare grea øi
dureroasæ, pe care o vom vedea clar puﬂin mai târziu. Totuøi, trebuie sæ
pæstræm în minte cæ doar Dumnezeu poate sæ facæ lucrarea Sa øi doar
omul poate sæ facæ lucrarea lui. Este imposibil pentru Dumnezeu sæ
facæ lucrarea omului øi totodatæ sæ fie consecvent cu propriile legi, øi
este imposibil pentru om sæ îndeplineascæ lucrarea lui Dumnezeu,
deoarece nu stæ în puterea sa.
Sfinﬂirea – neprihænirea lui Dumnezeu împærtæøitæ – este procesul
care delimiteazæ în mod læmurit lucrarea noastræ de a Lui øi o clarificæ.
Vom vorbi despre sfinﬂire într-un capitol urmætor.
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Prin procesul îndreptæﬂirii suntem creditaﬂi ca ascultætori de
poruncile lui Dumnezeu. (Vezi Christ Our Righteousness, p. 99, The
Review and Herald, 22 August 1893.)
,,Deci, fiindcæ suntem socotiﬂi neprihæniﬂi prin credinﬂæ, avem pace
cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos”. Romani 5:1. Isus nu
doar mæ îndreptæﬂeøte, ci El aduce pacea între mine – pæcætosul, øi
Dumnezeu – Creatorul meu, faﬂæ de care m-am ræzvrætit. ,,Credinciosul
nu este chemat la a face pace cu Dumnezeu; el nu a putut øi nu va putea
niciodatæ realiza aceasta. Ceea ce are el de fæcut este sæ-L accepte pe
Hristos ca ,,pacea Sa”, cæci prin Hristos avem pace øi apropiere de
Dumnezeu.”8
,,Fiindcæ umblarea dupæ lucrurile firii pæmânteøti este vræjmæøie
împotriva lui Dumnezeu, cæci ea nu se supune legii lui Dumnezeu, øi
nici nu poate sæ se supunæ. Deci, cei ce sunt pæmânteøti nu pot sæ placæ
lui Dumnezeu.” Romani 8:7-8. Firea pæmânteascæ este o expresie care
ar trebui sæ-l determine pe fiecare membru al bisericii sæ reacﬂioneze.
Contrar credinﬂelor populare, firea pæmânteascæ nu se referæ la omul
din lume care nu-L cunoaøte pe Dumnezeu, ci mai degrabæ la omul din
bisericæ; este vorba de omul care-L cunoaøte pe Dumnezeu, dar nu
cautæ sæ-L cunoascæ mai bine.
Pavel se referæ la trei stæri ale fiinﬂei umane: omul natural, omul
pæmântesc øi omul spiritual. 1 Corinteni 2:14-15, 3:1. Fiecare dintre
noi træim la unul dintre aceste niveluri. Cel natural constituie natura pe
care o moøtenim la naøtere. Nivelul spiritual este natura care ni se oferæ
de cætre Dumnezeu atunci când ne naøtem din nou øi continuæm sæ
creøtem în Hristos. Natura pæmânteascæ se aflæ între acestea douæ. Este
acea naturæ nouæ oferitæ omului la naøterea din Duh, øi nu din carne, dar
care nu a crescut ,,...pânæ la statura plinætæﬂii lui Hristos” – Efeseni 4:13.
Aceasta este starea omului, aøa cum este descrisæ de Ioan în
Apocalipsa 3:14-22 ,,...nici rece, nici în clocot... cældicel... nici rece,
nici în clocot, am sæ te værs din gura Mea...”
,,Metafora værsærii din gura Lui înseamnæ cæ El nu poate sæ
prezinte nici rugæciunile, nici exprimærile voastre de iubire faﬂæ
de Dumnezeu. El nu poate nicicum sæ aprobe învæﬂæturile date de
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voi din Cuvântul Sæu øi nici lucrarea voastræ spiritualæ. El nu poate
sæ prezinte serviciile voastre religioase cu rugæmintea de a vi se
da har.”9
Suntem conøtienﬂi de faptul cæ dacæ rugæciunile noastre nu sunt
unse cu Spiritul Domnului Isus, Dumnezeu nu ne aude. ,,Nimeni nu
vine la Tatæl decât prin mine”, a spus Isus în Ioan 14:6. Aceasta ne
pune într-o posturæ în care trebuie sæ luæm o decizie. De aceea a spus
Isus: ,,...O, dacæ ai fi rece sau în clocot.” Apocalipsa 3:15. Versetul 18
continuæ: ,,Te sfætuiesc sæ cumperi de la Mine aur curæﬂit prin foc...”
Trebuie sæ pæstræm în minte faptul cæ omul poate sæ-øi procure acest
aur curæﬂit prin foc færæ bani sau altæ platæ. Isaia 55:1.
Cineva a spus: ,,Victoria se naøte din crizæ.” Criza noastræ este
nevoia de a conøtientiza completa nebunie a condiﬂiei de cældicel øi de
a simﬂi reala noastræ nevoie dupæ aurul pe care Dumnezeu ne sfætuieøte
sæ-l cumpæræm. Aici avem nevoie de o înﬂelepciune specialæ, pentru cæ
mulﬂi au ajuns în acest punct urmând planul lui Satana. Ei cred cæ scapæ
de problemele lor, când în realitate cel ræu îi conduce spre probleme
mai adânci.
A ,,întoarce foaia”, a ,,te hotærî sæ faci mai bine”, a ,,fi mai
credincios” sunt idei bune, dar ele nu au puterea de a schimba viaﬂa.
,,Dupæ cum aluatul, atunci când este amestecat cu fæina,
lucreazæ din læuntru în afaræ, tot aøa este øi cu reînnoirea inimii pe
care harul lui Dumnezeu o lucreazæ ca sæ transforme viaﬂa. Numai
o schimbare exterioaræ nu este suficientæ pentru a ne aduce în
armonie cu Dumnezeu. Sunt mulﬂi aceia care încearcæ sæ se
schimbe, corectând un obicei ræu, sau altul, øi ei nædæjduiesc ca în
acest fel sæ devinæ creøtini; însæ ei n-au început de unde trebuia.
Prima noastræ lucrare de îndreptare trebuie sæ înceapæ cu inima.”10
(Vezi de asemenea Selected Messages, vol. 1, p. 353.)
Decizia pe care trebuie sæ o luæm este aceea de a-i da voie gândului
lui Hristos sæ devinæ al nostru. ,,Sæ aveﬂi în voi gândul acesta, care era
øi în Hristos Isus.” Filipeni 2:5.
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,,Dumnezeu a luat toate mæsurile ca sæ putem ajunge asemenea
Lui øi El va face aceasta pentru toﬂi cei care nu se împotrivesc
printr-o voinﬂæ stricatæ, care sæ lase færæ putere harul Sæu.”
,,Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire negræitæ, øi iubirea noastræ
se trezeøte faﬂæ de El pe mæsuræ ce înﬂelegem ceva din lungimea,
lærgimea, adâncimea øi înælﬂimea acestei iubiri atrægætoare a
Domnului. Prin cunoaøterea iubirii Sale, doveditæ faﬂæ de noi pe
când eram încæ pæcætoøi, inima împietritæ se înmoaie, se supune,
iar pæcætosul este transformat øi ajunge un fiu al cerului. Dumnezeu
nu Se foloseøte de mæsuri constrângætoare; mijlocul pe care îl
întrebuinﬂeazæ El pentru a izgoni pæcatul din inimæ este iubirea.
Cu ajutorul ei, El transformæ mândria în umilinﬂæ, iar vræjmæøia øi
necredinﬂa în iubire øi credinﬂæ.”11
Având credinﬂa ca vehicul øi dragostea ca energie, fiecare dintre
ele venind de la Hristos, putem înﬂelege cu uøurinﬂæ cæ procesul trebuie
sæ fie øi al Lui. Slavæ Domnului! Este al Lui de drept, I-a fost însuøit
prin moartea Sa nesilitæ pe cruce. ,,Acolo, la crucea de pe Golgota, El
a plætit ræscumpærarea rasei noastre. Astfel, El a câøtigat dreptul de a-i
salva pe cei prinøi în capcana marelui amægitor.”12 Aceasta aratæ clar
faptul cæ Hristos a avut grijæ de orice consideraﬂie legalæ cerutæ de Legea
sfântæ a lui Dumnezeu, înainte ca El sæ vinæ în salvarea omului cæzut în
groapa pæcatului. Cæci Hristos este Mielul înjunghiat de la întemeierea
lumii. Apocalipsa 13:8.
Cu siguranﬂæ putem mærturisi acum cæ planul lui Dumnezeu aduce
la tæcere acuzaﬂiile Satanei potrivit cærora omul, odatæ ce a pæcætuit, îi
aparﬂine lui. Ce binecuvântare este acest dar nemæsurat prin care
Dumnezeu îi oferæ omului înapoi voinﬂa pe care Adam a pierdut-o atunci
când a cæzut! Darul recâøtigærii voinﬂei ne face în stare sæ putem iubi,
servi øi asculta de alt stæpân, chiar dacæ øtim cæ singuri nu avem puterea
de a duce la îndeplinire ceea ce am hotærât sæ facem.
Acea alegere i-a conferit lui Dumnezeu libertatea de a-Øi îndeplini
planul de îndreptæﬂire legalæ a mea, un pæcætos, prin caracterul Lui
desævârøit pe care l-a dezvoltat aici pe Pæmânt, în timp ce era ademenit
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prin cele mai crunte ispite ale Satanei. De aceea citim în Scripturæ: ,,ca
øi când n-ar fi pæcætuit niciodatæ”, øi Satana nu poate face nimic. Iatæ
motivul pentru care atunci când ,,Fiul væ va face slobozi, veﬂi fi cu
adeværat slobozi”.
Dæ-mi voie sæ repet, te rog. Vehiculul este credinﬂa, sursa de putere
este dragostea, procesul este planul de mântuire øi, slavæ Numelui Sæu
sfânt, este valabil în orice loc din întreaga lume. Nu este doar valabil,
ci constituie unica sursæ de bucurie autenticæ øi de fericire pentru întreaga
lume.
Note:
1. Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 94.
2. Calea cætre Hristos, p. 62.
3. The Review and Herald, 16 Septembrie 1902, Christ, Our
Righteousness, p. 104.
4. Questions on Doctrine, p. 672.
5. Christ, Our Righteousness, p. 35.
6. Questions on Doctrine, p. 672.
7. Hristos Lumina lumii, p. 744.
8. Selected Messages, vol. 1, p. 395.
9. Mærturii pentru comunitate, vol. 6, p. 408.
10. Parabolele Domnului Hristos, p. 97.
11. Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 76, 77.
12. Questions on Doctrine, p. 672.
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3. CÂT DE BINE ÎNSEAMNÆ
DESÆVÂRØIT?
,,Ce planuri faceﬂi voi împotriva Domnului? El le zædærniceøte!
Nenorocirea nu va veni de douæ ori.” Naum 1:9. Aceste cuvinte ale
Scripturii constituie una dintre cele mai uimitoare promisiuni din
întreaga Biblie.
Cuvântul Domnului declaræ, de asemenea: ,,Deci, dacæ Fiul væ va
face slobozi, veﬂi fi cu adeværat slobozi.” Ioan 8:36. Aceastæ fægæduinﬂæ
extraordinaræ potrivit cæreia omul nu va mai eøua niciodatæ va fi
împlinitæ prin libertatea pe care El ne-o oferæ. Ne este zugrævit aici un
timp din viitorul apropiat când, nici mæcar în gând, pæcatul nu-øi va
mai aræta faﬂa-i hidoasæ.
Prima reacﬂie pe care o putem avea la acest gând este ideea cæ,
odatæ ce tot ræul va fi înlæturat, nu va mai exista nici o înclinaﬂie cætre
pæcat, iar ascultarea va fi naturalæ. Totuøi, aceasta a fost condiﬂia în cer
când a apærut pæcatul. Øi daﬂi-mi voie sæ væ reamintesc faptul cæ omul
se depærteazæ cel mai mult de Dumnezeu în vremuri de liniøte øi
prosperitate. Nu este aceasta una dintre problemele majore ale bisericii
de astæzi? ,,Bogat, îmbogæﬂit...”, dar lipsit de dragoste. Apocalipsa 3:17.
Cum poate face Dumnezeu o promisiune aøa de cuprinzætoare? În
Maleahi 4:1, Dumnezeu spune cæ focul care va distruge Pæmântul va
îndepærta øi pæcatul în acest proces, atât rædæcina cât øi ramura. În Ioan
15:5, Isus spune: ,,Eu sunt viﬂa, voi sunteﬂi mlædiﬂele...” Isus le vorbea
aici ucenicilor dupæ ce unul dintre ei se separase de grupul celor
doisprezece. Nu ar fi la fel de adeværat sæ spunem cæ Satana este øi el o
rædæcinæ? – Rædæcina pe care cresc ramurile lumii? Acestea vor fi
distruse prin foc.
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Dar trebuie sæ privim mult mai adânc pentru a vedea ce este implicat
în promisiunea lui Dumnezeu din Naum 1:9, care declaræ cæ duømanul
nu se va mai ridica a doua oaræ. Acest prim duøman a apærut prin faptul
cæ a privit la sine însuøi!
Datoritæ libertæﬂii oferite tuturor fiinﬂelor create de Dumnezeu, a
existat întotdeauna posibilitatea ca rædæcina pæcatului sæ aparæ. Cum
poate promite Dumnezeu cæ nici unul dintre ræscumpæraﬂii Sæi, ori cineva
din lumile necæzute, sau chiar vreun înger în cer nu se va mai ræzvræti
niciodatæ împotriva Sa, nici mæcar în gând? Minune a minunilor, acesta
va fi impactul planului de mântuire pentru toate creaturile lui Dumnezeu!
El, care cunoaøte viitorul, ne asiguræ cæ va fi întocmai aøa cum spune
promisiunea.
Lucrarea lui Dumnezeu este încheiatæ deja pentru locuitorii cerului.
Lumile locuite øi îngerii s-au putut bucura cæ au fost eliberaﬂi de prezenﬂa
îngerilor ræi øi a Satanei. Apocalipsa 12:12. Însæ locuitorii acestui
Pæmânt, aflat în carantinæ, sunt pe deplin conøtienﬂi de prezenﬂa
diavolului øi a lucrætorilor sæi.
Pentru unii dintre noi însæ, pæcatul nu a devenit încæ ,,prea pæcætos”.
Natura sa mortalæ nu a ajuns pânæ la noi ca malignæ. Cumva noi credem
cæ vom putea sæ ne debarasæm de influenﬂa sa vræjitæ chiar înainte de a
pæøi în cer.
,,Perfecﬂiunea angelicæ a eøuat în cer. Perfecﬂiunea umanæ a eøuat
în Eden... Singura noastræ speranﬂæ este încrederea totalæ în sângele
Aceluia care îl poate salva deplin pe cel ce vine la Dumnezeu prin El.”1
Aceastæ salvare totalæ înseamnæ o salvare de sine, nu în sine. Natura
malignæ a pæcatului iese la ivealæ atunci când ne punem încrederea mai
degrabæ în noi decât în Cuvântul lui Dumnezeu.
Poate fi oare acesta motivul pentru care existæ în lumea noastræ de
azi o chemare færæ precedent a oamenilor din toate clasele sociale la
exprimarea sinelui? Naﬂiunile cer independenﬂæ. Metropolele, oraøele
øi satele îøi declaræ fiecare autoritatea. Familiile se destramæ aproape la
fel de repede cum se formeazæ. Copiii ,,fac ce vor” ca un rezultat direct
al atmosferei exprimærii de sine care a pætruns în lume.
Satana îøi face bine lucrarea. Astfel, afirmarea øi valoarea personalæ
sunt declarate a fi ræspunsul atât la problemele personale cât øi la cele
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publice. Gândiﬂi-væ la ce a dat naøtere acest spirit cu mult timp în urmæ,
în cer. ,,Noi nu ne putem pæstra eul øi totuøi sæ întræm în Împæræﬂia lui
Dumnezeu. Dacæ dorim sæ atingem desævârøirea, acest lucru va fi posibil
doar prin renunﬂarea la sine øi primirea gândului lui Hristos.”2
Gândurile egoiste nu doar cæ nu sunt potrivite pentru cer, ci ,,atunci
când eul este amestecat în lucrarea noastræ, adeværul pe care îl aducem
altora nu ne sfinﬂeøte, purificæ øi înnobileazæ inima; el nu va da mærturie
pentru noi ca fiind vase potrivite pentru a fi folosite de Stæpân.”3
Cum putem noi sæ fim goliﬂi de noi înøine? Evrei 12:6 ne spune cæ
,,Domnul pedepseøte ... pe orice fiu pe care-l primeøte”, pentru a
îndepærta orice rædæcinæ de sine care ar putea apærea pentru a ne tulbura.
,,Luaﬂi seama ca nu cumva sæ nu voiﬂi sæ ascultaﬂi pe Cel ce væ
vorbeøte...” Evrei 12:25. Cât de uøor este sæ ascunzi eul în spatele unei
aparente neînﬂelegeri a Celui care vorbeøte! Dumnezeu nu ne promite
cæ vom înﬂelege totul înainte de a ræspunde chemærii Sale. Evrei 11 ne
descoperæ un numær mare de credincioøi care nu au înﬂeles scopul lui
Dumnezeu, însæ, cu toate acestea, toﬂi au ascultat. Abel, Enoh, Noe øi
Avraam sunt doar câﬂiva dintre ei. Unii ar putea numi acest lucru o
credinﬂæ oarbæ. Dar aø dori sæ væ reamintesc cæ fiii lui Dumnezeu
,,...umblæ prin credinﬂæ, nu prin vedere.” 2 Corinteni 5:7.
Cât de bine înseamnæ desævârøit? Perfecﬂiunea nu este o stare a
binelui care trebuie atinsæ, ci mai degrabæ o stare de încredere implicitæ
în Dumnezeu færæ îndoialæ sau întrebæri. Aceasta a fost caracteristica
ce a marcat viaﬂa lui Iov øi care I-a permis lui Dumnezeu sæ spunæ
despre Iov cæ era ,,...un om færæ prihanæ øi curat la suflet...” Iov 1:8.
Domnul l-a læudat în ciuda faptului cæ Iov mærturiseøte în capitolul
42:6: ,,...mi-e scârbæ de mine øi mæ pocæiesc în ﬂærânæ øi cenuøæ.” Noe
a fost declarat a fi ,,...neprihænit ... øi færæ patæ...” – Genesa 6:9. Totuøi,
ca øi în cazul lui Lot, Moise, Avraam, David øi Solomon, raportul biblic
al vieﬂilor lor descoperæ imperfecﬂiunea lor.
Cât de bine înseamnæ, atunci, desævârøit? Depinde.
,,Dupæ cum aluatul, atunci când este amestecat cu fæina,
lucreazæ din læuntru în afaræ, tot aøa este øi cu reînnoirea inimii pe
care harul lui Dumnezeu o lucreazæ ca sæ transforme viaﬂa. Numai
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o schimbare exterioaræ nu este suficientæ pentru a ne aduce în
armonie cu Dumnezeu. Sunt mulﬂi aceia care încearcæ sæ se
schimbe, corectând un obicei ræu, sau altul, øi ei nædæjduiesc ca în
acest fel sæ devinæ creøtini; însæ ei n-au început de unde trebuia.
Prima noastræ lucrare de îndreptare trebuie sæ înceapæ cu inima.”4
,,Cine depune eforturi sæ pæzeascæ poruncile lui Dumnezeu
numai dintr-un simﬂæmânt al datoriei, pentru cæ i se cere sæ facæ
acest lucru – nu va ajunge niciodatæ sæ aibæ bucuria ascultærii. El
nici nu cunoaøte ascultare. Când cerinﬂele lui Dumnezeu sunt
considerate o povaræ, pentru cæ ele vin în conflict cu înclinaﬂiile
firii, atunci putem øti cæ viaﬂa aceasta nu este o viaﬂæ de creøtin.
Adeværata ascultare este lucrarea unui principiu læuntric. Ea
izvoræøte din iubirea pentru neprihænire, din iubire faﬂæ de Legea
lui Dumnezeu. Esenﬂa întregii neprihæniri constæ în credincioøia
faﬂæ de Ræscumpærætorul nostru.”5
Dumnezeu are un plan prin care noi putem fi gæsiﬂi desævârøiﬂi – nu
prin eforturi omeneøti, ,,ca sæ nu se laude nimeni”. Desævârøirea este
un dar minunat al lui Isus Hristos, oferit tuturor celor care cred.
,,Legea cere neprihænire – o viaﬂæ neprihænitæ, un caracter
desævârøit; øi aøa ceva omul nu poate da. El nu poate satisface
cerinﬂele Legii sfinte a lui Dumnezeu. Dar Isus Hristos, venind ca
om pe Pæmânt, a træit o viaﬂæ sfântæ øi a dezvoltat un caracter
desævârøit. El le oferæ pe acestea ca un dar de bunævoie tuturor
celor care vor dori sæ le primeascæ.”6
Cât de bine înseamnæ desævârøit? Desævârøirea este o împlinire
divinæ revelatæ în viaﬂa Domnului nostru Isus pe Pæmânt. Viaﬂa Lui ne
descoperæ ce înseamnæ încrederea deplinæ, dependenﬂa totalæ de Tatæl
pentru supravieﬂuirea zilnicæ øi pentru îndeplinirea voii lui Dumnezeu.
El Øi-a terminat lucrarea – a îndeplinit totul în dreptul nostru –
øtiind cæ noi, prin propria putere, nu am fi putut niciodatæ face ceea ce
pretinde Legea lui Dumnezeu. Care este partea noastræ? Exercitarea
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voinﬂei! Alege sæ ai încredere în El! Chiar dacæ øtim cu nu vom putea
face ceea ce decidem sæ facem, prin alegerea noastræ deschidem uøa
pentru ca Hristos sæ facæ în dreptul nostru ceea ce noi nu putem face
pentru noi. Astfel, în adevær, copilul lui Dumnezeu alege sæ aibæ
încredere în toate lucrurile. De aici înainte partea sa este de a-L læsa pe
Hristos sæ lucreze în el øi de a refuza sæ permitæ diferitelor circumstanﬂe
sau situaﬂii sæ creeze îndoialæ cu privire la metoda prin care lucreazæ
Dumnezeu.
Când refuzæm sæ punem la îndoialæ metoda Lui de a lucra în noi, øi
credem cæ El øtie ce face, atunci vom fi învæﬂat secretul biruinﬂei lui
Hristos – chiar în faﬂa unei aparente înfrângeri.
Permiteﬂi-mi sæ închei acest capitol citând paragraful meu preferat,
care mi-a fost de un real folos, izvorât din pana celei care a træit ce a
scris:
,,Prezenﬂa Tatælui L-a cuprins pe Hristos øi nu I s-a întâmplat
nimic altceva decât ce a îngæduit iubirea nemærginitæ, pentru
binecuvântarea omenirii. Acesta era izvorul Sæu de mângâiere øi
este øi pentru noi. Acela care este pætruns de Spiritul Domnului
Hristos ræmâne în Hristos. Lovitura ﬂintitæ spre el cade asupra
Mântuitorului, care îl înconjoaræ cu prezenﬂa Sa. Øi orice vine
asupra lui, vine de la Hristos. El n-are nevoie sæ se împotriveascæ
ræului, deoarece Domnul este apærarea sa. Nimic nu-l poate atinge,
decât dacæ îngæduie El, øi toate lucrurile (îngæduite) lucreazæ
împreunæ spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28.”7
Cât de bine înseamnæ desævârøit? Tot binele pe care îl vom avea
noi vreodatæ este pur øi simplu o încredere deplinæ în Isus. ,,Prin meritele
Domnului Hristos, prin neprihænirea Sa, care ne este acordatæ prin
credinﬂæ, noi trebuie sæ tindem spre desævârøirea caracterului creøtin.”8
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Note:
1. The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1132, The Signs of the
Times, 30 Decembrie 1889.
2. Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 143.
3. Selected Messages, vol. 1, p. 405.
4. Parabolele Domnului Hristos, p. 97.
5. Parabolele Domnului Hristos, p. 97, 98.
6. Hristos Lumina lumii, p. 762.
7. Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 71.
8. Mærturii pentru comunitate, vol. 5, p. 744.
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4. O RELIGIE DE CIMITIR
,,Nu øtiﬂi cæ toﬂi câﬂi am fost botezaﬂi în Isus Hristos, am fost botezaﬂi
în moartea Lui?” Romani 6:3. Cei mai mulﬂi creøtini care au fost botezaﬂi
prin imersiune sunt pe deplin conøtienﬂi cæ au fost botezaﬂi în numele
Tatælui, al Fiului øi al Duhului Sfânt. Dar mult prea puﬂini sunt conøtienﬂi
de faptul cæ botezul este în moartea lui Hristos.
Pavel spune: ,,Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaﬂi
împreunæ cu El, pentru ca, dupæ cum Hristos a înviat din morﬂi, prin slava
Tatælui, tot aøa øi noi sæ træim o viaﬂæ nouæ.” Romani 6:4.
Botezul simbolizeazæ experienﬂa unei morﬂi care ar fi trebuit sæ aibæ
loc deja în viaﬂa credinciosului. Moartea de care se vorbeøte aici este
moartea naturii cu care am fost næscuﬂi. Acea naturæ veche, imposibil
de schimbat, este potrivitæ numai pentru moarte. Rezultatul natural al
morﬂii este îngroparea a ceva ce nu mai are posibilitatea revenirii la
viaﬂæ. De fapt, Pavel afirmæ chiar cæ ,,...omul nostru cel vechi a fost
ræstignit împreunæ cu El, pentru ca trupul pæcatului sæ fie dezbræcat de
puterea lui, în aøa fel ca sæ nu mai fim robi ai pæcatului.” Romani 6:6.
,,Færæ îndoialæ, marea dificultate pentru majoritatea
credincioøilor este faptul cæ ei încearcæ sæ træiascæ viaﬂa lui Hristos
færæ ca mai întâi sæ fi murit moartea lui Hristos. Ei gândesc cæ
Hristos a murit pentru ca noi sæ nu mai avem nevoie sæ murim, øi
astfel, prin credinﬂa în Hristos, speræ sæ træiascæ færæ a muri întâi.
Pavel a spus: ,,Cei ce sunt pæmânteøti nu pot sæ placæ lui
Dumnezeu” – Romani 8:8, øi ,,cei ce sunt ai lui Hristos Isus øi-au
ræstignit firea pæmânteascæ...” – Galateni 5:24”.1
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O înﬂelegere claræ a importanﬂei acestui lucru este absolut necesaræ
daca vrem ca drumul nostru în toværæøia Domnului sæ fie victorios.
,,Naøterea din nou este o experienﬂæ raræ în veacul nostru.
Acesta este motivul pentru care existæ atât de multæ confuzie în
biserici. Mulﬂi, atât de mulﬂi din cei ce pretind cæ au Numele lui
Hristos sunt nesfinﬂiﬂi øi profani. Ei au fost botezaﬂi, dar au fost
îngropaﬂi vii. Eul nu a murit øi de aceea nu au înviat la o viaﬂæ
nouæ în Hristos.”2
Afirmaﬂia de mai sus a fost scrisæ în anul 1897. Færæ îndoialæ, ea ar
fi la fel de adeværatæ astæzi. Pavel afirmæ mai departe: ,,Cæci, dacæ este
cineva în Hristos, este o fæpturæ nouæ. Cele vechi s-au dus: iatæ cæ toate
lucrurile s-au fæcut noi.” 2 Corinteni 5:17.
De ce este necesar ca vechea naturæ sæ moaræ? Isus ræspunde:
,,Pentru cæ oricine va vrea sæ-øi scape viaﬂa, o va pierde; dar oricine îøi
va pierde viaﬂa pentru Mine, o va câøtiga.” Matei 16:25. Se pare cæ nu
se poate face nimic pentru a vindeca vechea naturæ pæcætoasæ a omului.
Ea pur øi simplu trebuie sæ moaræ. Daca vrem o viaﬂæ nouæ, cea veche
trebuie sæ treacæ.
Meade MacGuirre, în cartea sa, His Cross and Mine (Crucea Lui
sau a mea), ne oferæ o introspecﬂie care ne este folositoare.
,,Este o mare diferenﬂæ între pæcate øi pæcat. Mulﬂi oameni
întâmpinæ dificultæﬂi serioase în viaﬂa lor de creøtini pentru cæ nu
înﬂeleg aceastæ diferenﬂæ. În spatele tuturor actelor noastre de
cælcare a legii se aflæ principiul pæcatului din care acestea izvoræsc.
Chiar dacæ toate faptele noastre rele au fost iertate, noi tot
continuæm sæ pæcætuim. Ceva mai mult decât iertarea pæcatelor
trebuie fæcut pentru noi.”3
MacGuirre continuæ:
,,Aici este necesar sæ vedem distincﬂia între pæcat øi pæcate.
Dumnezeu este oricând gata ca, prin meritele lui Hristos, sæ ne
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ierte pæcatele – acte de neascultare, cælcæri ale legii divine – ca
ræspuns la rugæciunea pocæinﬂei øi a credinﬂei. Dar Dumnezeu nu
poate ierta pæcatul.
Pæcatul este natura care ne duce la neascultare de legea lui
Dumnezeu. Natura cu care noi venim în lume nu se schimbæ, aøa
cum citim în cuvintele Mântuitorului: ,,Ce e næscut din carne este
carne, øi ce este næscut din Duh este duh.” Ioan 3:6. Singura cale
de a scæpa de o naturæ rea este moartea. Singurul mijloc prin care
putem primi o naturæ bunæ este naøterea din nou.”4
Moartea este singura modalitate prin care ne putem debarasa de
vechea naturæ.
Iatæ cum are loc aceastæ moarte în omul credincios. Pasiunile josnice
îøi au locul lor în trup øi lucreazæ prin el. Cuvintele carne sau de carne
sau poftele trupului se referæ la natura josnicæ. Nouæ ni se porunceøte
sæ ræstignim trupul, cu patimile øi poftele sale. Cum? Producând durere
trupului? Nu. Ceea ce doresc sæ fac este sæ ucid tentaﬂia de a pæcætui; sæ
omor gândul corupt. Vreau ca fiecare gând sæ fie controlat de Isus
Hristos. (Vezi Faptele Apostolilor, p. 127-128.)
În Romani 6, Pavel declaræ cæ moartea naturii vechi este realæ. În
versetul 11 ni se cere sæ admitem cæ aceasta este o realitate! Aici se
poticnesc mulﬂi creøtini. Este atât de uøor sæ crezi cæ aceastæ experienﬂæ
este o expresie teologicæ, în loc de a o privi ca pe ceva real øi practic!
Satana este responsabil pentru acest raﬂionament. Când Dumnezeu
afirmæ ceva, Satana va susﬂine contrariul, va modifica sau va încerca sæ
modifice acel lucru pentru a-i servi cauzei sale. Satana øtie cæ în
momentul în care creøtinul va crede cu adeværat cæ natura sa veche este
într-adevær rea, puterea lui va fi înfrântæ.
Pentru a întæri pretenﬂiile sale cæ experienﬂa morﬂii nu este una realæ,
Satana încearcæ sæ-i facæ pe creøtini sæ træiascæ din ce în ce mai mult
prin sentimente decât prin credinﬂæ. Aøa îl face pe credincios sæ
pæcætuiascæ. Apoi el se întoarce øi îl învinovæﬂeøte pe omul respectiv
pentru cæderea în pæcat, øi foloseøte experienﬂa cæderii ca pe o dovadæ
cæ vechea naturæ nu este moartæ. Satana pur øi simplu foloseøte
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raﬂionamentul perfect care spune: ,,Dacæ vechea ta naturæ era moartæ,
nu ai fi fost ispitit”.
În acest punct creøtinul trebuie sæ înceteze a încerca sæ raﬂioneze
prin prisma sentimentelor care îi stræbat fiinﬂa. El trebuie ca, în ciuda
sentimentelor, sæ creadæ Cuvântul lui Dumnezeu.
Dacæ el s-a predat lui Dumnezeu, atunci øtie cæ ,,...cei ce sunt ai lui
Hristos Isus, øi-au ræstignit firea pæmânteascæ împreunæ cu patimile øi
poftele ei”. Galateni 5:24. Trebuie sæ ne întoarcem mereu la Cuvântul
lui Dumnezeu øi sæ încetæm sæ argumentæm sugestiile lui Satana, dacæ
vrem sæ ræmânem creøtini. Dumnezeu spune cæ natura ta cea veche
este moartæ, chiar dacæ ai cæzut în pæcat prin ispitire. Satana, dimpotrivæ,
spune cæ nu este moartæ. Întrebarea la care trebuie sæ ræspundem acum
este nu ce credem, ci pe cine credem.
Cum pot sæ fac faﬂæ acestor sentimente? Citeøte din nou capitolul 1
øi observæ faptul cæ Satana este maestru în a lucra cu sentimentele
noastre. Afirmaﬂia urmætoare întæreøte acest lucru:
,,Noi ar trebui sæ ne predæm zilnic lui Dumnezeu øi sæ credem
cæ El acceptæ sacrificiul nostru færæ a cerceta dacæ avem acel
sentiment care sæ corespundæ credinﬂei noastre. Sentimentele øi
credinﬂa sunt atât de diferite una de alta pe cât este de departe
estul de vest. Credinﬂa nu depinde de sentimente. Noi trebuie sæ
strigæm la Dumnezeu cu sinceritate, prin credinﬂæ, fie cæ simﬂim,
fie cæ nu, øi apoi sæ ne træim rugæciunile. Asigurarea øi dovada
noastræ sunt Cuvântul lui Dumnezeu øi, dupæ ce am cerut, trebuie
sæ credem færæ sæ ne îndoim.”5
Pentru a ne ajuta sæ vedem cât de subtilæ este aceasta chestiune a
credinﬂei versus sentimente, sæ gândim limpede în timp ce citim
urmætorul citat:
,,Dumnezeu trebuie slujit din principiu, øi nu din sentiment...
Nu confundaﬂi credinﬂa cu sentimentul. Acestea sunt distincte.
Credinﬂa trebuie sæ fie exercitatæ. Noi trebuie sæ punem aceastæ
credinﬂæ continuu la lucru. Sæ credem, sæ credem! Credinﬂa voastræ
sæ aducæ binecuvântarea, øi aceasta va fi a voastræ. Sentimentele
voastre nu au nimic de-a face cu aceastæ credinﬂæ. Când credinﬂa
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aduce binecuvântare inimii voastre øi voi væ bucuraﬂi de aceastæ
binecuvântare, bucuria aceasta pe care o simﬂiﬂi nu mai este
credinﬂæ, ci sentiment.”6
Ultima propoziﬂie din paragraful de mai sus nu este foarte uøor de
înﬂeles. Te rog, citeøte-o încæ o datæ. Acum sæ privim mai atent la ea.
Evident, de la credinﬂæ la sentiment este un pas foarte mic. Cu alte
cuvinte, putem spune cæ a træi prin credinﬂæ cere o vigilenﬂæ constantæ
pentru a nu aluneca în træirea prin sentimente.
Un exemplu biblic clar ne-ar putea ajuta în acest punct. În Luca
10:17, Biblia spune: ,,Cei øaptezeci s-au întors plini de bucurie, øi au
zis: ,,Doamne, chiar øi dracii ne sunt supuøi în Numele Tæu.” Sesizeazæ
bucuria pe care au afiøat-o aceøti misionari întorøi. Niciodatæ înainte
nu mai avuseseræ o asemenea experienﬂæ. Bucuria lor trebuie sæ fi fost
foarte mare, de vreme ce este menﬂionatæ în mod special.
Acum ascultæ ræspunsul lui Hristos în versetul 18: ,,Am væzut pe
Satana cæzând ca un fulger din cer.” Ce mai ræspuns! Aproape væd
expresia feﬂei lucrætorilor! Cu siguranﬂæ a fost ceva discuﬂie printre acei
oameni. ,,Probabil nu a înﬂeles ce am spus. De ce este atât de trist? Nu
pot sæ-L înﬂeleg.” Unii poate chiar au încercat sæ clarifice vestea.
Isus însæ ræspundea dintr-o experienﬂæ îmbeløugatæ despre care ei
nu cunoøteau nimic. Gândul lui Hristos s-a întors la cæderea lui Lucifer,
øi ceea ce spunea El era doar ,,Væd aici acelaøi spirit pe care l-am væzut
în Satana cu mult timp în urmæ”. Lui Satana îi fusese datæ binecuvântarea
unei mari puteri; el a tresæltat de bucurie, dar a uitat binecuvântarea
mai mare a relaﬂiei cu Sursa puterii. Cuvintele-cheie care ne relevæ
solemnul adevær sunt ,,ne sunt supuøi”.
Citeøte acum versetele 19 øi 20. ,,Iatæ cæ v-am dat putere sæ cælcaﬂi
peste øerpi øi peste scorpii, øi peste toatæ puterea vræjmaøului: øi nimic
nu væ va putea vætæma. Totuøi, sæ nu væ bucuraﬂi de faptul cæ duhurile
væ sunt supuse; ci bucuraﬂi-væ cæ numele voastre sunt scrise în ceruri.”
Cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu a putut sæ o reverse
– o binecuvântare care a costat viaﬂa Fiului lui Dumnezeu – a fost datæ
la o parte øi redusæ la ceva færæ valoare comparativ cu scoaterea
demonilor. Calvarul a fost preﬂul plætit pentru ca noi sæ avem numele
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scrise în cer. Hristos putea da puterea de a scoate demoni færæ nici un
sacrificiu din partea Lui. Cât de adesea ne gândim mai mult la un coø
de cumpæræturi aøezate într-un mod miraculos pe treptele din faﬂa uøii
atunci când eram în nevoie, decât la darul lui Dumnezeu de a ne permite
sæ fim membri ai familiei Sale, ,,...din carnea Lui øi os din oasele Sale.”
Efeseni 5:30.
Acum cæ am atins problema træirii prin sentimente, sæ revenim la
chestiunea tratærii acestor sentimente. Strângem din dinﬂi øi le suportæm?
Le ignoræm øi speræm cæ vor dispærea? Este mai bine sæ ne exprimæm
sentimentele øi astfel sæ ne eliberæm de tensiune sau stres? Astfel de
soluﬂii sunt date de cætre oameni competenﬂi în consiliere.
Putem trata mult mai uøor problema sentimentelor noastre dacæ,
înainte de toate, verificæm sursa acestora. Trebuie sæ pæstræm în minte
faptul cæ Dumnezeu lucreazæ cu inima (mintea) øi cæ lucrarea Lui este
dinspre interior spre exterior. Satana, pe de altæ parte, lucreazæ prin
sentimente øi strategia sa constæ în a lucra dinspre exterior spre interior.
Dumnezeu motiveazæ toate acﬂiunile noastre prin raﬂiune. Satana le
motiveazæ prin simﬂuri; el trece cu vederea procesul raﬂionærii. Te rog
aminteøte-ﬂi: ,,Nu existæ decât douæ puteri care controleazæ mintea
oamenilor – puterea lui Dumnezeu øi puterea lui Satana.”7 Având aceste
lucruri în minte este mai uøor sæ conøtientizæm care este sursa
sentimentelor øi sæ øtim ce sæ facem cu ele.
Dar cum rezolvæm problema sentimentelor, chiar atunci când øtim
cæ sunt de la cel ræu? Trebuie se ne aducem aminte de sfatul aflat în
Cæminul Adventist, p. 128: ,,Daﬂi morﬂii ispita spre pæcat.” Lucrul acesta
este imposibil de înfæptuit prin propriile puteri. Acum este momentul
în care trebuie sæ folosim puterea voinﬂei.
Trebuie sæ alegem sæ-L credem pe Dumnezeu în ciuda propriilor
sentimente. Apoi trebuie sæ admitem cu sinceritate cæ nu ne putem
controla sentimentele øi sæ fugim la Domnul în rugæciune,
recunoscându-ne neputinﬂa, øi mulﬂumindu-I pentru puterea Sa cea mare
øi dorinﬂa de a ne elibera. El ne va elibera! Sentimentele vor trece øi
pacea va domni în inimile noastre.
Poate va fi nevoie sæ facem acest lucru de multe ori pânæ ce Satana
se va convinge cæ nu ne vom læsa controlaﬂi de el prin sentimente. Mergi
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prin credinﬂæ – cu sau færæ sentimente. Gândeøte-te mereu: ,,Sunt mort,
øi viaﬂa mea este ascunsæ cu Hristos în Dumnezeu”. Coloseni 3:3. Ce
poate face Satana cu o persoanæ moartæ? Când voinﬂa este folositæ pentru
a alege øi ceea ce nu putem duce la îndeplinire, Dumnezeu este glorificat,
cæci Lui Îi place sæ facæ pentru noi ceea ce ne este imposibil nouæ sæ
facem pentru noi înøine.
Poate cæ o religie de cimitir nu ni se pare prea atrægætoare; sunt
sigur cæ nici lui Isus nu I s-a pærut. Cu toate acestea, este singura cale
de a ieøi biruitor în aceastæ problemæ pæcatului. El le-a spus grecilor
care au venit sæ-L vadæ chiar înainte de moartea Sa: ,,...dacæ græuntele
de grâu, care a cæzut pe pæmânt, nu moare, ræmâne singur; dar dacæ
moare, aduce multæ roadæ.” Ioan 12:24.
Permite-mi sæ-ﬂi sugerez cæ cimitirul tæu poate fi propria casæ, locul
de muncæ, biroul sau orice loc unde eul se ridicæ în timpul activitæﬂilor
de zi cu zi. A ræmâne creøtin cere mult mai mult decât o crucificare
zilnicæ a eului. Împreunæ cu Pavel, noi trebuie sæ ,,purtæm întotdeauna
cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca øi viaﬂa lui
Isus sæ se arate în trupul nostru. (...) Astfel cæ, în noi lucreazæ moartea,
iar în voi viaﬂa.” 2 Corinteni 4:10,12.
Existæ un singur mod prin care noi îi putem atrage pe alﬂii la Isus, øi
nu la noi. Dacæ eul este ascuns (crucificat), Isus este revelat. ,,Domnul
Hristos aøteaptæ cu mult dor sæ Se manifeste în Biserica Sa. Când
caracterul Domnului Hristos va fi în mod desævârøit reprodus în poporul
Sæu, atunci El va veni sæ-i ia la Sine ca fiind ai Sæi.”8
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The Life of Victory, de Meade MacGuirre, p. 35.
The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1075, Manuscript 148, 1897.
His Cross and Mine, de Meade MacGuirre, p. 80.
His Cross and Mine, de Meade MacGuirre, p. 91.
Selected Messages, vol. 2, p. 243.
Mærturii pentru comunitate, vol. 1, p. 167.
Temperanﬂæ, p. 276.
Parabolele Domnului Hristos, p. 69.
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5. CREØTINUL NU SE FACE,
SE NAØTE
Experienﬂa naøterii din nou despre care se vorbeøte adesea în Noul
Testament este adesea foarte greøit înﬂeleasæ. Pentru mulﬂi, ea înseamnæ
doar a crede în Isus. Pentru alﬂii, a fi næscut din nou înseamnæ a-L
accepta pe Isus ca Mântuitor personal; în timp ce o altæ categorie pune
semn de egalitate între botezul prin scufundare øi naøterea din nou.
Daﬂi-mi voie sæ sugerez cæ naøterea din nou, aøa cum este ea ilustratæ
în Cuvântul lui Dumnezeu, este o experienﬂæ atât de dinamicæ øi
revitalizantæ încât multor oameni li se pare dificil sæ accepte în mod
literal ceea ce învaﬂæ Scriptura.
,,Oricine este næscut din Dumnezeu nu pæcætuieøte, pentru cæ
sæmânﬂa Lui ræmâne în el; øi nu poate pæcætui, fiindcæ este næscut din
Dumnezeu.” 1 Ioan 3:9.
,,Oricine crede cæ Isus este Hristosul, este næscut din Dumnezeu; øi
oricine iubeøte pe Cel ce L-a næscut, iubeøte øi pe cel næscut din El.”
1 Ioan 5:1,
,,Pentru cæ oricine este næscut din Dumnezeu biruieøte lumea; øi
ceea ce câøtiga biruinﬂæ asupra lumii este credinﬂa noastræ.” 1 Ioan 5:4.
Vedem aøadar cæ naøterea din nou constituie puterea vieﬂii creøtine.
Sæ descoperim mai departe cum putem experimenta personal, în mod
autentic, aceastæ putere. Ioan spune: ,,Øi mærturisirea este aceasta:
Dumnezeu ne-a dat viaﬂa veønicæ, øi aceastæ viaﬂæ este în Fiul Sæu. Cine
are pe Fiul, are viaﬂa, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaﬂa.”
1 Ioan 5:11,12.
Este oare posibil ca, în cæutarea noastræ arzætoare dupæ adevær, sæ
neglijæm sæ înﬂelegem ,,Cine” este Adeværul? Se poate întâmpla ca, în
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aceastæ cæutare, sæ întâmpinæm un factor care ne orbeøte,
împiedicându-ne sæ vedem adeværul. Vom încerca sæ descoperim ce
anume poate avea un efect atât de orbitor asupra cercetætorilor sinceri,
øi cum sæ netezim calea pentru ca aceastæ experienﬂæ uimitoare a naøterii
din nou sæ aibæ loc.
,,Iatæ Eu stau la uøæ, øi bat. Dacæ aude cineva glasul Meu øi deschide
uøa, voi intra la el, voi cina cu el, øi el cu Mine.” Apocalipsa 3:20.
Aparent aceste cuvinte sunt adresate bisericii laodiceene de astæzi, pentru
cæ ele fac parte din mesajul special al lui Isus cætre biserica Sa din
zilele din urmæ. Este deci absolut necesar sæ ræspundem acestei întrebæri
repetate atât de des: ,,Cum sunt eu næscut din nou?” Sau este aceasta
doar o experienﬂæ verbalæ? Este ea literalæ? Dacæ este literalæ, la cât de
mult din viaﬂa mea îi oferæ acces lui Isus, la viaﬂa mea religioasæ, la
afacerile mele, la timpul meu liber? Cât de departe trebuie sæ merg
înainte ca El sæ intre în viaﬂa mea?
,,Orice gând trebuie adus în supunere faﬂæ de Domnul Hristos.
Orice tendinﬂe animalice trebuie sæ fie supuse puterilor mai înalte
ale sufletului. Iubirea lui Dumnezeu trebuie sæ domneascæ mai
presus de orice; Domnul Hristos trebuie sæ ocupe un tron
neîmpærﬂit. Trupurile noastre trebuie sæ fie considerate ca fiind
proprietatea cumpæratæ de El. Mædularele trupului trebuie sæ devinæ
unelte ale neprihænirii.”1
În mod evident, aceastæ experienﬂæ implicæ mai mult decât
disponibilitatea de a spune adio obiceiurilor rele, naturii decæzute, iubirii
de lume øi lucrurilor pæmânteøti. Orice gând trebuie sæ fie sub controlul
Sæu. Toate înclinaﬂiile naturale, øi chiar trupul trebuie sæ reflecte
neprihænirea Lui.
Pentru ca acest lucru sæ fie realizat, Isus a spus: ,,Te sfætuiesc sæ
cumperi de la Mine aur curæﬂit prin foc, ca sæ te îmbogæﬂeøti; øi haine
albe, ca sæ te îmbraci cu ele, øi sæ nu ﬂi se vadæ ruøinea goliciunii tale; øi
doctorie pentru ochi, ca sæ-ﬂi ungi ochii, øi sæ vezi.” Apocalipsa 3:18.
,,Ce anume înseamnæ ticæloøia øi goliciunea celor care se simt bogaﬂi
øi cred cæ nu duc lipsæ de nimic? Este lipsa neprihænirii lui Hristos.”2
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Nici mæcar o credinﬂæ puternicæ în învæﬂæturile corecte din punct de
vedere doctrinal ale bisericii nu pot sæ mântuiascæ pe cineva. Isus trebuie
sæ aibæ control deplin asupra fiecærui aspect din viaﬂa noastræ. Nu este
o cerinﬂæ arbitraræ a Mântuitorului; este pur øi simplu una din legile
divine naturale ale lui Dumnezeu. Legea este cea care spune:
,,…umblarea dupæ lucrurile firii pæmânteøti este vræjmæøie împotriva
lui Dumnezeu…” Romani 8:7.
Din acest motiv a venit Nicodim la Isus în timpul nopﬂii. Inima lui
era grea pentru cæ tânjea dupæ neprihænirea lui Hristos øi asigurarea
mântuirii, dar nu øtia cum sæ le obﬂinæ. Isus a înﬂeles nevoia lui øi a
mers direct la ﬂintæ: ,,…dacæ un om nu se naøte din nou, nu poate vedea
Împæræﬂia lui Dumnezeu.” Ioan 3:3. Bogæﬂia lui Nicodim, influenﬂa,
realizærile personale, nu au avut nici o valoare în îndeplinirea cerinﬂelor
exprimate de Isus pentru ca naøterea din nou sæ poatæ avea loc.
Aceasta era criza lui Nicodim. Nefiind în stare sæ înﬂeleagæ
ræspunsul, el a întrebat: ,,Cum se poate face aøa ceva?” Ioan 3:9. Isus îi
spusese deja: ,,Ce este næscut din carne, este carne, øi ce este næscut din
Duh, este duh.” – versetul 6. Nicodim închidea ochii la aceastæ realitate.
Eul era încæ viu în el.
Afirmaﬂia lui Isus rostitæ faﬂæ de Nicodim este valabilæ øi astæzi.
Firea pæmânteascæ nu poate crucifica ceea ce este pæmântesc, indiferent
de cât de multe promisiuni am face øi câte angajamente ne-am lua, øi
indiferent de cât de mult efort sincer am depune. Întotdeauna va fi o
micæ pærticicæ din ,,eu” care este încæ viu øi care va vrea sæ preia
conducerea din nou øi din nou. Cineva a spus cæ e mai bine sæ te gândeøti
la ,,eu” ca la ceva ræu decât sæ nu te gândeøti de loc.
Hristos stæ la uøa bisericii Sale, implorând: ,,...Dacæ aude cineva
glasul Meu øi deschide uøa, voi intra la el...” Apocalipsa 3:20. De ce ni
se prezintæ Isus în aceastæ? Pentru cæ noi, ca øi Nicodim, suntem încæ
orbi faﬂæ de ,,eu”. Încæ trebuie sæ înﬂelegem cæ un om nu se face creøtin,
ci se naøte.
Mulﬂi creøtini sinceri cred cæ, prin ajutorul lui Dumnezeu, firea cea
veche – pæmânteascæ – poate fi curæﬂatæ, purificatæ øi eliberatæ de ræu,
øi astfel ei vor putea sæ træiascæ victorioøi pentru Dumnezeu. Aceasta
este contrafacerea lui Satana. Planul lui este sæ-i determine pe oameni
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sæ creadæ cæ natura umanæ poate fi schimbatæ. Satana øtie cæ aceasta
este menitæ doar morﬂii, dar el încearcæ sæ acopere adeværul cu minciuni
øi sæ ne orbeascæ.
,,Viaﬂa de creøtin nu este o modificare sau o îmbunætæﬂire a celei
vechi, ci o transformare a firii. Se produce moartea faﬂæ de eu øi faﬂæ de
pæcat øi o viaﬂæ cu totul nouæ. Schimbarea aceasta nu se poate produce
decât prin lucrarea puternicæ a Duhului Sfânt.”3
,,Hristos a venit pe Pæmânt îmbræcând haina umanitæﬂii øi ca
reprezentant al oamenilor, pentru a aræta, în ræzboiul cu Satana, cæ omul,
aøa cum a fost creat de Dumnezeu, dacæ se aflæ în legæturæ cu Tatæl øi
cu Fiul, poate sæ asculte de toate cerinﬂele divine.”4
Meritæ sæ zæbovim mai mult asupra acestui citat. Aici aflæm motivul
pentru care a fost absolut necesar ca Isus sæ se întrupeze în natura
nepæcætoasæ pe care a avut-o Adam înainte de cædere. Dumnezeu îl
poate modela dupæ voia Sa numai pe cel ce este næscut din Duh. Natura
pæcætoasæ este instabilæ øi nu se lasæ modelatæ de Maestru. Poate cæ
dorinﬂa existæ în minte, însæ firea este de neschimbat. Rezultatul va fi
un eøec.
Când Isus a spus: ,,...dacæ græuntele de grâu, care a cæzut pe pæmânt,
nu moare, ræmâne singur...” – Ioan 12:24, este evident cæ vorbea despre
botezul care simbolizeazæ moartea.
,,Naøterea din nou este o experienﬂæ raræ în veacul nostru.
Acesta este motivul pentru care existæ atât de multæ confuzie în
biserici. Mulﬂi, atât de mulﬂi din cei ce pretind cæ au Numele lui
Hristos sunt nesfinﬂiﬂi øi profani. Ei au fost botezaﬂi, dar au fost
îngropaﬂi vii. Eul nu a murit øi de aceea nu au înviat la o viaﬂæ
nouæ în Hristos.”5
,,Dar tuturor celor ce L-au primit, adicæ celor ce cred în Numele
Lui, le-a dat dreptul sæ se facæ copii ai lui Dumnezeu; næscuﬂi nu din
sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”
Ioan 1:12,13. Este clar cæ Inspiraﬂia ne învaﬂæ cu privire la necesitatea
omului de a se naøte din nou înainte de a deveni fiu al lui Dumnezeu,
membru al familiei Sale. Moartea trebuie sæ preceadæ viaﬂa.
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Soluﬂia la aceastæ problemæ se aflæ dincolo de puterea omului. Chiar
øi în natura lui pæcætoasæ, el îøi poate exercita voinﬂa datæ de Dumnezeu
øi poate alege sæ moaræ øi sæ fie næscut din nou.
Acest proces este descris în capitolul întâi al cærﬂii de faﬂæ. Nu putem
controla naøterea noastræ naturalæ dar, slavæ Domnului, avem de jucat
un rol esenﬂial în experienﬂa naøterii din nou. Putem alege sæ fim næscuﬂi
din nou. Dar chiar øi în aceastæ experienﬂæ trebuie sæ existe o legæturæ
cu Tatæl øi cu Fiul. Aceasta se realizeazæ prin îndreptæﬂire.
Tatæl îl îndreptæﬂeøte pe credincios pe baza acceptærii lui Isus øi a
ispæøirii Sale de la cruce înfæptuite în dreptul credinciosului.
Isus a træit având o legæturæ directæ cu Tatæl. El a spus: ”…Fiul nu
poate face nimic de la El Însuøi…” Ioan 5:19. Viaﬂa Lui de ascultare
faﬂæ de fiecare cerinﬂæ divinæ nu a fost træitæ independent de Tatæl, ci
sutæ la sutæ în dependenﬂæ de El. Prin aceasta, viaﬂa Lui este un exemplu
desævârøit, demn de urmat.
Isus ne spune: ,,Færæ Mine nu puteﬂi face nimic…” Ioan 15:5. Færæ
Isus, chiar øi în urma experienﬂei naøterii din nou, noi nu putem îndeplini
cerinﬂele divine. Dar când Isus locuieøte în noi, aøa cum Tatæl a locuit
in El, ascultarea devine posibilæ. El o realizeazæ în noi. Nu este aceasta
o veste bunæ?
Iatæ acum întrebarea care se pune: ,,Care este cerinﬂa divinæ de care
trebuie sæ ascult?” Gæsim ræspunsul în urmætorul citat: ,,Dumnezeu ne
cere o predare deplinæ a inimii înainte ca El sæ ne poatæ îndreptæﬂi. Øi,
pentru ca omul sæ ræmânæ în starea de îndreptæﬂire, este nevoie de
ascultare continuæ printr-o credinﬂæ vie, activæ, care lucreazæ prin
dragoste øi curæﬂeøte sufletul.”6
Vom observa cæ, în timp ce condiﬂia pentru a obﬂine îndreptæﬂirea
este predarea, condiﬂia pentru a o menﬂine este ascultarea continuæ. Ne
face îndreptæﬂirea capabili sæ ascultæm? Nu. Îndreptæﬂirea se ocupæ doar
de statutul nostru legal în faﬂa lui Dumnezeu.
Cum putem îndeplini cea de-a doua condiﬂie? Iatæ cum:
,,Pe mæsuræ ce Dumnezeu lucreazæ în inimæ øi omul îøi predæ
voinﬂa øi coopereazæ cu El, acesta manifestæ în exterior ceea ce
Duhul Sfânt lucreazæ în inimæ; existæ armonie între scopurile inimii
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øi faptele vieﬂii de zi cu zi. Fiecare pæcat trebuie pæræsit øi privit ca
fiind cauza crucificærii Domnului vieﬂii øi al slavei, iar credinciosul
trebuie sæ aibæ o experienﬂæ progresivæ, urmând în mod continuu
exemplul lui Hristos. Prin predare continuæ a voinﬂei, prin ascultare
continuæ putem pæstra binecuvântarea îndreptæﬂirii.”7
Observaﬂi cæ datoria omului este de a-øi preda voinﬂa. Viaﬂa lui
Hristos a fost o viaﬂæ de continuæ supunere. Vom vorbi mai multe despre
aceasta într-un capitol viitor. Ascultarea continuæ este rezultatul sfinﬂirii
despre care vom vorbi chiar în capitolul urmætor. Unora dintre cititori
li s-ar putea pærea cæ natura umanæ a fost prezentatæ ca fiind total
nesemnificativæ. Într-adevær, aceasta este ideea.
,,Când sufletul se predæ lui Hristos, o putere nouæ ia în
stæpânire inima cea nouæ. Se produce o schimbare pe care omul
nu o poate face niciodatæ prin el însuøi. Este o lucrare
supranaturalæ, care aduce un element supranatural în natura
omeneascæ. Fiinﬂa care s-a predat lui Hristos devine fortæreaﬂa
Lui, pe care El o pæstreazæ într-o lume ræzvrætitæ øi vrea ca nici o
altæ autoritate sæ nu fie recunoscutæ acolo, decât a Sa. Un suflet
luat astfel în stæpânire de puterile cereøti nu poate fi biruit de
asalturile lui Satana… Singura apærare împotriva ræului este
locuirea lui Hristos în inimæ, prin credinﬂæ în neprihænirea Lui.
Numai când suntem legaﬂi strâns de Dumnezeu putem rezista
efectelor nesfinﬂite ale iubirii de sine, ale îngæduinﬂei de sine øi
tendinﬂei spre pæcat. Noi putem pæræsi multe obiceiuri rele øi,
pentru câtva timp, putem da la o parte toværæøia lui Satana; dar,
færæ o legæturæ vie cu Dumnezeu prin predarea noastræ faﬂæ de El
în fiecare clipæ, vom fi biruiﬂi.” 8
,,Ce este îndreptæﬂirea prin credinﬂæ? Este lucrarea lui
Dumnezeu de a tævæli slava omului în ﬂærânæ, øi de a face pentru
om ceea ce nu stæ în puterea lui de a face pentru sine însuøi. Când
oamenii îøi væd propria nimicnicie, atunci sunt pregætiﬂi sæ fie
îmbræcaﬂi cu neprihænirea lui Hristos.” 9
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,,De ce este atât de greu de træit o viaﬂæ de lepædare de sine, de
modestie? Pentru cæ aøa-ziøii creøtini nu sunt morﬂi faﬂæ de lume.
De fapt, este uøor sæ træim dupæ ce am murit.” 10
Amintiﬂi-væ, cæile Domnului nu sunt cæile noastre. Calea Lui poate
pærea cæ duce la eøec, însæ ea este singura cale cætre adeværata biruinﬂæ.
Pentru cæ atunci când suntem cu adeværat næscuﬂi din nou,
Noi træim murind.
Puterea vine din slæbiciune.
Prin predare obﬂinem biruinﬂa.
Atunci vom øti cæ un creøtin se naøte, nu se face.
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cæminul Advent, p. 128.
Christ Our Righteousness, p. 90.
Hristos Lumina lumii, p. 172.
The SDA Bible Commentary, vol. 7A, p. 650, The Signs of
the Times, 9 Iunie 1898.
The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1075, Manuscript 148,
1987.
Selected Messages, vol. 1, p. 366.
Selected Messages, vol. 1, p. 397.
Hristos Lumina lumii, p. 324.
Christ Our Righteousness, p. 104.
Solii cætre tineret, p. 127.
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6. CE URMEAZÆ DUPÆ
ÎNDREPTÆﬁIRE?
Dacæ cineva este îndreptæﬂit iar în rapoartele lui din cer scrie ,,ca øi
cum nu ar fi pæcætuit niciodatæ”, ar pærea ciudat sæ doreascæ vreo
adæugire la un aøa raport! A dori aøa ceva doar demonstreazæ o gândire
legalistæ. Existæ încæ dorinﬂa de a face ceva care sæ ne determine sæ
simﬂim cæ este adeværat. Cea mai înaltæ ﬂintæ pentru un om care a fost
îndreptæﬂit este ca, prin credinﬂæ, sæ-øi menﬂinæ poziﬂia nemeritatæ pe
care Dumnezeu, prin dragostea Sa, i-a oferit-o în dar. În momentul în
care am fost îndreptæﬂiﬂi noi am fost, de asemenea, sfinﬂiﬂi. Ambele
stæri sunt obﬂinute doar prin credinﬂæ.
Îndreptæﬂirea se ocupæ cu raportul nostru din cer. Ea schimbæ acest
raport de la cel al unui criminal condamnat la acela al unui om liber –
un raport impecabil, privind inclusiv trecutul.
Sfinﬂirea este planul ceresc prin care criminalul eliberat (acum
membru al familiei lui Dumnezeu) îi poate mulﬂumi continuu lui
Dumnezeu pentru darul nespus de mare al îndreptæﬂirii oferit unui om
nenorocit, care nu merita nimic. Cum face el acest lucru? Dându-i voie
zilnic lui Dumnezeu sæ lucreze în el, dupæ buna Lui plæcere, øi voinﬂa øi
înfæptuirea. Filipeni 2:13.
Partea noastræ este sæ-i permitem lui Dumnezeu sæ lucreze în vieﬂile
noastre, obiønuindu-ne sæ spunem ,,da” de fiecare datæ când Isus
îndeamnæ: ,,Iatæ calea, mergeﬂi pe ea.” Cerinﬂa divinæ pentru aceia care
intræ în cer este ca ei sæ aibæ o încredere totalæ în Isus, færæ sæ se îndoiascæ,
sæ amâne sau sæ se întrebe ,,de ce” sau ,,cum”. Ræspunsul nostru la
cælæuzirea Lui trebuie sæ fie la fel de natural precum floarea care se
întoarce dupæ soare.
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Evident, în drumul nostru spre cer nu trebuie sæ existe îndoialæ cu
privire la îndreptæﬂirea noastræ (neprihænirea atribuitæ) sau la sfinﬂirea
noastræ (neprihænirea împærtæøitæ). Prin îndreptæﬂire ne este atribuitæ
puterea de ascultare pentru acum øi pentru viitor.
,,Cei care aratæ lumii cæ recunosc supunerea faﬂæ de Dumnezeu,
pæzind toate poruncile Sale, sunt acceptaﬂi ca fiind ai Sæi prin
neprihænirea divinæ atribuitæ.”1
,,Noi ar trebui sæ studiem viaﬂa Mântuitorului nostru pentru
cæ El este singurul exemplu desævârøit pentru om. Ar trebui sæ
contemplæm sacrificiul de pe Calvar øi sæ privim la grozævia
pæcatului øi la dreptatea legii. Studiind despre ræscumpærare vom
cæpæta putere øi vom fi înnobilaﬂi. Înﬂelegerea caracterului lui
Dumnezeu va fi adâncitæ øi, având în minte întregul plan de
mântuire, vom fi capabili sæ îndeplinim mandatul divin. Având o
convingere puternicæ, putem da mærturie oamenilor despre
caracterul neschimbætor al legii, demonstrat prin moartea lui
Hristos pe cruce, despre natura perfidæ a pæcatului øi despre
dreptatea lui Dumnezeu în îndreptæﬂirea credinciosului prin Isus,
cu condiﬂia ascultærii sale ulterioare de legile guvernærii lui
Dumnezeu în cer øi pe pæmânt.”2
,,Religia personalæ este, printre noi, oamenii, în declin. Existæ
mult formalism, multæ discuﬂie despre religie; însæ în experienﬂa
noastræ trebuie sæ fie adus ceva mai adânc øi mai solid… Avem
nevoie sæ-L cunoaøtem pe Dumnezeu øi puterea dragostei Sale,
aøa cum sunt descoperite în Hristos, printr-o experienﬂæ practicæ…
Noi trebuie sæ avem un caracter creøtin desævârøit, prin meritele lui
Hristos, prin neprihænirea Lui care ne este atribuitæ prin credinﬂæ.”3
Desævârøirea vine øi ea tot prin îndreptæﬂire, iar prin sfinﬂire aceastæ
stare poate fi pæstratæ. Aceasta va fi condiﬂia noastræ nu numai pânæ la
revenirea lui Isus, ci de-a lungul eternitæﬂii. Va fi bucuria noastræ aceea
de a ne exprima aprecierea în faﬂa întregului Univers pentru darul
nepreﬂuit al lui Hristos, oferit nouæ færæ merit.
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Mântuirea depinde de îndreptæﬂirea care ne este oferitæ gratuit de
cætre Dumnezeu. Atitudinea noastræ faﬂæ de acest dar este exprimatæ
prin modul în care înﬂelegem sfinﬂirea øi prin disponibilitatea de a-I
permite lui Isus sæ ne remodeleze caracterele, astfel încât sæ-l reflecte
pe al Lui. Aceasta este lucrarea Lui, indiferent de metodele folosite
pentru a o duce la îndeplinire. Partea noastræ este sæ ne supunem Lui.
Este sfinﬂirea dovada îndreptæﬂirii? În Ioan 15:5, Isus spune: ,,Cine
ræmâne în Mine, øi în cine ræmân Eu, aduce mult rod…” Roadele
Duhului trebuie sæ se vadæ în toﬂi cei care sunt într-adevær îndreptæﬂiﬂi.
Galateni 5:22,23. Tot ce are de fæcut credinciosul este sæ ræmânæ în
aceastæ relaﬂie cu Hristos, øi astfel va aduce rod. Hristos este viﬂa;
credinciosul este mlædiﬂa. Calitatea de membri ai familiei lui Dumnezeu
este motivul bucuriei noastre. Ar trebui sæ refuzæm sæ nutrim o gândire
condiﬂionalæ. Când suntem altoiﬂi la Viﬂæ, noi devenim parte din ea.
Întotdeauna vom avea nevoie de îndreptæﬂire. Caracterul lui Hristos
este singurul acoperæmânt care poate îndeplini toate cerinﬂele Legii
desævârøite a lui Dumnezeu, de aceea el trebuie sæ fie pæstrat.
,,Vræjmaøul omului øi al lui Dumnezeu nu vrea ca acest adevær
(neprihænirea prin credinﬂæ) sæ fie prezentat în mod læmurit, pentru
cæ el øtie cæ, dacæ oamenii îl acceptæ pe deplin, puterea lui va fi
zdrobitæ. Dacæ el poate controla minﬂile oamenilor, astfel încât
îndoiala, necredinﬂa øi întunericul sæ fie parte din experienﬂa celor
care pretind cæ sunt copii ai lui Dumnezeu, atunci el poate învinge
prin ispite.”4
,,Iatæ cæ v-am dat putere sæ cælcaﬂi peste øerpi øi peste scorpii, øi
peste toatæ puterea vræjmaøului…” Luca 10:19
Este evident cæ majoritatea creøtinilor nu au experimentat în viaﬂa
lor, în mod conøtient, faptul cæ pot træi eliberaﬂi de sub puterea lui Satana.
Aceasta nu înseamnæ, însæ, cæ nu mai suntem supuøi ispitelor, ci odatæ
cu pæcatul, ispita îøi va fi pierdut puterea. Aceasta este o veste bunæ
pentru noi toﬂi!

Ce urmeazæ dupæ îndreptæﬂire? 53

Pæcatul are o influenﬂæ puternicæ asupra familiei umane. El este
atrægætor pentru natura pæcætoasæ, pentru cæ oferæ plæcere pentru
moment. Este senzaﬂional tocmai pentru cæ este interzis; întæreøte spiritul
de independenﬂæ øi este un abuz al puterii de alegere sau al puterii voinﬂei.
Pentru toate acestea, însæ, se gæseøte o soluﬂie în dreptul creøtinului
næscut din nou care umblæ cu Domnul în neprihænire.
Existæ un aspect mult mai subtil al puterii pæcatului pe care trebuie
sæ-l luæm în considerare: ,,...øi puterea pæcatului este Legea” 1 Corinteni
15:56. Termenul grecesc dunamis (abilitate), este tradus aici cu ,,putere”.
Cel mai adesea, el sugereazæ ideea de putere oferitæ înapoi, redatæ.
Cuvîntul ”dinamitæ” are aceeaøi rædæcinæ. Puterea dinamitei constæ în
puterea exploziei. Dacæ legea este ,,puterea pæcatului”, atunci ar trebui
sæ øtim ce anume demonstreazæ valabilitatea acestui lucru. Dumnezeu
nu ne-a descoperit legea ca o reflectare a caracterului Sæu øi, în acelaøi
timp, ca fiind ,,puterea pæcatului”. Legea divinæ a iubirii L-a determinat
pe Dumnezeu sæ-l creeze pe om cu capacitatea de a pæcætui. El i-a dat
posibilitatea de a alege. Este oare posibil ca aici sæ se afle puterea
pæcatului? ,,Ispita este biruitæ atunci când omul, fiind puternic influenﬂat
sæ facæ ceva greøit øi, øtiind cæ poate face lucrul acela, refuzæ, prin
credinﬂæ, ﬂinându-se cu tærie de puterea divinæ.”5
Este interesant de øtiut cæ puterea pe care Isus le-a oferit-o apostolilor
Sæi (menﬂionatæ în Luca 10:19) a fost exousia (autoritate), nu abilitate.
Însæ, în acelaøi verset descoperim cæ puterea vræjmaøului este dunamis
(abilitate). Putem spune, deci, cæ Dumnezeu îi dæ omului autoritate
asupra întregii abilitæﬂi a lui Satana, însæ pæstreazæ sub controlul Sæu
abilitatea øi autoritatea asupra diavolului. Prin Hristos, toatæ puterea
Satanei este înfrântæ, pentru cæ el este un duøman învins.
Coloseni 1:13 spune: ,,El ne-a izbævit de sub puterea (autoritatea)
întunericului, øi ne-a stræmutat în Împæræﬂia Fiului dragostei Lui…”
Eliberarea de sub autoritatea lui Satana øi condiﬂia de membri ai
Împæræﬂiei lui Dumnezeu sunt unul øi acelaøi lucru. ,,Când renunﬂi la
propria voinﬂæ øi înﬂelepciune øi înveﬂi despre Hristos, vei fi primit în
Împæræﬂia lui Dumnezeu.”6
Deoarece legea lui Dumnezeu este o reflectare a caracterului Sæu,
iar Satana încearcæ în mod constant sæ-I reprezinte greøit caracterul, ar
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trebui sæ gæsim aici o cheie prin care sæ putem dezlega taina legii ca
,,putere a pæcatului”.
Israelul din vechime a fost ﬂinut sub controlul lui Satana timp de
secole datoritæ înﬂelegerii greøite a legii lui Dumnezeu øi datoritæ abuzærii
de ea. A fost planul lui Dumnezeu ca legea, aøa cum a fost scrisæ øi
revelatæ la Sinai, sæ fie un îndrumætor prin care oamenii sæ vinæ la
Hristos. Galateni 3:24. Satana a avut însæ alte planuri. El a folosit chiar
aceastæ lege a libertæﬂii pentru a duce în robie. Cum? Prin focalizarea
întregului efort asupra unuia dintre rolurile legii, øi anume acela de a
convinge de pæcat. Pavel scrie: ,,...Astfel dar, dupæ cum printr-o singuræ
greøealæ, a venit o osândæ, care a lovit pe toﬂi oamenii…” Romani 5:18.
Acesta este punctul central al atenﬂiei lui Satana øi puterea lui asupra
omului. El încearcæ sæ ne orbeascæ faﬂæ de restul versetului: ,,...tot aøa,
printr-o singuræ hotærâre de iertare a venit pentru toﬂi oamenii o hotærâre
de neprihænire care dæ viaﬂa.”
Satana a exagerat întotdeauna condamnarea øi apoi a prezentat
ascultarea strictæ de lege ca fiind singura soluﬂie acceptatæ de Dumnezeu.
Omul, descurajat în încercærile lui de a pæzi ceea ce nu poate pæzi prin
propria putere – dunamis, sau autoritate – exousia, a fost astfel învins.
Condamnarea øi vina sunt asociate una cu alta øi formeazæ sursa puterii
lui Satana, pe care o foloseøte în lucrarea sa de a-i înøela pe creøtini.
Convingerea øi vina au fost menite sæ-i arate omului neputinﬂa sa,
pentru ca, în aceastæ situaﬂie extremæ, el sæ se întoarcæ spre Dumnezeu,
care L-a trimis pe Fiul Sæu pentru a rezolva problema pæcatului. Un
pærinte iubitor, atunci când are de-a face cu un copil neascultætor,
manifestæ adesea atât autoritate cât øi abilitate, chiar dacæ va fi greøit
înﬂeles. Pæcatul a fæcut necesaræ o descoperire a legii care a existat din
eternitate, dar care a fost înﬂeleasæ øi aplicatæ greøit. Prin accentuarea
condamnærii, funcﬂia cea mai importantæ a legii – aceea de îndrumætor,
a fost ﬂinutæ ascunsæ ochilor omului.
Condamnarea este o forﬂæ aspræ øi constrângætoare în religiile
creøtine øi pægâne. Mulﬂi reformatori au suferit sub puterea ei.
Creøtinismul în general a luptat cu aceastæ problemæ, însæ doar pentru
a gæsi în cele din urmæ niøte ræspunsuri omeneøti care nu pot genera în
om nici un pic de dragoste pentru Dumnezeu øi nici nu pot induce o
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atitudine corectæ faﬂæ de legea Sa. David a avut ochii deschiøi øi a væzut
legea ca pe un îndrumætor – cale cætre Hristos. Ræspunsul lui a fost:
,,Cât de mult iubesc Legea Ta! Toatæ ziua mæ gândesc la ea.” Ps. 119:97.
Satana a urât legea lui Dumnezeu încæ de la începutul apostaziei
lui, øi a luptat continuu pentru a o schimba. Orice încercare de a folosi
îndreptæﬂirea – atribuirea caracterului lui Hristos omului – ca pe un
mijloc de a schimba sau a înlætura legea lui Dumnezeu, înseamnæ a fi
de acord cu Satana øi a coopera cu el în rebeliunea împotriva lui
Dumnezeu.
Antinomianism, înlæturarea legii lui Dumnezeu, este un ræspuns al
omului la problema pæcatului, care susﬂine prima acuzaﬂie a lui Satana
împotriva lui Dumnezeu.
Omul modern poate gândi cæ legea este incapabilæ sæ-i îndeplineascæ
nevoile. Însæ el are nevoie de Mântuitorul la care îl aduce legea.
Adeværul este cæ omul e cel care are nevoie sæ fie schimbat, nu legea.
Schimbarea este realizatæ prin douæ procese aflate în relaﬂie unul cu
altul, totuøi diferite. Mai întâi, un proces legal care a fost îndeplinit
pentru om de cætre Hristos, pe crucea de la Golgota, când El a luat
locul lui øi a plætit preﬂul pe care noi nu-l puteam plæti øi træi. Astfel,
raportul omului, pæstrat în cer, este schimbat în momentul în care acesta
Îl acceptæ pe Hristos ca Mântuitor øi se aøeazæ sub controlul lui
Dumnezeu. ,,Când omul îøi vede nimicnicia, atunci el este pregætit
pentru a fi îmbræcat cu neprihænirea lui Hristos.”7 Calvarul stæ ca o
dovadæ de netægæduit a imuabilitæﬂii legii lui Dumnezeu. Daca era posibil
ca legea sæ fie schimbatæ sau anulatæ, Calvarul nu ar mai fi fost necesar.
Mulﬂumim Domnului pentru darul de la Calvar, unde Isus a câøtigat
dreptul de a elibera pe captivi din laﬂul marelui înøelætor. (Vezi Hristos
Lumina lumii, p.744.)
,,Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos
Isus, care nu træiesc dupæ îndemnurile firii pæmânteøti, ci dupæ
îndemnurile Duhului.” Romani 8:1. Îndreptæﬂirea rezolvæ problema
condamnærii creøtinului care s-a predat. Mântuitorul a spus: ,,Dumnezeu,
în adevær, n-a trimis pe Fiul Sæu în lume ca sæ judece lumea, ci ca
lumea sæ fie mântuitæ prin El.” Ioan 3:17. Legea convinge încæ, dar
numai Satana este cel care condamnæ. Creøtinul næscut din nou
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(îndreptæﬂit) învaﬂæ cæ, deøi Satana lucreazæ prin sentimentele sale pentru
a-l condamna, Hristos nu condamnæ. ,,Ori în ce ne osândeøte inima
noastræ; cæci Dumnezeu este mai mare decât inima noastræ, øi cunoaøte
toate lucrurile. Preaiubiﬂilor, dacæ nu ne osândeøte inima noastræ, avem
îndræznealæ la Dumnezeu.” 1 Ioan 3:20,21.
Oare înﬂelegem cæ numai væzându-L pe Dumnezeu în adeværata Sa
relaﬂie cu omul – aceea de dragoste, øi nu de condamnare – putem avea
încredere în El? Aceasta este totodatæ o adeværatæ relaﬂie pærinte-copil.
,,În adevær, legea Duhului de viaﬂæ în Hristos Isus, m-a izbævit de Legea
pæcatului øi a morﬂii.” Romani 8:2. Legea Duhului este menitæ sæ ne
înveﬂe cum sæ træim viaﬂa în Isus Hristos, care ne elibereazæ de sub
legea pæcatului øi a morﬂii. De acestea spune Pavel în Romani 7 cæ a
fost eliberat.
Legea pæcatului care spune: ,,…plata pæcatului este moartea…” –
Romani 6:23, are o teribilæ forﬂæ de condamnare asupra noastræ, atunci
când Satana face presiuni asupra noastræ. Planul lui este acela de a ne
forﬂa la pocæinﬂæ prin intermediul unor sentimente groaznice. De multe
ori pocæinﬂa creøtinilor vine în urma dorinﬂei de a fi eliberaﬂi de aceste
sentimente puternice. Dacæ suntem cinstiﬂi, putem vedea cæ în acest
caz egoismul este rædæcina pocæinﬂei. Cuvântul lui Dumnezeu spune:
,,Bunætatea lui Dumnezeu te îndeamnæ la pocæinﬂæ.” Romani 2:4. Nu
prin condamnare, ci privind la Isus atârnând pe crucea de pe Calvar
suntem aduøi la adeværata pocæinﬂæ. Cunoscând realitatea faptului cæ
El condamnæ pæcatul, dar îl iubeøte pe pæcætos, noi vom fi eliberaﬂi.
,,Deci, dacæ Fiul væ face slobozi, veﬂi fi cu adeværat slobozi.” Ioan
8:36.
Pe mæsuræ ce realizæm cæ suntem victimele unei boli incurabile
numite pæcat, care a læsat multe cicatrice, numite obiceiuri, în firea
pæmânteascæ – obiceiuri ce trebuie eradicate – putem înﬂelege cu câtæ
ræbdare øi persistenﬂæ trebuie sæ lucreze Hristos pentru a ne elibera de
aceste obiceiuri. Numai atunci vom putea înﬂelege de ce sfinﬂirea – al
doilea proces – este mijlocul prin care Dumnezeu schimbæ aceste
obiceiuri ale noastre, øi de ce este ea un proces de o viaﬂæ. Aceasta nu
înseamnæ cæ într-o viaﬂæ întreagæ noi vom putea ajunge sæ fim færæ
pæcat, ci ea formeazæ în noi un model de predare totalæ øi dorinﬂæ care Îi
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permite lui Dumnezeu sæ lucreze în noi, øi sæ ne dea, dupæ plæcerea
Lui, øi voinﬂa øi înfæptuirea – Filipeni 2:13.
Îndreptæﬂirea are de-a face cu natura noastræ. Pe mæsura ce moare
faﬂæ de sine, pe mæsuræ ce îi predæ voinﬂa lui Dumnezeu øi Îl invitæ sæ
punæ stæpânire pe viaﬂa sa, creøtinul næscut din nou primeøte o nouæ
naturæ. Aceastæ naturæ este capabilæ sæ se supunæ legii lui Dumnezeu,
în timp ce vechea naturæ ura legea lui Dumnezeu. Romani 8:7. Sfinﬂirea
preia datoria de a remodela caracterul øi a îndepærta obiceiurile care au
fost dezvoltate în vechea naturæ. Aceste obiceiuri øi tendinﬂele moøtenite
sunt lucruri care ne aduc aminte de viaﬂa cea veche, în care eul træia.
Ele sunt cele mai puternice legæturi pe care Satana le are în viaﬂa unui
creøtin næscut din nou. Mulﬂumim lui Dumnezeu cæ pânæ øi aceste
legæturi pot fi rupte prin planul de mântuire!
Note:
Christ Our Righteousness, p. 99.
Christ Our Righteousness, p. 35.
Christ Our Righteousness, p. 81-82.
Christ Our Righteousness, p. 54.
The SDA Bible Commentary, vol.5, p. 1082, The Youth’s
Instructor, 20 Iulie 1899.
6. Selected Messages, vol. 1, p. 110.
7. Christ Our Righteousness, p. 104.

1.
2.
3.
4.
5.
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7. SCÆRILE SUNT FÆCUTE
PENTRU A FI URCATE
A doua epistolæ a lui Petru este adresatæ unui grup de oameni
care, asemenea lui, ,,…au cæpætat o credinﬂæ de acelaøi preﬂ cu a noastræ,
prin dreptatea Dumnezeului øi Mântuitorului nostru Isus Hristos…”
2 Petru 1:1.
Cu greu am gæsi niøte cuvinte mai frumoase prin care sæ exprimæm
faptul cæ aceøti oameni erau, ca øi Petru, îndreptæﬂiﬂi – eliberaﬂi de
pæcatele lor – øi umblau într-o viaﬂæ nouæ. Inspirat de Dumnezeu, Petru
le prezintæ apoi acestor creøtini næscuﬂi din nou planul Sæu de a le atribui
nephrihænirea Lui, plan valabil øi pentru noi astæzi.
Petru trateazæ pe larg øi cu autoritate subiectul sfinﬂirii. El face
cuprinzætoarea afirmaﬂie potrivit cæreia ne sunt date ,,...toate lucrurile
care ﬂin de viaﬂæ øi divinitate...”. El prezintæ desluøit procesul prin care
aceste daruri ajung la credincios: prin credinﬂa în minunatele øi
preﬂioasele promisiuni, care ne aratæ cæ acel creøtin care se naøte din
nou poate fi pærtaø la natura divinæ.
El afirmæ în continuare cæ, prin acelaøi proces, fuge de stricæciunea
lumii. 2 Petru 1:3,4. Pæcatul poftei despre care se vorbeøte aici este
egoismul, care este distrus din rædæcinæ prin moartea vechii firii, prin
credinﬂæ. Isus poate, prin urmare, sæ-l îndreptæﬂeascæ pe credincios atunci
când acesta recunoaøte cæ a murit într-adevær faﬂæ de pæcat. Romani
6:12.
Conform spuselor lui Pavel, credinciosul nu este doar îndreptæﬂit
prin sângele lui Hristos (moartea Sa), ci øi mântuit prin viaﬂa lui Isus.
Romani 5:10. Care este viaﬂa aceasta? Slævit fie numele Lui cel sfânt!
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Este viaﬂa Lui desævârøitæ (caracterul) pe care a træit-o pe Pæmânt timp
de treizeci øi trei de ani øi jumætate.
În procesul îndreptæﬂirii, mai întâi îi este atribuit credinciosului
caracterul lui Isus, astfel cæ în raportul vieﬂii sale trecute scrie: ,,Ca øi
cum nu ar fi pæcætuit”. Apoi, pe mæsuræ ce creøtinul învaﬂæ sæ umble în
aceastæ viaﬂæ nouæ, având încredere cæ Dumnezeu se va îngriji de ,,toate”
lucrurile, acest caracter devine ceva real în viaﬂa lui.
Desigur, scopul pentru care este necesar sæ învæﬂæm cum sæ træim
aceastæ viaﬂæ nouæ este acela de a înﬂelege sæ ne bazæm pe aceastæ naturæ
divinæ pentru a distruge obiceiurile ræmase din vechea fire, recent
crucificatæ.
,,Pe mæsuræ ce Dumnezeu lucreazæ în inimæ øi omul îøi predæ
voinﬂa øi coopereazæ cu El, acesta manifestæ în exterior ceea ce
Duhul Sfânt lucreazæ în inimæ; existæ armonie între scopurile inimii
øi faptele vieﬂii de zi cu zi. Fiecare pæcat trebuie pæræsit øi privit ca
fiind cauza crucificærii Domnului vieﬂii øi al slavei, iar credinciosul
trebuie sæ aibæ o experienﬂæ progresivæ, urmând în mod continuu
exemplul lui Hristos. Prin predare continuæ a voinﬂei, prin ascultare
continuæ putem pæstra binecuvântarea îndreptæﬂirii.”1
Este firesc ca, ajunøi la acest punct, sæ ne concentræm asupra
ascultærii. Aici eøueazæ de cele mai multe ori creøtinul. Atenﬂia noastræ
trebuie sæ fie îndreptatæ asupra predærii. Dacæ suntem consecvenﬂi în
supunere, Domnul va lucra apoi în noi ,,…voinﬂa øi înfæptuirea dupæ
buna Lui plæcere”. Filipeni 2:13.
Caracterul reprezintæ ceea ce suntem; reputaﬂia, ce cred oamenii cæ
suntem. Primul este descoperit prin obiceiurile noastre, cel de-al doilea
printr-un control foarte atent. ,,Caracterul se descoperæ nu prin fapte
bune sau rele sævârøite în anumite ocazii, ci prin tendinﬂa continuæ
manifestatæ în cuvintele øi faptele noastre zilnice.”2
Obiønuinﬂa constæ în a face ceva înainte de a ne gândi în mod
conøtient la ce urmeazæ sæ facem. O mare parte din viaﬂa de zi cu zi este
motivatæ de subconøtient. Supunerea noastræ faﬂæ de Hristos trebuie sæ
ajungæ un obicei, sæ devinæ deci un lucru natural.
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,,Ne putem ﬂine aøa de aproape de Dumnezeu încât în fiecare din
încercærile neaøteptate, cugetele noastre se vor întoarce spre El tot aøa
de natural dupæ cum se întorc florile spre soare.”3
Pavel ne îndeamnæ astfel: ,,Sæ aveﬂi în voi gândul acesta, care era øi
în Hristos Isus.” Filipeni 2:5. Urmarea este o predare atât de deplinæ
încât suntem fæcuﬂi ascultætori ,,pânæ la moarte, øi încæ moarte de cruce”
– versetul 8.
Prin imperativul ,,sæ aveﬂi” înﬂelegem cæ puterea de a controla este
în mâinile noastre. ,,Domnul Hristos aøteaptæ cu mult dor sæ Se manifeste
în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desævârøit
reprodus în poporul Sæu, atunci El va veni sæ-i ia la Sine ca fiind ai
Sæi.”4
Aceastæ ﬂintæ poate fi atinsæ doar prin experienﬂa naøterii din nou,
în contextul îndreptæﬂirii prin credinﬂæ. Neprihænirea atribuitæ prin
îndreptæﬂire øi neprinænirea împærtæøitæ prin sfinﬂire sunt ,,…tot ce
priveøte viaﬂa øi evlavia…” – 2 Petru 1:3. Aceste daruri minunate ale
lui Dumnezeu devin ale noastre dacæ Îl læsæm sæ facæ pentru noi ceea
ce noi nu putem face pentru noi înøine.
Rugæciunea lui Daniel ar trebui sæ fie øi a noastræ: ,,Tu, Doamne,
eøti drept, iar nouæ ni se cuvine astæzi sæ ni se umple faﬂa de ruøine…”
Daniel 9:7. Este dificil pentru om sæ accepte faptul cæ în el nu se aflæ
nimic bun. ,,Când oamenii îøi væd propria nimicnicie, atunci ei sunt
pregætiﬂi sæ fie îmbræcaﬂi cu neprihænirea lui Hristos.”5 Atunci când
cineva foloseøte termenul ,,douæ feﬂe”, øtim ce vrea sæ spunæ. Cred cæ
Daniel a vrut sæ spunæ ,,Doamne, indiferent ce faﬂæ încerc sæ port, totul
sfârøeøte în confuzie, pentru cæ nu este cea adeværatæ.”
O, dacæ I-am îngædui Domnului sæ Se manifeste în viaﬂa noastræ,
atunci am putea spune odatæ cu Pavel: ,,Cæci Dumnezeu, care a zis:
“Sæ lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca sæ
facem sæ stræluceascæ lumina cunoøtinﬂei slavei lui Dumnezeu pe faﬂa
lui Isus Hristos. Comoara aceasta o purtæm în niøte vase de lut, pentru
ca aceastæ putere nemaipomenitæ sæ fie de la Dumnezeu øi nu de la
noi.” 2 Corinteni 4:6,7.
Scara lui Petru, care ne prezintæ procesul sfinﬂirii, se gæseøte în 2
Petru 1:5-7: ,,De aceea, daﬂi-væ øi voi toate silinﬂele ca sæ uniﬂi cu credinﬂa
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voastræ fapta; cu fapta, cunoøtinﬂa; cu cunoøtinﬂa, înfrânarea; cu
înfrânarea, ræbdarea; cu ræbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraﬂi;
cu dragostea de fraﬂi, iubirea de oameni.” Petru ne prezintæ paøii prin
care poate fi atinsæ sfinﬂirea despre care vorbeøte Biblia.
,,Credinﬂa, fapta, cunoøtinﬂa, înfrânarea, evlavia, dragostea de
fraﬂi øi iubirea de oameni sunt treptele scærii. Suntem mântuiﬂi
urcând treaptæ dupæ treaptæ, suind pas cu pas, pânæ la mæsura
idealului lui Hristos pentru noi. În felul acesta, El S-a fæcut pentru
noi înﬂelepciune, neprihænire, sfinﬂire øi ræscumpærare.”6
Înainte de a începe sæ urcæm aceastæ scaræ, trebuie sæ cunoaøtem
mai mult despre caracteristicile care alcætuiesc structura ei unicæ. Fiecare
treaptæ a acestei scæri este un pas în dezvoltarea caracterului. Însæ nu
îndeplinim în totalitate cerinﬂa fiecærui nivel înainte de a trece la
urmætorul.
Am putea spune cæ aceastæ scaræ este ca o funie care atârnæ de sus.
Aceasta face din ea o scaræ a credinﬂei, faptul cæ se sprijineøte de sus.
Cel care începe acest urcuø porneøte de la treapta de bazæ øi înainteazæ
treaptæ cu treaptæ, adæugând la caracterul sæu, øi ,,în timp ce el lucreazæ
astfel dupæ planul adunærii, Dumnezeu lucreazæ pentru El dupæ planul
înmulﬂirii.”7
Paøii trebuie sæ fie fæcuﬂi în ordine, deoarece sunt interdependenﬂi.
Al doilea depinde de primul, care constituie fundaﬂia pe care
construieøte. Fiecare treaptæ a caracterului continuæ sæ fie înmulﬂitæ,
dezvoltatæ de Domnul atâta timp cât noi continuæm sæ creøtem spiritual.
Mai este un lucru pe care trebuie sæ-l cunoaøtem despre aceastæ
scaræ:
,,Înaintea credinciosului este pusæ posibilitatea minunatæ de a
fi asemenea lui Hristos, ascultætor de toate principiile Legii. Dar,
prin sine însuøi, omul este incapabil sæ atingæ aceastæ stare.
Cuvântul lui Dumnezeu declaræ cæ sfinﬂenia pe care ar trebui sæ o
aibæ credinciosul mai înainte de a putea fi mântuit este rezultatul
lucrærii harului divin atunci când el se supune îndrumærii øi
influenﬂelor înfrânætoare ale Duhului adeværului... Partea
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creøtinului este aceea de a stærui în învingerea oricærui defect. El
trebuie sæ se roage continuu Mântuitorului sæ vindece sufletul sæu
bolnav de pæcat. El nu are înﬂelepciunea sau puterea de a învinge;
acestea aparﬂin Domnului øi El le revarsæ asupra acelora care în
umilinﬂæ øi pocæinﬂæ cautæ ajutorul Lui.”8
Aﬂi observat cæ partea noastræ este sæ acceptæm experienﬂele vieﬂii
færæ sæ ne plângem, øi sæ primim totul ca øi când ar veni de la Hristos,
chiar dacæ Satana a fost cel care a provocat anumite situaﬂii? Datoritæ
faptului cæ haina neprihænirii lui Hristos ne acoperæ, trebuie sæ
recunoaøtem cæ nimic nu ne poate atinge færæ permisiunea Lui. Romani
8:28.
Hristos îngæduie doar acele lucruri care vor contribui la dezvoltarea
caracterului nostru, spre a-l face asemenea caracterului Sæu. (Vezi
Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 71.) Acceptând acest adevær,
învæﬂæm sæ avem încredere în El în fiecare experienﬂæ a vieﬂii. Træim
astfel prin credinﬂæ, nu prin vedere. Aøa a træit Isus aici, ca exemplu
pentru noi.
Iatæ o altæ imagine: ,,Lucrarea transformærii de la pæcat la sfinﬂenie
este continuæ. Zi de zi, Dumnezeu lucreazæ în vederea sfinﬂirii omului,
iar omul trebuie sæ conlucreze cu El, depunând eforturi stæruitoare în
dezvoltarea obiceiurilor bune.”9 Sunt definite aici lucrarea lui Dumnezeu
øi lucrarea omului. Partea lui Dumnezeu este lucrarea zilnicæ de sfinﬂire.
Partea noastræ este sæ cooperæm ,,cultivând obiceiurile bune”.
Dacæ trebuie sæ cultivæm obiceiuri bune, întrebarea care apare în
mod firesc este: ,,Cum?” Putem încerca sæ realizæm acest lucru prin
exercitarea voinﬂei, printr-un efort hotærât sau repetând obiceiului dorit,
ori putem încerca puterea rugæciunii.
Cuvântul ,,a cultiva” a fost ales, færæ îndoialæ, datoritæ sensului sæu
profund. Dacæ am schimba termenul ,,obiceiuri” cu ,,morcovi” ne-ar fi
mult mai uøor sæ înﬂelegem acel ,,cum”. Øtim cu toﬂii cum se cultivæ
morcovii. Tot ce este de fæcut pentru ca morcovii sæ poatæ creøte e sæ
smulgem buruienile øi sæ aræm pæmântul. Dar cu morcovii ce facem? Îi
læsæm în grija lui Dumnezeu. Numai El poate sæ-i facæ sæ creascæ. Noi
putem doar sæ dæm la o parte obstacolele care îi împiedicæ sæ creascæ.
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,,El doreøte sæ descopere îndurarea Sa. Dacæ poporul Sæu va
îndepærta piedicile, El va reværsa apele mântuirii ca niøte râuri bogate,
care sæ curgæ prin canale omeneøti.”10
,,Satana se teme mai mult decât orice la gândul cæ oamenii lui
Dumnezeu vor curæﬂi calea, înlæturând toate obstacolele, pentru ca
Domnul sæ-Øi poatæ reværsa Duhul Sæu asupra unei biserici slabe øi a
unei congregaﬂii nepocæite.”11
Am învæﬂat deja cæ noi nu ne putem schimba. ,,Poate un Etiopian
sæ-øi schimbe pielea, sau un pardos sæ-øi schimbe petele? Tot aøa, aﬂi
putea voi sæ faceﬂi binele, voi, care sunteﬂi deprinøi sæ faceﬂi ræul?”
Ieremia 13:23. Lucrarea de îndepærtare a obstacolelor din calea formærii
caracterului nostru constæ în a le recunoaøte atunci când le vedem. Noi
trebuie apoi sæ perseveræm în rugæciune, cerându-I lui Dumnezeu sæ ne
vindece sufletele bolnave de pæcat. El va îndepærta aceste obstacole
atunci când noi vom fi dispuøi sæ încetæm a le proteja. Trebuie sæ facem
deosebirea dintre o buruianæ øi planta cultivatæ.
Roadele Duhului sunt plante sensibile care au nevoie de o cultivare
atentæ pânæ când prind rædæcini puternice. Acestea devin apoi dominante
øi se consolideazæ pânæ acolo încât putem spune împreunæ cu Pavel
,,…nici unul dintre aceste lucruri nu m-a clætinat…” (Fapte 20:24 –
versiunea KJV.)
Toatæ aceastæ pregætire, precum øi urcuøul pe scara lui Petru, sunt
lucrarea credinﬂei. ,,Sunt unii care încearcæ sæ urce scara creøterii
creøtine; dar, în timp ce înainteazæ, încep sæ-øi punæ încrederea în puterea
omului øi, în curând, pierd din vedere pe Isus, Începætorul øi
Desævârøitorul credinﬂei lor. Rezultatul este eøecul.” (Vezi Faptele
Apostolilor, p. 532.)
Sæ înﬂelegem deci læmurit faptul cæ sfinﬂirea, ca øi îndreptæﬂirea,
este o lucrare a credinﬂei la fiecare treaptæ.
,,Urmaøii lui Hristos trebuie sæ devinæ asemenea Lui øi, prin
harul lui Dumnezeu, sæ-øi formeze caractere în armonie cu
principiile sfintei Sale Legi. Aceasta este sfinﬂirea biblicæ. Aceastæ
lucrare poate fi adusæ la îndeplinire numai prin credinﬂa în Hristos
øi prin puterea læuntricæ a Duhului lui Dumnezeu.”12
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,,În noi înøine n-avem nici o putere de a face vreun lucru bun,
dar ceea ce nu putem face noi va fi lucrat prin puterea lui Dumnezeu
în oricare suflet supus øi credincios. Prin credinﬂæ a fost dat copilul
fægæduinﬂei, prin credinﬂæ ia naøtere viaﬂa spiritualæ øi ni se dæ
putere sæ facem lucrærile neprihænirii.”13
,,Nimeni altul în afaræ de Hristos nu putea remodela caracterul
care a fost ruinat de pæcat. El a venit sæ alunge demonii care
puseseræ stæpânire pe voinﬂa omului.”14
,,Numai prin influenﬂa harului lui Hristos pæcatul poate fi
descoperit în natura sa odioasæ øi în cele din urmæ alungat din
templul sufletului.”15
Aceste afirmaﬂii demonstreazæ foarte clar faptul cæ doar atunci când
caracterul lui Hristos ne este atribuit în procesul sfinﬂirii, ajungem în
stare sæ privim pæcatul aøa cum este el de fapt – o boalæ mortalæ. Numai
atunci vom începe sæ-l urâm. Acest lucru va deveni clar din momentul
în care începem sæ urcæm scara.
Veﬂi vedea cæ acest termen de ,,pæcat” este folosit la singular, lucru
care demonstreazæ cæ el se referæ la boalæ, øi nu la pæcate, care sunt
simptomele bolii. Putem ajunge destul de repede sæ nutrim un sentiment
puternic de uræ faﬂæ de pæcat, lucru care aratæ spre natura pæcætoasæ din
care acestea izvoræsc. Eforturile noastre sunt de cele mai multe ori
direcﬂionate cætre simptome, øi nu cætre boalæ. Øi tocmai aceasta doreøte
Satana sæ facem, deoarece el øtie cæ, pânæ când nu vom trata boala în
sine, simptomele vor fi mereu acolo, ﬂinându-ne antrenaﬂi în luptæ øi
având în mod constant sentimentul înfrângerii.
Este o realitate faptul cæ noi trecem cu vederea adeværul cæ fiecare
fiinﬂæ omeneascæ, în natura sa pæmânteascæ, este infectatæ cu aceastæ
boalæ incurabilæ a pæcatului. Din punctul de vedere a lui Dumnezeu,
boala, în oricare stadiu ar fi, este tot mortalæ. Însæ anumite simptome
sunt... oarecum acceptate în societate, în timp ce altele sunt respinse øi
considerate ca fæcând pe cineva incorigibil.
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Noi trebuie sa-I permitem lui Dumnezeu sæ ne descopere natura
mortalæ a pæcatului øi sæ ne aducæ la punctul în care vom privi pæcatul
aøa cum îl priveøte El. Vom tânji apoi sæ fim eliberaﬂi din mrejele
pæcatului. De ce este atât de dificil pentru fiinﬂa umanæ sæ înﬂeleagæ?
Pentru cæ am devenit împietriﬂi faﬂæ de pæcat, am ajuns în punctul în
care abia mai recunoaøtem pæcatul când venim în contact cu el. Tragedia
este cæ, træind în aceastæ condiﬂie, uitæm cæ ,,Domnul Hristos nu a fost
atins de pata pæcatului, øi atunci când sensibilitatea puræ a naturii sfinte
a venit în contact cu ræul, El a îndurat un chin nespus de mare.”16 Ce
lucrare trebuie sævârøitæ în noi pentru a putea sæ reflectæm în chip
desævârøit imaginea Lui!
Înainte de a începe sæ urcæm aceste trepte ale sfinﬂirii, sæ recapitulæm
schema (vezi Anexa C)
C). Încercæm aici sæ arætæm cum încearcæ Satana
sæ contrafacæ planul sfinﬂirii, aøa cum face cu orice alt adevær biblic.
Planul lui Dumnezeu începe cu credinﬂa øi se încheie cu dragostea
(dragostea divinæ). Planul lui Satana începe cu egoismul, care este viu,
øi se încheie cu sentimentalism.
Planul lui Satana creeazæ obstacole care îl împiedicæ pe creøtin sæ
dezvolte un caracter ca al lui Hristos. Aceste piedici devin din ce în ce
mai puternice, împiedicându-ne sæ ajungem la ultima treaptæ din planul
lui Dumnezeu – iubirea de oameni. Aceasta este substituitæ cu o
contrafacere fermecætoare øi amægitoare, pe care o numim
sentimentalism. În aceastæ zonæ a træirii emoﬂionale, Satana ﬂine captivi
milioane de creøtini care au fost înøelaﬂi.
Nu vreau sæ transmit ideea cæ, stræbætând acest drum, nu vom simﬂi
nici o emoﬂie pozitivæ. Dimpotrivæ, ea existæ. Dar dragostea lui Hristos
ne constrânge. 2 Corinteni 5:14. În alte cuvinte, dragostea lui Hristos
ne strânge laolaltæ. Acesta este efectul dragostei divine.
Sentimentalismul presupune emoﬂii foarte puternice, træite în special
de cei care empatizeazæ unul cu celælalt, care se înﬂeleg reciproc.
Dragostea lui Hristos, pe de altæ parte, ajunge sæ-i atingæ øi sæ-i cuprindæ
øi pe cei care sunt diferiﬂi de noi, chiar pe duømani. Ea acceptæ orice fel
de tratament øi reacﬂioneazæ la orice numai cu amabilitate. Desigur,
acest lucru nu este natural pentru fiinﬂele omeneøti; o astfel de iubire
este un dar de la Dumnezeu øi este o consecinﬂæ a sfinﬂirii.
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Trebuie sæ reﬂinem faptul cæ, atunci când un creøtin îi permite lui
Dumnezeu sæ lucreze la dezvoltarea caracterului sæu, acesta creøte în
har. (Vezi Parabolele Domnului Hristos, p. 271.) Procesul creøterii este
greu de recunoscut atunci când se aflæ în defæøurare, însæ rezultatul
este evident atât pentru credincios cât øi pentru cei cu care el vine în
contact.
Sæ urcæm acum aceastæ scaræ împreunæ, amintindu-ne cæ fiecare
treaptæ înseamnæ credinﬂæ, aøa cum este arætat în afirmaﬂiile dintre cele
douæ laturi ale scærii din schema noastræ.
Da, scærile sunt pentru a fi urcate, iar noi suntem aproape gata sæ
începem sæ urcæm. Sæ ne rugæm deci ca Dumnezeu sæ ne descopere
obstacolele care ar opri lucrarea Sa în noi øi roadele neprihænirii pe
care ea le produce. Haideﬂi sæ aruncæm o privire la roadele caracterului
care ne aøteptæm sæ fie reflectate în noi, pe mæsuræ ce El lucreazæ în
viaﬂa noastræ. ,,Rodul Duhului, dimpotrivæ, este: dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga ræbdare, bunætatea, facerea de bine, credincioøia,
blândeﬂea, înfrânarea poftelor…” Galateni 5:22,23.
Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Selected Messages, vol. 1, p. 397.
Calea cætre Hristos, p. 57-58.
Calea cætre Hristos, p. 99-100.
Parabolele Domnului Hristos, p. 69.
Christ Our Righteousness, p. 104, The Review and Herald, 16
Septembrie 1902.
Faptele apostolilor, p. 530.
Faptele apostolilor, p. 532.
Faptele apostolilor, p. 532.
Faptele apostolilor, p. 532.
Hristos Lumina lumii, p. 251.
Selected Messages, vol. 1, p. 124.
Tragedia veacurilor, p. 469.
Hristos Lumina lumii, p. 98.
Hristos Lumina lumii, p. 38.
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15. Selected Messages, vol. 1, p. 366.
16. The SDA Bible Commentary, vol. 7A, p. 451, The Review
and Herald, 8 Noiembrie 1887.

68 Haina Lui sau a mea?

8. O BAZÆ SOLIDÆ
,,ADAUGÆ CREDINﬁEI TALE...”
Înainte de a urca o scaræ, omul trebuie sæ examineze fundaﬂia pe
care se sprijinæ aceasta. Øi pentru cæ prima treaptæ a scærii pe care o
avem în vedere aici este credinﬂa, sæ plecæm de la premisa cæ fundaﬂia
este credinﬂa însæøi.
Petru adreseazæ mesajul sæu celor care, asemenea lui, au fost
îndreptæﬂiﬂi prin credinﬂæ. Auzim însæ pe cineva spunând: ,,Ne-ai spus
deja cæ scara aceasta atârnæ de sus øi nu este se sprijinæ pe nimic în
partea de la bazæ.” Este adeværat. De aceea spunem cæ baza o constituie
credinﬂa. Pavel a spus ,,...øi viaﬂa pe care o træiesc acum în trup o træiesc
în credinﬂa în Fiul lui Dumnezeu…” – Galateni 2:20. Trebuie sæ avem
în minte faptul cæ fundaﬂia, ca øi fiecare treaptæ a acestei scæri, stæ prin
credinﬂa care vine de sus. De fapt, ,,…în El avem viaﬂa, miøcarea øi
fiinﬂa…” – Fapte 17:28; ,,…voi nu sunteﬂi ai voøtri, cæci aﬂi fost
cumpæraﬂi cu un preﬂ…” – 1 Corinteni 6:19,20. Sângele værsat la Calvar
a fost preﬂul plætit astfel încât Hristos sæ aibæ dreptul legal de a ne
îndreptæﬂi øi de a ne elibera de noi înøine. Gândul cæ avem nevoie sæ ne
eliberæm de noi înøine poate fi greu de acceptat.
Modul prin care Dumnezeu descrie Israelul din vechime ne aratæ
condiﬂia noastræ astæzi: ,,…Tot capul este bolnav, øi toatæ inima suferæ
de moarte! Din tælpi pânæ în creøtet, nimic nu e sænætos: ci numai ræni,
vânætæi øi carne vie nestoarse, nelegate øi nealinate cu untdelemn.” Isaia
1:5,6.
Nu suntem noi recunoscætori cæ, în planul lui Dumnezeu de
îndreptæﬂire, omul cel vechi moare cu-adeværat? Ne este datæ apoi o

O bazæ solidæ ,,adaugæ credinﬂei tale...” 69

viaﬂæ nouæ în Hristos, aøa cum afirmæ Pavel: ,,Cæci, dacæ este cineva în
Hristos, este o fæpturæ nouæ. Cele vechi s-au dus: iatæ cæ toate lucrurile
s-au fæcut noi.” 2 Corinteni 5:17. Lucrul acesta se bazeazæ pe fægæduinﬂa
lui Dumnezeu. Potrivit spuselor lui Pavel, ea ne face vrednici sæ fim
pærtaøi la natura divinæ.
Trebuie sæ pæstræm permanent în minte faptul cæ suntem oameni
noi în Hristos. Urcând scara lui Petru vom fi conøtienﬂi, din nou øi din
nou, de o mare putere care lucreazæ în fiinﬂa noastræ. Aceastæ putere se
va lupta împotriva cælæuzirii Duhului pe drumul al credinﬂei. Poate
adesea vom striga aøa cum a strigat Pavel: ,,O nenorocitul de mine!
Cine mæ va izbævi de acest trup de moarte?...” Romani 7:24.
Este esenﬂial pentru noi sæ reﬂinem faptul cæ bætælia dintre Hristos,
noul Stæpân al omului celui nou, øi Satana, stæpânul destituit al vechiului
om, este încæ în desfæøurare, cu o øi mai mare putere încæ, pentru cæ
Satana este mânios. Metoda lui de a ne ﬂine viaﬂa sub control era prin
obiceiurile noastre. Nu trebuie sæ uitæm niciodatæ cæ prin obiceiuri se
descoperæ caracterul.
,,Firea noastræ, particularitæﬂile personale, obiceiurile din care
se dezvoltæ caracterul – tot ce este practicat în cæmin se va da pe
faﬂæ în toate legæturile vieﬂii. Înclinaﬂiile urmate se vor realiza în
gânduri, în cuvinte, în fapte, de acelaøi caracter.”1
Mai citim:
,,Greøelile sævârøite în rezolvarea problemelor mici ale vieﬂii
se vor manifesta øi în lucrærile de o importanﬂæ mai mare. El (omul)
face totul dupæ principiile cu care s-a obiønuit. Acﬂiunile astfel
repetate formeazæ obiceiuri, obiceiurile formeazæ caracterul øi prin
caracter se hotæræøte destinul nostru pentru prezent øi veønicie.”2
Având aceste lucruri întipærite în minte, înﬂelegem clar faptul cæ
lupta se dæ pentru controlul minﬂii. Noi trebuie deci sæ avem o minte
limpede, pentru a discerne diferenﬂa dintre cele douæ puteri care doresc
supremaﬂia. Acum, sæ fim cinstiﬂi cu noi înøine øi sæ ne analizæm puﬂin,
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pentru a vedea dacæ majoritatea deciziilor noastre au fost fæcute prin
prisma principiilor sau a sentimentelor. Dacæ suntem oneøti, vom
descoperi cæ sentimentele au avut o mare greutate chiar în luarea unor
decizii spirituale. Aceste sentimente, care au fost mijlocul prin care
Satana a deﬂinut controlul, au format obiceiuri puternice øi Satana nu le
va læsa sæ moaræ færæ o bætælie cruntæ. Reacﬂia noastræ va fi declanøatæ,
în orice situaﬂie, de obiceiurile formate. Dacæ vom acﬂiona potrivit
sentimentelor, Satana va profita de situaﬂia creatæ chiar de el pentru a
folosi apoi reacﬂia noastræ obiønuitæ ca sæ ne acuze, sæ ne condamne øi
sæ ne descurajeze. Asfel, el încearcæ sæ ne facæ sæ credem cæ îndreptæﬂirea
noastræ nu este autenticæ øi cæ ne amægim singuri.
Creøtinul næscut din nou, træind prin credinﬂæ, trebuie sæ înveﬂe sæ
facæ ceea ce i-au instruit îngerii pe Adam øi Eva sæ facæ atunci când
Satana va încerca sæ-i ispiteascæ. În punctul acesta, bætælia pare sæ devinæ
aproape copleøitoare. Primii noøtri pærinﬂi au eøuat, însæ noi putem fi
victorioøi în Hristos. Cum? Lui Adam øi Evei li s-a spus sæ respingæ
primele insinuæri ale lui Satana, øi în felul acesta vor fi în siguranﬂæ.
(Vezi Patriarhi øi profeﬂi, p. 53.) Noi trebuie sæ recunoaøtem lucrarea
vræjmaøului în reacﬂiile noastre obiønuite øi, cunoscându-ne slæbiciunile,
sæ ne întoarcem imediat spre Hristos pentru ajutor. Trebuie sæ admitem
cæ nu putem câøtiga opunând rezistenﬂæ, indiferent de modul în care
vom încerca sæ ne controlæm sentimentele. Când ne confruntæm cu
slæbiciunile noastre, orice situaﬂie, pusæ în mâna lui Hristos, devine o
unealtæ prin care El ne formeazæ caracterul. ,,Nimeni altul în afaræ de
Hristos nu putea remodela caracterul care a fost ruinat de pæcat. El a
venit sæ alunge demonii care puseseræ stæpânire pe voinﬂa omului.”3
În tot acest proces al urcærii, Hristos este la lucru, formându-ne un
caracter nou, în timp ce noi ne facem partea de a ne supune lucrærii
Sale. Este o responsabilitate pe care o avem în fiecare clipæ. Doar atunci
când, prin predare, deschidem uøa, El îøi va putea face lucrarea în creaﬂia
Sa cea nouæ. Trebuie sæ fim în permanenﬂæ dispuøi sæ dæm la o parte
obstacolele øi piedicile care împiedicæ lucrarea Sa în vieﬂile noastre.
Existæ, chiar øi în supunere, un adeværat sentiment de satisfacﬂie, øtiind
cæ ,,Dumnezeul pæcii, care prin sângele legæmântului celui veønic, a
sculat din morﬂi pe Domnul nostru Isus, marele Pæstor al oilor, sæ væ
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facæ desævârøiﬂi în orice lucru bun, ca sæ faceﬂi voia Lui, øi sæ lucreze în
noi ce-i este plæcut, prin Isus Hristos. A Lui sæ fie slava în vecii vecilor.
Amin.” Evrei 13:20,21.
Aøa cum Isus a fost biruitor prin predare – chiar dacæ pentru ochiul
omenesc aceasta a pærut o înfrângere øi un eøec – la fel øi pentru noi
existæ o singuræ cale spre victorie. Va fi greu sæ urcæm aceastæ scaræ,
nu pentru cæ este abruptæ øi aspræ sau colﬂuroasæ, ci pentru cæ eul va
continua sæ încerce sæ facæ el lucrarea lui Dumnezeu, în loc sæ-øi
îndeplineascæ propria lucrare, aceea de predare.
Existæ unele piedici care trebuie înlæturate înainte ca noi sæ putem
începe sæ urcæm pe aceastæ scaræ. Dacæ eul nu este mort prin îndreptæﬂire,
nu vom fi în stare sæ urcæm scara lui Petru, ci ne vom regæsi urcând pe
o scaræ greøitæ.
,,Naøterea din nou este o experienﬂæ raræ în veacul nostru.
Acesta este motivul pentru care existæ atât de multæ confuzie în
biserici. Mulﬂi, atât de mulﬂi din cei ce pretind cæ au Numele lui
Hristos sunt nesfinﬂiﬂi øi profani. Ei au fost botezaﬂi, dar au fost
îngropaﬂi vii. Eul nu a murit øi de aceea nu au înviat la o viaﬂæ
nouæ în Hristos.”2
Pavel afirmæ: ,,Într-adevær, dacæ ne-am fæcut una cu El, printr-o
moarte asemænætoare cu a Lui, vom fi una cu El øi printr-o înviere
asemænætoare cu a Lui.” Romani 6:5. Apoi continuæ: ,,…am fost
împæcaﬂi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Sæu, cu mult mai mult acum
când suntem împæcaﬂi cu El vom fi mântuiﬂi prin viaﬂa Lui.” Romani
5:10. În timp ce îndreptæﬂirea are grijæ de toatæ munca legalæ, sfinﬂirea,
împærtæøirea cu viaﬂa lui Hristos, este procesul prin care este hotærât cât
de potriviﬂi suntem pentru cer. Îndreptæﬂirea færæ sfinﬂire nu are o valoare
mântuitoare continuæ, iar sfinﬂirea færæ îndreptæﬂire este imposibilæ.
,,Dumnezeu ne cere o predare totalæ a inimii înainte de a putea fi
îndreptæﬂiﬂi. Øi pentru ca omul sæ pæstreze aceastæ îndreptæﬂire este
nevoie de o ascultare continuæ printr-o credinﬂæ vie, activæ, care lucreazæ
prin dragoste øi curæﬂeøte sufletul.”5 Acesta este procesul sfinﬂirii.
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Sæ întærim temelia ,,fapta”,,Adeværul este arætat aici în linii foarte clare.
Mila øi bunætatea nu sunt deloc meritate. Harul lui Hristos este liber
sæ-l îndreptæﬂeascæ pe pæcætos færæ merite øi færæ sæ-i pretindæ acestuia
ceva în schimb. Îndreptæﬂirea este o iertare completæ a pæcatului. Un
pæcætos este iertat chiar în momentul în care îl acceptæ pe Hristos prin
credinﬂæ. Neprihænirea lui Hristos îi este atribuitæ, iar el nu trebuie sæ
mai punæ la îndoialæ harul iertætor al lui Dumnezeu.”6

Dacæ pânæ acum nu ai experimentat îndreptæﬂirea prin credinﬂæ, o
predare completæ necondiﬂionatæ faﬂæ de Hristos, øi dacæ nu ai acceptat
moartea Sa la Calvar øi moartea propriului eu, poﬂi sæ-ﬂi pleci capul
chiar acum øi sæ intri în victoria pe care El a pregætit-o pentru tine.
Note:
Mærturii pentru comunitate, vol. 6, p. 174.
Parabolele Domnului Hristos, p. 356.
Hristos Lumina lumii, p. 38.
The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1075, Manuscript 148,
1897.
5. Selected Messages, vol. 1, p. 366 (sublinierea autorului).
6. The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1071, The Sign of the
Times, 19 Mai 1898.
1.
2.
3.
4.
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9. SÆ ÎNTÆRIM TEMELIA
,,FAPTA”
Atunci când creøtinul vine la Hristos în deplinæ supunere, el Îl
acceptæ ca Salvator al sæu din pæcat. Preocuparea lui este în primul
rând eternitatea. El se simte în siguranﬂæ acum, în Hristos, øi nu mai
trebuie sæ se îngrijoreze de a reuøi în drumul spre cer. Sentimentul
acesta aduce fericire øi confort fie pentru o perioadæ foarte scurtæ, fie
permanent. Cu toate acestea, chiar øi cæutætorul sincer va ajunge sæ
constate cæ viaﬂa creøtinului nu se desfæøoaræ pe un balansoar, ci în
condiﬂia aspræ a existenﬂei într-o lume pæcætoasæ. El va realiza curând
cæ este una sæ fii creøtin când eøti înconjurat de alﬂi creøtini – prieteni
care te susﬂin, se roagæ pentru tine øi te încurajeazæ, øi alta sæ-ﬂi duci
viaﬂa în altfel de circumstanﬂe. El va ajunge chiar la concluzia cæ propriul
cæmin nu este un loc în care îi este atât de uøor sæ træiascæ o viaﬂæ de
creøtin precum este biserica sau grupul de studiu biblic unde a aflat
prima datæ despre Hristos. Poate va descoperi cæ la locul de muncæ
trebuie sæ ia decizii care sunt stânjenitoare pentru el, noul om care acum
Îi aparﬂine lui Hristos. Vor veni oportunitæﬂi de pe urma cærora el ar
putea beneficia foarte mult, fæcând un singur compromis ,,neînsemnat”
pentru noua sa viaﬂæ. Ceea ce este natural sæ facem în fiecare caz este
sæ analizæm motivul. Este atât de dificil pentru noi sæ ne aducem aminte
cæ a crede nu presupune raﬂionamente omeneøti. Este nevoie de o gândire
divinæ pentru a gæsi ræspunsul corect. Isus a spus: ,,Veniﬂi totuøi sæ ne
judecæm, zice Domnul…” Isaia 1:18. ,,Ai avut încredere în Mine ca sæ
te mântuiesc. Vei avea încredere sæ Mæ laøi sæ Mæ îngrijesc de nevoile
zilnice? Mæ vei læsa sæ controlez fiecare aspect al vieﬂii tale?” El ne
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promite cæ, dacæ vom face aøa, se va îngriji de toate nevoile noastre øi,
mai mult încæ, vom intra în Împæræﬂia Cerurilor.
Aceasta nu înseamnæ cæ balansoarul este, pânæ la urmæ, ræspunsul.
Este bine totuøi sæ øtii cæ trebuie sæ te predai lui Hristos acum pe deplin,
în noua viaﬂæ de credinﬂæ, la fel cum obiønuiai sæ cedezi pæcatului înainte
de a veni la Isus. Pavel spune: ,,...dupæ cum odinioaræ v-aﬂi fæcut
mædularele voastre roabe ale necuræﬂiei øi færædelegii, aøa cæ sævârøeaﬂi
færædelegea, tot aøa, acum trebuie sæ væ faceﬂi mædularele voastre roabe
ale neprihænirii, ca sæ ajungeﬂi la sfinﬂirea voastræ!” Romani 6:19.
Isus a træit acea viaﬂæ predatæ în întregime; totuøi El a fost ambiﬂios,
energic, atent sæ facæ tot ceea ce avea de fæcut cât mai bine cu putinﬂæ.
El nu a fost niciodatæ mulﬂumit cu mediocritatea. Aøa cæ un creøtin
næscut din nou va face totul cât mai bine posibil, chiar dacæ nu vede
nici un avantaj pentru el însuøi. Ræsplata lui este de o naturæ mult mai
înaltæ decât valorile lumii acesteia. Dumnezeu poate, øi va aøeza o astfel
de persoanæ în poziﬂii de ræspundere, unde slava Sa (caracterul),
manifestatæ prin elementul uman, va fi o influenﬂæ puternicæ prin care
bærbaﬂi øi femei vor fi atraøi la Hristos.
Am afirmat anterior cæ Hristos lucreazæ din interior spre exterior.
El urmeazæ aceastæ ordine în procesul sfinﬂirii, aøa cum este arætat în
scara lui Petru. Primele trei trepte au de-a face cu atitudinile mentale.
Dacæ gândurile sunt predate Lui, nu vom avea probleme cu firea
trupeascæ. ,,Sæ aveﬂi în voi gândul acesta, care era øi în Hristos Isus...”
Filipeni 2:5. Observaﬂi cæ aceasta este o ,,permisiune”, o predare a
tiparelor noastre de gândire. Noua viaﬂæ de credinﬂæ influenﬂeazæ
experienﬂele vieﬂii în toate domeniile. Ea ne face sæ avem încredere în
Hristos, chiar dacæ nu înﬂelegem cum poate sæ-Øi ducæ la îndeplinire
lucrarea. Credinﬂa adeværatæ nu este niciodatæ preocupatæ de metodele
pe care le foloseøte El, ci doar de rezultatele pe care le-a promis.
Existæ factori care împiedicæ o astfel de credinﬂæ. Îndoiala este una
dintre uneltele cele mai de succes ale lui Satana. Aﬂi observat cæ atunci
când Satana lucreazæ cu un necredincios încearcæ sæ-l întoarcæ total de
la Hristos, Biblie øi adevær? Atunci când lucreazæ cu un creøtin, însæ,
metoda este aceea de a induce îndoialæ. Acesta a fost planul pus în
aplicare cu Eva. La început a fost atent sæ nu-L contrazicæ pe Dumnezeu.
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El a spus doar atât cât s-o facæ sæ se îndoiascæ de motivul pentru care
Dumnezeu a spus ceea ce a spus. Dupæ ce a reuøit sæ inducæ îndoialæ în
mintea Evei, a urmat respingerea adeværului. Eva fusese avertizatæ sæ
respingæ prima insinuare a vræjmaøului. Ea a simﬂit impulsul de a fugi
la soﬂul sæu, Adam. Apoi a simﬂit cæ, dacæ s-ar întâmpla sæ se întâlneascæ
cu vræjmaøul, ar avea suficientæ putere sæ-i reziste. Acum, stând faﬂæ în
faﬂæ cu duømanul deghizat, s-a regæsit purtând cu el o discuﬂie
contradictorie. (Vezi Patriarhi øi profeﬂi, p. 53-55.) Nu existæ nimic
care sæ-i ofere mai multæ satisfacﬂie lui Satana decât a-l ispiti pe creøtin
sæ înceapæ o conversaﬂie cu el. ,,Satana îi ispiteøte pe oameni sæ nu se
încreadæ în iubirea lui Dumnezeu øi sæ se îndoiascæ de înﬂelepciunea
Lui. El cautæ continuu sæ trezeascæ un spirit de curiozitate nesfântæ, o
dorinﬂæ nepotolitæ øi plinæ de curiozitate de a pætrunde în tainele
înﬂelepciunii øi puterii divine.”1
,,Existæ un singur drum de urmat pentru aceia care doresc cu
sinceritate sæ fie eliberaﬂi de îndoieli. În loc sæ punæ la îndoialæ øi
sæ critice ceea ce nu înﬂeleg, sæ ia seama mai degrabæ la lumina
care stræluceøte deja asupra lor øi vor primi o luminæ mai mare.”2
Responsabilitatea noastræ este sæ mergem prin credinﬂæ, ceea ce
presupune ascultare, chiar dacæ nu înﬂelegem acel ,,de ce”.
Evrei 11, minunatul capitol al credinﬂei, declaræ despre credinﬂæ cæ
,,este”, nu cæ ,,are” substanﬂæ øi dovadæ. Poate cæ pare dificil pentru noi
sæ înﬂelegem aceste douæ caracteristici ale credinﬂei. Tendinﬂa este sæ
încercæm sæ verificæm dacæ avem, într-adevær, credinﬂæ. Unde anume
verificæm? De cele mai multe ori mergem la sentimente! Obiønuim sæ
spunem: ,,Simt aøa sau aøa...” Credinﬂa noastræ trebuie sæ se bazeze pe
ceva mult mai solid decât sentimentele. Acestea constituie terenul de
joacæ al lui Satana. ,,Credinﬂa nu înseamnæ numai convingere, ci øi
încredere.”3 ,,Øi dracii cred... øi se înfioaræ!” – Iacov 2:19. Convingerea
lor, în mod evident, nu este credinﬂæ.
De ce este atât de important sæ înﬂelegem aceastæ scaræ a lui Petru?
Deoarece ,,nimeni altul în afaræ de Hristos nu putea remodela caracterul
care a fost ruinat de pæcat.”4 Întrebarea la care trebuie sæ ræspundem
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fiecare dintre noi este: suntem noi dispuøi sæ-L læsæm sæ-Øi aducæ la
îndeplinire lucrarea în noi, sau vom insista sæ facem øi noi o parte a
lucrærii? Înclinaﬂia este de ,,a ne vârî nasul pentru a ajuta”. Noi trebuie,
totuøi, sæ fim dispuøi a-i permite Olarului sæ-Øi facæ toatæ lucrarea, øi sæ
fim fericiﬂi sæ ne odihnim pe braﬂele Sale. Atunci, øi numai atunci, va
rezulta un produs de valoare.
Note:

1.
2.
3.
4.

Patriarhi øi profeﬂi, p. 54-55.
Tragedia veacurilor, p. 528.
Selected Messages, vol. 1, p. 389.
Hristos Lumina lumii, p. 38.
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10. RESURSÆ DE PUTERE INFINITÆ
,,CUNOØTIINﬁÆ”
Isus S-a rugat: ,,Øi viaﬂa veønicæ este aceasta: sæ Te cunoascæ pe
Tine, singurul Dumnezeu adeværat øi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis
Tu.” Ioan 17:3. Ioan mærturiseøte din nou: ,,Preaiubiﬂilor, sæ ne iubim
unii pe alﬂii, cæci dragostea este de la Dumnezeu... pentru cæ Dumnezeu
este dragoste.” 1 Ioan 4:7,8. Fiecare creøtin næscut din nou ajunge sæ
realizeze cæ, dacæ vrea sæ reflecte caracterul lui Dumnezeu, dragostea
trebuie sæ fie manifestatæ în mod natural în fiecare aspect al vieﬂii sale.
Aceastæ dragoste nu este o prefæcætorie, ceva ce poﬂi afiøa când vrei; ea
trebuie sæ vinæ din interior, iar sursa ei poate fi doar Hristos. Creøtinul
nu poate dezvolta aceastæ iubire, cæci ea este un dar de la Dumnezeu øi
vine prin cunoaøterea Sa.
,,Cunoaøterea lui Dumnezeu, aøa cum este ea descoperitæ prin
Hristos, este cunoaøterea pe care trebuie s-o aibæ toﬂi cei care vor
sæ fie mântuiﬂi. Ea este cunoaøterea care lucreazæ la transformarea
caracterului. Aceastæ cunoaøtere, odatæ primitæ, va recrea în suflet
imaginea lui Dumnezeu. Întreaga fiinﬂæ va fi împærtæøitæ cu o putere
divinæ...”1
Aceastæ cunoaøtere creøte într-o relaﬂie în care credinﬂa este
ingredientul care uneøte pærﬂile din ce în ce mai mult cu fiecare nouæ
experienﬂæ. Aﬂi observat cæ acea cunoaøtere a lui Dumnezeu, descoperitæ
prin Isus Hristos, este lucrul de care avem nevoie, astfel încât caracterul
divin sæ fie reprodus în noi? Poate fi acesta motivul pentru care suntem
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îndemnaﬂi sæ petrecem zilnic o oræ studiind øi meditând la viaﬂa lui
Hristos, în special la ultimele scene din viaﬂa Lui?
O asemenea experienﬂæ ne descoperæ faptul cæ Isus, ca fiinﬂæ umanæ,
a învæﬂat despre Dumnezeu mai întâi de la mama Lui, apoi, pe mæsuræ
ce a crescut, de la naturæ. Învæﬂând sæ citeascæ, El a aflat despre
Dumnezeu din Scripturæ. Tatæl I-a cælæuzit studiul øi I-a descoperit
misiunea pe care o avea de îndeplinit pe Pæmânt. Cunoøtinﬂa nu L-a
distras nici în cea mai micæ mæsuræ de la conøtiinciozitatea cu care Îøi
îndeplinea responsabilitæﬂile în familie. El a devenit un tâmplar bun øi
a lucrat pentru a contribui la susﬂinerea familiei pânæ când øi-a început
lucrarea publicæ.
Vom descoperi cæ, pe mæsuræ ce a aflat mai multe despre Dumnezeu,
El a devenit din ce în ce mai supus, pânæ acolo încât, în grædina
Ghetsemani, predarea Sa a fost deplinæ atunci când øi-a ridicat glasul
în strigætul ,,Tatæ, dacæ voieøti, depærteazæ paharul acesta de la Mine!
Totuøi, facæ-se nu voia Mea, ci a Ta.” Luca 22:42.
,,Noi ar trebui sæ studiem viaﬂa Mântuitorului nostru pentru
cæ El este singurul exemplu desævârøit pentru om. Ar trebui sæ
contemplæm sacrificiul de pe Calvar øi sæ privim la grozævia
pæcatului øi la dreptatea legii. Studiind despre ræscumpærare vom
cæpæta putere øi vom fi înnobilaﬂi. Înﬂelegerea caracterului lui
Dumnezeu va fi adâncitæ øi, având în minte întregul plan de
mântuire, vom fi capabili sæ îndeplinim mandatul divin. Având o
convingere puternicæ, putem da mærturie oamenilor despre
caracterul neschimbætor al legii, demonstrat prin moartea lui
Hristos pe cruce, despre natura perfidæ a pæcatului øi despre
dreptatea lui Dumnezeu în îndreptæﬂirea credinciosului prin Isus,
cu condiﬂia ascultærii sale ulterioare de legile guvernærii lui
Dumnezeu în cer øi pe pæmânt.”2
O citire atentæ a citatului menﬂionat mai sus va scoate la ivealæ
patru lucruri cærora trebuie sæ le acordæm o atenﬂie specialæ atunci când
studiem viaﬂa lui Hristos: (1) sacrificiul Sæu infinit, (2) grozævia
pæcatului, (3) dreptatea legii, (4) tema mântuirii. Dacæ facem din aceste
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cunoøtinﬂe scopul studiului nostru, ne sunt fægæduite patru binecuvântæri:
(1) vom primi putere øi vom fi înnobilaﬂi, (2) vom avea o înﬂelegere
mai claræ a caracterului lui Dumnezeu, (3) planul de mântuire va fi mai
clar definit, (4) vom fi mai capabili sæ ne îndeplinim mandatul divin.
Apoi, în urma convingerii personale, vom putea sæ dæm mærturie despre
trei mari principii ale planului mântuirii: (1) caracterul neschimbætor
al legii lui Dumnezeu, (2) natura mortalæ a pæcatului, (3) planul
neprihænirii prin credinﬂæ. Aceste trei principii ne descoperæ dreptatea
øi mila din caracterul lui Dumnezeu pe care El doreøte sæ le reproducæ
în fiecare credincios.
Dumnezeu ne-a oferit toate îndemnurile posibile pentru a ne încuraja
sæ studiem aceastæ temæ. Romani 5:1,2 îl asiguræ pe credinciosul
îndreptæﬂit cæ va primi pace de la Dumnezeu øi va avea privilegiul de
a-i fi atribuit caracterul lui Dumnezeu prin procesul sfinﬂirii. Romani
8:1,2 îi oferæ creøtinului aflat în procesul sfinﬂirii (care merge alæturi de
Isus) asigurarea cæ nu va fi condamnat øi fægæduinﬂa celei mai mare
binecuvântæri posibile – Duhul Sfânt, care sæ-l înveﬂe cum sæ meargæ
cu Isus. Cæci legea Duhului este ea însæøi, prin natura sa, ,,viaﬂæ în
Hristos.”
Isus Însuøi a fost Cel care a spus: ,,Dar Mângâietorul, adicæ Duhul
Sfânt, pe care-L va trimite Tatæl, în Numele Meu, væ va învæﬂa toate
lucrurile, øi væ va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Ioan 14:26.
Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a ne descoperi ce înseamnæ ,,viaﬂa
în Hristos”.
Cunoaøterea lui Dumnezeu descoperitæ prin Isus Hristos este cea
mai claræ, cea mai uøor de înﬂeles øi cea mai accesibilæ omului din toatæ
cunoøtinﬂa. Lucrul acesta este scris pe fiecare floare, pe fiecare copac,
pe cerul înstelat, pe razele de soare, pe adâncurile oceanului øi pe fiecare
creaturæ care vine din mâna lui Dumnezeu. Este scrisæ în cartea lui
Dumnezeu – Biblia. De asemenea, Dumnezeu L-a trimis pe cel de-al
treilea membru al Dumnezeirii sæ ne fie învæﬂætor, fie cæ citim din cartea
naturii sau din Cuvântul scris. Unicul Sæu scop este sæ ne ajute sæ
înﬂelegem ce înseamnæ cu adeværat ,,viaﬂa în Hristos”.
Chiar acum, în timp ce citeøti rândurile acestea, poﬂi avea sentimente
pe care mintea ta sæ le interpreteze în aøa fel încât sæ te determine sæ
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amâni cæutarea acestei cunoaøteri. Aceste sentimente constituie cel mai
mare obstacol în atingerea scopului.
Simﬂim cæ nu avem timp. Simﬂim cæ nu putem înﬂelege. Simﬂim cæ
suntem singuri. Dacæ am avea mæcar pe cineva cu care sæ studiem!
Simﬂim cæ dacæ viaﬂa noastræ se va schimba radical vom fi ridiculizaﬂi
øi respinøi. Toate aceste sentimente sunt trimise de Satana, pentru cæ el
øtie bine ce putere au sentimentele. Aø dori sæ væ reamintesc faptul cæ
sentimentele øi credinﬂa sunt douæ lucruri atât de diferite pe cât de departe
este vestul faﬂæ de est. Încercaﬂi deci ca, în ciuda sentimentelor voastre,
sæ cæutaﬂi cunoøtinﬂa care vine de sus, øi fiﬂi liberi sæ experimentaﬂi
,,viaﬂa în Hristos”, care înseamnæ dragoste nelimitatæ – adeværata putere
a lui Dumnezeu.
Când mergem alæturi de Isus, trebuie sæ ne amintim cæ El nu ne
condamnæ, chiar dacæ greøim. El este Pærintele nostru ceresc care este
gata sæ ne ajute. Greøelile noastre sunt schimbate din pietre de poticnire
în trepte spre cer.
Satana este marele acuzator. Cuvântul lui Dumnezeu spune:
,,Dumnezeu, în adevær, n-a trimis pe Fiul Sæu în lume ca sæ judece
lumea, ci ca lumea sæ fie mântuitæ prin El.” Ioan 3:17.
Doar cunoscându-L pe El, oameni sælbatici au devenit creøtini
iubitori. Nici o altæ cunoaøtere din cer sau de pe Pæmânt nu poate avea
efectul acesta. O, cât de mult avem nevoie sæ-L cunoaøtem pe El, pe
Acela care este viaﬂa veønicæ!
Note:
1. My Life Today, p. 239.
2. Christ Our Righteousness, p. 35.
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11. LUCRURILE DE CÆPÆTÂI
,,TEMPERANﬁA”
Cunoaøterea lui Dumnezeu, aøa cum o descoperim studiind viaﬂa
lui Hristos, ne conduce în mod natural sæ-L invitæm pe Hristos sæ
reproducæ în noi caracterul Sæu. Dupæ cum Hristos, prin credinﬂæ, ne-a
transformat mintea – aducând-o în armonie cu gândirea Sa – tot astfel
El purcede acum la a ne schimba stilul de viaﬂæ. Aceastæ lucrare trebuie
sæ înceapæ cu nevoia cea mai mare a omului.
,,Temperanﬂa este baza tuturor darurilor care vin de la Dumnezeu
øi temelia tuturor biruinﬂelor ce trebuie câøtigate.”1
In acest punct este esenﬂial sæ avem o definiﬂie claræ a temperanﬂei.
,,Adeværata temperanﬂæ ne spune sæ renunﬂæm deplin la tot ce
este dæunætor øi sæ folosim cu chibzuinﬂæ ceea ce este sænætos.
Sunt puﬂini cei care-øi dau seama aøa cum trebuie cât de mult au
obiceiurile din dietæ de-a face cu sænætatea, cu caracterul lor, cu
utilitatea lor în aceastæ lume øi cu destinul lor veønic. Apetitul
trebuie sæ se afle permanent sub stæpânirea puterilor intelectuale
øi morale. Trupul trebuie sæ fie supus minﬂii, nu invers.”2
,,Necumpætarea... include îngæduirea dæunætoare a oricærui apetit
sau pasiuni.”3
Este necesar sæ pæstræm clar în minte faptul cæ bætælia dintre Hristos
øi Satana se duce pentru deﬂinerea controlului minﬂii omului. Aøa stând
lucrurile, este firesc ca Satana sæ facæ orice pentru a ræni sau a slæbi
capacitæﬂile mentale ale omului. Dacæ el poate face ca mintea sæ
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funcﬂioneze sub nivelul dat de Dumnezeu, el a obﬂinut un avantaj uriaø
faﬂæ de Dumnezeu. Dacæ mintea nu poate înﬂelege lucrurile lui
Dumnezeu, cum poate omul ajunge la o concluzie sænætoasæ? Ca urmare
a acestui lucru, voinﬂa nu va putea fi folositæ într-un mod constructiv.
Satana øtie cæ dacæ voinﬂa nu este folositæ într-un mod pozitiv, el se
aflæ în avantaj. Prin îndoieli, prin presiunea grupului de prieteni, etc.,
el ne poate determina sæ amânæm o decizie. Satana este foarte atent în
a nu ne læsa sæ ne dæm seama cæ amânarea unei decizii înseamnæ, de
fapt, luarea unei decizii; este exercitarea voinﬂei, dar în avantajul sæu.
,,Ar trebui sæ foloseøti hrana cea mai simplæ, pregætitæ în felul
cel mai simplu, pentru ca nervii cei fini ai creierului sæ nu fie
slæbiﬂi, amorﬂiﬂi sau paralizaﬂi, fæcând sæ fie imposibil pentru tine
sæ distingi lucrurile sfinte øi sæ preﬂuieøti ispæøirea, sângele curæﬂitor
al lui Hristos, de o valoare nepreﬂuitæ.”4
,,Necumpætarea începe la mesele noastre, prin folosirea alimentelor
nesænætoase.”5 Cumpætarea trebuie sæ loveascæ la rædæcina problemei
øi de acolo sæ se ræspândeascæ asupra întregului stil de viaﬂæ.
Un program perfect echilibrat, cuprinzând opt puncte, ne-a fost
trimis de cætre Dumnezeu în urmæ cu aproape øaptezeci øi cinci de ani,
pentru a ne ajuta sæ menﬂinem funcﬂionarea sænætæﬂii mentale øi fizice
la un nivel maxim. ,,Aerul curat, lumina soarelui, cumpætarea, odihna,
exerciﬂiul fizic, dieta corespunzætoare, apa, încrederea în puterea divinæ
– acestea sunt adeværatele remedii.”6
O cantitate aproape nelimitatæ de informaﬂie inspiratæ privind acest
plan este disponibilæ spre a fi studiatæ în Biblie øi în scrierile sorei
Ellen White. Dacæ vom admite autoritatea acestor surse, vom avea un
ghid cu ajutorul cæruia sæ mæsuræm toate celelalte informaﬂii.
Cercetærile moderne au validat, în cele din urmæ, planul de sænætate
al lui Dumnezeu, øi un material abundent este astæzi disponibil cu privire
la fiecare parte a acestui plan. Dumnezeu a iluminat bærbaﬂi øi femei
care au scris cu autoritate, totuøi într-un limbaj uøor de înﬂeles, despre
diferitele aspecte ale acestui plan. Astæzi, noi nu mai avem nici o scuzæ.

Lucrurile de cæpætâi ,,temperanﬂa” 83

Noi vom discuta însæ numai despre cea mai mare slæbiciune a omului
– apetitul sæu. Dacæ acesta este adus sub controlul lui Hristos, noi vom
fi biruitori asupra oricærui pæcat murdar.
,,Puterea stæpânitoare a apetitului se va dovedi ruinæ pentru mii de
oameni, dar, dacæ aceøtia ar învinge în acest punct, ar avea putere moralæ
pentru a obﬂine biruinﬂæ asupra oricærei alte ispite a lui Satana.”7
Dicﬂionarul Webster defineøte cumpætarea ca fiind ,,moderaﬂia
obiønuitæ în tolerarea poftelor øi pasiunilor.” El defineøte apetitul ca
fiind ,,o poftæ înnæscutæ”. Existæ, dupæ cum vedem, o relaﬂie strânsæ
între acestea douæ, iar sfera largæ pe care o cuprinde apetitul ne permite
sæ înﬂelegem citatul de mai sus.
Eva a fost ispititæ prin poftæ. Adeværatul apetit a fost totuøi revelat,
færæ îndoialæ, în întrebarea ei nerostitæ. De ce le-a interzis Dumnezeu
sæ mænânce din fructul acestui pom? Aceastæ întrebare din mintea ei,
datæ în vileag prin atitudinea øi exprimarea sa, a fost cea care l-a încurajat
pe Satana, determinându-l sæ profite de aceastæ situaﬂie. ,,A spus
Dumnezeu într-adevær cæ nu puteﬂi mânca din rodul niciunui pom din
grædinæ?” Eva a fost captivatæ auzindu-l pe øarpe dând glas propriilor
sale gânduri. Cât de mulﬂi oameni din ziua de astæzi au aceastæ dorinﬂæ
de a øti ,,de ce-ul” cæilor lui Dumnezeu! ,,Lucrurile ascunse aparﬂin
Domnului Dumnezeului nostru: dar acele lucruri care sunt descoperite
ne aparﬂin nouæ øi copiilor noøtri pentru totdeauna…” Deuteronom
29:29. Când ne vom mulﬂumi sæ credem ceea ce spune Dumnezeu øi sæ
læsæm ,,de ce-ul” pânæ când El va alege sæ ni-l descopere?
Pofta Evei s-a dezvæluit, de asemenea, øi pe alte cæi. Øarpele a
continuat, cu o voce încântætoare, sæ-i laude farmecul, lucru care ei i-a
plæcut foarte mult.
Dupæ ce apetitul a fost parﬂial hrænit, a mai ræmas un singur pas
pânæ la apariﬂia îndoielii în mintea Evei, pentru cæ ea a fost condiﬂionatæ
sæ creadæ acea voce care a fost capabilæ sæ prezinte o judecatæ aøa de
bunæ. Ea a ræspuns întrebærii subtile a øarpelui, ,,…Putem sæ mâncæm
din rodul tuturor pomilor din grædinæ. Dar despre rodul pomului din
mijlocul grædinii, Dumnezeu a zis: ,,Sæ nu mâncaﬂi din el øi nici sæ nu
væ atingeﬂi de el, ca sæ nu muriﬂi.” Geneza 3:2,3. Ræspunsul øarpelui a
fost scurt øi puternic, ,,…Hotærât cæ nu veﬂi muri.” Geneza 3:4. Aceastæ
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contradicﬂie directæ cu declaraﬂia lui Dumnezeu a fost întæritæ prin
implantarea îndoielii – ,,Dar Dumnezeu øtie cæ, în ziua în care veﬂi
mânca din el, vi se vor deschide ochii øi veﬂi fi ca Dumnezeu, cunoscând
binele øi ræul.” Geneza 3:5.
,,El (Satana) cautæ continuu sæ trezeascæ un spirit de curiozitate
nesfântæ, o dorinﬂæ nepotolitæ øi plinæ de curiozitate de a pætrunde
în tainele înﬂelepciunii øi puterii divine. În eforturile lor de a
descoperi ceea ce Dumnezeu a binevoit sæ pæstreze ascuns, mulﬂi
pierd din vedere adeværurile pe care El le-a descoperit øi care sunt
esenﬂiale pentru mântuire.”8
Îndoiala a prins rædæcini în mintea Evei. Dar Satana trebuie sæ
întæreascæ îndoiala prin simﬂæminte. Uitæ-te din nou la scara pe care
încearcæ Satana sæ ne determine sæ urcæm.
Acum el a profitat chiar de argumentul Evei øi, culegând fructul,
øarpele l-a pus în mâna ei. (Remarcaﬂi cum simﬂæmintele distrug
cunoaøterea.) Øarpele i-a reamintit Evei propriile sale cuvinte: ,,Sæ nu
væ atingeﬂi de el, ca sæ nu muriﬂi.” Satana spune acum: ,,Fructul este în
mâna ta øi nu ai murit. Dacæ mænânci nu e nici o diferenﬂæ.” Ea a luat
fructul øi, væzând cæ nu este afectatæ de aceasta, a devenit øi mai
îndræzneaﬂæ. Eva øi-a reamintit declaraﬂia øarpelui cum cæ fructul are
puterea de a face pe cineva înﬂelept, aøa cæ a mâncat. Acum apar
sentimentele. (Væ rog nu uitaﬂi cæ sentimentele sunt cæi speciale de
lucru ale lui Satana.) Eva nu a simﬂit nimic care sæ-i fi arætat dezaprobarea
lui Dumnezeu; ea a experimentat o înviorare care i-a stræbætut tot trupul,
øi chiar øi-a imaginat cæ acesta este modul în care simt fiinﬂele cereøti.
Ai simﬂit vreodatæ înviorarea unui singur moment în care te-ai
complæcut în pæcat? Satana nu a pierdut nici o færâmæ din puterea sa.
Eva, care era sub vraja sentimentelor, a devenit instrumentul prin
care a cæzut Adam. Prin sentimente, Satana distruge sau altereazæ øi
astæzi cunoaøterea adeværatului caracter al lui Dumnezeu, aøa cum a
fost descoperit omului. ,,Deci, fie cæ mâncaﬂi, fie cæ beﬂi, fie cæ faceﬂi
altceva: sæ faceﬂi totul pentru slava lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 10:31.
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Cumpætærii i-ar urma în mod natural cunoaøterea, dacæ noi am fi
dispuøi sæ rezistæm poftei. De unii singuri, suntem neputincioøi, dar
avem de partea noastræ pe Cineva care are puterea sæ ne mântuiascæ.
Dacæ ne recunoaøtem neputinﬂa øi, printr-un act de voinﬂæ, alegem sæ
aplicæm textul biblic de mai sus, chiar dacæ am greøit de atâtea ori,
Dumnezeu va aduce apetitul nostru sub controlul Sæu. Atunci vom fi
biruitori. Vom fi fæcut lucrurile de cæpætâi.

Note:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Temperanﬂæ, p. 201.
Temperanﬂæ, p. 138.
Temperanﬂæ, p. 137.
Mærturii pentru comunitate , vol. 2, p. 46. Vezi, de asemenea,
Dietæ øi hranæ, p. 55 øi Mærturii pentru comunitate, vol. 6, p.
327.
Mærturii pentru comunitate, vol. 3, p. 487.
Divina vindecare, p. 127.
Temperanﬂæ, p. 16.
Patriarhi øi profeﬂi, p. 54-55.
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12. RÆBDAREA – OPERA PERFECTÆ
A LUI DUMNEZEU
În acest punct din procesul urcærii – sfinﬂirea – este esenﬂial sæ ne
amintim cæ aceasta este în întregime lucrarea credinﬂei. Doar
îndeplinindu-ne rolul nostru, acela de a recunoaøte obstacolele øi de a
admite faptul cæ prin propriile puteri nu le putem îndepærta, vom exercita
puterea voinﬂei øi vom alege sæ fim liberi de aceste poveri. Numai atunci
Dumnezeu poate sæ-Øi facæ lucrarea în noi. El nu va forﬂa niciodatæ
voinﬂa cuiva, ci va aøtepta ca noi s-o folosim øi sæ-I permitem sæ
îndepærteze aceste poveri. Tocmai am descoperit cæ dacæ aceastæ lucrare
nu este realizatæ deloc, El poate s-o înfæptuiascæ. Amintiﬂi-væ, noi ,,nu
avem nici înﬂelepciunea, nici tæria de a birui”1 ræul. Acest lucru trebuie
pæstrat bine în minte, pe mæsuræ ce parcurgem fiecare pas.
Petru spune: ”Uniﬂi … cu înfrânarea, ræbdarea…” – 2 Petru 1:6.
,,Cel mai preﬂios rod al sfinﬂirii este harul blândeﬂii.”2 O privire rapidæ
în dicﬂionarul Webster va convinge pe oricine de relaﬂia foarte strânsæ
care existæ între ræbdare øi blândeﬂe.
Færæ îndoialæ, Dumnezeu a fost capabil sæ dezvolte aceastæ træsæturæ
a caracterului Sæu în Moise mai deplin decât în oricare altæ fiinﬂæ
omeneascæ. Cu toate acestea, chiar øi în cazul lui, o singuræ greøealæ,
deøi iertatæ, L-a împiedicat pe Dumnezeu sæ-Øi poatæ duce la îndeplinire
planurile cu privire la viaﬂa lui Moise pe Pæmânt. Vedem aici o
combinaﬂie perfectæ între dreptatea øi mila lui Dumnezeu. ,,Adeværata
sfinﬂire ... nu este nimic mai puﬂin decât o moarte zilnicæ faﬂæ de sine øi
conformitate cu voinﬂa lui Dumnezeu.”3
Acest principiu al sfinﬂirii loveøte exact la rædæcina problemei cu
care ne confruntæm la acest pas – ræbdarea, deoarece obstacolul cel
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mai mare este mândria. Am auzit cu siguranﬂæ de nævalnicul Petru –
omul care întotdeauna a vorbit øi a acﬂionat înainte sæ gândeascæ.
,,Ræul care a pricinuit cæderea lui Petru øi care a ﬂinut departe
pe Fariseu de comuniunea cu Dumnezeu, se dovedeøte øi astæzi a
fi ruina multor mii de oameni. Nu este nimic aøa de ofensator
pentru Dumnezeu, sau atât de periculos pentru sufletul omenesc
precum mândria øi încrederea în sine. Dintre toate pæcatele, acesta
este cel mai de plâns øi greu de vindecat.”4
Mândria øi mulﬂumirea de sine acﬂioneazæ asupra minﬂii omului exact
opus felului în care acﬂioneazæ umilinﬂa øi predarea de sine. De aceea,
când încercæm sæ ne controlæm singuri øi eøuæm, data viitoare încercæm
øi mai tare. Tot efortul omenesc întreprins pentru a fi ræbdætori nu va
produce niciodatæ fructul ræbdærii. O motivaﬂie destul de puternicæ poate
produce o ræbdare aparentæ – vânzætorii o fac adesea. Clienﬂii pot fi
complet amægiﬂi, însæ imaginea publicæ a cuiva este adesea destul de
diferitæ de ceea este respectivul acasæ.
Problema noastræ pare sæ fie aceea cæ mândria lasæ impresia cæ
suntem umili, dispuøi sæ învæﬂæm, calmi, chiar ræbdætori.
,,Unii dintre noi au un temperament impulsiv øi sunt din fire
iuﬂi la gândire øi acﬂiune precum fulgerul; dar nimeni sæ nu creadæ
cæ nu poate învæﬂa sæ devinæ ræbdætor. Ræbdarea este o plantæ care
va creøte repede, dacæ este cultivatæ cu grijæ.”5
Cultivarea este un proces prin care este îndepærtat tot ce împiedicæ
dezvoltarea plantei dorite. Pentru majoritatea dintre noi nu înlæturarea
reprezintæ problema. Problema constæ în refuzul de a fi dispuøi sæ
recunoaøtem ce anume trebuie îndepærtat din caracter, øi de a fi dispuøi
sæ încredinﬂæm acel lucru Domnului, pentru ca El sæ-l îndepærteze. Dacæ
vrem ca ræbdarea sæ înregistreze o creøtere rapidæ, trebuie sæ existe o
examinare de sine sinceræ øi dispoziﬂia de a recunoaøte cum stau lucrurile
cu adeværat. ,,Petru era slab chiar în punctul în care se credea tare, øi
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numai atunci când øi-a dat seama de slæbiciunea sa a putut înﬂelege
nevoia de a se sprijini pe Hristos.”6
Ræbdarea poate lua o altæ înfæﬂiøare pe care trebuie sæ o examinæm.
,,Sunt mulﬂi care, atunci când sunt mustraﬂi, consideræ ca
vrednic de laudæ faptul cæ primesc mustrarea færæ sæ se supere;
dar cât de puﬂini sunt aceia care primesc mustrarea cu inimæ
recunoscætoare øi îi binecuvânteazæ pe aceia care cautæ sæ-i fereascæ
de purtæri rele.”7
Evident, ræbdarea atinge domenii la care noi ne-am gândit foarte
puﬂin. Ea necesitæ mai mult decât abﬂinerea de la ræzbunare. Ræbdarea
cautæ sæ priveascæ la fiecare situaﬂie sau om în lumina cea mai bunæ
posibilæ.
Citeøte Evrei 11 øi prinde o imagine a norului de martori de la Abel
la Samuel øi mai departe, a unei armate de bærbaﬂi øi femei necunoscuﬂi
care, prin Hristos, i-au cucerit pe Satana øi armata sa de îngeri ræi. Apoi
identificæ-te pe tine în capitolul 12, când Pavel spune: ,,…sæ dæm la o
parte orice piedicæ…” – adicæ orice obstacol. Smulgeﬂi orice buruianæ
øi lucraﬂi solul aspru. El spune apoi: ,,…pæcatul care ne înfæøoaræ aøa
de lesne…” Evrei 12:1. Aici este vorba de obiceiurile din vechea fire
care sunt încæ în noi, øi de care Satana se foloseøte atât de des.
,,Egoismul øi mândria vor lua poziﬂie împotriva oricærei
încercæri de a le aræta cæ sunt pæcætoase. Prin noi înøine, nu suntem
în stare sæ ne înfrângem dorinﬂele øi obiceiurile rele, care se luptæ
pentru supremaﬂie. Nu putem avea biruinﬂæ asupra puternicului
duøman care ne ﬂine în sclavia sa. Numai Dumnezeu poate sæ ne
dea aceastæ biruinﬂæ ... Dar nu poate lucra în noi færæ
consimﬂæmântul øi conlucrarea noastræ.”9
Dupæ ce am fæcut toate acestea, noi putem ,,…sæ alergæm cu
stæruinﬂæ în cursa care ne stæ înainte. Sæ ne uitæm ﬂintæ la Cæpetenia øi
Desævârøirea credinﬂei noastre, adicæ la Isus…” Evrei 12:1,2.

Ræbdarea – opera perfectæ a lui Dumnezeu 89

Iacov a fost unul dintre fii tunetului. Împreunæ cu Ioan, fratele sæu,
el ar fi cerut foc din cer ca sæ distrugæ pe aceia care nu i-au acceptat
rapid în oraøul lor pe Isus øi pe discipolii Sæi. Isus a fost însæ capabil sæ
schimbe toate acestea, aøa cæ Iacov a aflat de lucrarea perfectæ a ræbdærii
øi ne-a læsat acest sfat: ”…ræbdarea trebuie sæ-øi facæ desævârøit lucrarea,
pentru ca sæ fiﬂi desævârøiﬂi, întregi, øi sæ nu duceﬂi lipsæ de nimic.”
Iacov 1:4.

Note:
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8.

Faptele apostolilor, p. 532.
My Life Today, p. 253.
My Life Today, p. 248.
Parabolele Domnului Hristos, p. 154.
My Life Today, p. 97.
Hristos Lumina lumii, p. 382.
Patriarhi øi profeﬂi, p. 667.
Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 142.
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13. NICIUN LOC DE OPRIRE
Lecﬂia conform cæreia ,,adeværata mæreﬂie constæ în adeværata
bunætate” a fost întotdeauna greu de învæﬂat.1 Chiar øi mândrul monarh
Nebucadneﬂar a trebuit sæ o înveﬂe într-o modalitate mai duræ. Este
natural ca, dorind sæ facem binele, sæ simﬂim cæ am obﬂinut un grad de
divinitate prin facerea de lucruri bune.
,,Motivul pentru care mulﬂi din acest veac nu fac progrese mai
mari în viaﬂa spiritualæ este acela cæ ei înﬂeleg cæ voia lui Dumnezeu
nu este altceva decât aceea ce vor ei sæ facæ. În timp ce îøi urmeazæ
propriile lor dorinﬂe, ei se mângâie cu gândul cæ se conformeazæ
voinﬂei lui Dumnezeu. Ei nu duc nici o luptæ cu eul lor. Sunt alﬂii
care pentru o vreme au succes în lupta împotriva dorinﬂei lor egoiste
dupæ plæcere øi viaﬂæ uøoaræ. Ei sunt sinceri øi zeloøi, dar obosesc
din pricina efortului îndelungat, a morﬂii zilnice øi a hærﬂuielilor
neîntrerupte. Indolenﬂa pare cæ se invitæ, iar moartea faﬂæ de eu
ajunge ceva respingætor; øi ei îøi închid ochii lor adormiﬂi øi cad
sub puterea ispitei în loc de a-i ﬂine piept.”2
Existæ douæ clase descrise în paragraful anterior. Cei din prima
clasæ pot fi caracterizaﬂi ca fiind credincioøii permisivi. Aceøtia fie nu
au nici cel mai mic conflict cu eul, fie conflictul este prezent într-o
foarte micæ mæsuræ. Acestora le pare mai uøor sæ dea la o parte sfinﬂirea
din darul neprihænirii lui Dumnezeu prin credinﬂæ decât sæ urmeze
invitaﬂia Stæpânului, ,,…Dacæ voieøte cineva sæ vinæ dupæ Mine, sæ se
lepede de sine, sæ-øi ia crucea, øi sæ Mæ urmeze.” Matei 16:24.
Cealaltæ clasæ este constituitæ din credincioøii sædiﬂi în solul pietros
care se aseamænæ cu solul pietros; care obosesc, pentru cæ rædæcina lor
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nu este în întregime ancoratæ în Hristos. Ei nu au învæﬂat bucuria care
vine în urma renunﬂærii la sine øi în urma permiterii lui Hristos sæ le
poarte poverile. Ei nu au descoperit niciodatæ cæ jugul Sæu nu este greu
øi cæ sarcina Sa este uøoaræ.
Sfinﬂirea, ca proces, atinge din ce în ce mai adânc fiecare aspect al
vieﬂii noastre øi necesitæ o predare deplinæ la fiecare pas. Fireøte cæ
inima mândræ nu va gæsi cu uøurinﬂæ bucurie în a face acest lucru. (Vezi
Christ Our Righteousness, p. 33-34.)
,,Ioan øi Iuda îi reprezintæ pe aceia care mærturisesc cæ sunt
urmaøi ai lui Hristos ... Fiecare avea serioase defecte de caracter;
øi fiecare a avut acces la harul divin care transformæ caracterul...
Unul murea zilnic faﬂæ de eu øi, biruind pæcatul, era sfinﬂit prin
adevær; celælalt, împotrivindu-se puterii transformatoare a harului
øi îngæduindu-øi dorinﬂe egoiste, a ajuns rob al lui Satana.”3
Viaﬂa este o continuæ provocare de a lua decizii, øi este logic ca în
aceastæ arie sæ înceapæ moartea zilnicæ faﬂæ de eu. Urmând exemplul
lui Isus, adeværatul nostru Model, ræspunsul nostru automat în luarea
fiecærei decizii trebuie sæ fie: ,,Nu voia Mea ci voia Ta sæ se facæ.”
Aceasta trebuie sæ constea în ceva mai mult decât enunﬂarea gândului.
Ea presupune, aøa cum cere Dumnezeu, disponibilitatea de a schimba,
a renunﬂa sau a duce la îndeplinire orice plan sau dorinﬂæ, oricât de mult
am ﬂine la ea. Ea cere o cunoaøtere a voinﬂei lui Dumnezeu, descoperitæ
prin inspiraﬂie, øi o conformare a noastræ la ea; noi trebuie, de asemenea,
sæ fim acordaﬂi la vocea conøtiinﬂei øi sæ evaluæm cu grijæ conducerea
Sa providentæ. (Vezi Solii cætre tineret, p. 156.)
Urmând acest proces, harul lui Dumnezeu va ,,înnobila mintea øi o
va obiønui sæ mediteze la lucruri pure øi sfinte.” (Vezi Mærturii pentru
comunitate, vol. 2, p. 478, 479.) Asemænarea cu Dumnezeu nu constæ
în a face ceea ce a fæcut Hristos, ci în a træi aøa cum a træit El. Noi
trebuie sæ înﬂelegem clar sfatul lui Pavel pentru o træire sfântæ, aøa cum
este descrisæ în Coloseni 3:3,4: ,,Cæci voi aﬂi murit, øi viaﬂa voastræ este
ascunsæ în Hristos în Dumnezeu. Când Se va aræta Hristos, viaﬂa voastræ,
atunci væ veﬂi aræta øi voi împreunæ cu El în slavæ.” Despre care slavæ
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este preocupat Pavel? ,,Cærora Dumnezeu a voit sæ le facæ cunoscut
care este bogæﬂia slavei tainei acesteia între neamuri, øi anume: Hristos
în voi, nædejdea slavei.” Coloseni 1: 27.
Ce privilegiu avem ca, prin noi, Dumnezeu sæ-Øi descopere
caracterul unei lumi care nu crede în El! ,,Isus n-a dat pe faﬂæ însuøiri øi
nu S-a folosit de puteri pe care omul n-ar putea sæ le aibæ prin credinﬂa
în El. Toﬂi urmaøii Lui pot avea natura Lui omeneascæ desævârøitæ, dacæ
se vor supune lui Dumnezeu ca El.”4
Aceasta este adeværata desævârøire, nu a încerca sæ fii bun sau sæ
faci lucruri bune, ci a muri zilnic faﬂæ de eu – având o încredere deplinæ
în Dumnezeu. ,,Fiule, dæ-mi inima ta, øi sæ gæseascæ plæcere ochii tæi în
cæile Mele.” Proverbe 23:26. Am fi uimiﬂi de ceea ce ar putea face
Dumnezeu în viaﬂa noastræ dacæ am înceta sæ mai încercæm øi am începe
sæ murim – fiind supuøi lui Dumnezeu cum a fost øi Isus.
Existæ, însæ, un obstacol cu care trebuie sæ ne confruntæm atunci
când încercæm sæ facem acest pas: compromisul. Aceasta este una din
armele cele mai eficiente ale lui Satana prin care îl împiedicæ pe creøtin
sæ realizeze progresul spiritual pe care Dumnezeu îl doreøte pentru el.
Viaﬂa lui Isus nu a demonstrat în nici un moment nici cel mai mic
compromis. El era în întregime dedicat lucrærii de a face voia Tatælui
Sæu. Cuvintele Lui , ,,Vreau sæ fac voia Ta, Dumnezeule!” – Psalmi
40:8, reflectæ singura atitudine care este dumnezeiascæ, sau acceptabilæ
în ochii lui Dumnezeu. Ascultarea øovæitoare nu este ascultare.
,,Când cerinﬂele lui Dumnezeu sunt considerate o povaræ,
pentru cæ ele vin în conflict cu înclinaﬂiile firii, atunci putem øti cæ
viaﬂa aceasta nu este o viaﬂæ de creøtin. Adeværata ascultare este
lucrarea unui principiu læuntric. Ea izvoræøte din iubirea pentru
neprihænire, din iubire faﬂæ de Legea lui Dumnezeu. Esenﬂa întregii
neprihæniri constæ în credincioøia faﬂæ de Ræscumpærætorul
nostru.”5
Ucenicii din vechime, reformatorii øi oamenii lui Dumnezeu din
toate timpurile s-au confruntat cu ispita lui Satana de a-øi compromite
loialitatea faﬂæ de Dumnezeu. De multe ori, Satana ne descoperæ vreo
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slæbiciune chiar în punctul în care noi ne consideræm puternici. Sæ ne
uitæm încæ o datæ la experienﬂa lui Petru, dar dintr-o altæ perspectivæ.
,,Petru era slab chiar în punctul în care se credea tare øi numai
atunci când øi-a dat seama de slæbiciunea sa a putut înﬂelege nevoia
de a se sprijini pe Hristos. Dacæ ar fi învæﬂat lecﬂia pe care Isus a
dorit sæ i-o dea prin cele petrecute pe mare, el n-ar fi cæzut atunci
când a venit asupra lui încercarea cea mare.”6
Acum putem înﬂelege mai bine cuvintele lui Hristos cætre Pavel în
2 Corinteni 12:9, ,,…harul Meu îﬂi este de ajuns, cæci puterea Mea în
slæbiciune este fæcutæ desævârøitæ.” Pavel ræspunde în versetul urmætor:
,,…cæci când sunt slab, atunci sunt tare.” Vedem deci cæ singura cale
spre desævârøire este moartea zilnicæ faﬂæ de sine. Nu, nu este nici un
loc de oprire aici. Aceastæ studiere a scærii nu face decât sæ ne deschidæ
ochii pentru viziunea mæreaﬂæ ce ne stæ înainte, în care Hristos, locuind
în noi, devine cheia practicæ spre a fi ca Dumnezeu.

Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vezi Profeﬂi øi regi, p. 521.
Faptele Apostolilor, p. 565.
Faptele Apostolilor, p. 558-559.
Hristos Lumina lumii, p. 664.
Parabolele lui Hristos, p. 97.
Hristos Lumina lumii, p. 382 (sublinierea autorului).
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14. CUM? GATA CU COMPETIﬁIILE?
ﬁi s-a pærut vreodatæ ciudat cæ în planul lui Dumnezeu noi trebuie
sæ recunoaøtem faptul cæ doar prin smerenie putem avea într-adevær
dragoste fræﬂeascæ? Dacæ acceptæm acest principiu biblic, atunci ne
confruntæm cu o problemæ. Cine este fratele meu? Isus a ræspuns la
aceastæ întrebare în Luca 8:21: ,,...mama Mea øi fraﬂii Mei sunt cei ce
ascultæ Cuvântul lui Dumnezeu øi-l împlinesc.” Este destul de clar aici
cæ Isus nu limiteazæ ,,fræﬂia” la cei care ascultæ cu desævârøire de Cuvânt,
ci El se referæ la cei ce doresc sæ asculte. Matei 12:49 ne spune cæ
atunci când Isus a rostit aceste cuvinte, El aræta cætre ucenicii Sæi, care
erau departe de a face tot ce rostise Cuvântul. Competiﬂia era o problemæ
constantæ în fiecare dintre ei.
Spiritul care promoveazæ o gândire competitivæ este spiritul
judecærii. Spiritul competiﬂiei øi al judecærii – din care izvoræøte prima,
sunt ambele ale lui Satana øi nu pot sluji decât scopului sæu. Atunci
cum putem sæ fim complet eliberaﬂi de aceste obstacole? Isus ne oferæ
din nou ræspunsul. Viaﬂa Sa a fost o demonstraﬂie perfectæ a modului în
care trebuie sæ træim noi în relaﬂie cu fraﬂii øi surorile noastre. În capitolul
trei am fæcut referire la citatul din Cugetæri de pe Muntele Fericirilor,
p. 71. Îl vom cita din nou aici, deoarece în el ne este arætat cum era
viaﬂa lui Isus umplutæ de dragoste fræﬂeascæ, chiar faﬂæ de cei care L-au
tratat cu dispreﬂ. (Vezi Hristos Lumina lumii, p. 87.)
,,Prezenﬂa Tatælui L-a cuprins pe Hristos øi nu I s-a întâmplat
nimic altceva decât ce a îngæduit iubirea nemærginitæ, pentru
binecuvântarea omenirii. Acesta era izvorul Sæu de mângâiere øi
este øi pentru noi. Acela care este pætruns de Spiritul Domnului
Hristos ræmâne în Hristos. Lovitura ﬂintitæ spre el cade asupra
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Mântuitorului, care îl înconjoaræ cu prezenﬂa Sa. Øi orice vine
asupra lui, vine de la Hristos. El n-are nevoie s„ se împotriveascæ
ræului, deoarece Domnul este apærarea sa. Nimic nu-l poate atinge,
decât dacæ îngæduie El, øi “toate lucrurile” îngæduite “lucreazæ
împreunæ spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Rom. 8,28).”1
Prin faptul cæ Hristos a acceptat tot ce s-a întâmplat în viaﬂa Lui ca
venind direct din mâna Tatælui, chiar dacæ îøi avea originea în Satana,
El a avut o pace adeværatæ. El a fost în stare sæ accepte cel mai groaznic
abuz pe care vreo fiinﬂæ umanæ l-ar putea experimenta, atât fizic cât øi
mental, øi sæ trateze totuøi cu cea mai mare dragoste instrumentele umane
prin care acesta a venit. De fapt, aceasta L-a reﬂinut pe El sæ-i vadæ pe
oameni ca responsabili pentru ce I-au fæcut. El a privit în mod constant
dincolo de ceea ce era uman øi l-a væzut pe Satana ca fiind adeværatul
duøman. Acest lucru L-a fæcut capabil sæ empatieze chiar cu persecutorii
Sæi øi sæ-i trateze cu dragoste fræﬂeascæ. Lui I-a fost milæ de ei, în loc
sæ-I fie milæ de Sine Însuøi. El a încercat mereu sæ-i scuze pe urmaøii
Lui pentru ignoranﬂa lor. Øtia cæ Satana îi orbea.
Ni se spune cæ sursa Lui de mângâiere este deopotrivæ sursa noastræ.
Îﬂi poﬂi imagina ce s-ar întâmpla în familia lui Dumnezeu dacæ fraﬂii ar
træi dupæ aceleaøi reguli dupæ care a træit El ca om, aici, pe Pæmânt?
Dragostea fræﬂeascæ nu poate veni în nici un alt fel. Nu ne putem forﬂa
pe noi înøine sæ fim amabili øi iubitori. Aceasta trebuie sæ vinæ din
interior – din inimæ. Planul lui Isus este singurul mod prin care inima
poate într-adevær ræspunde færæ pærtinire, cæci atunci ochii nu mai sunt
îndreptaﬂi spre om sau spre faptele lui rele.
Adeværatul test se gæseøte în ,,toate lucrurile” din Romani 8:28.
Suntem aproape gata sæ aplicæm metoda lui Hristos în vieﬂile noastre
cu privire la unele lucruri, dar înseamnæ aceasta cu adeværat totul? Cere
El totul ? Da. Nu existæ excepﬂii. El este fie Domn a toate, fie nu este
domn deloc. Dumnezeu este atât de grijuliu sæ ne protejeze, încât El va
schimba orice atac malefic pe care Satana îl poate întreprinde asupra
noastræ într-o binecuvântare, dacæ acceptæm în vieﬂile noastre ,,toate
lucrurile” ca pe un principiu practic.
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,,Încercærile vieﬂii sunt uneltele prin care Dumnezeu
îndepærteazæ necuræﬂiile øi asperitæﬂile din caracterul nostru.
Tæierea, nivelarea øi cizelarea, arderea øi lustruirea lor, sunt o
lucrare dureroasæ. E greu sæ fii ølefuit pe tocilæ. Dar piatra iese
astfel pregætitæ pentru a-øi lua locul în templul ceresc. Maestrul
nu lucreazæ cu atâta atenﬂie øi grijæ la un material færæ valoare.
Numai pietrele Sale preﬂioase sunt lustruite ca pentru un palat.”2
Iatæ un alt motiv foarte practic pentru a crede, accepta øi aplica
Scripturile în viaﬂa de zi cu zi. Dacæ ,,toate lucrurile” includ atât
experienﬂele bune ale vieﬂii cât øi pe cele rele, atunci cuvintele lui Pavel
din 1 Tesaloniceni 5:18 – ,,Mulﬂumiﬂi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile; cæci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire
la voi” – devin foarte practice în viaﬂa noastræ de zi cu zi. Isus a træit
astfel øi, dacæ vrem sæ avem succes în viaﬂa de creøtin, trebuie sæ urmæm
exemplul Lui. Aceasta nu înseamnæ cæ trebuie sæ ne delectæm cu tot ce
ni se întâmplæ, ci cæ trebuie sæ-I mulﬂumim lui Dumnezeu – da, chiar sæ
ne bucuræm. Isus n-a gæsit plæcere în tratamentul abuziv al oamenilor
care acﬂionau ca demonii, dar øtia cæ omenirea va fi binecuvântatæ prin
aceasta. Noi nu vom gæsi plæcere în ,,toate lucrurile” care ni se întâmplæ,
dar putem fi mulﬂumitori. Putem sæ-I mulﬂumim lui Dumnezeu cæ a
væzut în noi ceva cu care meritæ sæ lucreze. Noi suntem materialul care,
atunci când este ølefuit, devine potrivit pentru palatul Sæu, iar fiecare
piatræ va avea locul ei øi va fi mulﬂumitæ cu el. Orice competiﬂie va
dispærea pentru totdeauna, cæci spiritul judecærii, al mândriei øi
egoismului au fost eradicate împreunæ cu cel în care îøi aveau originea.
Note:
1. Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 71.
2. Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 10.
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15. DRAGOSTE FÆRÆ LIMITE
Adæugaﬂi la dragostea fræﬂeascæ iubirea de oameni, sau dragostea
divinæ. Planul lui Dumnezeu nu s-a schimbat niciodatæ. El va readuce
omul la locul unde dragostea divinæ va ræzbate prin fiinﬂa lui. Aceasta
va depæøi experienﬂa lui Adam când a ieøit din mâna lui Dumnezeu.
Pentru aceasta S-a rugat Isus în ultima Sa rugæciune pentru ucenici,
înainte de a merge la Ghetsemani: ,,...pentru ca dragostea cu care M-ai
iubit Tu sæ fie în ei, øi Eu sæ fiu în ei.” Ioan 17:26. Imagineazæ-ﬂi, dacæ
poﬂi, dragostea divinæ reværsându-se prin fiinﬂele omeneøti.
Scopul sfinﬂirii este acela de a produce în mod sistematic aceastæ
dragoste în om. Aceasta nu se realizeazæ prin încercarea de a fi iubitori,
ci prin moartea faﬂæ de noi øi faﬂæ de factorii inhibatori, care-L împiedicæ
pe Dumnezeu sæ-Øi facæ lucrarea în vieﬂile noastre.
În tot urcuøul pe aceastæ scaræ, procesul a fost acelaøi. Ultimul pas
este acela de a gusta din cea mai mare putere în cer øi pe pæmânt –
aceea a dragostei divine. Ceea ce ne împiedicæ este contrafacerea acestei
iubiri (lucrarea lui Satana), øi anume emoﬂia umanæ. Va exista emoﬂie
umanæ ca reacﬂie la dragostea lui Dumnezeu, dar ea este doar un ræspuns,
nu dragostea însæøi.
,,Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru
mântuirea oamenilor. Ea a fost organizatæ pentru slujire, iar
misiunea ei este aceea de a duce lumii Evanghelia... Biserica este
depozitara bogæﬂiilor harului lui Hristos; øi, prin bisericæ, se va
descoperi, în cele din urmæ, chiar domniile øi ,,stæpânirile din
locurile cereøti”, ultima øi deplina desfæøurare a iubirii lui
Dumnezeu (Efeseni 3:10).”1

98 Haina Lui sau a mea?

Dacæ aceasta se va întâmpla în zilele de sfârøit ale istoriei
pæmântului, ar fi bine sæ øtim ce este aceastæ iubire øi cum poate fi ea
manifestatæ prin fiinﬂele omeneøti.
Dragostea divinæ este un principiu care guverneazæ cerul øi întregul
Univers, cu excepﬂia acestei planete. Este un principiu al acﬂiunii, un
principiu al vieﬂii. Dragostea divinæ este ca un drum cu doua sensuri: se
revarsæ de la Dumnezeu în ambele direcﬂii, aøa cæ noi suntem færæ scuzæ.
În primul rând, prin voinﬂa Sa de a-Øi lua timp sæ trateze cu ræbdare
problema îngerului rebel, Lucifer, în loc sæ facæ dreptate pe loc. Aceastæ
bunætate a fost arætatæ în principal pentru a le face în stare pe fiinﬂele
create sæ înﬂeleagæ ce este, de fapt, dragostea divinæ – de a le oferi
ocazia sæ-øi foloseascæ voinﬂa (puterea de a alege) într-un mod inteligent.
În decizia finalæ, aproape o treime din îngeri au decis împotriva lui
Dumnezeu.
Suferinﬂa lui Dumnezeu în a face faﬂæ unei asemenea pierderi øi
confuzia ulterioaræ din minﬂile îngerilor loiali øi a fiinﬂelor de pe celelalte
planete L-au determinat sæ punæ în aplicare minunatul plan de mântuire.
Dragostea lui Dumnezeu este revelatæ øi mai deplin când noi înﬂelegem
cæ ,,de la început, Dumnezeu øi Hristos au øtiut de apostazia lui Satana
øi de cæderea omului prin puterea înøelætoare a celui ræu.”2 În timp ce
Dumnezeu n-a planificat aceste pericole, El le-a prevæzut, øi apoi a
întocmit un plan pentru a le folosi cu scopul de a implanta pentru
totdeauna dragostea Sa în inimile fiinﬂelor create de El.
Planul de mântuire este atât de cuprinzætor încât a fost întocmit
având în centru întruparea. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit
om pentru ca familia omeneascæ øi toate fiinﬂele create de Dumnezeu
sæ aibæ un model desævârøit care sæ-i conducæ veønic, în timp ce
dragostea divinæ se va reværsa înapoi la Dumnezeu. Aceasta este a doua
mare dovadæ a dragostei Lui.
În timp ce planul de mântuire conferæ o bazæ legalæ pentru salvarea
omului, el oferæ, de asemenea, un exemplu de urmat pentru orice creøtin
care Îi dæ lui Dumnezeu dreptul de a-Øi manifesta dragostea prin el.
Isus a spus: ,,Cæci M-am pogorât din cer sæ fac nu voia Mea, ci voia
Celui ce M-a trimes.” Ioan 6:38. Pavel a spus: ,,Am fost ræstignit
împreunæ cu Hristos, øi træiesc... dar nu mai træiesc eu, ci Hristos træieøte
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în mine. Øi viaﬂa, pe care o træiesc acum în trup, o træiesc în credinﬂa în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit øi S-a dat pe Sine Însuøi pentru mine.”
Galateni 2:20. ,,Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, øi-au ræstignit firea
pæmânteascæ împreunæ cu patimile øi poftele ei.” Galateni 5:24.
Nu existæ nici un alt plan care va da dreptul dragostei nelimitate a
lui Dumnezeu sæ se reverse prin fiinﬂele omeneøti. Pentru ca fiinﬂa umanæ
sæ fie un mijloc curat de manifestare a iubirii divine, eul trebuie sæ fie
crucificat. Orice urmæ de sine, læsatæ în mod conøtient, va umbri
imaginea øi va împiedica biserica sæ ofere Universului ,,manifestarea
finalæ øi deplinæ a dragostei lui Dumnezeu.”
Sfinﬂirea îøi va fi îndeplinit lucrarea în vieﬂile noastre atunci când
noi vom putea spune cu sinceritate, în fiecare experienﬂæ a vieﬂii: ,,Nu
voia mea sæ se facæ, ci voia Ta.” Aceasta este, într-adevær, o dragoste
færæ limite.
Note:
1. Faptele Apostolilor, p. 9 (sublinierea autorului).
2. Patriarhi øi profeﬂi, p. 22.
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16. A FOST ISUS ISPITIT LA FEL CA
NOI?
,,Cæci n-avem un Mare Preot care sæ n-aibæ milæ de slæbiciunile
noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca øi noi, dar færæ
pæcat.” Evrei 4:15. Acest verset din Scripturæ a fost øi este încæ punctul
de pornire în multe discuﬂii nesænætoase privind natura umanæ a lui
Hristos. Unii pretind cæ Isus trebuia sæ fi fost ispitit în exact aceeaøi
manieræ în care a fost ispititæ orice fiinﬂæ omeneascæ, pentru a putea
îndeplini cerinﬂele acestui text. La aceastæ concluzie se ajunge færæ sæ
se ia în considerare tot ceea ce i-a descoperit Dumnezeu bisericii Sale
cu privire la acest subiect.
Dacæ Isus a fost ispitit sæ fure, sæ mintæ, sæ înjure, sæ fie necurat în
gând øi faptæ, El a rezistat ispitei în una din douæ modalitæﬂi: (1) prin a
rezista înclinaﬂiei de a ceda, sau (2) realizând cæ era neajutorat øi punând
problema în mâna Tatælui Sæu. În oricare din cele douæ cazuri, El trebuia
sæ aibæ o înclinaﬂie la care Satana sæ poatæ apela. Isus a spus însæ: ,,Nu
voi mai vorbi mult cu voi; cæci vine stæpânitorul lumii acesteia. El n-are
nimic în Mine.” Ioan 14:30. Aceste cuvinte au fost rostite cu foarte
puﬂin timp înainte de sfârøitul vieﬂii lui Isus pe Pæmânt. Satana ræscolise
în fiecare colﬂ al vieﬂii lui Hristos øi nu a putut gæsi nimic pe care sæ-øi
construiascæ ispita.
,,Nici mæcar printr-un singur gând nu a cedat Isus puterii ispitei
subtile. Satana gæseøte în inimile omeneøti un punct unde poate
pune piciorul – vreo dorinﬂæ pæcætoasæ îndrægitæ, prin intermediul
cæreia ispitele sale îøi afirmæ puterea.”1
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Adu-ﬂi aminte, Isus a fæcut faﬂæ acestor ispite ca om øi ,,nici un
singur gând sau sentiment n-a ræspuns ispitei.”2 Observæ cæ nu a fost
nici un ræspuns, nici mæcar printr-un gând sau sentiment care sæ fi urmat
ispitei. ,,Pentru spiritul Lui, fiecare pæcat, fiecare discordie øi fiecare
plæcere murdaræ, pe care le adusese neascultarea, erau un chin.”3 ,,Aveﬂi
grijæ sæ nu læsaﬂi niciodatæ, în nici un fel, cea mai micæ impresie asupra
vreunei minﬂi omeneøti cæ în Hristos ar fi existat vreo urmæ de corupﬂie,
sau chiar vreo înclinaﬂie cætre aceasta, ori cæ El ar fi cedat cumva
ispitei.”4 ,,Ca Singurul færæ pæcat, natura Lui s-a ferit de ræu.”5
Textul la care facem referire este ,,....(El) a fost ispitit în toate ca øi
noi...”, øi acest lucru este adeværat. Pentru a afla ræspunsul la întrebarea
,,cum”, sæ privim la un alt citat despre Domnul.
,,Era o responsabilitate dificilæ pentru Prinﬂul vieﬂii sæ ducæ la
îndeplinire planul pe care Øi-l asumase pentru salvarea omului,
acoperindu-øi divinitatea cu umanitatea. El primise onoare în
curﬂile cereøti, øi øtia ce înseamnæ puterea absolutæ. Era la fel de
dificil pentru El sæ pæstreze nivelul umanitæﬂii pe cât este pentru
om sæ se ridice deasupra nivelului naturii sale depravate, øi sæ fie
pærtaø al naturii divine.”6
,,A-Øi pæstra slava ascunsæ, ca øi copil al unei rasei umane cæzute,
a fost cea mai severæ disciplinæ la care Prinﬂul vieﬂii s-a supus.”7 Aici
întâmpinæm toﬂi dificultæﬂi. Este o problemæ pentru noi sæ læsæm ca
natura divinæ a lui Hristos sæ fie reflectatæ în noi.
Sæ analizæm ce ne spune acest citat. A fost extrem de dificil pentru
Hristos sæ îmbrace haina divinitæﬂii øi umanitæﬂii deopotrivæ. De ce?
,,Isus n-a dat pe faﬂæ însuøiri øi nu S-a folosit de puteri pe care omul
n-ar putea sæ le aibæ prin credinﬂa în El. Toﬂi urmaøii Lui pot avea
natura Lui omeneascæ desævârøitæ, dacæ se vor supune lui Dumnezeu
ca El.”8
Isus a spus: ,,Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi...” Ioan 5:30.
Este clar cæ atunci când Isus a ,,læsat la o parte haina Sa regalæ øi
coroana regeascæ”9, El a luat asupra Lui natura omului aøa cum a fost
el creat de Dumnezeu. ,,Hristos a venit pe Pæmânt îmbræcând haina
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umanitæﬂii øi stând ca reprezentant al oamenilor, pentru a aræta, în
ræzboiul cu Satana, cæ omul, aøa cum a fost creat de Dumnezeu, dacæ
se aflæ în legæturæ cu Tatæl øi cu Fiul, poate sæ asculte de toate cerinﬂele
divine.”10 ,,El a început de acolo de unde începuse primul Adam.”11
Hristos, ca al doilea Adam, trebuia sæ biruiascæ unde eøuase primul
Adam, folosindu-se doar de aceeaøi putere de care a dispus primul
Adam. ,,Când Adam a fost asaltat de cætre ispititor în Eden, nu exista
nici o urmæ de pæcat în el... Hristos, în pustia ispitirii, a stat în locul lui
Adam pentru a trece testul la care acesta cæzuse.”12
Nu este nici o dovadæ în Cuvântul lui Dumnezeu cæ natura umanæ
ar putea fi vreodatæ ascultætoare de Dumnezeu! Mesajul lui Dumnezeu
pentru om este cæ el are o fire pæcætoasæ moøtenitæ, care nu poate fi
ræscumpæratæ.
,,Moøtenirea copiilor este pæcatul. Pæcatul i-a despærﬂit de
Dumnezeu. Isus Øi-a dat viaﬂa ca sæ poatæ reface legæturile rupte
cu Dumnezeu. Prin înrudirea lor cu primul Adam, oamenii nu
primesc nimic altceva decât vinæ øi sentinﬂæ de moarte.”13
,,Fiindcæ umblarea dupæ lucrurile firii pæmânteøti este vræjmæøie
împotriva lui Dumnezeu, cæci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, øi
nici nu poate sæ se supunæ.” Romani 8:7 (sublinierea autorului). Hristos
nu a învæﬂat niciodatæ cæ natura pæcætoasæ ar putea deveni naturæ
nepæcætoasæ. Mesajul Sæu a fost întotdeauna: ,,...Trebuie sæ væ naøteﬂi
din nou.” Ioan 3:7. ,,...Dacæ græuntele de grâu, care a cæzut pe pæmânt,
nu moare, ræmâne singur...” Ioan 12:24. ,,...Puteﬂi voi sæ beﬂi din paharul
pe care am sæ-l beau Eu øi sæ fiﬂi botezaﬂi cu botezul cu care am sæ fiu
botezat Eu?...” Matei 20:22.
Dacæ Hristos a avut naturæ færæ pæcat, cum a putut El sæ fie ispitit la
fel ca mine? Ce este ispita? ,,Ispita este biruitæ atunci când omul, fiind
puternic influenﬂat sæ facæ ceva greøit øi, øtiind cæ poate face lucrul
acela, refuzæ, prin credinﬂæ, ﬂinându-se cu tærie de puterea divinæ.”14
Ispita apare doar atunci când existæ o influenﬂæ puternicæ de a face ceva
ræu. ,,Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuøi øi momit.”
Iacov 1:14. Cum putea fi ispitit Isus sæ facæ ceva ræu când ,,Domnul
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Hristos nu a fost atins de pata pæcatului, øi atunci când sensibilitatea
puræ a naturii sfinte a venit în contact cu ræul, El a îndurat un chin
nespus de mare?”15 Hristos ura pæcatul cu o uræ desævârøitæ. Spiritul
Sæu, locuind în om, este singura putere care îl face pe om sæ urascæ pæcatul,
lucru pe care orice creøtin næscut din nou trebuie sæ înveﬂe sæ-l facæ.
Hristos, pentru a fi ispitit ca øi noi, trebuie sæ fi avut o dorinﬂæ
puternicæ de a face ceva greøit dar a rezistat prin încrederea în Tatæl
Sæu. Cum putea Satana sæ gæseascæ ceva care sæ se încadreze în aceste
criterii? Satana a realizat, încæ de când Hristos era copil, cæ era inutil sæ
încerce sæ-l provoace la ræzbunare. Chiar atunci când era tratat cu
nedreptate, a se irita, a se mânia sau a face orice lucru ræu era departe
de gândirea Lui.
,,Din amæræciunile pe care le suportæ oamenii, n-a ræmas nici
una pe care sæ n-o fi gustat Hristos. Erau øi din aceia care încercau
sæ arunce dispreﬂ asupra Lui din cauza naøterii Sale øi chiar din
copilærie a trebuit sæ sufere privirile lor batjocoritoare øi øoptirile
lor de ræu. Dacæ ar fi ræspuns cu o privire sau cu un cuvânt lipsit
de ræbdare, dacæ ar fi fæcut o singuræ datæ un lucru ræu, cum Îl
îndemnau fraﬂii Lui, n-ar mai fi fost un exemplu desævârøit. N-ar
mai fi putut sæ îndeplineascæ planul de mântuire.”16
Satana øtie cât de dificil este pentru om sæ træiascæ pe Pæmânt ca un
creøtin renæscut, pæstrându-øi crucificatæ natura pæcætoasæ. El øtie cæ
este necesaræ o moarte zilnicæ a sinelui (1 Corinteni 15:31), chiar o
continuæ crucificare a obiceiurilor rele din vechea naturæ fireascæ. 2
Corinteni 4:10-12. Prin urmare, el øi-a schimbat abordarea faﬂæ de
Hristos, ispitindu-L sæ-Øi descopere Natura Sa, pe care o læsase deoparte
când a venit pe Pæmânt. Sæ-Øi descopere natura Sa divinæ ar fi ruinat
planul de mântuire, deoarece Hristos trebuia sæ foloseascæ numai ce øi
omul poate folosi.
Niciodatæ nu fusese næscutæ o fiinﬂæ umanæ færæ pæcat pânæ când a
fost næscut Hristos din Maria. Nici nu s-a mai næscut vreuna de atunci.
Experienﬂa lui Satana în a ispiti copiii, tinerii sau adulﬂii pæcætoøi nu a
fost de nici un folos atunci când el a fost faﬂæ în faﬂæ cu natura umanæ
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nepæcætoasæ. El a încercat în toate modurile posibile sæ-L determine
pe Hristos sæ-Øi descopere natura divinæ. Realizând faptul cæ problema
cea mai mare cu care se confrunta Hristos aici, pe Pæmânt, era sæ fie
acceptat ca Mesia (Unsul), Satana a încercat sæ se foloseascæ de aceastæ
dorinﬂæ naturalæ pentru ca, prin ispitæ, sæ-L facæ sæ iasæ de sub
îndrumarea Tatælui øi sæ apeleze la natura Sa divinæ pe care o læsase la
o parte. Din copilærie øi pânæ la crucificare, Satana nu a renunﬂat nici o
clipæ la scopul acesta. Ispitele lui au devenit din ce în ce mai puternice
pânæ când, la cruce, provocarea a fost strigatæ timp de ore: ,,Dacæ eøti
Fiul lui Dumnezeu, pogoaræ-Te de pe cruce, øi vom crede”. Hristos,
øtiind cæ ar putea ræspunde oricând øi cæ i-ar putea determina astfel pe
chinuitorii Lui sæ-L recunoascæ în calitate de Domn øi Rege, a refuzat.
El Øi-a încredinﬂat prezentul øi viitorul în mâna Tatælui.
,,Astfel, când Domnul Hristos era tratat cu dispreﬂ, o mare
ispitæ Îl încerca, øi anume aceea de a manifesta caracterul Sæu
divin. Printr-un cuvânt, printr-o privire, El ar fi putut sæ-i oblige
pe persecutorii Sæi sæ mærturiseascæ faptul cæ El era Domn, mai
presus de împæraﬂi øi conducætori, de preoﬂi øi templu. Dar dificila
Lui sarcinæ era aceea de a ræmâne în poziﬂia pe care øi-o alesese,
de a fi una cu neamul omenesc.”17
Ce ispitæ! Nici o fiinﬂæ omeneascæ nu ar fi putut fi vreodatæ ispititæ
aøa cum a fost El!
Cum a fost El ispitit ca øi noi? Creøtinul næscut din nou trebuie sæ
moaræ faﬂæ de vechea sa naturæ înnæscutæ, care este pæcætoasæ. ,,Cei
ce sunt ai lui Hristos Isus øi-au ræstignit firea pæmânteascæ împreunæ cu
patimile øi poftele ei.” Galateni 5:24. Acest lucru este afirmat din nou
øi din nou în Cuvântul lui Dumnezeu. Egoismul este declarat a fi
,,rædæcina tuturor relelor”18 La judecatæ, toate pæcatele vor fi considerate
ca izvorând din egoism. (Vezi Testimony Treasures, vol. 1, p. 518.)
,,Care este semnul unei inimi noi? O viaﬂæ schimbatæ. Egoismul øi
mândria trebuie sæ moaræ zi de zi, oræ de oræ.”19 Ar fi fost o dovadæ de
egoism din partea lui Hristos sæ acﬂioneze oricând potrivit dorinﬂelor
Sale.

A fost isus ispitit la fel ca noi? 105

Pune-ﬂi mintea la probæ øi vei ajunge sæ recunoøti cæ toate pæcatele
sunt egoism! Pentru acest motiv, atunci când Satana îi ispiteøte pe
creøtinii næscuﬂi din nou sæ facæ un lucru greøit, natura cea veche, care
a fost crucificatæ, pare sæ acﬂioneze încæ asupra lor cu îndemnuri. Cum
este posibil acest lucru, când vechea naturæ este crucificatæ? Acesta
este punctul în care metoda de lucru a lui Satana este datæ în vileag.
Satana profitæ de faptul cæ, deøi la naøterea din nou creøtinul primeøte o
naturæ nouæ, totuøi el nu primeøte øi un caracter nou în aceeaøi manieræ.
Caracterul trebuie încæ dezvoltat. Acest lucru a fost adeværat în dreptul
lui Adam øi este încæ valabil pentru orice membru al familiei umane.
Dumnezeu l-a creat pe Adam perfect în totul, dar el trebuia sæ dezvolte
un caracter desævârøit, lucru în care a eøuat. Aici a biruit Hristos, unde
Adam cæzuse. Hristos îi crediteazæ pe creøtinii næscuﬂi din nou cu
propriul Sæu caracter færæ pæcat. Acest credit îi este oferit creøtinului
care Îl acceptæ øi Îi permite apoi lui Hristos sæ înceapæ lucrarea de
sfinﬂire, care constæ în schimbarea caracterului sæu de cætre Dumnezu,
în aøa fel încât el sæ reflecte acel caracter care îi este legal atribuit prin
îndreptæﬂire.
Ce legæturæ este între acest lucru øi modul în care ne ispiteøte Satana?
Sæ vedem ce este de fapt caracterul. ,,Caracterul se descoperæ nu prin
fapte sau rele sævârøite în anumite ocazii, ci prin tendinﬂa continuæ
manifestatæ în cuvintele øi faptele noastre zilnice.”20 Obiceiurile ne
formeazæ apoi caracterul. Aøadar, atunci când træim cu o naturæ
pæcætoasæ care ne controleazæ, obiceiurile pe care ni le formæm reflectæ
natura pæcætoasæ.
Obiceiurile sau caracterul nu ne pot fi date instantaneu; de aceea
,,nu existæ sfinﬂire instantanee.”21 Vechile obiceiuri fiind încæ active în
creøtinul næscut din nou, deøi Hristos lucreazæ la ele, putem vedea cæ
Satana întinde curse. El øtie cæ nu are putere sæ readucæ la viaﬂæ vechea
naturæ, iar Hristos cu siguranﬂæ nu va face acest lucru, aøa cæ singura
speranﬂæ a diavolului sunt obiceiurile. El pune capcane care pot fi oameni
sau circumstanﬂe; reacﬂia naturalæ este o reacﬂie izvorâtæ din obiønuinﬂæ.
El ne învinovæﬂeøte apoi pentru ræspunsul nostru, øi îl foloseøte ca pe o
dovadæ cæ vechea noastræ naturæ nu ar fi de fapt moartæ. El speræ ca în
modul acesta sæ ne ducæ la descurajare øi sæ ne determine sæ renunﬂæm

106 Haina Lui sau a mea?

øi sæ ne întoarcem de la Hristos, gândindu-ne cæ planul nu funcﬂioneazæ.
Astfel noi reînviem vechea naturæ. Doar atunci Satana poate prelua
controlul din nou.
Poﬂi vedea cum Stana îl ispiteøte pe creøtin în acelaøi mod în care
L-a ispitit pe Hristos? În ambele cazuri, el încearcæ sæ-i forﬂeze pe cei
ispitiﬂi sæ-øi descopere natura fireascæ. Diferenﬂa este cæ natura noastræ
înnæscutæ este rea, aøa cæ noi nu vrem sæ o scoatem la ivealæ. Natura
înnæscutæ a lui Hristos a fost divinæ, aøa cæ El a dorit sæ o descopere.
Dar ambele trebuie sæ se bazeze pe supunere faﬂæ de controlul divin –
Hristos faﬂæ de Tatæl Sæu, iar noi faﬂæ de Hristos. Supunerea lui Hristos
L-a dus la Calvar øi la o aparentæ înfrângere din toate punctele de vedere
omeneøti. Supunerea noastræ ne asiguræ viaﬂæ veønicæ øi pace cu
Dumnezeu.
ﬁinta este egoismul, rædæcina. Existæ însæ o mare diferenﬂæ între
ispitirea lui Hristos øi a noastræ. Dacæ noi pæcætuim ,,...avem la Tatæl
un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihænit.” 1 Ioan 2:1. Dacæ Isus ar
fi pæcætuit, totul ar fi fost pierdut; întregul plan de mântuire ar fi eøuat,
iar Satana ar fi triumfat.
Da, ,,...(El) în toate lucrurile a fost ispitit ca øi noi, dar færæ pæcat.”
Evrei 4:5.
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17. URMEAZÆ-MÆ
,,Atunci Isus a zis ucenicilor Sæi: ,,Dacæ voieøte cineva sæ vinæ dupæ
Mine, sæ se lepede de sine, sæ-øi ia crucea øi sæ mæ urmeze.” Matei
16:24.
,,Isus le-a explicat acum ucenicilor Sæi cæ viaﬂa Lui de
abnegaﬂie era un exemplu pentru ceea ce trebuia sæ fie viaﬂa lor.
Chemând în jurul Sæu, împreunæ cu ucenicii, pe oamenii care se
apropiaseræ, El a zis: “Dacæ voieøte cineva sæ vinæ dupæ Mine, sæ
se lepede de sine, sæ-øi ia crucea øi sæ Mæ urmeze”. Crucea era
asociatæ cu puterea Romei. Era instrumentul celei mai crude øi
mai umilitoare forme de moarte. Criminalii cei mai decæzuﬂi erau
puøi sæ-øi poarte crucea pânæ la locul de execuﬂie øi adesea, când
urma sæ le fie pusæ în spinare, se împotriveau cu disperare pânæ
când erau biruiﬂi øi instrumentul de torturæ le era legat în spinare.
Dar Isus le-a poruncit urmaøilor Sæi sæ-øi ia crucea øi sæ o poarte
dupæ El. Pentru ucenici, cuvintele Lui, deøi slab înﬂelese, arætau
cæ trebuie sæ fie supuøi pânæ la cea mai mare umilinﬂæ – supunere
pânæ la moarte pentru Numele lui Hristos. Cuvintele lui Hristos
n-ar fi putut sæ descrie mai bine ce înseamnæ o totalæ predare de
sine.”1
Vei observa cæ Luca adaugæ o altæ dimensiune prin cuvântul
,,zilnic”. Dicﬂionarul Webster defineøte abnegarea ca ,,predare” sau
,,renunﬂare”. Când realizæm cæ aceastæ predare este chiar pânæ la moarte,
atunci cuvântul primeøte o semnificaﬂie cu totul deosebitæ, mai ales
când este asociatæ cu termenul ,,zilnic”. Sunæ surprinzætor de familiar,
cæci Pavel a fost cel care a spus: ,,...mor zilnic” (1 Corinteni 15:31 –
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versiunea KJV), øi din nou ,,Purtæm întotdeauna cu noi, în trupul nostru,
omorârea Domnului Isus, pentru ca øi viaﬂa lui Isus sæ se arate în trupul
nostru. Cæci noi cei vii, totdeauna suntem daﬂi la moarte din pricina lui
Isus, pentru ca øi viaﬂa lui Isus sæ se arate în trupul nostru muritor.
Astfel cæ, în noi lucreazæ moartea, iar în voi viaﬂa.” 2 Corinteni 4:10-12.
Evident, existæ un singur mod de a reflecta imaginea lui Isus, øi
acesta nu este prin a încerca, ci prin a muri. Cum acest lucru este fæcut
atât de clar în Scripturæ, Satana a luptat cu toatæ puterea lui împotriva
acestui principiu. El ne-a îndreptat atenﬂia spre cuvintele lui Hristos øi
a accentuat cuvântul ,,negare”. El ne-a fæcut sæ credem, însæ, cæ a nega
sinele este acelaøi lucru cu negarea de sine. Prin simpla inversare a
ordinii celor doi termeni, înﬂelesul se schimbæ complet în mintea
omeneascæ.
A practia negarea de sine poate fi o experienﬂæ foarte beneficæ în
procesul clædirii caracterului. Aceasta nu trebuie sæ fie niciodatæ pusæ
pe picior de egalitate cu negarea sinelui, care este procesul crucificærii
sinelui øi pæstrærii lui aøa, crucificat. Când Hristos este întronat în inimæ,
sinele este detronat, iar când sinele este întronat, Hristos este dat la o
parte. În dreptul fiecærei decizii pe care o luæm trebuie sæ existe expresia
rostitæ øi træitæ de Hristos: ,,Nu voia mea, ci a Ta.” Mântuitorul a urmat
aceastæ regulæ în totalitate, astfel cæ El a putut spune: ,,...Cuvintele pe
care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatæl, care locuieøte în
Mine, El face aceste lucræri ale Lui.” Ioan 14:10.
Acesta este secretul pe care l-a învæﬂat Pavel øi pe care l-a transmis
apoi mai departe lui Timotei, ca pe o temelie a vieﬂii noastre cu Hristos
aici øi acum. El a spus: ,,Adeværat este cuvântul acesta: dacæ am murit
împreunæ cu El, vom øi træi împreunæ cu El.” 2 Timotei 2:11.
Isus nu a spus doar cæ trebuie sæ murim faﬂæ de noi înøine; noi
trebuie, de asemenea, sæ ne luæm crucea. Este un lucru uimitor faptul
cæ Isus foloseøte crucea ca pe un mijloc de a-l lega pe credincios de
Sine.
,,Jugul øi crucea sunt simboluri ale aceluiaøi lucru – predarea
voinﬂei lui Dumnezeu. A purta jugul îl uneøte în toværæøie pe omul
finit cu iubitul Fiu al lui Dumnezeu. Atunci când crucea este
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ridicatæ, eul este înlæturat din suflet øi omul este adus la starea în
care poate învæﬂa cum sæ poarte poverile lui Hristos. Noi nu-L
putem urma pe Hristos færæ a purta jugul Sæu øi færæ a ne lua crucea
øi a-L urma.”2
,,Nu putem sæ ne pæstræm eul øi totuøi sæ nædæjduim a intra în
Împæræﬂia lui Dumnezeu. Dacæ vom ajunge vreodatæ la sfinﬂenie,
aceasta va fi cu putinﬂæ numai prin renunﬂarea la eul nostru øi prin
primirea gândului lui Hristos.”3
,,Motivul pentru care mulﬂi din acest veac nu fac progrese mai
mari în viaﬂa spiritualæ este acela cæ ei înﬂeleg cæ voia lui Dumnezeu
nu este altceva decât aceea ce vor ei sæ facæ. În timp ce îøi urmeazæ
propriile lor dorinﬂe, ei se mângâie cu gândul cæ se conformeazæ
voinﬂei lui Dumnezeu. Ei nu duc nici o luptæ cu eul lor. Sunt alﬂii
care pentru o vreme au succes în lupta împotriva dorinﬂei lor egoiste
dupæ plæcere øi viaﬂæ uøoaræ. Ei sunt sinceri øi zeloøi, dar obosesc
din pricina efortului îndelungat, a morﬂii zilnice øi a hærﬂuielilor
neîntrerupte. Indolenﬂa pare cæ se invitæ, iar moartea faﬂæ de eu
ajunge ceva respingætor; øi ei îøi închid ochii lor adormiﬂi øi cad
sub puterea ispitei în loc de a-i ﬂine piept.”4
Îndemnul lui Hristos, ,,Urmeazæ-Mæ”, este absolut imposibil de
ascultat dacæ nu experimentæm mai întâi ceea ce este prezentat puﬂin
înainte în acelaøi verset. El nu-i îndemna pe ucenicii øi pe urmaøii Lui
sæ facæ ceea ce a fæcut El, ci sæ træiascæ aøa cum a træit El.
Tatæl a fæcut, prin Hristos, ceea ce L-a trimis pe Hristos sæ facæ pe
Pæmânt. Acest lucru a fost posibil prin alegerea constantæ a lui Hristos
de a fi în orice moment ca lutul în mâinile Tatælui Sæu. În sfera Sa,
aceastæ predare a adus singura speranﬂæ de pace unui Univers care fusese
aruncat în confuzie prin ræzvrætirea lui Lucifer, devenit ulterior Satana.
În sfera noastræ, predarea Lui a adus fiecæruia dintre noi, personal,
singura speranﬂæ de salvare. Este privilegiul nostru sæ træim aici o viaﬂæ
pe care El o poate folosi ca pe o forﬂæ prin care sæ-i convingæ pe oameni
de planul de mântuire al lui Dumnezeu. Planul acesta este, într-adevær,
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singurul proces imaginabil care poate pregæti fiinﬂele omeneøti pentru
a træi veønic în mediul desævârøit din patria celor mântuiﬂi.
,,Credinﬂa neclintitæ în cuvântul lui Hristos – iatæ adeværata umilinﬂæ,
adeværata predare de sine.”5 ,,Predarea de sine este miezul învæﬂæturilor
lui Hristos.”6 Doar când realizæm importanﬂa încrederii depline în Isus,
chiar când unele lucruri par imposibile, putem înﬂelege greutatea
cuvintelor lui Hristos cætre Nicodim: ,,Trebuie sæ te naøti din nou.”
Noi nu am avut de ales la prima naøtere, dar naøterea din nou depinde
în totalitate de exercitarea liberei voinﬂei, care poate fi pæstratæ aøa numai
prin alegerea noastræ de a muri faﬂæ de sine øi a-L læsa pe Hristos sæ
domneascæ în noi.
Matei îøi încheie Evanghelia citând cuvintele lui Isus: ,,...Toatæ
puterea [autoritate, exousia] Mi-a fost datæ în cer øi pe pæmânt.” Matei
28:18. Acesta a fost ræspunsul Tatælui pentru Fiul Sæu, pentru o viaﬂæ
de predare deplinæ træitæ aici, pe Pæmânt, în natura omeneascæ pe care
Øi-o însuøise.
Lui Hristos I-au fost oferite scurtæturi. În pustie, la începutul lucrærii
Sale, Satana a încercat sæ negocieze cu El. Dupæ ce I-a arætat toate
împæræﬂiile lumii acesteia øi gloria lor, Satana a spus: ,,Toate aceste
lucruri ﬁi le voi da ﬁie, dacæ Te vei arunca cu faﬂa la pæmânt øi Te vei
închina mie.” Matei 4:9. Ce scurtæturæ! Dar alegând sæ-L creadæ pe
Dumnezeu øi sæ aibæ încredere în El, chiar dacæ aceasta înseamnæ sæ
meargæ pe drumul crucii øi sæ accepte sæ moaræ, El a primit de la Tatæl
Sæu toatæ puterea în cer øi pe pæmânt. Trebuie sæ nu uitæm faptul cæ
Hristos a fæcut aceastæ alegere în trup omenesc, cu o putere care ne
este accesibilæ fiecæruia dintre noi.
,,Isus n-a dat pe faﬂæ însuøiri øi nu S-a folosit de puteri pe care
omul n-ar putea sæ le aibæ prin credinﬂa în El. Toﬂi urmaøii Lui pot
avea natura Lui omeneascæ desævârøitæ, dacæ se vor supune lui
Dumnezeu ca El.”7
Probabil cea mai subtilæ scurtæturæ pe care Satana I-a oferit-o lui
Isus a fost la începutul experienﬂei din pustie.
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,,El (Satana) a încercat sæ-L facæ pe Hristos sæ creadæ cæ
Dumnezeu nu-I cerea sæ treacæ prin negarea de sine øi prin
suferinﬂele pe care El le-a anticipat, øi cæ el fusese trimis din cer
pentru a-I aduce mesajul cum cæ Dumnezeu a dorit doar sæ testeze
disponibilitatea Lui de a îndura.
Satana I-a spus lui Hristos cæ El trebuia doar sæ pæøeascæ pe drumul
pætat de sânge, nu sæ øi meargæ pe el. Satana a afirmat, de asemenea, cæ
el era îngerul care ﬂinuse mâna lui Avraam când acesta a ridicat cuﬂitul
pentru a-l înjunghia pe Isaac, øi cæ el venise acum pentru a-I salva
viaﬂa; cæ nu era necesar ca El sæ îndure acea foamete chinuitoare øi sæ
moaræ prin înfometare. El avea sæ-L ajute sæ ducæ la îndeplinire o parte
din lucrarea prevæzutæ în planul de mântuire.”8
Satana a venit la fiecare dintre copiii lui Adam, încæ de la început,
cu acelaøi mesaj. ,,Hristos a murit pentru tine, pentru ca tu sæ nu fie
nevoie sæ mori.” Sunæ atât de bine pentru cæ este un adevær parﬂial.
Hristos a murit, într-adevær, pentru a ne elibera de plata pæcatului,
care este moartea veønicæ. Dar El a træit, de asemenea, o viaﬂæ de
completæ renunﬂare de sine ca un exemplu ce trebuie sæ fie urmat în
vieﬂile noastre. Satana va încerca sæ aducæ orice fel de scurtæturi
creøtinului care se luptæ, dar singura cale spre Împæræﬂia lui Dumnezeu
este aceea de a-L urma pe Isus.
Note:
1. Hristos Lumina lumii, p. 416-417.
2. The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1090-1091, The Review
and Herald, 23 Octombrie 1900 (sublinierea autorului).
3. Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 143 (sublinierea
autorului).
4. Faptele Apostolilor, p. 565.
5. Hristos Lumina lumii, p. 535.
6. Hristos Lumina lumii, p. 523.
7. Hristos Lumina lumii, p. 664 (sublinierea autorului).
8. Selected Messages, vol. 1, p. 273.
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18. RÆMÂNEﬁI ÎN MINE
Capitolul 13 din Ioan ilustreazæ cina Paøtelui, aøa cum a fost
særbætoritæ de Isus øi ucenicii Sæi în noaptea dinaintea crucificærii. În
timpul acestei cine, unul dintre cei doisprezece ucenici avea sæ plece,
despærﬂindu-se pentru totdeauna de ei. Iuda L-a trædat pe Domnul sæu
crezând chiar cæ promova Împæræﬂia lui Dumnezeu pe Pæmânt. În timpul
mesei, Isus le spusese cæ avea sæ plece øi cæ ei nu-L vor putea urma. Ca
de obicei, Petru a întrebat ceea ce, færæ îndoialæ, toﬂi se fræmântau în
sinea lor: ,,Unde Te duci øi de ce nu pot veni dupæ Tine?” Urmeazæ
apoi un angajament sincer: ,,Eu îmi voi da viaﬂa pentru Tine.” Ioan
13:37. Petru øi ceilalﬂi ucenici aveau sæ facæ alte angajamente în aceeaøi
noapte.
În Marcu 14:30,31 citim: ,,Øi Isus i-a zis [lui Petru]: ,,Adeværat,
adeværat îﬂi spun cæ astæzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca sæ cânte
cocoøul de douæ ori, te vei lepæda de Mine de trei ori.” Dar Petru I-a zis
cu øi mai multæ tærie: ,,Chiar dacæ ar trebui sæ mor împreunæ cu Tine,
tot nu mæ voi lepæda de Tine.” Øi toﬂi ceilalﬂi au spus acelaøi lucru.
(sublinierea autorului.)
Isus øtia cæ ræspunsul acestor oameni era sincer, dar El cunoøtea de
asemenea slæbiciunea fiinﬂei omeneøti. Propriile lor eøecuri urmau sæ
fie cele mai eficiente arme ale lui Satana pentru a-i descuraja. Pentru a
contracara aceastæ experienﬂæ inevitabilæ, Isus le-a dat frumosul mesaj
din Ioan 14.
La încheierea mesajului Sæu gæsim simpla expresie: ,,Haidem sæ
plecæm de aici!” Isus øtia unde se duce. Ucenicii îøi doreau sæ fie cu El,
aøa cæ L-au urmat. Era noapte øi stræzile oraøului erau færæ îndoialæ
pline de oameni, cæci era vremea særbætorilor Paøtelui. Dealurile erau
împânzite de corturi, pentru cæ nu erau suficiente locuri de cazare în
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oraø pentru a adæposti mulﬂimile care participau la acele zile de
særbætoare.
Isus øi ucenicii Sæi au pæræsit camera de sus øi au stræbætut stræzile
aglomerate. El i-a condus cætre un loc bine cunoscut, un loc care Îi era
foarte drag – Muntele Mæslinilor. Aceasta nu era destinaﬂia Lui, dar El
a profitat de o viﬂæ bogatæ pentru a le oferi încæ o lecﬂie acelor oameni
pe care îi iubea atât de mult.
Luna lumina aceastæ viﬂæ când Isus s-a oprit øi Øi-a fixat ochii asupra
ei. Færæ îndoialæ cæ ucenicii s-au uitat øi ei la viﬂæ. Apoi cuvintele au
venit clare øi puternice, spærgând liniøtea nopﬂii: ,,Eu sunt adeværata
viﬂæ, øi Tatæl meu este vierul.” Pot sæ mi-l imaginez pe Petru
întorcându-se spre Ioan øi spunând: ,,Ai auzit ce a spus? Nu înﬂeleg,
toatæ lumea øtie cæ Israel este viﬂa!” Poate cæ Ioan a ræspuns astfel:
,,Nici eu nu înﬂeleg, dar sæ ascultæm. Poate va explica.” Isus a continuat
cu lecﬂia Sa.
,,Pe fiecare mlædiﬂæ, care este în Mine øi n-duce roadæ, El o taie; øi
pe orice mlædiﬂæ care aduce roadæ, o curæﬂeøte, ca sæ aducæ øi mai multæ
roadæ.” Ioan 15:2.
Termenii ,,viﬂæ”, ,,mlædiﬂæ”, ,,vier”, ,,taie”, etc. erau toﬂi familiari,
cæci viile erau ceva comun în zona aceea. Ucenicii au înﬂeles cæ tæierea
era fæcutæ cu un cuﬂit folosit special la aceasta. Færæ îndoialæ, mesajul
cæ o mlædiﬂæ care nu aduce roadæ urma sæ fie tæiatæ complet, iar dacæ nu
aducea roadæ urma, de asemenea, sæ fie tæiatæ, dar nu la fel de sever,
era clar acestor oameni, chiar dacæ nu intra în tiparul lor de gândire.
Iudeii cu siguranﬂæ cæ nu aveau nevoie e un astfel de tratament! Ei erau
israeliﬂi – copiii lui Avraam! Timp de multe generaﬂii ei au fost în Viﬂæ
pânæ când, în mintea lor, ei deveniseræ viﬂa însæøi!
Isus a încercat sæ-i încurajeze pe aceøti oameni, spunând: ,,Acum
voi sunteﬂi curaﬂi, din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus.” Ioan
15:3. Aceste cuvinte pot fi înﬂelese cel mai bine în lumina altor versete,
cum ar fi ,,Cuvântul lui Hristos sæ locuiascæ din beløug în voi...” Coloseni
3:16. ,,De aceea lepædaﬂi orice necuræﬂie øi orice reværsare de ræutate øi
primiﬂi cu blândeﬂe Cuvântul sædit în voi, care væ poate mântui sufletele.”
Iacov 1:21,22. Hristos spunea, de fapt: ,,Sunteﬂi curaﬂi crezând cuvântul
pe care vi l-am spus.”
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Adeværata povaræ de pe inima lui Hristos este arætatæ clar în versetul
urmætor: ,,Ræmâneﬂi în Mine, øi Eu voi ræmâne în voi...” Ioan 15:4.
Este clar cæ Stæpânul priveøte înainte la procesul øi la crucificarea Sa,
când pânæ øi ucenicii Lui aveau sæ-L pæræseascæ. El i-a îndemnat sæ
vadæ lucrurile aøa cum nu le înﬂeleseseræ pânæ atunci. ,,...Dupæ cum
mlædiﬂa nu poate aduce roadæ de la sine, dacæ nu ræmâne în viﬂæ, tot aøa,
nici voi nu puteﬂi aduce roadæ, dacæ nu ræmâneﬂi în Mine.” Ioan 15:4.
Acest lucru este valabil øi astæzi; dacæ nu ræmânem în El suntem lipsiﬂi
de ajutor. Chiar când lucrurile par imposibile øi totul se destramæ,
mesajul este acelaøi: ,,Ræmâi în Mine, ai încredere în Mine.”
Mesajul acesta al viei øi mlædiﬂelor este cel mai bine înﬂeles când
este studiat împreunæ cu Romani 11. Aici avem un mæslin în locul unei
viﬂe. Ambele erau simboluri ale lui Israel øi, ca atare, erau venerate de
iudei. Mæslinul sælbatic era simbolul neamurilor, iar mæslinul cel bun
simboliza poporul Israel.
Altoirea este procesul prin care cel sælbatic devine blând øi astfel
folositor øi bun. Procesul altoirii ilustreazæ secretul de bazæ al træirii
vieﬂii de creøtin. Ca în cazul tuturor lucrurilor care meritæ, trebuie sæ
sæpæm puﬂin mai adânc pentru a afla adeværul.
Când Pavel vorbeøte în Romani 11:24 despre un mæslin sælbatic øi
unul bun, el se referæ la împæræﬂia lui Satana øi Împæræﬂia lui Dumnezeu.
Singurul mod prin care o ramuræ de la Satana øi împæræﬂia sa poate
deveni o ramuræ în Hristos øi Împæræﬂia Lui este prin procesul altoirii.
Vierul (Hristos) cautæ o ramuræ (noi) care doreøte sæ devinæ parte
din Împæræﬂia Lui. Hristos spune: ,,Nu voi M-aﬂi ales pe Mine; ci Eu
v-am ales pe voi; øi v-am rânduit sæ mergeﬂi øi sæ aduceﬂi roadæ...” Ioan
15:16. Hristos, în dragostea Sa nemæsuratæ, îi cheamæ pe toﬂi oamenii,
dar numai puﬂini ræspund apelului predându-se Lui.
Înainte ca Hristos sæ poatæ începe altoirea ramurii, El trebuie sæ
pregæteascæ mæslinul cel bun pentru a primi ramura sælbaticæ. Pavel
spune cæ aceasta este contrar naturii. Dar nu sunt oare cele mai multe
cæi ale omului contrare lui Hristos? ,,Cæci gândurile Mele nu sunt
gândurile voastre, øi cæile voastre nu sunt cæile Mele, zice Domnul.”
Isaia 55:8.
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Omul ia o ramuræ bunæ øi o altoieøte la o tulpinæ sau rædæcinæ
sælbaticæ, øi astfel aceasta produce roadæ bunæ. Dumnezeu ia o ramuræ
sælbaticæ øi o altoieøte pe o rædæcina unui pom bun, care va produce
cele mai bune fructe posibile. Omul nu poate face altoirea în acelaøi
mod în care Dumnezeu o face. Întregul plan de mântuire constæ în
lucrarea lui Dumnezeu în viaﬂa omului, sævârøitæ în propriul Sæu mod,
øi în faptul cæ omul îi oferæ libertatea de lucra astfel.
Dacæ omul va face lucrarea de altoire în maniera lui Dumnezeu,
singurul rezultat va fi mai multæ roadæ sælbaticæ. Acest lucru ar trebui
sæ ne înveﬂe cæ singura noastræ lucrare este de a ne preda øi a ne încrede
în Stæpân. ,,De veﬂi voi øi veﬂi asculta, veﬂi mânca cele mai bune roade
ale ﬂærii.” Isaia 1:19. Voinﬂa este a noastræ; ascultarea o duce la
îndeplinire El în orice suflet care se încrede.
Dumnezeu a pregætit Mæslinul cel bun pentru a primi ramurile
sælbatice la Calvar. Dar cei de la Adam pânæ la Calvar? Adu-ﬂi aminte
cæ Hristos este ,,...Mielul, înjunghiat de la întemeierea lumii.”
(Apocalipsa 13:8 – versiunea KJV.) Fiecare ramuræ sælbaticæ de la Adam
pânæ la revenirea lui Isus trebuie sæ fie altoitæ la Calvar.
,,Lumina care porneøte de la cruce descoperæ iubirea lui
Dumnezeu. Iubirea Lui ne atrage cætre Sine. Dacæ nu ne împotrivim
acestei atracﬂii, vom fi conduøi la piciorul crucii, plini de pocæinﬂæ
pentru pæcatele care L-au ræstignit pe Mântuitorul. Dupæ aceea,
Duhul lui Dumnezeu produce prin credinﬂæ o nouæ viaﬂæ în suflet.
Gândurile øi dorinﬂele sunt aduse în ascultare de voinﬂa lui Hristos.
Inima øi mintea sunt create din nou, dupæ chipul Aceluia care
lucreazæ în noi ca sæ-Øi supunæ totul.”1
Acum, dupæ ce am fost atraøi la Calvar, sæ vedem cum face Vierul
altoirea. Ca un horticultor, Vierul ia cuﬂitul øi taie complet ramurile de
la vechea sursæ de viaﬂæ. Aceastæ lucrare de început este severæ øi trebuie
sæ fie fæcutæ de Vier. Singurul nostru rol este de a dori øi a accepta ca El
sæ facæ aceastæ lucrare. Trebuie sæ avem grijæ sæ nu ne plângem de
modul în care lucreazæ El.
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Mæslinul cel bun trebuie sæ fie rænit pentru a putea primi ramurile
care urmeazæ sæ fie altoite. Rana aceea a fost produsæ la Calvar. Acum
ramura trebuie sæ fie adaptatæ pentru a se potrivi în rana de la Calvar.
,,Øi toﬂi cei care mærturisesc despre Mine, luând parte la sacrificiul Meu
pentru aceia care erau pierduﬂi, vor fi mærturisiﬂi ca pærtaøi la slava øi
fericirea celor ræscumpæraﬂi.”2
Pavel spune: ,,Am fost ræstignit împreunæ cu Hristos...” – Galateni
2:20, øi din nou, ,,cei ce sunt ai lui Hristos Isus øi-au ræstignit firea
pæmânteascæ [vechea naturæ] cu patimile øi poftele ei” – Galateni 5:24.
Când ramura este tæiatæ de la vechea sursæ de viaﬂæ, este tæiatæ din vechea
naturæ. Dar Vierul nu o lasæ sæ moaræ. El o aøeazæ cu grijæ în Mæslinul
cel bun, rænit. Apoi El acoperæ punctul de contopire cu ceara folositæ la
altoire (haina Sa de neprihænire). Ceara pentru altoire are rolul de a o
proteja de orice infecﬂie sau boalæ care ar putea împiedica procesul
creøterii.
,,Prezenﬂa Tatælui L-a cuprins pe Hristos øi nu I s-a întâmplat
nimic altceva decât ce a îngæduit iubirea nemærginitæ, pentru
binecuvântarea omenirii. Acesta era izvorul Sæu de mângâiere øi
este øi pentru noi. Acela care este pætruns de Spiritul Domnului
Hristos ræmâne în Hristos. Lovitura ﬂintitæ spre el cade asupra
Mântuitorului, care îl înconjoaræ cu prezenﬂa Sa. Øi orice vine
asupra lui, vine de la Hristos. El n-are nevoie sæ se împotriveascæ
ræului, deoarece Domnul este apærarea sa. Nimic nu-l poate atinge,
decât dacæ îngæduie El, øi “toate lucrurile” îngæduite “lucreazæ
împreunæ spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Rom. 8,28).”3
Vierul n-a terminat încæ. El ia o bandæ de altoire puternicæ øi o
înfæøoaræ în jurul ramurii øi a tulpinii copacului. Este aplicat strat dupæ
strat, pânæ când ramura altoitæ este atât de bine împrejmuitæ încât
vânturile øi furtunile vieﬂii nu pot s-o slæbeascæ. Ramura trebuie sæ devinæ
una cu Mæslinul (sau Viﬂa).
,,Legætura care este între mlædiﬂæ øi viﬂæ, a zis El, reprezintæ
legæturile voastre cu Mine. Altoiul este înfipt în viﬂa cea vie øi
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apoi creøte în tulpinæ, legându-se fibræ cu fibræ øi nervuræ cu
nervuræ. Viaﬂa viﬂei devine viaﬂa mlædiﬂei.”4
Nici chiar acum Vierul nu øi-a terminat lucrarea cu ramura, cæci
scopul lui pentru ea este producerea roadelor. ,,Roada Duhului,
dimpotrivæ, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga ræbdare,
bunætatea, facerea de bine, credincioøia, blândeﬂea, înfrânarea poftelor...”
Galateni 5:22,23. Aceasta ne aduce înapoi la haina de nuntæ, haina
neprihænirii lui Hristos (care este caracterul Sæu) pe care toﬂi trebuie
s-o purtæm spre a fi gata pentru revenirea lui Isus.
Pentru ca acest fruct sæ aparæ este nevoie de câteva tæieri. Aceasta
este tot lucrarea Vierului. Adeseori se întâmplæ ca ramura sæ creascæ
prea mult, de aceea ea trebuie uneori tæiatæ pentru a creøte puternicæ.
Frunziøul excesiv adesea creeazæ o imagine greøitæ øi împiedicæ fructul
sæ se dezvolte normal.
Vierul se uitæ mereu dupæ ceva anume, acea caracteristicæ mortalæ,
care apare de obicei la toate ramurile – tendinﬂa de a se ofili. Problema
este cæ atunci când ramurile care se ofilesc ating pæmântul, acestea
trimit mici rædæcini care apoi încearcæ sæ se hræneascæ din douæ surse.
Dar Hristos spune: ,,Nimeni nu poate sluji la doi stæpâni...” Matei 6:24.
Aceste mici rædæcini trebuie tæiate pentru ca ramura sæ se hræneascæ
de la o singuræ sursæ. Cu o grijæ duioasæ, Vierul ridicæ ramura care se
usucæ øi o fixeazæ pe Suport, unde poate respira aer proaspæt øi unde
poate sæ se ræsfeﬂe în lumina dragostei lui Dumnezeu. Fiecare tendinﬂæ
spre ræu cultivatæ sau moøtenitæ este tæiatæ în acest proces de curæﬂare,
care este numit sfinﬂire. Aceasta este lucrarea Vierului. Ramura trebuie
sæ ræmânæ în El øi sæ-L lase pe Vier sæ-Øi facæ lucrarea aøa cum øtie mai
bine pentru fiecare dintre noi.
Doar ræmânând în El putem parcurge drumul spre desævârøire,
pentru cæ desævârøirea este a Lui, nu a noastræ. Cât de recunoscætori ar
trebui sæ fim pentru cæ ne oferæ dreptul de a fi îmbræcaﬂi cu haina Sa de
neprihænire!
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Note:
1.
2.
3.
4.

Hristos Lumina lumii, p. 176.
Hristos Lumina lumii, p. 357.
Cugetæri de pe Muntele Fericirilor, p. 71.
Hristos Lumina lumii, p. 675.
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ANEXA A
NATURA LUI HRISTOS
Natura umanæ a lui Hristos este de o importanﬂæ foarte mare pentru
noi øi subiectul meritæ o cercetare aprofundatæ.
,,Atunci când tratæm aceastæ temæ, ar fi bine sæ dæm atenﬂie
cuvintelor pe care Hristos i le-a adresat lui Moise din tufiøul arzând:
,,Scoate-ﬂi încælﬂæmintea din picioare, cæci locul pe care calci este
un pæmânt sfânt.” Ar trebui sæ venim la acest studiu cu umilinﬂa
aceluia care are de învæﬂat øi cu o inimæ pocæitæ. Studiul întrupærii
lui Hristos este un câmp roditor, øi-l va ræsplæti pe cercetætorul
care sapæ adânc dupæ adeværul ascuns.”1
În Evrei 2:16 citim: ,,Cæci negreøit, nu în ajutorul îngerilor vine El,
ci în ajutorul seminﬂei lui Avraam.” O analizæ rapidæ a acestui verset îi
poate face pe unii sæ gândeascæ astfel: Dacæ Hristos a fost din sæmânﬂa
lui Avraam, atunci El nu putea sæ fie al doilea Adam. Întreaga familie
omeneascæ îøi are sæmânﬂa în Adam, nu în îngeri. Pavel, care este
considerat atât autorul cærﬂii Romani, cât øi Evrei, ne oferæ un alt motiv
în spijinul ideei cæ Isus a fost al doilea Adam. Romani 9:6 spune: ,,...Cæci
nu toﬂi cei ce se coboaræ din Israel, sunt Israel.” Versetul 7 spune: ”...în
Isaac vei avea o sæmânﬂæ, care-ﬂi va purta numele.” Descendenﬂii lui
Avraam – sau sæmânﬂa lui, urmau sæ fie rezultatul fægæduinﬂei. În versetul
8 citim: ,,...nu copiii trupeøti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii
fægæduinﬂei sunt socotiﬂi ca sæmânﬂæ.” Hristos era Fiul fægæduinﬂei, Fiul
lui Dumnezeu. El era fiul lui Avraam doar prin circumstanﬂele naøterii
omeneøti, cæci El nu s-a næscut prin voia omului.
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,,Hristos nu a pretins doar a lua natura umanæ; El chiar a luat
aceastæ naturæ. El a avut, într-adevær, naturæ umanæ. Dupæ cum
copiii sunt pærtaøi ai cærnii øi sângelui, la fel øi El, în acelaøi mod,
a fost pærtaø la acestea. El a fost fiul Mariei øi era, dupæ descendenﬂa
umanæ, urmaøul lui David.”2
Da, Isus a fost cu adeværat o fiinﬂæ umanæ, la fel ca øi Adam, pe care
îl crease. Spiritual era fiul lui Avraam, iar dupæ trup era descendent al
lui David.
În Romani 8:3, Pavel devine øi mai specific: ,,...trimiﬂând, din pricina
pæcatului, pe Însuøi Fiul Sæu, într-o fire asemænætoare cu a pæcatului.”
Comentariul inspirat al acestui verset spune: ,,Dupæ cum chipul fæcut
în forma øerpilor ucigætori a fost pentru vindecarea lor, Cineva ,,într-o
formæ asemænætoare cu a pæcatului” trebuia sæ vinæ ca Mântuitor al
lor.”3 Poporul Israel øtia cæ øarpele de aramæ nu era veninos, dar era
fæcut în imaginea unuia dintre acei øerpi. Isus a devenit asemenea fraﬂilor
Sæi. Omul a fost creat în imaginea lui Dumnezeu, dar el nu a fost
Dumnezeu.
Conform celor spuse de Isus lui Nicodim, faptul cæ suntem næscuﬂi
din carne constituie cauza care face absolut necesaræ naøterea din nou.
Ioan 3:1-6. Evident, este ceva în neregulæ cu privire la prima naøtere a
omului. ,,Hristos este numit al doilea Adam. În nevinovæﬂie øi sfinﬂenie,
în strânsæ legæturæ cu Dumnezeu øi iubit de Tatæl, El a început de acolo
de unde a început primul Adam. El a pæøit pe terenul unde eøuase Adam
øi a ræscumpærat greøeala lui.”4 Dreptatea lui Dumnezeu trebuie sæ fie
demonstratæ; El l-a creat pe om cu o naturæ nepæcætoasæ, cæci tocmai
în aceastæ naturæ a fost omul biruit. Întrebarea este: a fæcut Dumnezeu
o greøealæ în crearea omului, sau omul este responsabil pentru condiﬂia
sa de om cæzut? Dumnezeu nu a pretins niciodatæ cæ natura pæcætoasæ
a omului cæzut poate sæ aibæ biruinﬂæ asupra lui Satana. Dacæ acest
lucru ar fi fost posibil, atunci orice om ar putea fi un exemplu de urmat,
øi nu un Salvator care, pe crucea de la Calvar ,,...câøtiga dreptul sæ
devinæ apærætorul omului în prezenﬂa lui Dumnezeu.”5 Isus trebuia sæ
ræscumpere greøeala lui Adam øi apoi sæ-i ridice pe toﬂi oamenii care
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vor dori sæ accepte planul de mântuire, atribuindu-le neprihænirea Sa øi
oferindu-le apoi o naturæ nouæ, cu care Dumnezeu putea lucra, cæci
natura cea nouæ nu este vræjmæøie împotriva lui Dumnezeu. În aceasta
constæ naøterea din nou.
,,În timp ce Domnul Hristos era neatins de pata pæcatului,
sensibilitatea puræ a naturii sfinte a venit în contact cu ræul, nespus de
dureros pentru El.”6 Dacæ natura lui Hristos era sfântæ, este evident cæ
ea nu putea fi pæcætoasæ. Aceasta se referæ doar la natura Sa umanæ,
cæci sensibilitæﬂile Lui erau pure. Pentru ca Hristos sæ înceapæ de unde
cæzuse Adam, El trebuia sæ aibæ aceeaøi naturæ ca øi Adam, atunci când
‘i-a început lucrarea în aceastæ lume. ,,Hristos a venit pe Pæmânt
îmbræcând haina umanitæﬂii øi stând ca reprezentant al oamenilor pentru
a aræta, în ræzboiul cu Satana, cæ omul, aøa cum a fost creat de
Dumnezeu, dacæ se aflæ în legæturæ cu Tatæl øi cu Fiul, poate sæ asculte
de toate cerinﬂele divine.”7 El trebuia sæ fie pus la probæ în natura în
care a fost creat Adam. Primul Adam a cæzut la test, dar al doilea Adam
a fost victorios, øi natura Lui sfântæ a fost imaculatæ.
Procesul purificærii øi al testærii a fost parte din lucrarea de dezvoltare
a caracterului, pe care El trebuia s-o îndeplineascæ în dreptul omului.
Moartea Sa I-a acordat apoi dreptul de a credita acest caracter tuturor
acelora care urmau sæ creadæ øi sæ-L accepte ca Domn øi Mântuitor.
Dacæ Isus ar fi avut o naturæ pæcætoasæ prin moøtenire, cum ar fi
putut El dezvolta un caracter desævârøit? Pavel afirmæ clar cæ
,,...umblarea dupæ lucrurile firii pæmânteøti este vræjmæøie împotriva
lui Dumnezeu, cæci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, øi nici nu
poate sæ se supunæ.” Romani 8:7. ,,Creierul este sediul central al
corpului.”8 Trebuie sæ aflæm acum dacæ mintea – sau creierul – este øi
ea parte din natura umanæ. Existæ multæ confuzie în aceastæ privinﬂæ. O
afirmaﬂie claræ øi pætrunzætoare a profeﬂiei ar trebuie sæ ne ajute.
,,Adeværata religie are de-a face cu voinﬂa. Voinﬂa este puterea
care guverneazæ natura omului, aducând toate celelalte facultæﬂi
sub comanda sa. Voinﬂa nu este gustul sau înclinaﬂia, ci este puterea
de decizie care lucreazæ în fiii oamenilor, spre ascultarea sau
neascultarea faﬂæ de Dumnezeu.”9
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Nu poate fi nici o urmæ de îndoialæ cæ deciziile sunt luate la nivelul
creierului, care este centrul fiinﬂei umane. Am înﬂeles cæ voinﬂa este
puterea care guverneazæ, care lucreazæ în om ascultarea sau neascultarea.
Am væzut, de asemenea, cæ aceasta voinﬂæ este cea care conduce în
natura umanæ. Dacæ acceptæm cæ puterea de guvernare este creierul,
care este totodatæ centrul fiinﬂei, avem ræspunsul. Creierul este øi sediul
naturii omului. De vreme ce inima øi mintea sunt unul øi acelaøi lucru,
rezultæ cæ atunci când primim o inimæ nouæ primim øi o minte nouæ, o
naturæ nouæ øi o voinﬂæ nouæ.
Cât despre firea pæmânteascæ, Pavel spune: ,,Øi umblarea dupæ
lucrurile firii pæmânteøti este moarte, pe când umblarea dupæ lucrurile
Duhului este viaﬂæ øi pace.” Romani 8:6. Poate fi oare acesta motivul
pentru care David a strigat în Psalmul 51:10: ,,Zideøte în mine o inimæ
curatæ, Dumnezeule, pune în mine un duh nou øi statornic!”, iar Pavel
ne sfætuieøte în Filipeni: ,, Sæ aveﬂi în voi gândul acesta, care era øi în
Hristos Isus”?
Da, Isus a avut un avantaj faﬂæ de omul pæcætos, dar El n-a avut nici
un avantaj faﬂæ de creøtinul næscut din nou.
,,Prin victoria lui Hristos, aceleaøi avantaje pe care le-a avut
El sunt la îndemâna omului; cæci el poate sæ fie pærtaø la o putere
exterioaræ øi superioaræ lui, chiar la natura divinæ, prin care poate
birui corupﬂia care existæ în lume datoritæ poftei.”10
Natura determinæ caracterul care va fi dezvoltat. O naturæ pæcætoasæ
produce un caracter pæcætos. El nu poate produce altceva. ,,Ideea cæ
este necesaræ numai o dezvoltare a calitæﬂilor bune care existæ de la
naturæ în om este o fatalæ înøelæciune.”11
Acum putem vedea cu uøurinﬂæ de ce naøterea din nou este esenﬂialæ
în experienﬂa fiecærui om. Isus însæ nu avea nevoie de aceastæ naøtere
din nou, pentru cæ El era ,,Sfântul”, sau Fiul lui Dumnezeu de la început.
Luca 1:35. Noi devenim fii øi fiice ale lui Dumnezeu prin naøterea din
nou. Noi nu am putut influenﬂa cu nimic prima noastræ naøtere, dar
avem toatæ puterea de decizie în ce priveøte naøterea din nou.
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Caracterul lui Dumnezeu poate fi dezvoltat doar în natura
nepæcætoasæ. Isus, al doilea Adam, a fost næscut cu aceastæ naturæ
nepæcætoasæ. Noi trebuie sæ ne naøtem în aceastæ naturæ nepæcætoasæ.
Dacæ firea pæmânteascæ ,,...nu se supune legii lui Dumnezeu...” –
Romani 8:7, iar legea lui Dumnezeu este o reflectare a caracterului
Sæu, atunci ne confruntæm cu o problemæ serioasæ dacæ insistæm în
ideea cæ Isus a moøtenit o naturæ pæcætoasæ.
Faptul cæ Hristos a luat asupra Sa pæcatele lumii nu a fæcut din El
un pæcætos, deoarece El a fæcut acest lucru ca înlocuitor. În acelaøi fel a
luat El natura noastræ. Toatæ slæbiciunea øi efectele ereditare, fizice øi
mentale, El le-a luat pentru ca, în timp ce era ,,færæ pæcat øi nobil prin
naturæ, El a consimﬂit sæ îmbrace veømântul umanitæﬂii, pentru a deveni
una cu rasa cæzutæ.”12 Dicﬂionarul Webster defineøte cuvântul ,,veømânt”
astfel: caracteristici de identificare.
De ce este important pentru noi sæ înﬂelegem acest lucru? Planul de
mântuire al lui Dumnezeu îi cere omului sæ aibæ un caracter desævârøit,
iar el nu poate îndeplini aceastæ cerinﬂæ.
,,Pentru Adam, a fost posibil, înainte de cæderea sa în pæcat,
sæ-øi formeze un caracter drept prin ascultare de legea lui
Dumnezeu. Dar el a dat greø în a face aceasta øi, prin pæcatul sæu,
natura noastræ este decæzutæ, iar prin noi înøine nu putem ajunge
neprihæniﬂi. Deoarece suntem pæcætoøi, nesfinﬂi, nu putem pæzi în
mod desævârøit legea cea sfântæ a lui Dumnezeu. Noi nu avem o
neprihænire a noastræ, cu care sæ facem faﬂæ, sæ ræspundem
cerinﬂelor legii lui Dumnezeu. Dar Domnul Hristos a gæsit o cale
de scæpare pentru noi. (...) El a træit o viaﬂæ færæ pæcat. A murit
pentru noi øi acum Se oferæ sæ ia pæcatele noastre øi sæ ne dea în
schimb neprihænirea Sa. (...) Caracterul Domnului Hristos este
pus atunci în locul caracterului nostru, øi suntem primiﬂi înaintea
lui Dumnezeu ca øi când n-am fi pæcætuit niciodatæ.”13
Aceasta este lucrarea îndreptæﬂirii, care este darul lui Dumnezeu
pentru toﬂi cei ce acceptæ planul Sæu.
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Nimic din toate acestea n-ar fi fost posibil dacæ Hristos ar fi moøtenit
o naturæ pæcætoasæ. Dar, slavæ Domului, El a putut sævârøi lucrarea de
îndreptæﬂire, øi astfel noi øtim cæ ,,având o aversiune faﬂæ de ræu care
poate exista numai într-o naturæ lipsitæ de orice mânjituræ a pæcatului,
Hristos a manifestat faﬂæ de pæcætos o iubire pe care numai bunætatea
infinitæ o putea concepe.”15
,,Umanitatea lui Hristos a atins cele mai mari adâncimi ale
rætæcirii umane øi s-a identificat cu slæbiciunea øi nevoile omului
cæzut, în timp ce natura Sa divinæ cuprindea Nemurirea. Lucrarea
pe care a avut-o de sævârøit pentru a putea purta vinovæﬂia pæcatelor
omului nu-i dædea dreptul de a continua sæ calce legea lui
Dumnezeu; legea l-a fæcut pe om dator legii, øi aceastæ datorie o
plætea Hristos Însuøi prin suferinﬂa Sa. Încercærile øi suferinﬂele
lui Hristos trebuiau sæ-i inspire omului simﬂæmântul grozæviei
pæcatului sævârøit prin cælcarea legii lui Dumnezeu, øi sæ-l aducæ
la pocæinﬂæ øi la ascultare de lege, iar prin ascultare, la acceptarea
lui Dumnezeu. Neprihænirea Sa urma sæ-i fie atribuitæ omului,
ridicându-l astfel la valoarea moralæ cerutæ de Dumnezeu, pentru
ca eforturile sale de a pæstra legea divinæ sæ fie acceptabile.
Lucrarea lui Hristos a fost aceea de a-l împæca pe om cu Dumnezeu
prin natura Sa umanæ, øi pe Dumnezeu cu om prin natura Sa
divinæ.15
Observaﬂi cæ prin umanitatea lui Hristos urma ca omul sæ fie
împæcat. Romani 8:7 ne spune cæ ,,...umblarea dupæ lucrurile firii
pæmânteøti este vræjmæøie împotriva lui Dumnezeu, cæci ea nu se supune
legii lui Dumnezeu, øi nici nu poate sæ se supunæ.” Împæcarea prin
naturæ umanæ pæcætoasæ este, evident, imposibilæ. Greøeala este cæ
omul a încercat mereu sæ rezolve problema pæcatului coborându-L pe
Hristos la nivelul naturii pæcætoase a omului, în loc sæ-I permitæ lui
Hristos sæ-l ridice pe om din natura sa pæcætoasæ øi decæzutæ, prin
neprihænirea Sa, pentru a putea sta în faﬂa lui Dumnezeu cu o nouæ
naturæ pe care Dumnezeu o poate modela. Natura cea nouæ nu-L uræøte
pe Dumnezeu, nu este în vræjmæøie cu El. Totuøi, aceastæ naturæ nouæ a
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omului trebuie sæ fie øi ea purificatæ, øi acest lucru este realizat prin
procesul sfinﬂirii.
Cu greu putem înﬂelege noi ce efect a avut natura pæcætoasæ asupra
omului.
,,Rezultatul luærii din pomul cunoøtinﬂei binelui øi ræului se
manifestæ în experienﬂa fiecærui om. În firea sa existæ o înclinaﬂie
cætre ræu, o putere cæreia, dacæ nu primeøte ajutor, nu i se poate
împotrivi. Pentru a putea ﬂine piept acestei forﬂe, pentru a atinge
acel ideal pe care în adâncul sufletului sæu îl acceptæ ca fiind
singurul vrednic de atins, el nu poate gæsi ajutor decât într-o singuræ
putere. Puterea este Hristos.”16
,,Moøtenirea copiilor este pæcatul. Pæcatul i-a despærﬂit de
Dumnezeu. Isus øi-a dat viaﬂa ca sæ poatæ reface legæturile rupte
cu Dumnezeu. Prin înrudirea lor cu primul Adam, oamenii nu
primesc nimic altceva decât vinæ øi sentinﬂæ de moarte.”17
Pentru ca Hristos sæ refacæ legæturile rupte (inclusiv întreaga familie
omeneascæ), El trebuia sæ aibæ o naturæ cu totul diferitæ de cea cu care
ne naøtem noi.
,,Omul nu putea face ispæøire pentru om. Condiﬂia sa de om
pæcætos, decæzut, fæcea ca el sæ fie un sacrificiu imperfect, o jerftæ
de ispæøire de o valoare inferioaræ lui Adam, aøa cum era înainte
de cædere. Dumnezeu l-a creat pe om perfect øi desævârøit øi, dupæ
cæderea în pæcat, nici un alt sacrificiu nu putea fi primit de
Dumnezeu, decât o jertfæ superioaræ ca valoare omului, aøa cum
fusese el în statutul perfecﬂiunii øi inocenﬂei.”18
Starea pæcætoasæ, decæzutæ, este natura pæcætoasæ, decæzutæ.
Aceasta se transmite din generaﬂie în generaﬂie. Aceastæ stare de
imperfecﬂiune ar fi fæcut din Isus o jertfæ imperfectæ, dacæ El ar fi
moøtenit natura pæcætoasæ.
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Orice jertfæ aleasæ trebuie sæ fie færæ nici un cusur. ,,În zilele din
vechiului Israel sacrificiile aduse în faﬂa marelui preot erau despicate
pânæ la os pentru a vedea dacæ erau sænætoase întru-totul.”19 Isus Hristos
trebuia sæ fie færæ cusur øi færæ prihanæ. 1 Petru 1:19. Dicﬂionarul Webster
defineøte pata ca ,,o imperfecﬂiune care stricæ ceva ce este imaculat.”
Este deci destul de limpede cæ dacæ Isus ar fi moøtenit natura cæzutæ,
pæcætoasæ, aceasta ar fi fæcut din El o jertfæ imperfectæ. Ca urmare,
sacrificiul ar fi trebuit sæ fie respins de Tatæl. Însæ El a fost acceptat,
jertfa a fost perfectæ – færæ prihanæ øi færæ patæ.
,,Întruparea lui Hristos a fost dintotdeauna øi va ræmâne pentru
totdeauna un mister. Ceea ce este descoperit este spre folosul nostru
øi al copiilor noøtri, dar fie ca fiecare fiinﬂæ omeneascæ sæ fie
avertizatæ a nu-L reduce pe Hristos la un om deopotrivæ cu noi,
cæci un astfel de lucru este cu neputinﬂæ.”20
Noi trebuie sæ înﬂelegem cæ natura pæcætoasæ nu poate fi controlatæ,
schimbatæ sau îmbunætæﬂitæ în nici un fel. Atât Vechiul cât øi Noul
Testament învaﬂæ acest lucru.
Isaia 64:6 – ,,Toﬂi am ajuns ca niøte necuraﬂi, øi toate faptele noastre
bune sunt ca o hainæ mânjitæ.”
Iov 14:4 – ,,Cum ar putea sæ iasæ dintr-o fiinﬂæ necuratæ un om
curat? Nu poate sæ iasæ nici unul.”
Psalmi 51:10 – ,,Zideøte în mine o inimæ curatæ, Dumnezeule, pune
în mine un duh nou øi statornic!”
Ezechiel 36:26 – ,,Væ voi da o inimæ nouæ, øi voi pune în voi un
duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatræ øi væ voi da o
inimæ de carne.”
Ioan 12:24 – ,,Adeværat, adeværat væ spun cæ dacæ græuntele de
grâu, care a cæzut pe pæmânt, nu moare, ræmâne singur; dar dacæ moare,
aduce multæ roadæ.”
2 Corinteni 5:17 – ,,Cæci, dacæ este cineva în Hristos, este o fæpturæ
nouæ. Cele vechi s-au dus: iatæ cæ toate lucrurile s-au fæcut noi.”
Galateni 5:24 – ,,Cei ce sunt ai lui Hristos Isus øi-au ræstignit firea
pæmânteascæ împreunæ cu patimile øi poftele ei.”
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,,Viaﬂa de creøtin nu este o modificare sau o îmbunætæﬂire a
celei vechi, ci o transformare a firii. Se produce moartea faﬂæ de
eu øi faﬂæ de pæcat øi omul primeøte o viaﬂæ cu totul nouæ.
Schimbarea aceasta nu se poate produce decât prin lucrarea
puternicæ a Duhului Sfânt.”21
Dacæ gândim cæ Hristos a avut o naturæ pæcætoasæ, atunci El ar fi
trebuit sæ treacæ prin aceeaøi transformare. Însæ diavolul nu a putut gæsi
în El nici mæcar o înclinaﬂie pe care sæ-øi construiascæ ispitele. Lucrul
acesta nu ar fi fost o problemæ, dacæ Isus ar fi moøtenit natura
pæcætoasæ.
,,Când Hristos øi-a plecat capul øi a murit, El a dus cu Sine în
mormânt stâlpii împæræﬂiei lui Satana. El -la înfrânt pe Satana în
aceeaøi naturæ peste care el obﬂinuse victoria în Eden. Duømanul
a fost învins de Hristos în natura Sa umanæ.”22
În natura Sa umanæ l-a biruit Hristos pe Satana. Natura pæcætoasæ
nu putea face acest lucru. Ea (natura pæcætoasæ) trebuie sæ moaræ øi sæ
fie înlocuitæ, iar omul trebuie sæ fie pærtaø la natura divinæ a lui Hristos
înainte de a putea træi o viaﬂæ victorioasæ.
,,Aveﬂi grijæ, mare grijæ cum trataﬂi tema naturii umane a lui
Hristos. Nu-L prezentaﬂi oamenilor ca pe un om cu înclinaﬂii cætre
pæcat. El este al doilea Adam. Primul Adam a fost creat curat, o
fiinﬂæ desævârøitæ, færæ nici o urmæ de pæcat; el era asemenea lui
Dumnezeu. Exista posibilitatea ca el sæ cadæ, øi a cæzut, prin
neascultare. Datoritæ pæcatului, urmaøii s-au næscut cu o
predispoziﬂie spre neascultare. Dar Isus Hristos a fost singurul
Fiu næscut al lui Dumnezeu. El a luat asupra Sa natura umanæ øi a
fost ispitit în toate aøa cum este ispititæ natura umanæ. El ar fi
putut pæcætui; El ar fi putut cædea, dar în El nu a existat nici mæcar
pentru o clipæ înclinaﬂia cætre ræu.”23
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Hristos a fost singurul copil næscut cu o naturæ umanæ nepæcætoasæ.
În sensul acesta, El este cu adeværat unic. Observæ: Omul a moøtenit
natura pæcætoasæ. Hristos a luat asupra Sa natura umanæ. ,,Dumnezeu
doreøte sæ ne vindece øi sæ ne elibereze. Dar, pentru cæ aceasta cere o
transformare completæ, o reînnoire a întregii noastre naturi, trebuie sæ
ne supunem pe deplin lui Dumnezeu.”24 De vreme ce aceasta este cerinﬂa
Lui, putem înﬂelege de ce ,,aøa cum a træit Isus în natura omeneascæ, la
fel înﬂelege Dumnezeu sæ træiascæ øi urmaøii Lui.”25 Vrea Dumnezeu sæ
spunæ cæ aceia care Îl urmeazæ trebuie sæ fie împiedicaﬂi de natura cæzutæ,
pæcætoasæ? Care a fost, pânæ la urmæ, legætura lui Hristos cu natura
noastræ umanæ pæcætoasæ?
,,Domnul a luat asupra vieﬂii Sale, lipsite de pæcat, natura noastræ
pæcætoasæ, pentru a øti cum poate veni în ajutorul celor care sunt
ispitiﬂi.”26
Existæ o diferenﬂæ între ceea ce Hristos a luat asupra Sa prin
moøtenire øi ceea ce noi am primit în dar pentru ca omul sæ fie recâøtigat
pentru Dumnezeu. El s-a umilit pânæ la cel mai jos nivel cu putinﬂæ. El
a cunoscut practic ce înseamnæ sæ fii cel mai slab dintre cei slabi. El a
acceptat sæ poarte toate infirmitæﬂile noastre, toate handicapurile de
orice naturæ. Trebuie sæ nu uitæm însæ cæ Hristos Øi-a pæstrat întotdeauna
ura desævârøitæ faﬂæ de pæcat. Dacæ El ar fi moøtenit o naturæ pæcætoasæ,
ar fi existat o dihotomie intolerabilæ între cele douæ naturi ale Sale, în
locul pæcii desævârøite. Aceasta doreøte Dumnezeu pentru copiii Sæi?
,,Hristos nu ar fi putut face nimic în timpul lucrærii Sale pe
Pæmânt pentru salvarea omului cæzut dacæ divinul nu ar fi fost
unit cu umanul. Datoritæ capacitæﬂii sale limitate, omul nu poate
defini acest mister minunat – îmbinarea celor douæ naturi, divinul
øi umanul. Acest lucru nu poate fi explicat. Omul trebuie sæ se
minuneze øi sæ pæstreze tæcerea. ‘i totuøi, el are privilegiul de a fi
pærtaø la natura divinæ øi, prin aceasta, el poate pætrunde într-o
mæsuræ aceasta tainæ.”27
În procesul naøterii din nou, omul este eliberat de vechea sa naturæ
prin moarte, øi primeøte o nouæ naturæ prin renaøtere. Doar în aceastæ
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naturæ nouæ poate fi pærtaø la natura divinæ. Din leagæn øi pânæ la
mormânt, a existat întotdeauna o armonie perfectæ între cele douæ naturi
ale lui Hristos.
Tot ceea ce omul a folosit ca scuzæ pentru pæcat, Isus a acceptat sæ
ia asupra Sa – abuz, singurætate, særæcie, lipsæ de înﬂelegere, respingerea
familiei, abuz fizic øi durere, torturæ mentalæ, aparent eøec în atingerea
scopurilor vieﬂii, trædare din partea celor mai apropiaﬂi prieteni, aparent
uitat de Dumnezeu Însuøi. Mai este de mirare cæ Dumnezeu ne sfætuieøte
cæ ”ar trebui sæ nu greøim cu privire la natura umanæ færæ pæcat a lui
Hristos.”28 ?
,,Nu ne este necesar sæ øtim timpul exact când umanitatea s-a unit
cu divinitatea.”29 Pot sæ væ sugerez ceva ce ar aduce mai multæ luminæ
asupra acestui subiect?
”Satana, împreunæ cu toatæ sinagoga lui – pentru cæ el se
pretinde religios – au hotærât ca Hristos sæ nu dea curs sfatului din
cer. Dupæ ce a fost botezat, El S-a plecat pe genunchi, pe malul
Iordanului, øi niciodatæ pânæ atunci cerul nu a mai auzit o rugæciune
ca aceea, înælﬂatæ de pe buzele Lui divine. Hristos a luat natura
noastræ asupra Lui. Sub forma unui porumbel strælucitor, slava
lui Dumnezeu a venit la El øi, din înælﬂimile infinite, s-au auzit
urmætoarele cuvinte: ,,Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi
gæsesc plæcerea.”30
Nu este de mirare cæ niciodatæ înainte nu mai auzise cerul o
rugæciune asemenea celei venite de pe buze Lui divine. Dacæ, la timpul
potrivit, Hristos a fæcut ultimul pas pe calea umilinﬂei, imaginaﬂi-væ ce
a însemnat acea rugæciune – o pledoarie sinceræ cætre Tatæl de a nu
læsa ca vina tuturor pæcatelor comise de fiinﬂele omeneøti sæ cadæ asupra
Sa. Îngerii øi celelalte fiinﬂe cereøti trebuie sæ fi fost øocate dincolo de
capacitatea lor de înﬂelegere de ce omului pæcætos, nerecunoscætor øi
nemerituos sæ i se ofere salvare prin acest plan în care Hristos Însuøi
trebuia sæ ia asupra Lui pæcatele sale. Trebuie sæ le fi fost aproape
imposibil sæ înﬂeleagæ.
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Adam a devenit un pæcætos atunci când a ales sæ-l creadæ pe Satana,
în loc sæ-L creadæ pe Dumnezeu. Natura sa a fost schimbatæ de la una
nepæcætoasæ la una pæcætoasæ. Hristos a ales sæ ia asupra Sa vina
lumii, øi aceasta includea øi natura pæcætoasæ a omului. Procesul curæﬂirii
trebuie sæ treacæ dincolo de faptele omului, trebuie sæ ajungæ chiar la
sursæ – natura, sau mintea omului. Astfel Hristos ne poate oferi o minte
nouæ – o inimæ nouæ, sau naturæ nouæ. Acest proces înfæptuieøte
restaurarea completæ a omului øi, în acelaøi timp, nu Îl contamineazæ
pe Restaurator, cæci vina nu a fost a Lui, ci a noastræ – deci El a fost
doar înlocuitor, øi aceasta prin propria alegere. O, taina planului de
mântuire al lui Dumnezeu!
Când Hristos a intrat în pustia ispitirii El a purtat povara grea a
vinei pæcatelor întregii lumi. Aceastæ povaræ era prea grea pentru orice
fiinﬂæ inferioaræ lui Dumnezeu. Hristos a fost pe deplin divin øi pe deplin
uman, o tainæ pe care noi nu o putem înﬂelege.
Dacæ Hristos ar fi avut o naturæ pæcætoasæ moøtenitæ, parte din El,
atunci nu ar fi putut fi imaginea perfectæ a Tatælui Sæu. Webster
defineøte termenul ”pæcætos” ca ”plin de pæcat”. El Însuøi a spus: ”...Cine
M-a væzut pe Mine, a væzut pe Tatæl.” Ioan 14:9. (sublinierea autorului).
Natura pæcætoasæ moøtenitæ poate fi, într-o anumitæ mæsuræ, ﬂinutæ
sub control. Dar este aceasta libertatea pe care Hristos o oferæ
credinciosului? Cum putem fi noi eliberaﬂi atât de puterea cât øi de
pedeapsa pæcatului? ”Deci, dacæ Fiul væ face slobozi, veﬂi fi cu adeværat
slobozi.” Ioan 8:36 (sublinierea autorului).
Dacæ viaﬂa desævârøitæ de ascultare a lui Hristos a fost cæpætatæ
printr-un control perfect al naturii Sale pæcætoase, atunci, urmând
exemplul Sæu pentru noi, ar trebui, la rândul nostru, sæ ne controlæm
natura pæcætoasæ. Biblia declaræ însæ cæ natura aceasta este
neschimbætoare øi cæ ea trebuie sæ moaræ, iar noi sæ ne naøtem din
nou. Dorinﬂa lui Dumnezeu este exprimatæ în citatul urmætor: ,,El ne-a
fæcut sæ înﬂelegem ceva din dragostea Sa prin faptul cæ L-a dat pe Fiul
Sæu sæ moaræ pentru noi, pentru ca astfel El sæ contracareze ræul, sæ
îndepærteze petele sfidætoare ale pæcatului din calea lucrærii lui
Dumnezeu pentru om, øi sæ reinstaureze ceea ce era pierdut, sæ ridice øi
sæ înnobileze sufletul, aducându-l la puritatea iniﬂialæ prin neprihænirea
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atribuitæ a lui Hristos.”31 Atribuirea neprihænirii Sale este lucrarea pe
care o face El acum pentru toﬂi cei care cred cu adeværat. El pregæteøte
bærbaﬂi øi femei, îndreptæﬂindu-i, luând responsabilitatea pæcatelor
înregistrate împotriva lor øi schimbând raportul lor într-unul care spune:
”Ca øi când nu ar fi pæcætuit niciodatæ.”
Hristos nu ar fi îndeplinit nimic dacæ ar fi acceptat o naturæ
pæcætoasæ, øi chiar sæ fi træit færæ pæcat exterior. Legea lui Dumnezeu
condamnæ pæcatul în gând, nu în fapt.
”Legea lui Dumnezeu, aøa cum o prezintæ Scriptura, este
cuprinzætoare în cerinﬂele ei. Fiecare principiu este sfânt, drept øi
bun. Legea îl aøeazæ pe om sub obligaﬂie faﬂæ de Dumnezeu; ea
ajunge pânæ la gând øi la sentimente, øi va aduce convingerea de
pæcat în fiecare om care este atent la cælcarea cerinﬂelor ei. Dacæ
legea s-ar referi doar la conduita exterioaræ, atunci oamenii nu ar
fi vinovaﬂi prin gândurile, dorinﬂele øi intenﬂiile lor greøite. Legea
cere însæ ca sufletul însuøi sæ fie curat øi mintea sfântæ, ca gândurile
øi sentimentele sæ fie în concordanﬂæ cu standardul dragostei øi
neprihænirii.”32
Natura pæcætoasæ constituie boala pæcatului, pæcatele sunt doar
simptome ale bolii. ,,...Tot capul este bolnav, øi toatæ inima suferæ de
moarte.” Isaia 1:5. Dacæ Hristos ar fi træit o viaﬂæ desævârøitæ într-o
naturæ moøtenitæ pæcætoasæ, El tot ar fi fost infectat de boalæ, øi El
Însuøi ar fi avut nevoie de un Mântuitor.
Dacæ natura Sa a fost cea care L-a împiedicat sæ aibæ dorinﬂe
pæcætoase, atunci ea nu putea fi o naturæ pæcætoasæ. Dacæ ar fi avut
dorinﬂe pæcætoase, dar le-ar fi rezistat, El tot ar fi fost contaminat, cæci
în gând se aflæ rædæcina pæcatului.
Cum înﬂelegem Evrei 4:15? ”Cæci n-avem un Mare Preot care sæ
n-aibæ milæ de slæbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost
ispitit ca øi noi, dar færæ pæcat.”
Pentru a înﬂelege acest verset este necesar sæ læsæm la o parte ideile
preconcepute øi sæ încercæm sæ vedem pæcatul aøa cum îl vede
Dumnezeu. Egoismul – sau idolatria sinelui – este rædæcina tuturor
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pæcatelor. (Vezi Testimonies Treasures, vol. 1, p. 518 øi Tragedia
Veacurilor, p. 294.) La acest altar s-a închinat fiecare fiinﬂæ umanæ.
Omul fie i se închinæ sie însuøi, fie se uræøte pe sine. Isus a spus: ”Cine
îøi iubeøte viaﬂa o va pierde; øi cine îøi uræøte viaﬂa în lumea aceasta, o
va pæstra pentru viaﬂa veønicæ.” Ioan 12:25. Este acelaøi mesaj pe care
i l-a dat Isus lui Nicodim în Ioan 3:6, ”Ce este næscut din carne, este
carne, øi ce este næscut în Duh, este duh.” Cum a fost ispitit Isus la fel
ca noi, totuøi færæ pæcat? Dacæ egoismul este rædæcina tuturor pæcatelor,
atunci diferitele pæcate nu sunt decât ramuri ale plantei din care cresc.
Este adeværat cæ ispita va fi cu atât mai puternicæ cu cât sinele va fi
mai bine camuflat în ispitæ.
Acum øtim cæ ”...Dumnezeu nu poate fi ispitit ca sæ facæ ræu.” Iacov
1:13. Hristos, în timpul vieﬂii de pe Pæmânt, a fost Dumnezeu pe deplin
øi om pe deplin. Deoarece natura umanæ a lui Hristos a fost nepæcætoasæ,
ca øi natura lui Adam la creaﬂiune, natura divinæ a lui Hristos a fost
natura lui Dumnezeu; a existat armonie deplinæ între cele douæ naturi
ale Sale – umanæ øi divinæ.
”Hristos a pæstrat întotdeauna cea mai mare uræ faﬂæ de pæcat...”33
El a urât pæcatul cu o uræ desævârøitæ.
”În inima nerenæscutæ este iubire faﬂæ de pæcat øi o dispoziﬂie de a-l
hræni øi a-l scuza. Dar în inima renæscutæ este uræ faﬂæ de pæcat øi o
rezistenﬂæ hotærâtæ împotriva lui.”34
”Prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu
Dumnezeu, pæcatul va ajunge pentru noi ceva odios.”35
”El Îøi propune sæ ia de la om lucrul acela ofensator pe care îl
uræøte, dar omul trebuie sæ conlucreze cu Dumnezeu în aceastæ
lucrare. Pæcatul trebuie abandonat, pæræsit, urât, iar neprihænirea
Domnului Hristos primitæ prin credinﬂæ. În felul acesta, divinul va
conlucra cu umanul.”36
Cum poate Dumnezeu sæ dezvolte în om ura pentru pæcat, când
omul are o naturæ care Îl uræøte pe Dumnezeu, în loc de a urî pæcatul?
Romani 8:7. Acest lucru este posibil doar prin sfatul lui Pavel din aceeaøi
scrisoare, aflat în versetul 2 din capitolul 12: ,,Sæ nu væ potriviﬂi chipului
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veacului acestuia, ci sæ væ prefaceﬂi prin înnoirea minﬂii voastre, ca sæ
puteﬂi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bunæ, plæcutæ øi desævârøitæ.”
(sublinierea autorului). Atunci nouæ ne va fi ,,...groazæ de ræu øi lipiﬂi-væ
tare de bine.” Romani 12:9.
Noi ar trebui sæ fim capabili înﬂelegem faptul cæ Satana nu-L putea
ispiti pe Isus sæ facæ ceva ce El ura. Aceastæ uræ faﬂæ de pæcat a fost
întotdeauna naturalæ pentru Hristos. Ea nu era naturalæ pentru familia
omeneascæ. Deci cum am putea fi ispitiﬂi în acelaøi mod?
Trebuie sæ ne aducem aminte cæ acesta a fost punctul în care a
cæzut cea mai puternicæ fiinﬂæ creatæ. Egoismul s-a manifestat prin
mândrie, gelozie, înøelætorie øi rebeliune deschisæ. Primii noøtri pærinﬂi
au fost victimele aceleiaøi ispite. Eva a fost ispititæ sæ se întrebe de ce
le interzisese Dumnezeu sæ mænânce din fructul pomului cunoøtinﬂei
binelui øi ræului. Curiozitatea a devenit foarte puternicæ atunci când în
mintea Evei a apærut gândul cæ øarpele cæpætase abilitatea de a vorbi
dupæ ce mâncase din acest fruct. ”De ce sæ nu am øi eu parte de acest
fruct minunat?” Aceasta este cea mai obiønuitæ formæ de egoism. Adam
a hotærât sæ împærtæøeascæ soarta ei, gândindu-se cæ aceasta ar fi o dovadæ
de dragoste autenticæ. El a îndræznit sæ spere cæ lucrurile se vor rezolva
cumva, atâta timp cât el avea ceea ce dorea. Acesta era egoism curat!
Aminteøte-ﬂi, toate acestea au apærut în ei pe când posedau încæ o naturæ
nepæcætoasæ. La fel s-a întâmplat øi cu îngerul cæzut. Aceasta trebuie
sæ fie metoda pe care Satana a folosit-o cu Hristos, øi pe care o foloseøte
øi în dreptul oamenilor.
Cum putea el sæ-L facæ pe Hristos sæ manifeste un egoism deghizat?
Ræspunsul se aflæ în urmætoarele cuvinte inspirate:
,,Era o responsabilitate dificilæ pentru Prinﬂul vieﬂii sæ ducæ la
îndeplinire planul pe care Øi-l asumase pentru salvarea omului,
acoperindu-øi divinitatea cu umanitatea. El primise onoare în
curﬂile cereøti, øi øtia ce înseamnæ puterea absolutæ. Era la fel de
dificil pentru El sæ ræmânæ la nivelul umanitæﬂii pe cât este pentru
om sæ se ridice deasupra nivelului naturii sale depravate, øi sæ fie
pærtaø al naturii divine.”-37
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,,A-Øi pæstra slava ascunsæ, ca øi copil al unei rasei umane cæzute,
a fost cea mai severæ disciplinæ la care Prinﬂul vieﬂii s-a supus.”38
Natura divinæ pe care El o læsase deoparte era nepæcætoasæ, perfectæ
øi obiønuitæ cu puterea absolutæ. A fost extrem de dificil pentru Hristos,
în timpul vieﬂii pe Pæmânt, sæ-Øi reﬂinæ natura divinæ naturalæ de la a
se manifesta prin noua Sa naturæ umanæ nepæcætoasæ. Aceastæ naturæ
fusese slæbitæ de patru mii de ani de pæcat. Atunci când ne naøtem din
nou øi Hristos ne oferæ o naturæ nouæ nepæcætoasæ, ne este foarte greu
sæ pæstræm crucificatæ øi îngropatæ natura fireascæ, care era pæcætoasæ,
vicioasæ øi plinæ de mândrie, împiedicând-o sæ se arate în natura cea
nouæ primitæ la naøterea din nou.
Ispitirea continuæ a lui Satana îndreptatæ împotriva lui Hristos în
timpul vieﬂii sale de om a fost aceea de a încerca sæ-L determine sæ-Øi
reveleze natura divinæ. ,,Dacæ eøti Hristos, dovedeøte-o.” Acestea au
fost cuvintele strigate lui Isus de cætre fiinﬂele omeneøti, precum øi de
Satana. Isus nu a fost niciodatæ liber de aceastæ ispitæ. Propria Lui familie
øi cei mai apropiaﬂi ucenici L-au îndemnat adesea în sensul acesta.
Conducætorii, preoﬂii øi alﬂi lideri au fost unealta prin care Satana a
încercat sæ-L forﬂeze pe Isus sæ se desprindæ din mâinile Tatælui øi
sæ-‘i foloseascæ propria putere. El trebuia ca, deøi cunoscând ce
înseamnæ puterea absolutæ, sæ ræmânæ credincios statutului ales. ,,Eu
nu pot face nimic de la Mine Însumi...” Ioan 5:30.
Satana îl ispiteøte în mod constant pe fiecare creøtin næscut din
nou, chiar dacæ el are o naturæ nouæ, care este compatibilæ cu
Dumnezeu, încercând sæ-l determine sæ-øi manifeste natura cea veche,
care a fost crucificatæ. El ne ispiteøte prin urmærile naturii vechi care
ne-a controlat atât de mult timp pânæ sæ ne naøtem din nou. Aceste
urmæri sunt obiceiurile rele øi tendinﬂele moøtenite. Satana le cunoaøte
bine, cæci el a fost cel care le-a dezvoltat în noi. El instigæ natura cea
veche prin circumstanﬂe øi situaﬂii create chiar de el. El øtie cæ nu poate
readuce la viaﬂæ natura noastræ veche, crucificatæ, iar Hristos nu o va
face niciodatæ. Noi suntem singurii care putem fi ispitiﬂi sæ o reînviem.
Prin obiceiurile noastre vechi nepredate încæ lui Hristos Satana îøi face
cel mai eficient lucrarea, încercând sæ ne forﬂeze sæ ne manifestæm
vechea naturæ. Dacæ ne poate face sæ cedæm obiceiurilor vieﬂii vechi
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egoiste îndeajuns de des, el øtie cæ noi vom fi mai înclinaﬂi spre
descurajare øi vom ceda. Atunci când ne aflæm în aceastæ condiﬂie ne
sustragem de sub controlul lui Dumnezeu øi adesea, în rebeliune, ne
întoarcem de la El. Acesta este, færæ îndoialæ, motivul pentru care Isus
nu a læsat niciodatæ loc descurajærii.
Hristos a fost ispitit în mod constant sæ facæ øi lucrurile bune prin
puterea Sa – aøa cum noi suntem permanent ispitiﬂi sæ ne depærtæm de
Hristos øi sæ facem ”ce credem noi”, bine sau ræu.
Predarea deplinæ a fost singura siguranﬂæ a lui Hristos, øi tot aceasta
este øi pentru noi. El a fost, într-adevær, ispitit în toate ca øi noi. Fiecare
ispitæ este, øi va fi întotdeauna, într-o anumitæ mæsuræ, o chemare la
demonstrarea egoismului. Egoismul întotdeauna separæ de Dumnezeu.
Aceasta este ﬂinta lui Satana.
Dacæ Hristos øi-ar fi folosit puterea prin propria alegere, El n-ar fi
fost un exemplu desævârøit pentru noi, øi astfel planul de mântuire ar fi
eøuat, pentru cæ El n-ar fi demonstrat încredere deplinæ în Tatæl Sæu.
,,Isus n-a dat pe faﬂæ însuøiri øi nu S-a folosit de puteri pe care omul
n-ar putea sæ le aibæ prin credinﬂa în El. Toﬂi urmaøii Lui pot avea natura
Lui omeneascæ.”39
Încrederea deplinæ este elementul esenﬂial al neprihænirii prin
credinﬂæ!
Pentru a-i inspira omului acea încredere deplinæ, planul de mântuire
al lui Dumnezeu stabileøte o relaﬂie între familia omeneascæ øi divinitate
care nu se va termina niciodatæ. ,,Ca sæ ne asigure de planul Sæu imutabil
de pace, Dumnezeu L-a dat pe singurul Sæu Fiu sæ devinæ membru al
familiei omeneøti øi sæ pæstreze pentru totdeauna natura Sa
omeneascæ.”40
,,Fiul lui Dumnezeu, aflat acum la dreapta lui Dumnezeu, încæ
pledeazæ ca Mijlocitor al omului. El pæstreazæ încæ natura umanæ, este
încæ Salvatorul omenirii.”41
,,...El L-a dat pe singurul Sæu Fiu pentru a veni pe Pæmânt øi a lua
asupra Sa natura umanæ nu doar pentru câﬂiva ani scurﬂi de viaﬂæ
omeneascæ, ci pentru a o pæstra øi în curﬂile cereøti, ca o pledoarie veønicæ
a credincioøiei faﬂæ de Dumnezeu.42
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,,Trecând prin scenele umilinﬂei Sale, Isus nu a pierdut nimic din
umanitatea Sa... El nu uitæ niciodatæ cæ este reprezentantul nostru, cæ
poartæ natura noastræ.”43
,,Faptul cæ Hristos a luat natura umanæ øi, printr-o viaﬂæ de
umilinﬂæ, a ridicat omul la scara valorii morale cerute de
Dumnezeu, cæ El va purta natura adoptatæ la tronul lui Dumnezeu
øi acolo îi va prezenta pe copiii Sæi Tatælui, conferindu-le o onoare
mai mare decât îngerilor, – aceasta este taina universului ceresc,
misterul în care îngerii doresc sæ priveascæ.”44
,,Lucrarea lui Hristos a fost aceea de împæcare a omului cu
Dumnezeu prin natura Sa umanæ, øi pe Dumnezeu cu om prin natura
Sa divinæ.”45
,,Dumnezeu doreøte sæ ne vindece øi sæ ne elibereze. Dar pentru cæ
aceasta cere o transformare completæ, o reînnoire a întregii noastre
naturi, trebuie sæ ne supunem pe deplin lui Dumnezeu.”46
,,În ceruri îngerii slujitori declaræ cæ: ,,Lucrarea ce ne-a fost
datæ s-o aducem la îndeplinire, a fost sævârøitæ. Am izgonit oøtile
îngerilor ræi. Am adus strælucire øi luminæ în sufletele oamenilor
øi am fæcut sæ fie vie în memoria lor iubirea lui Dumnezeu,
exprimatæ în Isus Hristos. Le-am îndreptat ochii spre Crucea
Domnului Hristos. Inimile lor au fost profund miøcate de
sentimentul vinovæﬂiei pæcatului lor, care a crucificat pe Fiul lui
Dumnezeu. Ei au fost convinøi de vinovæﬂia lor. Ei au væzut paøii
pe care trebuie sæ-i facæ în procesul convertirii lor; ei au simﬂit
puterea Evangheliei; inimile lor s-au înduioøat væzând dulceaﬂa
iubirii lui Dumnezeu. Ei au væzut frumuseﬂea caracterului
Domnului Hristos”. Dar pentru mulﬂi totul a fost în zadar. Ei n-au
vrut sæ se dezbrace de hainele pæmânteøti, spre a putea fi îmbræcaﬂi
cu haina cerului.”47
,,Prin victoria lui Hristos, aceleaøi avantaje pe care le-a avut
El sunt la îndemâna omului; cæci el poate sæ fie pærtaø la o putere
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exterioaræ øi superioaræ lui, chiar la natura divinæ, prin care el
poate birui corupﬂia care existæ în lume datoritæ poftei.”48
,,Toatæ bunætatea înnæscutæ a omului este færæ valoare în ochii
lui Dumnezeu. El nu gæseøte plæcere în omul care îøi pæstreazæ
vechea naturæ øi nu este înnoit în cunoøtinﬂæ øi har, pentru a fi un
om nou în Hristos.”49
,,El ne-a fæcut sæ înﬂelegem ceva din dragostea Sa prin faptul
cæ L-a trimis pe Fiul Sæu sæ moaræ pentru noi, pentru ca astfel sæ
contracareze ræul, sæ îndepærteze petele sfidætoare ale pæcatului
din calea lucrærii lui Dumnezeu pentru om, øi sæ reinstaureze ceea
ce era pierdut, sæ ridice øi sæ înnobileze sufletul, aducându-l la
puritatea iniﬂialæ prin neprihænirea atribuitæ a lui Hristos.”50
Aceasta este lucrarea care trebuie sævârøitæ în fiecare creøtin næscut
din nou, prin darul nespus de valoros al îndreptæﬂirii prin credinﬂæ.
Întrebarea la care trebuie sæ ræspundem este: Dacæ Hristos a avut o
naturæ umanæ pæcætoasæ, atunci El va pæstra aceastæ naturæ pentru
veønicie? Dacæ nu, atunci El trebuia sæ fi fost eliberat de acea naturæ
pæcætoasæ la un anumit moment. Când ar fi fost acest moment? Cu
siguranﬂæ nu la Golgota! El a fost o jertfæ desævârøitæ, nici un defect nu
s-a gæsit în El. Dacæ Hristos ar fi avut un gând ræu chiar øi o singuræ
datæ, El nu ar fi putut îndeplini nimic mai mult decât orice preot uman.
Fiecare preot omenesc fusese contaminat prin naøtere de natura umanæ
pæcætoasæ. De aceea el trebuia sæ aducæ în fiecare an o jertfæ de ispæøire
mai întâi pentru el (Evrei 9:7) înainte de a putea servi ca reprezentant
al lui Hristos. Putem sta liniøtiﬂi cæ, la piciorul crucii, ,,El (Hristos) l-a
înfrânt pe Satana în aceeaøi naturæ peste care el obﬂinuse victoria în
Eden.”51 Natura aceea era, evident, natura umanæ nepæcætoasæ, cæci
aceasta a fost natura cu care a fost creat Adam. El (Adam) a fost de
asemenea înfrânt în natura sa umanæ nepæcætoasæ.
Dacæ Hristos, la cruce, ar fi avut aceeaøi naturæ umanæ pe care a
avut-o Adam când a fost creat, El nu ar fi putut avea øi natura pæcætoasæ
în acelaøi timp. O casæ dezbinatæ împotriva ei însæøi nu poate rezista.
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Totuøi, natura Sa umanæ nepæcætoasæ nu i-a uøurat suferinﬂa de la cruce,
ori în timpul vieﬂii Sale. El a luat cu Sine la cer aceastæ naturæ umanæ
nepæcætoasæ, øi o va pæstra pentru totdeauna, ræmânând unit øi identificat
cu umanitatea pentru veønicie.
,,Hristos nu este insensibil la ruøine øi dizgraﬂie. El le-a simﬂit
într-un mod mult mai adânc øi mai acut decât simﬂim noi suferinﬂa,
deoarece natura Sa era mai înaltæ, mai curatæ øi sfântæ faﬂæ de cea
a rasei pæcætoase pentru care a suferit El.”52
Noi suntem eliberaﬂi de natura noastræ umanæ pæcætoasæ prin naøterea
din nou. Hristos însæ nu avea nevoie sæ fie næscut din nou. El se næscuse
în aceeaøi perfecﬂiune în care fusese creat Adam. Pentru Hristos, botezul
a fost un simbol al morﬂii, îngropærii øi învierii la o viaﬂæ nouæ. Botezul
Sæu a fost un exemplu de urmat pentru noi. Fiecare om trebuie sæ fie
eliberat de natura sa umanæ pæcætoasæ, care este ,,vræjmæøie împotriva
lui Dumnezeu” (Romani 8:7) înainte de a fi un urmaø al lui Dumnezeu.
Isus nu a avut nevoie de aceastæ transformare, pentru cæ El a fost al
doilea Adam.
Natura umanæ pæcætoasæ va fi ceva de domeniul trecutului pe Noul
Pæmânt. Pentru creøtinul næscut din nou, eliberarea de natura pæcætoasæ,
prin planul de mântuire al lui Dumnezeu, face posibil ca cerul sæ înceapæ
aici, pe Pæmânt. Cât de recunoscætori ar trebui sæ fim cæ Mântuitorul
nostru S-a identificat cu familia omeneascæ pânæ acolo încât va pæstra
natura umanæ pentru totdeauna!
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ANEXA B
VOINﬁA UMANÆ
Puterea voinﬂei
,,Færæ libertatea de a alege, ascultarea sa nu avea sæ fie voluntaræ,
ci forﬂatæ. În situaﬂia aceasta nu putea avea loc nici o dezvoltare a
caracterului.” Patriarhi øi profeﬂi, p. 49 (sublinierea autorului).
,,Mulﬂi îøi pun întrebarea: “Cum sæ mæ predau pe mine însumi lui
Dumnezeu?” ...Ce trebuie sæ înﬂelegi este adeværata putere a voinﬂei.
Aceasta este puterea care guverneazæ natura omului, puterea ce ia
hotærâri sau care face alegerea.” Calea cætre Hristos, p. 47 (sublinierea
autorului).
,,Voinﬂa este puterea ce guverneazæ natura omului, aducând toate
celelalte facultæﬂi sub stæpânirea ei. Voinﬂa nu este gustul sau înclinaﬂia,
ci este puterea de decizie care lucreazæ în fiii oamenilor, spre ascultarea
sau neascultarea de Dumnezeu.” Mærturii pentru comunitate, vol. 5, p.
513 (sublinierea autorului).
Voinﬂa – putere
,,În timp ce-ﬂi mærturiseøti în faﬂa oamenilor credinﬂa în Domnul
Hristos primeøti o putere înnoitæ. Fii hotærât sæ-I aduci laudæ. Printr-o
determinare neclintitæ vine o putere mai mare”. The SDA Bible
Commentary, vol. 3, p. 1143, Manuscript 116, 1901 (sublinierea
autorului).
,,Nu este nimic mai dificil pentru aceia care posedæ o voinﬂæ
puternicæ decât a renunﬂa la ea øi a se supune judecæﬂii altora.” Gospel
Workers, p. 447.
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Natura omului
Uman, natural, pæcætos
,,Când omul a cælcat Legea divinæ, firea lui a devenit pæcætoasæ øi
el era în armonie, øi nu în luptæ cu Satana. În mod natural, nu existæ
vræjmæøie între omul pæcætos øi începætorul pæcatului. Amândoi au
devenit ræi prin apostazie.” Tragedia Veacurilor, p. 505 (sublinierea
autorului).
,,Cuvântul distruge natura fireascæ, pæmânteascæ, øi dæ o nouæ viaﬂæ
în Isus Hristos. Duhul Sfânt vine în suflet ca un Mângâietor. Prin lucrarea
de transformare a harului Sæu, chipul lui Dumnezeu se reproduce la
ucenici; ei devin o fæpturæ nouæ.” Hristos Lumina lumii, p. 391
(sublinierea autorului).
,,Dar, dacæ (Adam øi Eva) o datæ cedau ispitei, natura lor avea sæ
ajungæ atât de stricatæ, încât sæ nu mai aibæ nici o putere øi nici voinﬂæ
în ei înøiøi ca sæ reziste lui Satana.” Patriarhi øi profeﬂi, p. 53 (sublinierea
autorului).
,,În timp ce Adam a fost creat færæ pæcat, dupæ chipul lui Dumnezeu,
Set, ca øi Cain, a moøtenit natura cæzutæ a pærinﬂilor sæi.” Patriarhi øi
profeﬂi, p. 80 (sublinierea autorului).
,,Cæci lucru cu neputinﬂæ Legii, întrucât firea pæmânteascæ o fæcea
færæ putere – ea nu putea sæ-l îndreptæﬂeascæ pe om, pentru cæ, în natura
sa pæcætoasæ, el nu putea sæ ﬂinæ Legea.” Patriarhi øi profeﬂi, p. 373,
(sublinierea autorului).
Uman, divin, nepæcætos
,,Dupæ cum altoiul primeøte viaﬂæ când este unit cu viﬂa, tot aøa øi
pæcætosul se împærtæøeøte de natura divinæ când este în legæturæ cu
Hristos.” Mærturii pentru comunitate, p. 355 (sublinierea autorului).
,,...omul însæ a fost fæcut “dupæ chipul” lui Dumnezeu. Natura sa
era în armonie cu voinﬂa lui Dumnezeu.” Patriarhi øi profeﬂi, p. 45
(sublinierea autorului).
“Dacæ Mæ iubeøte cineva”, spunea Domnul Hristos, “va pæzi
Cuvântul Meu øi Tatæl Meu îl va iubi. Noi vom veni la El øi vom locui
împreunæ cu el.” Ioan 14,23. Influenﬂa unui spirit mai puternic,
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desævârøit, va fi asupra noastræ, pentru cæ avem o legæturæ vie cu izvorul
puterii atotbiruitoare. În viaﬂa noastræ spiritualæ, noi vom ajunge captivi
ai Domnului Isus Hristos. Nu vom mai træi nicidecum obiønuita viaﬂæ
egoistæ, ci Hristos va locui în noi.” Parabolele Domnului Hristos, p. 61
(sublinierea autorului).
Termenul de ,,naturæ umanæ” se poate aplica fie cu referire la natura
nepæcætoasæ (înainte de cæderea în pæcat), fie la natura næscutæ din
nou. El se poate aplica, de asemenea, la natura pæcætoasæ, în funcﬂie de
contextul în care este folosit.
Caracter
,,Caracterul se descoperæ nu prin fapte sau rele sævârøite în anumite
ocazii, ci prin tendinﬂa continuæ manifestatæ în cuvintele øi faptele
noastre zilnice.” Calea cætre Hristos, p. 57-58.
,,Faptele noastre formeazæ obiceiuri, iar obiceiurile caracterul...”
Principiile fundamentale ale educaﬂiei creøtine, p. 194.
,,Acﬂiunile astfel repetate formeazæ obiceiuri, obiceiurile formeazæ
caracterul øi prin caracter se hotæræøte destinul nostru pentru prezent øi
veønicie.” Parabolele Domnului Hristos, p. 356.
Îndreptæﬂire
,,Dacæ ne predæm Lui øi-L primim ca Mântuitor personal, atunci,
aøa pæcætoasæ cum ar fi viaﬂa noastræ, noi suntem socotiﬂi neprihæniﬂi
pentru El øi prin El. Caracterul Domnului Hristos este pus atunci în
locul caracterului nostru, øi suntem primiﬂi înaintea lui Dumnezeu ca øi
când n-am fi pæcætuit niciodatæ.” Calea cætre Hristos, p. 62.
,,În timp ce pæcætosul nu se poate mântui pe sine, totuøi are ceva de
fæcut pentru a obﬂine mântuirea. ,,Pe Cel ce vine la Mine”, zice Domnul
Hristos, ,,nu-l voi izgoni afaræ.” (Ioan 6,37). Dar noi trebuie sæ venim
la El; øi dacæ ne cæim de pæcatele noastre, trebuie sæ credem cæ El ne
primeøte øi ne iartæ. Credinﬂa este un dar de la Dumnezeu, dar puterea
de a o folosi este a noastræ. Credinﬂa este mâna cu care sufletul
apucæ mila øi îndurarea date în dar de Dumnezeu.” Patriarhi øi
profeﬂi, p. 431.
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,,Singurul mod prin care el (pæcætosul) poate obﬂine neprihænirea
este prin credinﬂæ. Prin credinﬂæ el se poate prezenta înaintea lui
Dumnezeu, prin meritele lui Hristos, øi Domnul aøeazæ ascultarea Fiului
Sæu în dreptul pæcætosului. Neprihænirea lui Hristos este acceptatæ în
locul eøecului omului, øi Dumnezeu îl primeøte, îl iartæ øi îl îndreptæﬂeøte
pe acel suflet credincios pocæit, îl trateazæ ca øi când el ar fi neprihænit,
øi îl iubeøte aøa cum Îl iubeøte pe Fiul Sæu.” The SDA Bible
Commentary, vol. 6, p. 1073, The Review and Herald, 4 Noiembrie
1890.
Sfinﬂire
Sfinﬂirea adeværatæ… nu este nimic mai puﬂin decât o zilnicæ moarte
a eului øi o zilnicæ conformare cu voia lui Dumnezeu… Sfinﬂirea lui
Pavel a fost o luptæ continuæ cu eul. El a spus: ,, Eu mor zilnic”.
Voinﬂa øi dorinﬂa lui se ciocneau în fiecare zi cu datoria øi voinﬂa lui
Dumnezeu, oricât de neplæcutæ era pentru natura lui. Mærturii pentru
comunitate, vol. 4, p.299.
,,Sfinﬂirea înseamnæ obiønuinﬂa unei comuniuni zilnice cu
Dumnezeu.” The SDA Bible Commentary, vol. 7, p.908, The Review
and Herald, 15 Martie 1906.
,,Noi ar trebui sæ luæm în consideraﬂie cuvintele apostolului, prin
care face apel la fraﬂii sæi ca, pentru îndurarea lui Dumnezeu, sæ aducæ
trupurile lor ,,ca o jertfæ vie, sfântæ, plæcutæ lui Dumnezeu” (Romani
12,1). Aceasta este adeværata sfinﬂire. Nu este doar o teorie, o emoﬂie
sau o alcætuire de cuvinte, ci un principiu viu, activ, care intræ în viaﬂa
de fiecare zi.” Dietæ øi hranæ, p. 164-165.
,,Învæﬂaﬂi de la Mine, cæci Eu sunt blând øi smerit cu inima”, zice
Isus, ,,øi veﬂi gæsi odihnæ.” Noi trebuie sæ intræm în øcoala lui Hristos,
pentru a învæﬂa de la El umilinﬂa øi blândeﬂea. Mântuirea este lucrarea
aceea prin care omul este educat pentru cer. Educaﬂia aceasta înseamnæ
cunoaøterea lui Hristos. Înseamnæ emanciparea de sub ideile, obiceiurile
øi practicile învæﬂate în øcoala domnului întunericului. Sufletul trebuie
sæ fie eliberat de tot ceea ce este în opoziﬂie cu credincioøia faﬂæ de
Dumnezeu.” Hristos Lumina lumii, p. 330 (sublinierea autorului).
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Atribuit
Dicﬂionarul Webster (ed. 1973) defineøte verbul ,,a atribui” astfel:
,,a oferi credit unei persoane sau unei cauze.”
,,În multitudinea de creøtini cu numele se aflæ mulﬂi care nu înﬂeleg
caracterul cumplit, dureros al cælcærii legii lui Dumnezeu. Ei nu
realizeazæ cæ mântuirea poate fi obﬂinutæ doar prin sângele lui Hristos,
prin neprihnænirea Sa atribuitæ, øi cæ numai aceasta îl poate ajuta pe
omul cæzut sæ devinæ ceea ce ar trebui sæ fie, øi sæ-l ridice la calitatea de
membru al Familiei Regale.” The Review and Herald, 8 Noiembrie 1892.
Prin îndreptæﬂire, caracterul lui Hristos este atribuit (pus în contul
creøtinului). Astfel statutul sæu în faﬂa lui Dumnezeu este schimbat.
Împærtæøit
Conform dicﬂionarului Webster (ed. 1973), ,,a împærtæøi” înseamnæ
,,a da, a conferi, a acorda din”.
,,Hristos împærtæøeøte neprihænirea Sa acelora care Îi permit sæ le
ia pæcatele. Noi Îi suntem îndatoraﬂi lui Hristos pentru harul (caracterul
Sæu) care ne face deplini în El.” The SDA Bible Commentary, vol. 7,
p. 972, Manuscript 40, 1900.
,,Îndreptæﬂirea prin care suntem iertaﬂi ne este atribuitæ; îndreptæﬂirea
prin care suntem sfinﬂiﬂi ne este împærtæøitæ. Prima reprezintæ
recomandarea noastræ pentru cer, iar cea de-a doua ne face sæ fim
potriviﬂi pentru cer.” Solii cætre tineret, p. 35.
,,Când eul este ræstignit, iar Hristos a luat chip în noi, nædejdea
slavei, noi vom da pe faﬂæ, în gândire, cuvânt øi faptæ, realitatea credinﬂei
noastre în adevær.” Mærturii pentru comunitate, vol. 7, p. 116.
,,Cuvintele nu pot descrie pacea øi bucuria pe care le are cel care-L
urmeazæ pe Dumnezeu øi ascultæ Cuvântul Sæu. Încercærile nu-l tulburæ,
dispreﬂul nu-l ofenseazæ. Eul este crucificat.” Solii cætre tineret, p. 98.
,,Øtim bine cæ omul nostru cel vechi a fost ræstignit împreunæ cu El,
pentru ca trupul pæcatului sæ fie dezbræcat de puterea lui, în aøa fel ca
sæ nu mai fim robi ai pæcatului.” Romani 6:6.
,,Purtæm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului
Isus, pentru ca øi viaﬂa lui Isus sæ se arate în trupul nostru. Cæci noi cei
vii, totdeauna suntem daﬂi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca øi
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viaﬂa lui Isus sæ se arate în trupul nostru muritor. Astfel cæ, în noi lucreazæ
moartea, iar în voi viaﬂa.” 2 Corinteni 4:10-12.
Predare
,,Sunt unii care cautæ mereu øi mereu perle mari. Dar ei nu-øi predau
cu totul obiceiurile rele. Ei nu mor faﬂæ de sine pentru ca Hristos sæ
poatæ træi în ei. Astfel, ei nu gæsesc preﬂioasa perlæ.” Selected Messages,
vol. 1, p. 399 (sublinierea autorului).
,,Predarea de sine este miezul învæﬂæturilor lui Hristos.” Hristos
Lumina lumii, p. 523.
,,Când sufletul se predæ lui Hristos, o putere nouæ ia în stæpânire
inima cea nouæ. Se produce o schimbare pe care omul nu o poate face
niciodatæ prin sine însuøi. Este o lucrare supranaturalæ, care aduce un
element supranatural în natura omeneascæ. Fiinﬂa care s-a predat lui
Hristos devine fortæreaﬂa Lui, pe care El o pæstreazæ într-o lume
ræzvrætitæ øi vrea ca nici o altæ autoritate sæ nu fie recunoscutæ acolo,
decât a Sa. Un suflet luat astfel în stæpânire de puterile cereøti nu poate
fi biruit de asalturile lui Satana... Singura apærare împotriva ræului este
locuirea lui Hristos în inim„, prin credinﬂæ în neprihænirea Lui. Numai
când suntem legaﬂi strâns de Dumnezeu putem rezista efectelor nesfinﬂite
ale iubirii de sine, ale îngæduinﬂei de sine øi tendinﬂei spre pæcat. Noi
putem pæræsi multe obiceiuri rele øi, pentru câtva timp, putem da la o
parte toværæøia lui Satana; dar, færæ o legæturæ vie cu Dumnezeu prin
predarea noastræ faﬂæ de El, în fiecare clipæ putem fi biruiﬂi.” Hristos
Lumina lumii, p. 324 (sublinierea autorului).
Predarea øi moartea eului înseamnæ acelaøi lucru.
Naøtere din nou
,,Când ia inima în stæpânire, Duhul lui Dumnezeu transformæ viaﬂa...
Binecuvântarea vine atunci când sufletul se predæ prin credinﬂæ lui
Dumnezeu. Apoi, acea putere pe care nici un ochi omenesc nu o poate
vedea creeazæ o fæpturæ nouæ, dupæ chipul lui Dumnezeu... Taina ei
întrece øtiinﬂa omeneascæ; dar acela care trece de la moarte la viaﬂæ îøi
dæ seama cæ aceasta este o realitate dumnezeiascæ.” Hristos Lumina
lumii, p. 173 (sublinierea autorului).
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,,Prin urmare, cum suntem noi mântuiﬂi? ,,Dupæ cum Moise a înælﬂat
øarpele în pustie”, tot aøa a fost înælﬂat øi Fiul omului øi toﬂi aceia care
au fost înøelaﬂi øi muøcaﬂi de øarpe pot sæ priveascæ øi sæ træiascæ. ,,Iatæ
Mielul lui Dumnezeu, care ridicæ pæcatul lumii” (Ioan 1,29). Lumina
care porneøte de la cruce descoperæ iubirea lui Dumnezeu. Iubirea Lui
ne atrage cætre Sine. Dacæ nu ne împotrivim acestei atracﬂii, vom fi
conduøi la piciorul crucii, plini de pocæinﬂæ pentru pæcatele care L-au
ræstignit pe Mântuitorul. Dupæ aceea, Duhul lui Dumnezeu produce
prin credinﬂæ o nouæ viaﬂæ în suflet.” Hristos Lumina lumii, p. 175-176
(sublinierea autorului).
,,Un lucru îﬂi lipseøte”, a zis Isus. ,,Dacæ vrei sæ fii desævârøit, du-te
de vinde tot ce ai, dæ la særaci, øi vei avea o comoaræ în cer. Apoi vino
øi urmeazæ-Mæ.” Hristos a citit în inima fruntaøului. Numai un lucru îi
lipsea, dar acesta era un principiu vital. El avea nevoie de iubirea lui
Dumnezeu în suflet. Dacæ golul acesta nu era umplut, era fatal pentru
el; întreaga lui fiinﬂæ avea sæ se schimbe în ræu. Prin îngæduinﬂæ, egoismul
s-ar fi întærit. Dar, ca sæ primeascæ iubirea lui Dumnezeu, trebuia sæ
renunﬂe la iubirea de sine.” Hristos Lumina lumii, p. 519 (sublinierea
autorului).
,,Naøterea din nou este o experienﬂæ raræ în acest secol. De aceea
existæ aøa de multæ confuzie în biserici. Mulﬂi, foarte mulﬂi, care pretind
cæ au numele lui Hristos sunt nesfinﬂiﬂi øi profani. Ei au fost botezaﬂi,
dar au fost îngropaﬂi vii. Eul nu a murit øi de aceea nu au înviat la o
viaﬂæ nouæ în Hristos.” The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1075,
Manuscript 148, 1897.
Credinﬂæ
,,Credinﬂa este singura condiﬂie pe baza cæreia se poate obﬂine
îndreptæﬂirea, øi ea nu înseamnæ numai convingere, ci øi încredere.”
Selected Messages, vol. 1, p. 389.
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ANEXA C
PLANUL LUI DUMNEZEU - SFINŢIREA
Caracterul lui
Dumnezeu revelat
prin creştin
IUBIREA DE OAMENI
.
a în Du
unem în

Mat. 25:40; 1 Tes. 4:9
1 Pet. 2:17

ÎNFRÂNAREA

CUNOŞTINŢA

FAPTA

CREDINŢĂ
Rom. 3:22,26;
Rom. 5:1; 12:3

Noi urc
ăm prin

Evr. 10:38; Evr.12:2
2 Cor. 5:7;Efes.6:16;
Rom. 1:16,17;

credinţă

, nu prin

Ioan 17:3; 2 Cor. 4:6;
Filip. 3:8; Col. 2:2,3;
Pr. 9:10; Osea 4:6

efort om

1 Cor. 9:25; Fapt.
24:25; Gal. 5:23

CREDINŢĂ pentru a-I preda
lui Dumnezeu toate gândurile
mele competitive şi a trăi
demonstrând ceea ce cred că toţi oamenii sunt egali.
CREDINŢĂ pentru a îmi supune
voinţa, la fel cum Isus Şi-a supus
voinţa Tatălui.

CREDINŢĂ pentru a accepta toate
experienţele vieţii fără cel mai mic
gând de răzbunare.

ndu-ne

Rom. 5:3;
Evr. 12:1; Iac. 1:3,4

enesc; re
cunoscâ

ivă.
progres
deci sfin
ţirea este
prin har,
Creştinu
l creşte

RĂBDAREA

neputin
ţa, ne p

EVLAVIA
2 Pet. 3:11
1 Tim. 6:6
1 Tim. 4:7,8

credere

DRAGOSTEA
FRĂŢEASCĂ

CREDINŢĂ pentru a permite
iubirii pure şi autentice a lui
Isus să se manifeste prin mine.

mnezeu

1 Ioan 2:15; 3:18;
1 Ioan 4:7,8,16-21

CREDINŢĂ pentru a accepta planul lui
Dumnezeu pentru sănătatea trupului
meu, care este un templu.
CREDINŢĂ pentru a mă încrede în
Cuvântul Inspirat chiar şi atunci când nu
Îl înţeleg.
CREDINŢĂ pentru a mă încrede în

Dumnezeu în orice experienţă a vieţii, bună
sau rea.
CREDINŢĂ pentru a mă încrede în Dumnezeu
pentru salvarea mea.

“Iată drumul, mergeţi pe el.”Isaia 30:21
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CONTRAFACEREA LUI SATANA

dăm lui
Dumne
ze

SPIRITUL DE A JUDECA
Cugetări de pe Muntele
Fericirilor, p. 58, 59;
Patriarhi şi profeţi p. 625

COMPROMISUL

oaştem,

MÂNDRIA

POFTA

le recun

Cugetări de pe Muntele
Fericirilor, p. 71;
Parabolele Domnului
Hristos, p. 154
Dietă şi hrană, p. 127
Solii către tineret,
p. 236, 237.

“Împacă-te cu fratele
tău.” Matei 5,24.
Mulţi ca Saul

să ne pre

Cugetări de pe Muntele
Fericirilor, p. 91, 92;
Milă autentică; Faptele
Apostolilor, p. 565

u şi să a
vem înc

O Viaţa sfinţită, p. 8, 9
(Ed. engl.) Comentarii
Biblice AZS, vol. 6,
p.1100-1101 (Ed. engl.)

Noi nu
putem d
epăşi ac
că în El
este obs
vom fi b
tacole,
iruitori.
ci doar
să

Tendinţe

le moşte

nite şi c

ultivate

ne împie

dică să

dezvăltă

m carac

terul lu
i Dumn

ezeu.

SENTIMENTALISM

redere

Obstacole întâmpinate pe drum

Confortul lui Hristos şi al
meu. Cel mai ofensator

Cel mai mare obstacol

SENTIMENTE

Mesaje Selectate, vol.
2, p. 243 (ed. engl.)
Cu sau fără sentimente.
Mărturii, vol. 1, p, 167

ÎNDOIALĂ
Tragedia Veacurilor,
p. 528
Liber de îndoieli

EUL ÎN VIAŢĂ
Comentarii Biblice AZŞ,
vol. 6, p. 1075
Îngropat viu

Notă: Pentru a simplifica studiul,
această scară este prezentată în
ordine inversă; treapta de la bază
se află la începutul paginii, iar
cea de sus la sfârşit.
Versiunea paginilor din scrierile
EGW este cea electronică care
este identică cu scrierile originale
în limba engleză

„Multe căi i se par bune omului...” Proverbe 16:25
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ANEXA D
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LINKURI UTILE PE INTERNET:
Scrierile Ellen White:
www.ellengwhite.org (materiale de descærcat)
Hope Video
www.hopevideo.org (predici audio øi video)
David Gates:
www.gospelministry.org (predici øi cærﬂi)
www.maranathamedia.com(cærﬂi on-line)
The Crucified Walk
www.thecrucifiedwalk.com (studii biblice)
thecrucifiedwalk@gmail.com
(907)764-4921
Justified Walk Ministries
www.justifiedwalk.com
justifiedwalk@justifiedwalk.com
Toate materialele sunt færæ platæ øi download-ul este gratis.
Sunt disponibile øi materiale în alte limbi de la Justified Walk
Ministries:
His Robe or Mine in alte limbi:
Englezæ, Spaniolæ, Portughezæ, Chinezæ, Malgaøæ,
Coreanæ, Francezæ, øi Rusæ.
Murind pentru sine – site-uri în alte limbi:
Chinezæ: www.xinxiangyuan.com
Francezæ: www.lamarchejustifiee.com
Francezæ e-mail: info@lamarchejustifiee.com
Românæ: www.caleadreapta.ro
caleadreapta@gmail.com

Dac v-aﬂi bucurat de mesajul din aceastæ carte, avem materiale mai
multe pe site-urile noastre de web, materiale care sunt færæ platæ.
Deasemenea avem øi predici audio, care explicæ în mod practic cum
sæ avem o viaﬂæ nouæ, fericitæ alæturi de Domnul nostru, Isus Hristos.

