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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 1 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Ne dăm seama cu toţii, fără îndoială, că fiecare lecţie care va fi prezentată va fi legată de solia 

îngerului al treilea, indiferent prin cine va fi dată. Mie însă mi s-a dat acest aspect particular al soliei 
îngerului al treilea care are legătură în special cu profeţiile legate de fiară, chipul ei şi lucrarea pe care o vor 
face. Cu aceasta vom începe în această seară şi vom continua pe parcursul lecţiilor. Ceea ce voi încerca să 
fac în această lecţie va fi doar să declar fapte, să prezint dovezi; argumentele vor veni după aceea, pe baza 
dovezilor şi faptelor declarate. În timpul pe care îl avem în această seară nu ne putem ocupa decât de cele 
legate de poziţia ocupată de chipul fiarei. Lecţia următoare va lua în considerare manifestările papalităţii – 
fiara – însăşi. 

Nu este nevoie să dau o definiţie în detaliu a ceea ce este chipul fiarei; ştim cu toţii foarte bine că este 
puterea bisericii care foloseşte guvernul, puterea civilă, pentru scopurile bisericii. Aceasta este destul de 
limpede ca să ne readucă în minte subiectul general. Ceea ce voi prezenta în seara aceasta va fi pur şi simplu 
o schiţă a ceea ce fac aşa zişii protestanţi din ţară, precum şi dovada că ei fac ceea ce fac într-un astfel de 
mod încât toţi pot să vadă situaţia expusă în ochii naţiunii; şi nu doar temporar ci este expusă în aşa fel încât 
cei ce dirijează aceasta vor să o facă permanentă. 

Ne vom referi doar la anul 1894. Spre mijlocul anului, a apărut cazul Cedarquist în unitatea militară 
din Omaha. Cedarquist a refuzat să participe la trageri în ziua de duminică. El a fost dus în faţa curţii 
marţiale pentru neascultare de ordine şi a fost condamnat la şase luni închisoare, cred. Nu ne vom opri asupra 
meritelor unei astfel de întâmplări petrecute în armată. Vom remarca folosul care s-a tras din ea atunci. Fără 
îndoială că mulţi cunosc această întâmplare; dar vă atrag atenţia asupra ei ca fiind unul dintre elementele din 
şirul dovezilor ce le avem în faţă. De îndată ce s-a încheiat procesul şi au fost publicate dezbaterile, 
secretarul şi directorul general al Ligii Duminicale din America, Rev. Edward Thompson of Columbus, a 
trimis un comunicat preşedintelui Statelor Unite, din care voi citi o parte. Este din The Sunday Reform 
Leaflets, Vol. 1, No. 8, Sept. 1894. 

“Sediul Ligii Duminicale a Americii, Columbus, O., Iulie 21 1894. 
Către Excelenţa Sa, Grover Cleveland, Preşedinte al Statelor Unite şi Comandant Suprem al Armatei 

Statelor Unite: 
Permiteţi-mi ca, în numele a peste o sută de mii de alegători din Statele Unite, pe care am onoarea să-i 

reprezint oficial, să înaintez o cerere excelenţei voastre pentru iertarea numitului Charles O Cedarquist, din 
Co. C, infanteria a doua, Armata Statelor Unite, care este, după cum aflăm, condamnat la muncă silnică, în 
Omaha, sub condamnare de două luni şi cu o cerinţă ataşată la pedeapsa de “condamnare la muncă silnică”, 
de a “plăti o amendă de 10dolari pe lună pe lângă plata sa lunară”. 

Motivul pentru care cerem această iertare este că Cedarquist a fost pedepsit pentru că a refuzat să 
participe la “trageri” în ziua duminicii şi că el a refuzat pe baza faptului că numitele trageri erau o violare a 
legilor din Nebraska, unde se afla; o violare a convingerilor sale religioase personale; o violare a principiilor 
civilizaţiei creştine şi a legilor a aproape tuturor statelor din Uniune. De când Curtea Supremă a Statelor 
Unite a decis în cazul “Sfintei Treimi” din 29 Feb. 1892, că “aceasta este o naţiune creştină”, numitul 
Cedarquist avea dreptul să se aştepte ca nici o directivă sau cerinţă să nu fie făcută în armata naţiunii sale în 
dizarmonie cu legile şi obiceiurile generale ale acestui tip de creştinism pe care istoria noastră l-a ilustrat.”  

Apoi el s-a referit la Constituţie şi la ocrotirea duminicii de la data când preşedintele a semnat 
proiectul de lege. Rezultatul a fost că omul a fost eliberat şi ofiţerul care a ordonat lui Cedarquist să facă 
trageri duminica a fost chemat în faţa instanţei, dar colegii lui ofiţeri l-au achitat. 

Aceasta arată că această combinaţie astfel reprezentată în această formă specifică de organizare 
foloseşte guvernul pentru scopurile ei şi insinuează că o face pe baza puterii a “peste o sută de mii de 
alegători din Statele Unite”, pe care directorul ei general are “onoarea să-i reprezinte oficial”. 

Nu la mult timp după aceea şeful Poştei din Chicago, care este un funcţionar al Statelor Unite, a 
propus să aibă loc o inspecţie asupra poştaşilor din Chicago, duminica, şi s-au dat instrucţiuni ca oricare 
dintre ei ar avea convingeri de conştiinţă împotriva unei astfel de lucrări sau serviciu în ziua duminicii să 
aibă libertatea de a nu se prezenta. Dar parada nu s-a ţinut defel deoarece bisericile din Chicago s-au unit şi 
au trimis un astfel de protest la Washington, preşedintelui şi cabinetului său, încât poştei i s-a interzis parada 
în ziua duminicii. 

În acelaşi fel în faţa oamenilor se desfăşoară de doi sau trei ani campania condusă de Dr. Parkhurst din 
New York împotriva conducerii municipale. Aceasta a culminat în alegerile din noiembrie trecut, în care 
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acest element de “reformă” politică a triumfat, şi acest triumf a răspândit faima şi influenţa liderului acestei 
mişcări, în popor, şi alte oraşe care urmau de mai de mult aceeaşi cale pe care el o conducea în New York. 
De atunci l-au invitat să vină în oraşele lor pentru a-i instrui cum să-şi conducă şi ei campania lor în aceeaşi 
ordine de lucruri. Chicago este primul oraş care a condus în acest fel de la alegeri încoace. De vreo doi ani 
oraşul Washington, prin anumiţi senatori ai Statelor Unite, l-a invitat acolo, iar el a mers şi a ţinut mai multe 
discursuri, ca să-i înveţe cum să conducă guvernul. 

Într-o altă zi s-a aflat în Chicago la invitaţia unui anumit club al oraşului. Am aici discursul său.Voi 
reda câteva citate din el, doar pentru a ilustra spiritul animator al acestei mişcări, ca să puteţi vedea în mod 
clar ce este ea – că nu se intenţionează a fi doar politică, ci politico-religioasă. Se vrea a fi biserica 
interferând – nu, nu doar interferând – ci conducând, controlând şi dirijând guvernul prin dictarea ei, şi după 
interpretarea pe care o dă ea moralităţii, Scripturilor, şi după cum s-a spus, celor zece porunci. 

Un lucru pe care îl veţi remarca şi voi când voi citi aceste dovezi, nu doar din acest discurs, ci şi din 
altele pe care le voi aduce, este importanţa care se dă celor zece porunci. Lucrarea noastră de la început a fost 
să susţinem integritatea celor zece porunci şi să insistăm asupra lor, şi ne-am aşteptat că discuţiile asupra 
celor zece porunci vor ajunge cândva la nivel naţional, şi unul dintre punctele din dovezile pe care vi le aduc 
este că timpul este foarte aproape, dacă nu cu totul aici, când cele zece porunci vor fi o problemă generală, 
un subiect de discuţii generale, şi când ele se vor încadra în problemele naţionale. 

Este adevărat că de partea acestor politico-religioşi, cele zece porunci sunt prezentate înaintea naţiunii 
într-o lumină falsă, şi sunt folosite greşit întotdeauna, dar aceasta nu contează. Când duşmanul înalţă cele 
zece porunci şi le foloseşte greşit, pervertindu-le, aceasta pur şi simplu dă adevărului lui Dumnezeu şi cauzei 
Sale cu atât mai multe motive să insiste asupra lor în felul în care le-a dat Dumnezeu şi în adevărata lor 
semnificaţie.Aceasta deschide calea soliei îngerului al treilea să fie vestită în cercuri mai largi şi să facă o 
lucrare mai mare decât în orice altă situaţie. Astfel, în toate acestea , să nu privim la faptul că ei se opun 
soliei îngerului al treilea. Ei au această tendinţă desigur, dar, cum am mai remarcat în faţa voastră, eu cred că 
totul este doar cealaltă faţă a soliei, şi că toate lucrează împreună pentru a ajuta înaintarea soliei. 

Voi citi mai întâi trei sau patru declaraţii făcute de către dr. Parkhurst în discursul său din Chicago, ca 
să vedeţi caracterul procedurilor pe care el le reprezintă, ca să puteţi vedea ce fel de sentimente sunt exaltate 
şi care sunt sentimentele reprezentative ale mişcării. 

Iată una dintre expresiile sale: “Haita oribilă de copoi administrativi”. Alta: “o adunătură de mincinoşi 
sperjuri, libidinoşi şi mustind de alcool”. O alta este: “Purgatoriul politicienilor şi crucificare patronilor”. Şi 
toate acestea nu în înfierbântarea unei discuţii spontane, serioase, ci într-un eseu scris la rece, studiat şi citit 
apoi din manuscris. 

O altă serie de expresii ne vor ajuta în ilusrarea acestui lucru. Citesc din discursul său publicat în 
Chicago Inter Ocean din ianuarie 24, 1895: 

“Nu este bine să descurajezi oamenii, dar este întotdeauna de folos să înfrunţi întreaga situaţie. Şi să 
folosesc o ilustraţie pe care am folosit-o de mai multe ori, ca să realizaţi ceva ce merită cu adevărat eforturile 
necesare acestei realizări, voi trebuie să “regeneraţi” oraşul vostru. Cuvântul este luat din teologia 
prezbiteriană, dar corespunde foarte bine scopului. 

Şi pentru că acest fel de a proceda a fost susţinut de către Presbiterienii din New York ca fiind 
presbiterian, şi pentru că aceasta înseamnă recunoaşterea acestui om şi a felului său de a proceda, ca fiind 
presbiterian, rezultă că totul este teologie presbiteriană. Aşadar, într-un dublu sens se poate spune că el 
citează din teologia prezbiteriană – cel puţin în felul în care este învăţată de către presbiterienii din New 
York. 

“Aceasta înseamnă mai mult decât îmbunătăţire. Îmbunătăţirea indică doar o schimbare [ilizibil]. 
Regenerarea presupune o schimbare a inimii – începutul unei calităţi noi de motive şi impulsuri municipale. 
Dacă veţi spune că aşa ceva ţine de domeniul idealului, desigur că este un ideal. Dar voi cu ce vreţi să aveţi 
de-a face? Nu veţi învinge decât cu forţa unui entuziasm extraordinar, şi voi nu veţi stârni nici un entuziasm 
al maselor prin nici un efort pe care l-aţi face pentru a obţine doar jumătăţi de măsură.” 

Altă serie de expresii: - 
“Mă întreb cât de mulţi există în acest mare oraş care să fie gata să-şi dea jos haina şi să rămână fără 

haină până când fie mor, fie Chicago este salvat. Aceasta duce la salvare şi este singurul mod de a o face. 
Trebuie să va luaţi vieţile în propriile mâini, la fel şi tihna şi comfortul, şi să câştigaţi victoria pas cu pas. Nu 
există chemare pentru diletanţi sau naivi în această lucrare. Există numeroase cluburi de reformă înrolate pe 
scară largă, dar totuşi nu reuşesc să salveze oraşul lor. Nu există nici o scurtătură pentru salvarea 
municipiului.Nu puteţi câştiga aceasta prin prestigiul sau fondurile oranizaţiilor de reformă, a ligilor 
municipale, a cluburilor civice sau prin orice alt nume prin care s-ar distinge instituţia respectivă. Nu veţi fi 
de nici un folos decât în măsura în care opuneţi personalitatea dumneavoastră şi toate resursele ei direct 
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împotriva revărsării curentului răului, chiar cu riscul de a vă scufunda şi de a vă îneca în acesta. Dacă 
limbajul acesta este mai energic decât cel potrivit gusturilor voastre, cereţi-vă socotelă vouă înşivă, căci eu 
am venit aici la invitaţia voastră, nu la a mea. Dacă este ceva în viaţă care înseamnă pentru voi mai mult 
decât salvarea oraşului Chicago, v-aş sfătui să vă retrageţi de la misiunea de regenerare municipală.” 

Isus Hristos a zis “căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu”. Acest sistem spune “căutaţi mai întâi de 
toate, să vă fie mai important decât tot, guvernarea oraşelor şi împărăţiilor acestei lumi”. 

Acum doar citesc aceste articole, iar bilanţul lor îl vom face mai apoi. Din nou: 
“Nu există nici Republican, nici Democrat în ce priveşte cele zece porunci… Mişcarea noastră, aşadar, 

nu are în ea nici un spirit de partizan şi nici de sectarism. Un om care le cuprinde pe toate acestea este mai 
mult decât fiecare partid, şi Decalogul este la fel de vast ca protestantismul, catolicismul şi iudaismul puse 
laolaltă… 

Responsabilitatea care nu trebuie să fie luată de pe umerii laicilor, dar relaţiile care ar fi potrivit să fie 
ocupate de clerici, aceasta duce la o criză ca cea a voastră aici şi ca a noastră la New York, fără paralelă şi 
unică. Un predicator adevărat, doar dacă a înţeles destul de mult din studiul şi Biblia sa ca să cunoască lumea 
şi ce se întâmplă în ea, nu poate privi paşii profetului – om de stat care punea în cumpănă destinul poporului 
Israel de acum trei mii de ani - fără să simtă că inspiraţia acordată încă omului lui Dumnezeu nu este 
nicidecum destinată spre a fi folosită exclusiv pentru a pregăti oamenii să părăsească lumea în mod 
respectabil şi să trăiască “frumos” în lumea care va veni. Rugăciunea Domnului ne învaţă să ne rugăm: 
“facă-se voia Ta pe pământ”. Pentru voi aceasta înseamnă mai întâi de toate: “facă-se voia Ta în Chicago”. 
Şi nu există alt loc de unde să fie dat un ton mai cu efect decât amvoanele voastre. Este încurajator să ştim că 
este tot mai intens sentimentul că credincioşia creştină înseamnă patriotism la fel de mult cum înseamnă 
pietate; a fi bun cetăţean este tot una cu a fi un bun membru al bisericii, şi că “Tot mai aproape de Tine” şi 
“Drapelul înstelat” sunt ambele imnuri creştine în gura creştinului universal.” 

Se poate vedea din acestea situaţia şi interesul cu care aceste lucruri sunt desfăşurate. 
Mişcarea a început la noi într-o biserică, şi de atunci încoace s-a făcut tot timpul apel la ceea ce 

reprezintă biserica şi sinagoga. Ceea ce a dat forţă pretutindeni mişcării a fost responsabilizarea oamenilor 
faţă de autoritatea celor zece porunci. 

“Nu este nici un eveniment în scrierile Bibliei care să arate că sfinţenia s-ar opune regenerării oraşului 
Chicago, şi nu a existat nici o situaţie în care să fi fost mai multă nevoie ca acum de răsunetul vocii unui Ilie 
actual, sau chiar a mai multor Ilie.Toată problema cu care vă confruntaţi acum este o chestiune de 
neprihănire contra nelegiuire, onestitate împotriva hoţiei, puritate împotriva murdăriei, iar dacă clerul nu iese 
în masă pentru a participa la duel, atunci ce folos să mai avem cler sub soare?” 

Încă una: -  
“Există o conducere morală pe care clerul trebuie să o exercite şi dacă nu o exercită, este un delincvent 

imoral. O apreciere şi o viziune a realităţilor eterne care dau încărcătură momentului, constituie o mare parte 
din geniul conducătorului de stat, iar această apreciere este ceea ce-l distinge pe predicator; dacă el are 
aceasta, atunci este dăruit cu echipament divin. În zilele vechiului Israel conducătorul statului era profet şi 
profetul era om de stat, iar în cadrul anumitor limite chiar şi acum este în intenţia lui Dumnezeu şi în firea 
lucrurilor ca cele două slujbe să coalizeze, ca omul care cunoaşte tainele lui Dumnezeu să modeleze ţintele 
morale şi să inspire moral consiliile şi activităţile oraşului său şi ale timpului său. Şi mă aventurez să spun 
fraţilor mei din lucrarea creştină că vorbesc cu certitudinea unei cunoştinţe sigure când spun că nu există nici 
o influenţă care să acţioneze mai rapid pentru a aduce lumea înapoi la biserică, decât aceea a bisericii şi a 
profeţilor ei moderni care se întorc spre lume şi îşi împlinesc faţă de ea misiunea de autoritate nobilă şi 
regenerare morală.” 

Atât este destul pentru a avea totul în faţă, anume că termenii care ţin de salvarea sufletului doar în 
neprihănire, fiind folosiţi în Biblie în acest fel, şi pe care doar biserica are dreptul să-i folosească astfel, 
aceşti termeni sunt folosiţi pentru lucruri cu totul lumeşti, iar totul, întregul plan de mântuire şi lucrarea 
bisericii, sunt reduse la nivelul acestei lumi, la salvarea lucrurilor acestei lumi. Aşa că ei aplică cele zece 
porunci doar asupra omului exterior, ceea ce este pur şi simplu aceeaşi veche nelegiuire – curăţă exteriorul 
paharului şi al farfuriei, iar interiorul rămâne aşa cum a fost mereu în cazul Fariseilor. 

Acum câtăva vreme aţi văzut publicate în Sentinel declaraţiile pe care le-a făcut Dr. John L. Scudder, 
din Jersey City, New Jersey, cu referire la poziţia şi lucrarea Societăţii Tinerilor pentru Străduinţă Creştină. 
Voi citi de aici o frază sau două şi vă voi atrage atenţia la o altă declaraţie făcută, în săptămâna care a trecut 
sau în cealaltă, de către un reprezentant direct al unuia dintre conducătorii mişcării Societăţii Tinerilor pentru 
Străduinţă Creştină. Mai întâi, pentru a introduce subiectul, citesc câteva din declaraţiile făcute de Dr. 
Scudder, publicate în The New York Sun din 5 noiembrie, 1894. 

“Aproape fiecare biserică din America are propria Societate a Tinerilor pentru Străduinţă Creştină, şi 
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aceste societăţi, care au pătruns până în fiecare cătun din ţară, şi-au declarat intenţia lor de a intra în politică. 
Acesta este un fapt semnificativ dacă ţinem cont că aceste organizaţii au câteva sute de milioane de 
simpatizanţi şi sunt compuse din tineri plini de energie şi entuziasm. Aceasta înseamnă că biserica intră în 
politică, şi intră ca să rămână acolo. Mai mult, înseamnă că biserica este pe cale să devină un puternic factor 
politic, întrucât în aceste societăţi ea are o organizaţie perfectă şi permanentă, care se extinde în orice orăşel, 
stat şi în întreaga naţiune, şi va acţiona ca o unitate în toate marile probleme morale. 

Nu vreau să spun că bisericile trebuie să formeze un partid politic separat; dimpotrivă, ele vor rămâne 
în afara tuturor partidelor, dar vor coopera cu acestea şi, ca o singură organizaţie, îşi va înainta cererile ei 
prin partidele existente şi îşi va vedea dorinţele împlinite. Înainte de alegeri orice uniune locală îşi va asuma 
temporar aparenţa unei convenţii politice, ratificând doar pe acei candidaţi care îndeplinesc cerinţele părţii 
celei mai respectabile din comunitate. Acestea vor primi angajamentele scrise ale candidaţilor şi îi vor 
confrunta mereu cu aceste promisiuni, iar acei politicieni care nu-şi împlinesc angajamentele, vor fi 
condamnaţi. 

Salut cu cea mai mare bucurie sosirea acelei zile memorabile în istoria bisericii. În cele din urmă 
politicienii îşi vor da seama că noi, creştinii, nu suntem o adunătură de nebuni, că ştim foarte bine să 
cooperăm şi să conducem câteva milioane de alegători, şi să ne concentrăm toate forţele împotriva 
duşmanilor neprihănirii, ai legii şi ai ordinii…. Când creştinii se vor alia şi vor deţine o parte copleşitoare a 
puterii, când vor depune eforturi spre a refuza ca un singur trup să voteze pe cineva care nu va corespunde 
principiilor lor, atunci şi numai atunci vor fi respectaţi şi vor deveni puternici din punct de vedere politic. De 
ce să nu existe şi Christian halls şi nu doar Tammany halls? De ce să nu lucrăm pentru împărăţia lui 
Dumnezeu? Dacă păcătoşii se aliază pentru a-şi proteja interesele, de ce nu ar face şi sfinţii acelaşi lucru 
pentru a-l înfrânge pe satana?” 

Acum, din partea Departamentului Străduinţei Creştine a Creştinului Om de Stat. Acesta este condus 
de un slujbaş al Străduinţei Creştine, iar seria de învăţături care vor fi studiate în continuare sunt din 
“Cetăţeanul Bun al Străduinţei Creştine”. Doar câteva propoziţii din aceasta: 

“Politica pentru care luptă mişcarea Străduinţa Creştină este o politică creştină, şi dacă există partide 
politice, atunci să fie partide politice creştine. Noi trebuie să concepem aceasta ca fiind o parte din viaţa 
creştină, din care face parte şi viaţa socială, afacerile, datoriile familiale, şi lucrările distinctiv bisericeşti. 
Politica drept datorie creştină să fie considerată în mod serios înainte de datoriile sociale, de afaceri sau de 
familie. Creştinismul în politică ocupă un teren cu totul similar. Între doi candidaţi buni biserica nu are 
dreptul să decidă, dar fie ca de la orice amvon să tune proteste împotriva candidaţilor care nu ţin seama de 
cele zece porunci. 

O dezbatere legată de politica creştină să fie mai puţin potrivită pe amvon sau pentru întâlnirea de 
rugăciune decât o dezbatere legată de datoriile creştine în afaceri, societate sau în familie? Politica are 
tentaţiile ei specifice, iar spiritul creştin îi este indispensabil. Chiar şi numai pentru a salva de la ruină morală 
mulţimea de tineri care se înscriu în ea, noi trebuie să o purificăm. De asemenea şi pentru a salva ţara şi 
instituţiile noastre americane cele sacre.” 

Ce domeniu atinge salvarea lor? La ce se referă această salvare după cum reiese din planul lor? Doar 
la această lume, la lucrurile din această lume. Nu trece dincolo de aceasta. Lucrătorul acesteia trebuie să 
înţeleagă „dacă poate din propria Biblie”, şi aceasta este o expresie foarte potrivită pentru ei – „că lucrarea 
lui nu este ca oamenii să părăsească această lume într-un mod respectabil şi ca ei să se bucure într-o altă 
lume; ci el trebuie să lucreze pentru propriul său sat, pentru oraşul său, pentru statul său şi pentru naţiunea sa, 
ca să le ridice, să le salveze, să le regenereze”. Aceasta este situaţia. Mai departe: 

“Creştin democraţii vor găsi ca fiind o mare datorie să participe la vot şi să facă parte din organizaţii, 
datorie mai profundă şi mai vastă decât oricare alta a mişcărilor partidelor. Cu atitudinea lor conservativă 
faţă de toate schimbările, ei au un loc important în civilizaţia creştină. Fie ca ei, ca oameni buni şi adevăraţi, 
să-şi studieze datoria şi , având în faţă imaginea zilei Judecăţii, să şi-o împlinească. La fel şi colegii lor 
creştini din partidul republican, cu o atitudine diferită faţă de politicile guvernamentale, atât unii cât şi alţii 
vor trăi pentru responsabilităţi tot mai înalte, pentru patriotism creştin şi dezvoltare morală continuă a 
naţiunii. Astfel va exista o unire naturală, de la sine, în mijlocul cetăţenilor creştini. 

Biserica este cel mai bun loc pentru agitarea bunurilor morale şi spirituale, şi această unire din fiecare 
biserică a tuturor cetăţenilor creştini, având în ea segmente din cele mai apropiate organizaţii ale fiecărui 
partid, va promova deplină eficienţă acolo unde aceste corpuri mai mici sunt cele mai influente, adică în 
propriul partid. Lăsând deoparte toate detaliile de acţiune ale partidelor, sau lăsându-le la nivelul adunărilor 
lor generale, noi avem o bună activitate cetăţenească pe care fiecare biserică poate să şi-o asume cu 
înţelepciune. Acesta este singurul fel în care se va realiza ceva bun. În Străduinţa Creştină se propun de 
multe ori planuri mai concrete.Noi nu putem înainta făcând pur şi simplu adrese şi organizând mitinguri, fără 
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a avea în spate ceva practic. Conform principiilor Străduinţei Creştine şi cu geniul ei, noi solicităm planuri 
interpartidice. Spiritul creştin trebuie să-şi aibă locul în politică, iar cele zece porunci şi Predica de pe munte 
trebuie să guverneze.” 

Federaţia civică din Chicago, modelată după maşinaţia lui Parkhurst din New York, urmează aceeaşi 
cale cu aceasta, în limita posibilităţilor ei. Avem un raport al conducătorului confederaţiei, Rev. Dr. Clark 
din Chicago. El a scris un raport oficial care a fost publicat în “The Interior”. Am o copie a articolului, dar nu 
o găsesc acum. Poate că o voi găsi înainte de a trece de acest subiect, ca să mai remarcăm câteva declaraţii; 
una dintre ele, de felul celor de mai sus este legată de relaţia creştinului cu statul, relaţia creştinului cu 
politica, rolul creştinismului în modelarea, formarea şi reformarea statului. Iar unul dintre principiile de bază 
pe care se susţine în platforma sa este decizia Curţii Supreme din 29 Feb. 1892, care spune că “aceasta este o 
naţiune creştină”. Şi dacă aceasta este o naţiune creştină, ca urmare, el întreabă: ce altceva trebuie să facă un 
creştin decât să acţioneze conform acestei idei şi să împlinescă principiile acestei naţiuni creştine într-un mod 
creştin, formând-o şi modelând-o după chipul creştinismului? 

Aţi văzut aici toate aceste elemente acţionând după aceste planuri pentru a obţine controlul asupra 
legii şi puterii legislative. 

Redau acum o altă frază din discursul lui Parkhurst, pe care am lăsat-o la urmă; ea ne deschide o 
panoramă la care merită să medităm şi să privim începând de azi şi până la sfârşit. 

“Întrebările care frământă gândirea publică în acest an, şi care vor continua să o frământe probabil 
pentru mulţi ani, nu sunt de nivel naţional ci municipal. Am ajuns într-o perioadă care poate fi desemnată ca 
“renaşterea oraşelor”. Concentrarea remarcabilă a populaţiei în centrele urbane a condus la accentuarea [să se 
pună accentul pe ea] municipalităţii, iar această concentrare a ajuns la un astfel de grad, iar valorile materiale 
şi energiile intelectuale determină pe o scară atât de largă toate aceste lucruri încât aproape că putem spune 
că viaţa reală a naţiunii este trăită şi pulsează în aceste centre, şi că această naţiune va fi tot mai mult ceea ce 
municipiile o vor face să fie, o vor determina să fie.” 

Argumentul este acesta: că există o concentrare atât de mare a oamenilor în oraşe, că atâtea oraşe mari 
au fost construite în ţară, că aceste oraşe deţin o astfel de poziţie încât ele vor trasa calea pe care o va urma 
naţiunea, şi că aceasta nu mai depinde de restul populeţiei din afara oraşelor, ci calea pe care o urmează 
oraşele va fi calea pe care va merge naţiunea, şi cum vor fi oraşele aşa va fi şi naţiunea. Chiar lăsând la o 
parte religia, marile oraşe dirijează curentul politic al ţării. Observaţi că aceşti lideri religioşi înţeleg aceasta, 
şi de aceea acţionează pentru a controla oraşele, îşi croiesc drumul pentru a obţine controlul asupra lor ca 
apoi, prin acestea, să conducă naţiunea. 

S-a putut vedea din toate acestea că fiecare dintre aceste declaraţii pe care le-am citit sunt mereu şi 
mereu declaraţii ale sistemului care a format papalitatea şi a caracterizat papalitatea de la primul pas care a 
fost făcut de biserică în zilele lui Constantin şi până astăzi. Oricine a parcurs această istorie ştie că fiecare 
dintre aceste declaraţii pe care le-am citit este repetarea aceluiaşi lucru. Îi este greu cuiva care a parcurs 
această istorie să vadă imaginea papalităţii în situaţia expusă aici prin declaraţiile pe care le-am citat din 
propriile lor cuvinte? Nu. Oricine a studiat această istorie nu poate să nu vadă chipul prezent, lucrând în 
acelaşi fel, pentru aceleaşi scopuri ca şi papalitatea, şi lucrează chiar înaintea ochilor noştri. 

Cum ar putea cineva dintre noi să nu vadă realitatea că imaginea fiarei este pe deplin formată azi în 
faţa naţiunii şi lucrează cu toată puterea insinuării – nu cu toată puterea legii, încă; pe aceasta încă nu o are 
cu totul în mâini, dar lucrează cu toată politica ei de insinuare, şi prin toate aceste încălcări, puţin câte puţin, 
ia în stăpânire aici, lucrează dincolo, pentru a obţine controlul asupra a ceea ce conduce naţiunea, iar apoi o 
modelează şi o formează cum vrea. 

Priviţi la un alt aspect care arată spre chip. Cei care au citit istoria papalităţii şi a apariţiei ei, a fiarei şi 
a formării ei, ştiu că întreaga luptă şi toate bătăliile pe care le-a dus papalitatea au fost purtate în oraşe. 
Roma, Alexandria, Constantinopol, Antiohia, Ierusalim, Cartagina, Corint – principalele oraşe – au fost 
terenul de lucru şi teatrul în care papalitatea şi-a desfăşurat bătăliile câştigând controlul asupra Imperiului 
Roman, obţinând acest control în toate oraşele. Populaţia de la ţară – eram gata să spun că ei erau consideraţi 
de o importanţă secundară – dar în mod practic nici nu erau luaţi în considerare. Un episcop de ţară era o 
fiinţă de rang foarte inferior. Episcopul de oraş era mult mai superior. Rangul episcopului era conform cu 
rangul marilor oraşe. Iar episcopul oraşului de frunte, care era Roma, deţinea puterea de căpetenie; de aceea 
şi prin aceea el putea să controleze mai multe elemente de care avea nevoie pentru a întări puterea papalităţii. 
În acest fel Roma a devenit scaunul, iar episcopia ei capul papalităţii – fiara. 

Nu vedeţi o totală asemănare cu ceea ce se desfăşoară pe acelaşi teren în această ţară, în încercarea de 
a obţine controlul asupra marilor oraşe – New York, Chicago, Philadelphia, Boston, St. Louis, Cincinnati, 
San Francisco; în toate se întâmplă acelaşi lucru – ligile municipale conduse de cler acţionează pentru a 
controla oraşele, pentru a le avea în mână şi astfel să poată controla naţiunea. 
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Nu acţionează aceleaşi principii, aici şi acum, în acelaşi fel ca şi la apariţia fiarei? Este posibil să 
închidem ochii în faţa realităţii şi să nu vedem că suntem în prezenţa lucrării acestui rău? Nu a sosit timpul 
plin de solemnitate să vestim cu voce tare solia de avertizare împotriva fiarei şi chipului ei, cu cea mai 
puternică voce pe care o poate da puterea lui Dumnezeu? 

Voi citi încă o declaraţie. Este din Herald and Presbyter din Cincinnati, Ian. 3, 1895. Scopul cel mai 
important pentru care ei îşi propun să folosească această putere, când o vor obţine prin intermediul acestor 
guverne municipale, este arătat a fi impunerea duminicii. Articolul din care citesc este întitulat “Impunerea 
Legii”. 

“Legea este o regulă de acţiune sau conduită umană. Legea morală este acea descoperire perceptibilă a 
voinţei divine, care este o obligaţie perpetuă şi universală asupra tuturor oamenilor. De aceea ea există în 
conştiinţă şi în cazul creştinilor nu va fi necesar o impunere cu forţa. Dar este constatat în procesul de 
guvernare a societăţii că nu toţi oamenii vor asculta de cele zece porunci, care au o aplicaţie universală, iar în 
cazul lor s-a găsit necesar să se ataşeze pedepse, eforturi, şi să li se impună ascultarea folosind braţul 
puternic al guvernării civile.” 

Aceasta, după cum toţi pot vedea, este chiar poziţia, învăţătura şi argumentul papalităţii. Vom avea 
ocazia să mai citim astfel de lucruri când vom ajunge la următoarea fază a acestui subiect, în lecţia 
următoare. 

“Una dintre cele zece porunci care este bine cunoscută legiuitorilor noştri şi care a fost cuprinsă în 
statutele aproape a fiecărui stat este cea care conduce la serbarea respectabilă a Sabatului. Legiuitorii noştri 
au gândit că este necesar să-i împiedice pe răufăcători şi pe cei vor să violeze sfinţenia zilei celei sfinte a lui 
Dumnezeu prin interdicţii speciale şi pedepse pentru violarea acesteia. În oraşul nostru călcarea pe faţă a 
acestei legi a fost atât de continuă şi atât de sfidătoare încât i-a trezit pe creştini la un simţ al datoriei lor faţă 
de stat şi astfel s-a organizat Liga Reformei Municipale.” 

“Reforma Municipală” are ca scop reformarea oraşului, la fel ca şi “Civic Federation” în Chicago şi 
“Society for the Prevention of Crime” în New York. Ele au acelaşi scop dar nu poartă acelaşi nume în toate 
oraşele. Dar ce a provocat organizarea ei în Cincinnati? Ei bine, nerespectarea Duminicii. Ce a dus la apariţia 
ei în Chicago? Nerespectarea Duminicii. 

Prima ei acţiune a fost de a asigura închiderea teatrelor în Sabat. Pentru aceasta ar fi fost suficientă 
legea şi forţa poliţiei oraşului care era capabilă să impună legea. Dar s-a găsit un om mai puternic decât 
legea, decât forţa poliţiei, şi decât elementele reformei din acest oraş, şi acesta a fost primarul. Violatorii 
legii erau atât de numeroşi încât dacă pentru fiecare era nevoie de juraţi, era imposibil să fie judecaţi 
ofensatorii. Curţile au fost blocate şi justiţia obstrucţionată. 

Atunci a venit Liga în ajutorul Curţii, având legea în spate, şi a propus ca poliţia să fie instruită să 
aresteze persoanele găsite în timp ce violează legea Sabatului. Aceasta urma să facă legea prohibitorie şi să 
închidă teatrele chiar dacă ofensatorii nu erau pe deplin pedepsiţi. Dar primarul a venit în ajutorul teatrelor şi 
a interzis ofiţerilor să facă arestări până când ofensa nu era completă, adică până la încheierea spectacolului. 

Liga a apelat la comisarii de poliţie, motivând că poliţia nu era obligată să se supună ordinelor ilegale. 
Majoritatea comisarilor au decis că ofiţerii trebuie să se supună ordinelor primarului, aceasta fiind necesar 
pentru o adevărată disciplină. Acum ce le mai rămânea de făcut celor ce erau de partea legii? Ei afirmaseră 
că Cincinnati este mai bine guvernat decât orice alt oraş de mărimea lui din ţară, şi iată că atât Boston, New 
York, Philadelphia şi Baltimore erau capabile să închidă teatrele Duminica. Sunt multe de zis despre 
acţionarea în instanţă asupra primarului, în timp ce se înaintau petiţii guvernului pentru înlocuirea 
comisarilor de poliţie, despre apelul adresat alegătorilor care conţinea întrebarea dacă magistratul şef al 
oraşului îşi poate lua statutul de dumnezeu şi om încât să sfideze sentimentul moral al societăţii. 

După cum vedeţi aceasta a dus în primul rând la nevoia lor de a impune cu forţa Duminica. Dacă 
aceasta nu se realizează spre satisfacţia lor, atunci ei cer o “reformă municipală”. Oraşul merge spre ruină şi 
este nevoie de un element nou pentru a-l salva. Dar cum vor ei să salveze oraşul? Prin impunerea legilor 
duminicale, pentru ca Duminica să fie salvată, pentru ca naţiunea să poată fi salvată. Vedeţi că unicul lucru 
urmărit, în orice acţiune, este impunerea Duminicii? Şi noi ştim că aceasta este formarea chipului fiarei şi 
impunerea semnului fiarei. 

De aceea, din toate aceste dovezi, reiese clar că ţara se află în prezenţa chipului fiarei, care este viu şi 
activ, şi se străduieşte să impună semnul. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 2 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Lecţia din seara aceasta se va ocupa cu studiul papalităţii, aşa cum seara trecută ne-am ocupat cu 

chipul papalităţii. Şi de data aceasta tot ce am să fac este să vă prezint dovezile, faptele; argumentele vor veni 
mai pe deplin după ce vom vedea ce se construieşte pe ele. Declaraţiile pe care le voi citi în seara aceasta vor 
fi din partea autorităţilor catolice – discursuri şi ziare catolice. 

Mai întâi voi citi din Discursuri Catolice din cadrul Congresului Catolic din Chicago din 1893, tipărit 
în Chicago Herald, Sept.5,6 şi 7. Acestea sunt declaraţii pur şi simplu paralele cu cele pe care le-am 
prezentat în lecţia anterioară ca fiind ale celeilalte părţi, sau mai degrabă ale celeilalte porţiuni din aceeaşi 
parte, iar apoi punându-le laolaltă aşa cum am făcut cu celelalte, şi având cele două lecţii, va fi destul de uşor 
să vedeţi paralelele – aproape cuvânt cu cuvânt le veţi regăsi în unele dintre ele – şi că ele sunt identice în 
principii şi în scopuri. 

Voi citi mai întâi dintr-o adresă trimisă Congresului Catolic din Chicago în Sept. 4, legat de “Influenţa 
Cetăţenilor Catolici”, de Walter George Smith, publicat în Chicago Herald din Septembrie 5, 1893. 

“Biserica şi statul ca şi corporaţii sau corpuri de guvernare exterioară, sunt într-adevăr separate în 
sferele lor, iar biserica nu absoarbe statul şi nici statul biserica, dar ambele sunt de la Dumnezeu, şi ambele 
lucrează pentru acelaşi scop şi când fiecare este corect înţeles, atunci nu există nici o antiteză sau antagonism 
între ele. Oamenii îi slujesc lui Dumnezeu slujind statului, la fel de direct ca şi când slujesc bisericii. Cel ce 
moare pe front , luptând pentru ţara lui, este alături de cel ce moare pentru credinţa sa. Virtuţile civice sunt 
ele însele virtuţi religioase, sau cel puţin virtuţi fără de care nu există virtute religioasă, la fel cum omul care 
nu-şi iubeşte fratele, nu-L iubeşte şi nu-L poate iubi pe Dumnezeu.” 

Aceasta se aseamănă, după cum vă amintiţi, cu declaraţiile de seara trecută că “Tot mai aproape de 
Tine” şi “Drapelul presărat cu stele” sunt “ambele imnuri creştine” pentru cel care înţelege acest lucru. Puteţi 
observa că aceasta face ca guvernul să fie cu totul religios, egal cu biserica. 

“Biserica [se referă la biserica catolică] în toate veacurile a fost cea mai democratică dintre toate 
organizaţiile; numai biserica a învăţat adevărata teorie a fraternităţii şi egalităţii tuturor oamenilor în faţa lui 
Dumnezeu, şi la preceptele ei trebuie să privească omenirea pentru fondarea măsurilor lor pentru ieşirea din 
pericolele prezente.” 

Se referă la pericolele prezente legate de problemele sociale, conflictul dintre muncă şi capital, şi toate 
controversele atât de numeroase astăzi în Statele Unite. 

O altă declaraţie din acelaşi ziar este din discursul lui Edgar H. Gans întitulat “Biserica Catolică în 
America” publicat în Chicago Herald, sept. 5, 1893. Vorbind despre spiritul libertăţii exemplificat în Statele 
Unite şi adunând declaraţii privind spiritul libertăţii, citând din Webster, vorbitorul spune: 

“Biserica Catolică spune bun venit acestui spirit plin de strălucire şi frumuseţe, şi îl îmbrăţişează, 
pentru că ea este mama lui adoptivă. Cu o gingaşă devoţiune ea l-a hrănit de-a lungul anilor. De-a lungul 
timpului ea l-a salvat tot mereu din mâinile îndrăzneţe şi lipsite de pioşenie ale despoţilor, fie ei regi, 
împăraţi sau majoritatea populeră întronată. În biserica lui Dumnezeu se află singurul cu adevărat suveran şi 
sursa oricărei puteri. Suveranitatea poporului îi este acordată de către el ca o dovadă de încredere sacră, şi ei 
trebuie să folosească această încredere pentru binele tuturor.” 

Vom vedea din enciclica papei că el, în locul lui Dumnezeu, este gardianul şi sursa acestei 
suveranităţi. Citim acum declaraţia din încheierea discursului lui Mr. Gans. Declaraţia este identică cu una pe 
care am citit-o seara trecută: 

“Avem printre noi profeţii lui Israel ai noştri, împuterniciţi divin, aşa cum erau oamenii sfinţi din 
vechime, ca să ghideze, să instruiască, să înnobileze şi să ridice naţiunea, iar poporul american va obţine cea 
mai mare glorie când va căuta cuvintele înţelepciunii şi adevărului de pe buzele acestora – când ei în mod 
voluntar se vor supune blândei purtări de grijă a preoţilor şi episcopilor sfintei Biserici Catolice.” 

Aceste declaraţii nu au nevoie de comentarii. Amintindu-vă declaraţiile pe care le-am citit seara 
trecută, vă va fi destul de uşor să faceţi legătura între ele. 

Citim acum din discursul episcopului John A. Waterson de Columbus, în cadrul Congresului Catolic, 
publicat în Chicago Herald, noembrie 6. Vorbirea sa se referă la Leo şi Satolli, iar vorbind de Leo, spune 
următoarele: 

“Prin demnitatea şi bunătatea lui personală, prin înţelepciunea practică a învăţăturilor sale şi fermitatea 
faptelor sale, el face ca lumea să înţeleagă că papa este o personalitate marcantă în lume şi pentru lume. 
[Ovaţii puternice.] Şi intelecte până acum rebele se obişnuiesc cu gândul că, dacă societatea va fi salvată din 
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starea ei care este mai rea în anumite privinţe decât cea a timpurilor păgâne, salvatorul urmează să vină de la 
Vatican. [Din nou ovaţii.]” 

Altă declaraţie din Herald, septembrie 7, făcută de Katherine E. Conway. Articolul ei este întitulat “Să 
facem America o ţară Catolică”, şi spune aceasta: 

“Misiunea voastră este de a face din America o ţară catolică. Aceasta a fost urarea Arhiepiscopului 
Ireland către delegaţii reuniţi ai Congresului Centenarului Catolic din Baltimore acum patru ani. Şi aceasta 
este însărcinarea cu care i-a trimis la casele lor. Entuziasmul religios şi patriotic era la culme, şi toate inimile 
erau gata să răspundă la fel cu cele ale primilor cruciaţi la chemarea lui Peter the Hermit. “Dumnezeu va face 
aceasta”.” 

Aceste adrese arată că ţinta şi lucrarea papalităţii este exact aceeaşi cu ceea ce am citit seara trecută. 
Mă întorc acum la alte câteva declaraţii făcute toamna trecută în legătură cu enciclica papei. O 

scrisoare de la Roma datată în octombrie 14, 1894, tipărită în Catolic Standard din noembrie 3, 1894, spune: 
“Statele Unite ale Americii, se poate spune fără exagerare, constituie preocuparea supremă a lui Leo 

XIII în guvernarea bisericii Romane şi universale Catolice.” 
Aş vrea să comentez puţin aceste lucru. De ce se gândeşte Leo atât de constant la Statele Unite? Oh, 

pentru că aceasta priveşte guvernarea bisericii Romane şi universale Catolice. Deci scopul pentru care vrea 
să folosească Statele Unite este un anumit scop în guvernarea bisericii Catolice din întreaga lume. 

“El este una dintre inteligenţele alese ale Lumii Vechi, ce priveşte steagul înstelat de la Washington 
ridicându-se la zenitul cerurilor. Acum câteva zile, primind un american eminent, Leo XIII i-a spus: “Statele 
Unite sunt viitorul, noi ne gândim la ele fără încetare”. Politicianul neatent, observatorul superficial, în 
Europa şi în America, este uimit de această simpatie persistentă pentru poporul american şi de grija pentru 
interesele sale generale. Dar cei care cunosc sufletul ardent al papei, neobosit pentru ceea ce este bun, zelos 
pentru tot ceea ce este mare şi roditor; filosoful care observă toate orizonturile intelectuale, sociale şi 
religioase; omul de stat care judecă lucrurile în lumina ideilor guvernatoare şi centrale; toţi aceştia citesc în 
inima Sfântului Părinte motivele pentru rezoluţiile lui hotărâte şi pentru devoţiunea sa faţă de ideile 
americane. Această simpatie deja citită are la bază interesele fundamentale ale Sfântului Scaun.” 

Deci interesele fundamentale ale sfântului scaun sunt ideile pe care se sprijină întreaga structură, iar 
simpatia pentru America îşi are baza în aceste idei fundamentale legate de interesele sfântului scaun al 
“bisericii Romane şi universale”. 

Această simpatie deja observată îşi are bazele în interesele fundamentale ale sfântului scaun, în 
concepţia specială a piesei ce va fi jucată, şi în poziţia pe care o va deţine papalitatea în timpurile ce vor veni. 

Aceasta arată imediat mai clar că papalitatea priveşte spre timpurile care vin cu un interes care le 
absoarbe pe toate celelalte. Ea caută să se pregătească în orice fel posibil pentru a da faţă cu lucrurile ce sunt 
gata să se arate, după cum spune ea, în timpurile ce vor veni. Şi ea vrea să se folosească de Statele Unite, cu 
ajutorul cărora să se îmbrace şi să se pregătească să întâmpine cu succes acele lucruri ce se vor arăta în 
vremurile ce vor veni. Voi citi mai departe legat de acelaşi subiect: 

“Interesul este nevoia în care se află Roma, de a-şi direcţiona drumul în acord cu semnele timpului şi 
cu transformările de pe suprafaţa agitată a lumii. Concepţia specială este sentimentul adânc înrădăcinat că 
biserica Europei trebuie să-şi reînoiască instrumentele şi metodele în adaptarea principiilor neschimbabile la 
împrejurările schimbătoare şi la noile condiţii… În această evoluţie, în ochii Papei, are o misiune de 
îndeplinit. Pentru a împlini această misiune ea trebuie să se adapteze la schimbările care s-au produs sub 
acţiunea forţelor universale. Biserica de stat, catolicismul oficial, relaţiile privilegiate, legale şi strânse între 
cele două puteri, legătura clerului cu partide politice, orgenizaţii ecleziastice feudale, tot cadrul extern al 
Bisericii trebuie să fie transformat, reînoit, probabil chiar înlăturat cu totul. Acesta este gândul central 
dominant care marchează ultima jumătate din prezentul pontificat de la data incidentului Knights of Labor şi 
a enciclicii Rerum Novarum până la cea a enciclicii către poporul francez. În prima parte a domniei Sale Leo 
XIII a făcut pace, a liniştit, a vindecat. El a fost Papă al păcii şi odihnei. După ce a pecetluit carta el a devenit 
Papă al acţiunii. Dar cum poate fi creat acest nou tip clerical? 

Unde poate găsi clerul, forma ecleziastică prin care acest plan să poată fi realizat şi să fie făcut de 
succes în Europa şi în lume?Pentru că Europa trebuie să fie reîntinerită, remodelată, re-animată. Unde va găsi 
ea modelul după care să remodeleze Europa? 

De la cine să îl copieze? Care civilizaţie, ce ţară, ce filosofie îl va furniza? N-ar fi un hazard să-l 
creeze dintr-o mişcare? Nu ar fi mai bine să-şi unească forţele cu o naţiune care are un model în parte, unde 
există cel puţin în stare brută? Nu ar fi destul să-l şlefuiască, să-l finiseze şi să-l folosească? Acest model este 
cel american; este democraţia americană care cuprinde libertatea, legea de obşte, plină de viaţă şi exuberantă, 
fără legături restrictive şi fără birocraţie istorică.” 

Fundamentul pentru sprijinul acordat tuturor legilor duminicale în toate statele este “legea de obşte”. 
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Această lege este o descendenţă directă a legii canonice. Când papalitatea era statul, iar statul era supus 
regulilor papalităţii, legea canonică era ceea ce acum este legea de obşte. Iar statele care pretind că s-au 
separat de papalitate clădesc încă precepte religioase bazate pe “legea de obşte”. Şi pentru că întreaga 
structură juridică a Statelor Unite este clădită pe legea de obşte pentru a sprijini duminica, papalitatea se 
îndreaptă spre ea, bucurându-se să găsească aici un model gata făcut, la îndemâna ei, după care să-şi poată 
remodela formele ecleziastice în Europa şi în întreaga lume. 

Altceva. Voi mai citi încă o dată această frază: 
“Acest model este cel american; este democraţia americană care cuprinde libertatea, legea de obşte, 

plină de viaţă şi exuberantă, fără legături restrictive şi fără birocraţie istorică.” 
Papalitatea este foarte neliniştită de orice legături restrictive; nu vrea să existe aşa ceva. O mare 

descoperire pe care Leo XIII a făcut-o, şi pe care nici un papă dinaintea lui nu a remarcat-o, se vede în 
schimbarea făcută de Leo şi preluată de cei care conduc interesele sale în această ţară – schimbarea este 
făcută pe baza propoziţiei din Constituţia Statelor Unite: “Congresul nu va face nici o lege cu privire la 
stabilirea vreunei religii sau interzicerea liberei ei exercitări.” 

Leo a descoperit că papalitatea poate fi introdusă în această ţară pe orice cale şi prin orice mijloc 
posibil, iar Congresului îi este interzis de lege să o oprească în vreun fel. Aceasta este o descoperire pe care 
nimeni înaintea lui nu a mai făcut-o, şi de aceea el aprobă întru totul Constituţia Statelor Unite. 

Desigur, noi ştim că aceasta s-a intenţionat să fie exprimarea voinţei poporului american ca religia să 
nu aibă loc în problemele guvernamentale şi în nimic din ce are vreo legătură cu ele. Dar papalitatea nu este 
satisfăcută dacă nu poate pune mâna pe tot ce ţine de guvernământ pentru a le folosi în interesele bisericii, iar 
Leo XIII şi-a dat seama că poate obţine toate acestea sub acoperământul unei declaraţii constituţionale care 
intenţiona să prevină tocmai aşa ceva pentru totdeauna. 

Astfel, violând pe faţă constituţia, papalitatea se va infiltra în guvern şi apoi va susţine cu neclintire 
această propoziţie ca pe o barieră împotriva oricui ar vrea să o oprească în vreun fel. Oricui va vorbi 
împotriva lucrării papalităţii i se va spune că “violează constituţia Statelor Unite” în spirit, deoarece 
constituţia spune că nimic nu poate fi făcut în ce priveşte vreo religie sau stabilirea ei. Când un cetăţean al 
Statelor Unite se va ridica să protesteze împotriva papalităţii şi a tot ceea ce este împotriva libertăţii şi 
spiritului constituţiei, se va zice despre el că nu apreciază “libertatea constituţiei”: “noi iubim libertatea, noi 
apărăm constituţia; noi suntem bucuroşi că America are un astfel de simbol al libertăţii ca acesta”. Şi într-
adevăr sunt bucuroşi. 

“De aceea Papa Leo XIII îşi îndreaptă tot sufletul său plin de idealism către ceea ce este impropriu 
numit politica sa americană. Ar fi corect să fie numită politica sa catolic universală.” 

Cum este politica sa în Statele Unite? Este o politică universală. Ceea ce face papalitatea în Statele 
Unite o face cu intenţia de a influenţa toată lumea şi de a aduce toată lumea în armonie cu ideile papale, şi de 
reconstrui totul pe temeiul principiilor ei fundamentale. 

“În această perspectivă vastă cât lumea largă, cu greutatea unei întregi epoci, trebuie văzută sosirea 
enciclicei către America. Cu scopul de a face o delegaţie [a lui Satolli] independentă şi suverană [cum a şi 
făcut-o], cu un tribunal ecleziastic suprem” 

Aceasta înseamnă mult mai mult decât îşi închipuie mulţi oameni; căci Satolli a făcut deja cunoscută 
învăţătura conform căreia clerul din Statele Unite nu ar fi supus jurisdicţiei civile. Aceasta înseamnă într-
adevăr un tribunal ecleziastic suprem. 

“Să-l sprijine pe Monsignor Satolli şi să-i facă misiunea permanentă şi de succes, să evidenţieze 
mijloacele de creştere a influenţei şi libertăţii, să continue politica de moderaţie şi adaptabilitate care a adus 
pace naţiunii, să se ocupe, într-un cuvânt, de toate problemele importante ale prezentului şi să ţintească spre 
bine prin modelul ecleziastic – modelul de viaţă pe care Leo XIII doreşte, încet, încet, să-l aducă în folosinţă 
popoarelor vlăguite ale lumii vechi – aceasta este sublima inspiraţie a enciclicii către americani.” 

Această declaraţie cu privire la felul în care vede el semnele timpului, această remodelare a papalităţii, 
chiar cu renunţarea dacă este nevoie la instituţiile şi formele ei pe care le-a folosit cu succes de-a lungul 
anilor – toate acestea în vederea a ceea ce papalitatea va face în timpurile care vor veni – îmi reaminteşte 
traducerea ebraică a textului din Daniel 8:23. Traducerea Authorized Version spune “În timpul din urmă al 
împărăţiei lor, când călcătorii de lege vor ajunge la plinătate, un împărat cu o înfăţişare aspră şi care înţelege 
fraze tainice se va ridica”. Traducerea ebraică spune “un împărat cu o faţă neruşinată şi care înţelege planuri 
(strategii) profunde”. Nu este descrisă aici papalitatea în felul în care am citit în seara aceasta din aceste 
documente? “Un împărat cu o faţă fără ruşine care înţelege planuri profunde”. 

Episcopul Keane, la întoarcerea din vizita sa făcută la Roma în octombrie trecut, spune într-un interviu 
publicat în Catholic Standard din Octombrie 13, 1894, în legătură cu acelaşi subiect: 

“Episcopul Keane a vorbit foarte lejer despre recenta sa călătorie în străinătate şi în special despre 
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marele interes pe care papa îl are faţă de America şi faţă de interesele atât temporare cât şi spirituale ale 
acestei ţări. Papa crede că prosperitatea politică sau mai bine zis temporară a lumii trebuie să fie ghidată de 
Dumnezeu la fel ca şi cea spirituală. Politica sa este de a le concilia pe cele două cât de mult posibil. Pentru 
realizarea scopului său Papa doreşte să adapteze biserica pe cât de mult este posibil la condiţiile existente ce 
caracterizează lumea în prezent şi să o pregătească pentru cele ce vor caracteriza viitorul. El aseamănă lumea 
cu un om în care biserica reprezintă sufletul iar statul trupul. Ar trebui ca un om să fie nebun să cultive 
numai sufletul şi să nu dea nici o atenţie trupului, în acelaşi fel biserica nu-şi poate permite să nu ia 
cunoştinţă de condiţiile înconjurătoare. Odată cu creşterea trupului omului, sufletul său se dezvoltă; şi odată 
cu înaintarea vârstei lumii, condiţiile din jurul bisericii sunt supuse în acelaşi fel la schimbări. Ca urmare este 
scopul Papei acela de a feri de conflicte puterea temporară şi cea spirituală.” 

Deci papa încă îşi menţine pretenţia de a fi agentul lui Dumnezeu în conducerea acestor treburi. El 
stabileşte ceea ce, spune el, e voia lui Dumnezeu în priviinţa bisericii şi a puterii temporare şi spirituale, şi de 
aceea el este cel care, în numele lui Dumnezeu, trebuie să le manipuleze şi să spună cum trebuie să meargă 
ele laolaltă; el este cel care trebuie să le ferească de conflicte. 

“Papa recunoaşte realitatea că democraţia este statul viitorului şi că cei mai proeminenţi exponenţi ai 
acesteia astăzi sunt Franţa şi America. De aceea el priveşte cu un foarte mare interes spre aceste ţări. În 
special acest lucru este real în cazul Statelor Unite, unde, papa crede că se află fortăreaţa catolicismului 
viitorului.” 

Să ne întoarcem la cuvintele papei din enciclica sa publicată în Catholic Standard din Februarie 2, 
1895. Această enciclică trebuie să fie citită de mai multe ori înainte să-i poţi înţelege scopul ei real, de aceea 
am citit aceste declaraţii care o preced, ca să puteţi prinde mai repede ce este spus în ea legat de acest 
subiect. În ea sunt discutate mai multe puncte, dar vom citi numai ceea ce este lagat de acest subiect. După ce 
se adresează cu “Venerabili fraţi, sănătate şi binecuvântare apostolică”, el spune: 

“Am hotărât să vă vorbesc în mod particular, cu încrederea că noi vom fi, prin voia Domnului, de 
ajutor pentru cauza catolică printre voi. La aceasta ne vom referi cu maximum de zel şi grijă, pentru că 
apreciem nespus şi iubim foarte mult tânăra şi viguroasa naţiune americană în care discernem clar forţele 
latente pentru progresul civilizaţiei la fel cu al creştinismului.” 

Vorbind despre debarcarea lui Columb, spune: 
“Aşa cum arca lui Noe, înfruntând apele potopului, a purtat sămânţa lui Israel împreună cu rămăşiţele 

omenirii, la fel corăbiile lansate de Columb pe ocean, au purtat spre regiuni de dincolo de mări germenii 
statelor puternice şi ai principiilor religiei Catolice. 

Şi, acest fapt pe care îl amintim acum, s-a întâmplat fără un plan al Providenţei Divine? Exact în 
timpul în care coloniile americade, cu ajutorul catolic, au obţinut libertatea şi independenţa, unindu-se într-o 
republică constituţională, şi ierarhia ecleziastică s-a restabilit în mod fericit printre voi.” 

Cu alte cuvinte, tocmai când libertatea şi independenţa au fost câştigate şi s-a născut această naţiune, 
s-a născut deasemenea şi ierarhia ecleziastică a bisericii catolice în această ţară. Cele două aparţin aceluiaşi 
timp – vrea el să spună. 

“Şi tocmai când alegerile democratice l-au pus pe marele Washington la cârma republicii, primul 
episcop a fost instalat prin autoritate apostolică peste biserica americană.” 

Aceste expresii nu sunt spuse fără un scop. Papalitatea intenţionează ca biserica catolică să fie 
recunoscută de acum înainte ca biserica Americii. Citesc din nou: 

“Binecunoscuta prietenie şi relaţia interfamilială care subzista între aceşti doi oameni pare a fi o 
dovadă a faptului că Statele Unite ar trebui să se unească în înţelegere şi prietenie cu biserica Catolică.” 

Într-un alt pasaj, după ce declară ce fac episcopii în sinoadele lor şi prin decretele lor, spune: 
“Se datoreză mulţumiri echităţii legilor din America şi obiceiurilor bine rânduitei republici, pentru 

biserica din mijlocul vostru, neîmpiedicată de constituţie.” 
Constituţia, aşa cum o citim, a fost făcută cu scopul expres de a se opune Romei şi de a feri ţara de 

dominaţia Romei. Cei ce au alcătuit Constituţia şi istoria timpului în care a fost făcută, spun următoarele: 
“Este imposibil pentru magistrat să-şi adjudece dreptul de a prefera una dintre variatele secte care 

mărturisesc credinţa creştină, fără a ridica o pretenţie de infailibilitate care ne-ar conduce înapoi la biserica 
Romei.” 

Aşa că, pentru a păzi poporul ţării de dominaţia bisericii Romei, ei au specificat în Constituţie că 
guvernul nu trebuie să aibă niciodată nimic de-a face cu religia. Dar Leo a descoperit că această lipsă de 
opunere prin Constituţie, este cea mai bună susţinere a ei, este marea ei şansă. 

“Căci biserica din mijlocul vostru, neîmpiedicată de Constituţie şi de guvernul sau naţiunea voastră, 
neîncătuşată prin nici o legislaţie ostilă, protejată împotriva violenţei prin legea de obşte şi imparţialitatea 
tribunalelor, este liberă să trăiască şi să acţioneze fără opoziţie.” 
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Şi ea acţionează fără piedică. Nu vreau să spun că Constituţia trebuia să aibă o astfel de formă încât 
Congresul să poată emite legi împotriva papalităţii. Nu, deloc. Cea mai sigură apărare împotriva papalităţii 
este Constituţia aşa cum este, dar sub circumstanţele actuale se face din ea cel mai sigur mijloc de a readuce 
dominaţia papală. Leo continuă: 

“Totuşi, deşi toate acestea sunt adevărate, ar fi foarte eronat să tragem concluzia că în America trebuie 
să fie căutat cel mai de dorit tip de statut al bisericii, sau că ar trebui să fie în mod universal legal sau eficace 
ca aşa să fie statul şi biserica, după cum sunt în America, divorţate şi nedeservindu-se reciproc.” 

Deşi biserica a prosperat sub această constituţie şi are în acest fel cea mai bună şansă şi perspectivă 
faţă de orice alt loc de pe pământ, aceasta nu trebuie luată ca o dovadă că este bine ca statul şi biserica să fie 
separate. Desigur că nu, deoarece, înainte să redea acest paragraf, el afirmase că acestea trebuie să fie unite. 
Iată cuvintele sale: 

“Faptul că la voi Catolicismul este într-o stare bună, ba chiar se bucură de o creştere prosperă, este sub 
orice formă atribuit fecundităţii cu care Dumnezeu şi-a înzestrat biserica, în virtutea căreia, fără ca oamenii 
sau circumstanţele să interfereze, ea se extinde şi se propagă în mod spontan. Dar ea ar fi adus roade mai 
abundente dacă, pe lângă libertate, s-ar fi bucurat de favoarea legilor şi de patronajul autorităţii publice.” 

Nu este destul să fie liberă şi nemolestată; ea trebuie să fie favorizată şi susţinută pentru a fi 
mulţumită, şi deşi constituţia o lasă complet neîncătuşată, nu este destul. Cu toate că prosperă, nu îi este 
destul. Nimic nu o poate satisface decât faptul de a fi susţinută şi favorizată de legi şi de autoritatea publică. 

Cât despre stabilirea delegaţiei apostolice, adică instalarea lui Satolli, ascultaţi cuvintele sale. Sunt 
pline şi ele de înţeles: 

“Prin această acţiune, cum am arătat în altă parte, am dorit, mai întâi de toate, să atestăm că în judecata 
şi în afecţiunile noastre, America ocupă acelaşi loc şi drepturi ca celelalte state, fie ele cât de puternice sau 
imperiale.” 

Prin instalarea lui Satolli aici, el sugerează, şi spune prin aceasta, că America astăzi, Statele Unite, 
ocupă acelaşi loc şi are aceleaşi drepturi ca celelalte state, oricât de puternice sau imperiale ar fi – ca Austria, 
Spania, Franţa – oricare dintre ele, după cum este spus în acest articol apărut în Lansing, Michigan, în 
Republican din Septembrie 24, 1894. 

“Rescrierile papale ridică Statele Unite în primele rânduri, ca o naţiune catolică. Până acum această 
ţară se înfăţişase bisericii ca un domeniu “misionar”. Nu avea mai multă recunoaştere oficială la Roma decât 
avea China… Prin noua rescriere [şi deasemenea prin această enciclică] ţara nu mai este supusă acum 
propagandei ci este declarată a fi o ţară catolică.” 

Da, “o ţară catolică”, la fel cu celelalte state, “fie ele oricât de puternice sau imperiale”. 
“Mai mult, avem în vedere să strângem mai mult legăturile datoriei şi prieteniei care vă leagă pe voi şi 

pe atâţia mii de catolici cu Sfântul Scaun. De fapt masele de catolici înţeleg cât de salutară va fi această 
acţiune a noastră; mai mult, ei văd că este potrivită cu obiceiul şi cu politica Sfântului Scaun. Căci încă din 
antichitatea timpurie a fost obiceiul pontifilor romani ca în exercitarea darului divin al primatului în 
administrarea bisericii lui Hristos, să trimită legaţi naţiunilor şi popoarelor creştine.” 

Unde trimit pontifii legaţi? În ţările misionare? Nu. În ţările protestante? Nu. În ţări, popoare sau 
naţiuni păgâne? Nu, ci în “naţiunile şi popoarele creştine”. Cum şi-a dat seama papalitatea că aceasta este o 
“naţiune creştină” căreia poate să-i trimită un legat? Păi, Curtea Supremă a Statelor Unite a spus că “aceasta 
este o naţiune creştină”. Până când nu s-a făcut această declaraţie, legaţia nu a fost confirmată şi delegaţia nu 
a fost trimisă şi stabilită aici în mod permanent. 

“Legaţii… care suplinesc locul său [al papei], pot corecta erori, pot netezi drumurile denivelate şi pot 
administra oamenilor încredinţaţi grijii lor mijloacele crescânde de salvare… Autoritatea lui nu e de 
nesocotit pentru păstrarea în mulţime a unui spirit supus.” 

Apoi vorbind despre ce va face cu episcopii şi cum îi va ajuta şi va păstra lucrările administraţiei şi 
diocezelor lor, spune că totul este făcut ca toţi “să poată lucra împreună cu energiile unite pentru a promova 
gloria bisericii americane şi bunăstarea generală.” 

“Este greu de estimat bunele rezultate care se vor revărsa din armonia dintre episcopi. Poporul nostru 
va fi edificat şi forţa exemplului îşi va avea efectul asupra celor care vor fi convinşi de acest singur argument 
că apostolatul divin a trecut prin moştenire în rândul episcopatului catolic.” 

“O altă consideraţie cere atenţia noastră serioasă. Toţi oamenii inteligenţi sunt de acord, şi noi înşine 
am lăsat cu plăcere să se înţeleagă mai presus de toate, că America pare a fi destinată pentru lucruri mai 
mari.” 

Observaţi că el priveşte spre America destinată pentru acele lucruri mai mari din “timpul care va 
veni”. 

“Este dorinţa noastră ca biserica catolică nu doar să împărtăşească această opinie, dar să şi ajute la 
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realizarea acestei perspective măreţe. Noi credem că e drept şi corect ca ea, folosindu-se de oportunităţile 
care i se oferă zilnic, să ţină pasul cu Republica în marşul progresului, în acelaşi timp străduindu-se din toate 
puterile ca, prin virtuţile şi instituţiile ei, să ajute la creşterea rapidă a Statelor. Ea îşi va atinge ambele 
obiective cu atât mai uşor şi mai din plin, proporţional cu măsura în care viitorul va găsi o constituţie 
perfecţionată. [Adică o constituţie a bisericii]. Dar care este rostul legaţiei [a poziţiei lui Satolli] de care 
vorbim? Sau care este scopul ei final, dacă nu acela de a face să fie întărită constituţia bisericii, iar disciplina 
ei să fie fortificată?” 

Iată întreaga situaţie. Biserica se vede în nevoia de a avea o nouă formă, un nou model şi un nou cadru 
în care să-şi desfăşoare lucrarea şi să-şi impună doctrinele şi dogmele ei popoarelor de pe pământ. Statele 
Unite conduc naţiunile, iar biserica se uneşte cu Statele în această lucrare în vederea vremurilor care vor veni 
şi, schimbându-şi haina, remodelându-se, intenţionează să folosească această naţiune ca agent de vârf al 
planurilor ei. Iată o metaforă mai sugestivă a acestui fapt, folosită în scrisoarea de la Roma citată în Catholic 
Standard din Noembrie 3, 1894: 

“În mintea Papei Leo XIII, atât de receptivă vederilor largi şi roditoare ale cardinalului Gibbons şi ale 
Monsignorilor Ireland şi Keane, Europa trece printr-un proces de ieşire din mlaştina ei.” 

Europa se raportează la papalitate ca şef al tuturor, şi ea doreşte “să iasă din mlaştină, aşa cum şarpele 
îşi părăseşte pielea”. Referindu-ne la acest argument, şi permiţând papalităţii să vorbească ea însăşi, aceasta 
este o metaforă foarte potrivită, pentru ca Scriptura spune că papalitatea este insuflată de către “şarpele cel 
vechi”. Este corect, ea îşi leapădă pielea ei veche, zbârcită, roasă şi se înfăţişează apoi într-o piele nouă, atât 
de frumoasă şi fină încât protestanţii gândesc că este o cu totul altă făptură. Dar Dumnezeu spune că este 
acelaşi şarpe bătrân, fie că este în aceeaşi piele sau în alta. Este acelaşi şarpe vechi în pielea cea nouă, care 
lucrează în acelaşi fel, pentru aceleaşi scopuri, pentru a-şi aduce popoarele sub mâna sa; vrea să facă aceasta 
şi o va face. 

Trebuie să mai citesc câteva declaraţii şi să mai fac câteva comentarii. Citesc din Catholic Standard 
din Noembrie 3, 1894, după cum urmează: 

“Are loc o trezire, o metamorfoză, o tulburare şi o speranţă. Tradiţia spune că în vechea Romă existau 
nişte aşteptări stranii în timpul în care avea loc tragedia de pe Golgota, şi chiar şi acum voci misterioase pot 
fi auzite anunţând că Marele Pan a murit. Ce nouă orânduire se va ridica? Va fi omenirea încă odată înşelată? 
Şi vor apărea vechile rele sub nume nou, arătându-se popoarelor lumii încă odată cu dumnezei falşi? Cine 
ştie?” 

Ideeea sugerată aici este că nimeni nu ştie care va fi răspunsul. Apoi el spune: 
“Ceea ce ştim este că lumea este în agonia morţii ei.” 
Nu este timpul ca şi adventiştii de ziua a şaptea să ştie aceasta? Papalitatea ştie că lumea este în agonia 

morţii. Voi ştiţi aceasta? Dacă ştiţi, nu trebuie ca şi voi să o spuneţi lumii, aşa cum şi papalitatea o spune? 
Pentru ce ne-a dat Dumnezeu această solie în aceşti ani, dacă nu pentru a putea arăta că lumea este în agonia 
morţii şi pentru a le putea spune oamenilor aceasta, ca ei să se poată întoarce la Sursa vieţii şi să fie salvaţi 
când agonia va ajunge la final? Papalitatea ştie aceasta şi acţionează în acest sens. Voi citi urmarea frazei 
acesteia: 

“Ceea ce ştim este că lumea este în agonia morţii ei, şi că intrăm în noaptea care în mod inevitabil 
precede dimineaţa.” 

Desigur că intrăm. “Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerul 
spune: vine dimineaţa şi deasemenea şi noaptea”. (trad. eng.) 

În această evoluţie, biserica, în ochii papei, are o misiune de îndeplinit. 
Aceasta e în vederea vremurilor care vor veni. Ce vede ea? O lume în agonia morţii. Toate naţiunile 

tulburate, societatea chinuită, totul se fărâmiţează. Papalitatea vede tot ce se întâmplă şi aşteaptă să se ajungă 
la capăt, şi din agonia şi din fărâmiţarea ce are loc, ea aşteaptă să-şi înalţe încă odată supremaţia peste 
popoare, aşa cum a făcut în vechime. Şi o va face, noi ştim aceasta. Scripturile o arată. 

Ea vede exact ce vedem şi noi. Noi vedem lumea în agonia morţii. Vedem societatea sfâşiindu-se în 
bucăţi. Vedem tronurile tremurând. Şi ea vede aceasta, şi doreşte să se înalţe peste ceea ce va ieşi în final din 
toate acestea. Noi vedem venirea ei. Ştim că va face aceasta, căci triumful ei vine în urma acestei agonii. Ea 
dobândeşte o nouă viaţă şi apoi se slăveşte pe sine, trăind în desfătare… spunând în inima ei, “şed ca 
împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi vedea întristarea”. De aceea plăgile ei vor veni într-o singură zi. 
Moartea, tânguirea şi foametea. Şi ea va fi arsă cu totul în foc, căci puternic e Dumnezeu care o judecă”. 

Nu ne aflăm chiar în tornada evenimentelor care aduc aceste lucruri? Suntem, şi ea înaintează. Pentru 
ce suntem aici dacă nu pentru a spune oamenilor acestei lumi că se află în agonia morţii şi pentru a-i chema 
să fugă la Cel care este viaţa tuturor? 

Nu are papalitatea experienţă în acest lucru? În mod practic, nu a mai văzut papalitatea lumea într-o 
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agonie de moarte? Imperiul roman constituia lumea, toată civilizaţia era cuprinsă între graniţele sale, era sub 
controlul său. Papalitatea a văzut imperiul roman destrămându-se în bucăţi; a văzut atunci anarhie universală. 
Aceea fiind lumea atunci, şi fiind în acea stare, ea a mai văzut o dată lumea în agonia morţii, şi din acea 
agonie a lumii ea s-a înălţat la supremaţia pe care a avut-o în Evul Mediu şi a făcut relele care au adus 
blestem lumii atât de multă vreme. Ea vede aceleaşi elemente din nou la lucru – din nou aceeaşi mişcare 
înaintând printre popoare, şi ea deja se felicită. “Am făcut-o o dată. O dată m-am ridicat peste ruina acestor 
naţii. O voi face din nou. Aceasta a demonstrat lumii de atunci că eram superioară tuturor celor pământeşti. 
Aceasta va demonstra lumii de astăzi – aşa extinsă cum este – că “Eu sunt, şi numai eu”. Eu voi fi pentru 
vecie. “Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă, şi nu voi şti ce este tânguirea”. Acesta e tonul ei, pentru aceasta 
vegheză ea, Dumnezeu ne-a descoperit aceste lucruri în profeţiile pe care le avem în faţă şi El vrea ca noi să 
vestim tuturor oamenilor că lumea este în agonia morţii. Papalitatea s-a ridicat pe ruina agoniei morţii lumii 
romane, şi după modelul experienţei ei din vechime, ea speră să facă din nou acelaşi lucru. Ea va succeda, 
este sigur. Şi este la fel de sigur că succesul ei va fi ruina ei sigură, şi de aceea, “Ieşiţi afară din ea poporul 
Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei”. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 3 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Am văzut dovezile care ne descoperă existenţa şi lucrarea activă atât a fiarei cât şi a chipului ei în 

Statele Unite – ambele, chiar acum sunt gata să pună mâna pe puterea supremă, pe puterea guvernamentală, 
şi să o folosească pentru a impune acelaşi lucru: semnul farei. Solia noastră avertizează împotriva acestui 
fapt. “Dacă se închină cineva fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea din 
vinul mâniei lui Dumnezeu”. Însă, nu este destul să spunem oamenilor că drumul pe care îl urmează acestea 
este greşit, dacă nu le dovedim că aşa stau lucrurile. Nu este destul să spunem aceste lucruri, dacă nu-i putem 
face să le vadă din Scripturi. De aceea, lecţia pe care o vom studia acum arată motivele pentru care acest 
lucru este rău. 

Vom începe cu Filipeni 3:20, citind din Revised Version. “Cetăţenia noastră este în cer, de unde Îl 
aşteptăm pe Mântuitorul, Domnul Isus Hristos.” Aceasta este declaraţia Domnului despre orice creştin. 
Cetăţenia oricărui creştin este în cer. The Authorized Version spune: “Conversaţia noastră este în cer”, iar 
acest cuvânt, “conversaţie”, nu înseamnă că numai cuvintele noastre şi conversaţia pe care o avem unii cu 
alţii, când vorbim despre problemele noastre comune, sunt cereşti, ci şi modul nostru de viaţă, conduita 
noastră, umblarea noastră., sunt în cer. 

Dacă cetăţenia noastră, cetăţenia fiecărui creştin, este în cer, ce are de-a face un cetăţean al cerului, al 
guvernului ceresc, cu treburile politice sau guvernamentale ale vreunui alt guvern sau împărăţie? De fapt ce 
are de-a face un cetăţean al unui guvern oarecare cu interesele sau managementul politic al unui alt guvern? 

Acei oameni despre care am citit în lecţiile anterioare, mărturisesc a fi cetăţeni ai împărăţiei cerului, 
afirmă că sunt aceia despre a căror cetăţenie Scriptura spune că este în cer, dar ei se amestecă tot timpul în 
lucrările politice ale guvernelor acestui pământ. Ei spun că au cetăţenia în cer şi totuşi manipulează treburile 
împărăţiei de pe pământ! Ei spun că sunt cetăţeni ai împărăţiei lui Dumnezeu, şi totuşi vor să regleze 
problemele guvernelor omeneşti. Dar, a face aşa, niciodată nu poate fi drept. 

Dacă un cetăţean al Marii Britanii ar veni în Statele Unite, păstrându-şi cetăţenia în Marea Britanie, şi 
ar lua parte, sau ar încerca să participe la treburile politice ale Statelor Unite, acţiunea sa nu ar fi acceptată de 
nici un cetăţean al Statelor Unite. Indiferent cu ce partid ar voi să se unească şi să lucreze, ei nu l-ar primi. Ei 
i-ar spune: “aceasta nu este treaba ta; tu nu eşti de aici; tu eşti cetăţean al unui alt guvern. Dacă legile acestei 
ţări nu-ţi convin, nu e nici o problemă. Sistemele politice ale acestei ţări sunt pe placul nostru, iar dacă ţie nu-
ţi plac, nu te amesteca, sau schimbă-ţi cetăţenia, mută-ţi-o aici, iar apoi poţi începe să discuţi legile, cum ar 
trebui să fie făcute sau cum ar trebui să fie. 

Voi ştiţi că aşa stau lucrurile. Voi ştiţi că în acest fel ar fi tratat un cetăţean al unei alte ţări dacă ar 
încerca să manipuleze, să controleze, sau să ia parte la interesele politice ale acestei ţări. Aceasta nu-i neagă 
dreptul de a trăi aici; o poate face. Dar ce este negat, este dreptul său de a avea ceva de-a face cu cetăţenia 
acestei ţări sau cu problemele politice ale acestei ţări. 

Pentru că cetăţenia creştinului este în cer, aceasta în sine, tocmai principiul cetăţeniei, îi interzice să ia 
parte la interesele politice ale unui alt guvern, fie acesta şi guvernul Statelor Unite. Şi aşa este. Este chiar în 
natura lucrurilor. Aşa este chiar în principiul cetăţeniei. 

Ca să nu stăruim prea mult asupra unui text, deşi fiecare text ce va fi citit va spune acelaşi lucru, 
deschideţi la 2 Corinteni 5:20: “Acum noi suntem ambasadori ai lui Hristos, şi ca şi cum Dumnezeu v-ar 
implora prin noi: vă rugăm în numele lui Hristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu.” Acest text nu se referă numai 
la slujbaşul rânduit, căci toţi cei ce primesc harul lui Dumnezeu au de îndeplinit slujba aceasta; ei sunt 
slujitori ai acestui har. Este scris: “după cum aţi primit darul, aşa să vă slujiţi unii altora, ca buni 
administratori ai harului nespus de felurit al lui Dumnezeu”. Chiar dacă ar fi limitat la slujire, acest text nu ar 
fi nelalocul lui în această legătură, pentru că slujbaşii bisericeşti sunt cei care conduc această lucrare a fiarei 
şi a chipului ei, şi ei dirijează toată mişcarea, conducând poporul aflat în grija lor, pe aceste căi rele şi 
întortocheate. 

Aşadar “noi suntem ambasadori ai lui Hristos”. Un ambasador este cineva trimis, acreditat de către un 
guvern ca reprezentant al acelui guvern într-o altă ţară. În principiu titlul de ambasador îi interzice orice 
interferenţă de orice fel cu interesele politice ale guvernului către care este acreditat. Dacă ambasadorul 
Britaniei în Statele Unite ce se află azi la Washington – sau ambasadorul Franţei sau al altei ţări – şi-ar 
exprima opinia asupra problemelor politice ale acestei ţări, sau ar lua parte la ele, suveranul său ar fi imediat 
anunţat şi i s-ar cere să fie retras imediat din poziţia de ambasador în această ţară. 

Aşa ceva s-a întîmplat cel puţin de două ori, de când ştiu eu. O dată, sub administraţia lui Grant, 
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ambasadorul rus în această ţară a lăsat să se înţeleagă ceva legat de o anumită problemă politică, ceva 
nesemnificativ ce nu a implicat nici o schimbare politică. Totuşi el a fost retras din poziţia sa din această ţară. 
În timpul campaniei electorale între Cleveland şi Harrison, vă amintiţi că ambasadorul britanic în această 
ţară, Sackville-West, a primit o scrisoare de la Mr. Murchson din California, care pretindea – o fi adevărat 
sau nu – a fi supus al Britaniei, iar în scrisoare se aflau anumite întrebări şi observaţii legate de desfăşurarea 
campaniei electorale prezidenţiale. Ambasadorul britanic a răspuns scrisorii şi a exprimat o opinie. 
Scrisoarea a fost publicată şi imediat s-a trimis o telegramă curţii St. James, cerându-se retragerea sa, iar el şi 
fost retras. 

Am amintit aceste lucruri doar pentru a ilustra principiul aflat la baza funcţiei de ambasador, 
recunoscut printre oameni şi naţii. 

“Noi suntem ambasadori ai lui Hristos”. Aceşti conducători bisericeşti ce construiesc fiara şi chipul ei, 
mărturisesc a fi ambasadori ai lui Hristos, totuşi, ei nu numai că îşi exprimă opiniile, dar şi propun legi, 
manipulează campaniile electorale, modifică politica şi cursul politic al guvernelor ţărilor către care sunt 
acreditaţi. Astfel ei violează primul, ultimul şi orice principiu implicat în funcţia de ambasador. 

Deci există două motive distincte date în aceste versete clare. Este acelaşi principiu exprimat în două 
feluri, care demonstrează că drumul urmat de aceşti aşa numiţi cetăţeni ai împărăţiei cereşti, care spun că 
sunt ambasadori ai lui Hristos, este absolut greşit. Iar predicarea soliei noastre şi a avertizării împotriva 
închinării în faţa fiarei şi chipului ei, împotriva relelor care sunt rezultatul firesc al violării principiilor 
expuse mai sus, opoziţia noastră faţă de aceasta, avertizarea împotriva acestor lucruri, trebuie să fie din 
principiu şi nu doar din teorie sau politică. Dacă vorbirea împotriva acestor lucruri nu este fondată pe 
principiu şi nu este loială principiului, atunci nu va fi de nici o valoare. Dacă noi susţinem doar în teorie că 
aceste lucruri sunt rele, şi dacă ne opunem lor doar cu cuvintele Scripturii, dar în practică noi înşine violăm 
principiul, vorbirea noastră nu valorează nimic. Deci noi trebuie să fim legaţi de principiu în această 
problemă, şi aceasta din principiu şi din loialitatea faţă de principiu, care vine din inimă – nu doar din teorie 
sau din asentiment. Principiile lui Isus Hristos vorbesc inimii. Ele ţin de domeniul inimii şi doar atunci au 
valoare, când au stăpânire asupra inimii. Dacă ele nu au stăpânire asupra inimii celui care va mărturisii aceste 
principii, acela le va viola în acţiunile sale, chiar dacă ar fi adventist de ziua a şaptea. 

“Cetăţenia noastră este în ceruri”, şi dintre toţi oamenii, noi avem”cetăţenia în ceruri, de unde 
aşteptăm pe Mântuitorul, Domnul Isus Hristos.” 

“Isus a răspuns “Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă Împărăţia Mea ar fi din această lume, 
atunci slujitorii Mei ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor.”” 

Dacă Împărăţia Sa ar fi fost din această lume, atunci pentru ce împărăţie ar fi luptat slujitorii Săi? 
Pentru o împărăţie a acestei lumi. Pentru ce împărăţie ar fi luptat? Pentru ce ar fi lucrat? Pentru împărăţia 
lumii acesteia. Omul care luptă pentru o împărăţie din lumea aceasta, care caută supremaţia şi puterea într-o 
împărăţie din lumea aceasta, îşi neagă legătura cu împărăţia lui Isus Hristos, deoarece împărăţia Sa nu este 
din lumea aceasta. Exact aceasta fac acei oameni care conduc mişcarea despre care am citit în cele două lecţii 
anterioare. Ei caută să stăpânească asupra împărăţiilor acestei lumi, să conducă guvernele lumii acesteia, să 
lupte, efectiv să ducă lupte în interesul guvernelor lumii acesteia, lucrează pentru a ocupa poziţii în guverne 
şi pentru a avea relaţii cu ele, şi în felul acesta vestesc cu voce tare că aparţin acestei lumi şi nu împărăţiei lui 
Hristos. 

Un alt verset legat de aceasta se află în Luca 22:24-26: “Între apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie 
care dintre ei avea să fie socotit cel mai mare” în împărăţia pe care ei o aşteptau să vină pe acest pământ – 
împărăţia pe care se aşteptau ca Isus să o instaureze, şi despre care credeau că va fi o împărăţie a acestei 
lumi, în care şi ei urmau să ocupe un loc. S-a iscat o ceartă între ei ca să ştie care dintre ei va fi socotit cel 
mai mare, care dintre ei va ocupa locul cel mai înalt în împărăţia aşteptată. Desigur că aveau o părere greşită 
despre împărăţie, dar lecţia pe care El le-a dat-o este valabilă în toate cazurile de acest gen. 

“Isus le-a zis:”Împăraţii Neamurilor domnesc peste ele şi celor ce le stăpânesc li se dă numele de 
binefăcători.”” 

Binefăcători; făcători de bine, agenţi ai binelui! Exact aceasta afrmă că sunt aceşti conducători 
bisericeşti; agenţi ai binelui pentru ţară, pentru oameni, care lucrează pentru salvarea oraşelor, statelor, 
naţiunilor – în felul acesta ei vor să fie numiţi bienfăcători. “Voi să nu fiţi aşa”. “Aşa” cum? Aceştia 
domnesc şi stăpânesc cu autoritate asupra lor. “Voi să nu fiţi aşa”. Unde? Să nu domniţi şi să nu stăpâniţi 
unii asupra altora în biserică, în locul care vă aparţine. Atunci cum să domniţi şi să stăpâniţi asupra 
oamenilor într-un loc care nu vă aparţine deloc? 

Un alt verset în legătură cu cel citit mai înainte: ”Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.” 
“Mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină. El ne-a 

izbăvit de sub puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui.” Col. 1:12,13. 
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Ceea ce vrem să studiem aici este contrastul între această lumină şi întuneric. “Ne-a izbăvit de sub 
puterea întunericului”. Nu ne-a eliberat numai de sub puterea pe care întunericul o exercită asupra noastră, ci 
ideea este că ne-a eliberat de sub dominaţia, de sub conducerea, de sub guvernul întunericului; ne-a scos 
afară de sub jurisdicţia puterii întunericului “şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului Său iubit.” (eng.) 

“Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să 
puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci 
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac.” Efeseni 
6:10-12. 

Aici este vorba de stăpânire, de conducere şi de autoritatea care conduce întunericul acestei lumi. Noi 
avem de luptat împotriva acestora. Şi doar aceia pot lupta cu succes care au fost eliberaţi de sub puterea 
acestui întuneric şi au fost strămutaţi în împărăţia Fiului Său iubit. 

Prin ceea ce am spus nu afirm că regii şi alţi conducători politici ai guvernelor acestei lumi sunt 
“conducătorii întunericului” la care se referă textul. Textul nu este citat cu acest scop. “Conducătorii 
întunericului” la care se referă, ştim cu toţii, sunt puterile spirituale ale întunericului. Dar textul spune că 
aceste puteri spirituale sunt conducătorii întunericului acestei lumi. Şi de aceea arată că această lume este în 
întuneric şi aparţine întunericului, şi de aceea monarhiile şi guvernele, care ţin doar de această lume, sunt în 
şi ale întunericului. Cu acest scop este citat textul. 

Citiţi în Efeseni 5:8: “Voi eraţi odinioară întuneric” Când? Când eram supuşi “stăpânitorilor 
întunericului acestei lumi”, când eram în păcat. 

“Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii; 
căutaţi ce este plăcut înaintea Domnului.” 

Guvernele, naţiunile, organizaţiile politice sunt din această lume; ele aparţin doar lumii acesteia. Iar 
lumea este sub stăpânirea întunericului. “Întunericul acopere pământul, şi negură mare popoarele”. 
Guvernele şi municipalităţile sunt ale împărăţiei lui Dumnezeu, sau ale lumii acesteia? Ele aparţin acestei 
lumi şi doar acestei lumi. Şi aceasta este a întunericului. 

Dar cel care este scos din întuneric, eliberat de sub puterea acestui întuneric şi strămutat în împărăţia 
Fiului iubit al lui Dumnezeu, este din altă lume; aparţine altei lumi. Este legat de o altă lume, care este lumea 
cerească. Capitala de care aparţine este cetatea cerească. Acolo este cetăţenia sa – sub stăpânirea şi în lumea 
luminii. Dar ce legătură are împărăţia luminii cu împărăţia întunericului? Ce au de-a face cei care spun că 
aparţin lumii luminii, aşa cum fac acei Reformatori Naţionali, cu împărăţia întunericului? Ce legătură pot să 
aibă de drept cu problemele întunericului, cu conducerea şi stăpânirile care ţin doar de această lume a 
întunericului? “Ce legătură are lumina cu întunericul?” (tr. engl.) Întrebarea este pentru această situaţie. Şi 
acelaşi gând este exprimat chiar aici în legătură cu textul pe care îl studiem. Citiţi acum toată ideea: 

“Voi eraţi odinioară întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul; umblaţi ca nişte copii ai luminii 
(căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr), dovedind ce este plăcut înaintea 
Domnului. Să nu luaţi parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.” 

Cât de mult din lume va fi cuprins sub stăpânirea fiarei şi chipului ei? Toată lumea. Care este solia 
noastră? “Dacă se închină cineva fiarei şi chipului ei”. Aceasta este solia noastră pentru lume. Pentru cât de 
mult din lume se va vesti această solie şi şi pentru cât de mult din lume este valabilă? Pentru toată lumea. Ce 
legătură este, atunci, între această solie şi cuvântul – să “nu luaţi parte deloc la lucrările neroditoare ale 
întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le”? Va fi această solie o solie de osândire a oricui va fi implicat 
în lucrarea fiarei şi chipului ei? Va fi. 

Astfel lucrarea fiarei şi a chipului ei este o lucrare care violează principiul cetăţeniei în împărăţia lui 
Dumnezeu, sau în orice altă împărăţie; violează principiul funcţiei de ambasador al lui Isus Hristos, sau a 
oricărui fel de ambasador; violează principiul pe care Isus Hristos l-a stabilit printre ucenicii Săi în ce 
priveşte poziţia şi autoritatea; violează principiul Său care separă guvernul lui Dumnezeu de guvernele 
acestui pământ, care separă lumina de întuneric. Ceea ce se face este o încercare de a amesteca lumina cu 
întunericul, şi doar întunericul este cel care caută să amestece guvernarea luminii cu guvernarea 
întunericului. 

Mai sunt câteva texte pe care vreau să le citesc. Ioan 17:14 şi mai departe, în rugăciunea lui Isus 
pentru ucenicii Săi: “Le-am dat Cuvântul Tău, şi lumea i-a urât”. În alt loc El spune: 

“Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce-i al ei, dar pentru că voi nu sunteţi din lume ci Eu v-am ales din 
mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăşte. Amintiţi-vă de cuvântul pe care vi l-am spus: slujitorul nu este mai 
mare decât Domnul său.” 

Acum versetul 18: “Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine m-a urât mai întâi”. În alt loc veţi găsi 
declaraţia lui Isus: “Lumea nu vă poate urî, dar pe Mine Mă urăşte pentru că mărturisesc despre ea că 
lucrările ei sunt rele.” 
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Când fiara şi chipul ei guvernează lumea şi în lume există un popor care mărturiseştre împotriva ei, 
mărturiseşte că lucrările ei sunt rele, atunci care va fi urmarea? Acel popor va fi urât. Dar dacă cineva nu 
mărturiseşte lumii că lucrările ei sunt rele, pe acela îl va urî lumea? Oh, nu, lumea iubeşte ce este al ei. 

Citim mai departe în cap. 17 din Ioan şi versetul 14: “Şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, 
după cum nici Eu nu sunt din lume.” Aici este standardul; aceasta este măsura care testează relaţia noastră cu 
lumea. Acesta este Isus Hristos. “Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.” 

“Nu Te rog să-i scoţi din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt 
din lume.” 

Acei conducători bisericeşti ai Reformei Naţionale spun că ei nu sunt din lume. Dacă mărturisirea lor 
ar fi adevărată, ei ar face aşa cum a făcut Hristos când a fost pe pământ, în raport cu problemele 
guvernamentale ale pământului. Acesta este subiectul nostru. Fiara şi chipul ei sunt din lume. Dacă aceşti 
lideri ai bisericii ar fi corecţi, dacă ar fi din adevăr, dacă ar fi din adevărul lui Isus, atunci ei nu ar mai fi din 
lume, nu ar mai avea nici o relaţie şi nu ar mai lua parte la treburile lumii, nici nu ar mai căuta să controleze 
problemele politice, mai mult decât a făcut Isus Hristos Însuşi în această lume. 

În ce măsură S-a implicat El în astfel de probleme? Nici nu s-a atins de ele. Nu existau rele în timpul 
Său care ar fi trebuit să fie corectate? Nu existau rele în guvernarea oraşelor, în guvernarea colonială, în 
guvernarea imperială? De ce nu a încercat să salveze Ierusalimul şi Roma prin mijloace politice? De ce nu a 
făcut-o? Pentru că El nu era din această lume. În felul acesta, cei care se angajează în astfel de lucrări 
politice, demonstrează că nu sunt din Hristos, nici din adevărul lui Hristos, ci sunt din această lume. Şi fiind 
din această lume, şi totuşi mărturisind a fi creştini, ei vor să dea creştinismului forma şi caracterul acestei 
lumi, iar acesta este antihristul. 

Să citim un text în care avem o declaraţie clară asupra acestui subiect. În Luca 12: 13-21: “Unul din 
mulţime a zis lui Isus: “Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră”.” Era un om 
ai cărui părinţi muriseră, lăsând o moştenire. Fratele lui, se pare, nu l-a tratat corect pe acest om, iar el îi 
solicita lui Isus să intervină pe lângă fratele său ca să-l determine să fie corect în privinţa moştenirii. În 
principiu, aceasta însemna a cere lui Isus să se pună în poziţia unui magistrat sau arbitru în afacerile acestei 
lumi, să se ocupe de lucrurile care aparţin guvernelor acestei lumi, să fie judecător în acel caz şi să decidă ce 
era drept şi corect. Acest caz conţine întregul principiu care este implicat în dovezile pe care le-am citit în 
extractele date în cele două lecţii precedente. “Omule, i-a răspuns Isus, cine M-a pus pe Mine judecător sau 
împărţitor peste voi?” Apoi le-a zis (nu numai lui, ci prin aceasta Hristos voia să-i înveţe şi pe ceilalţi o 
lecţie): “Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi 
le-a spus parabola aceasta: “Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine, şi zicea: “Ce voi face? 
Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” “Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele, şi voi 
zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele, şi voi zice sufletului meu: 
“suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!” Dar 
Dumnezeu i-a zis “Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere sufletul înapoi; şi lucrurile pe care le-ai 
pregătit ale cui vor fi?” Tot aşa este şi cu cel care îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de 
Dumnezeu.” 

Să facem acum o altă aplicaţie cu privire la rolul ambasadorului. Ambasadorii sunt de fapt trimişi de 
un guvern, de o ţară, către altul sau alta. El nu este trimis acolo, după cum am văzut până acum, ca să 
manipuleze, să intervină sau să aibă vreun amestec în treburile interne ale guvernului sau poporului acelei 
ţări. El este trimis în acea ţară ca să îngrijească de interesele propriului guvern în acea ţară. Pentru aceasta se 
află el acolo. 

Există supuşi ai Marii Britanii în Statele Unite, şi există în această ţară interese care privesc Marea 
Britanie, în legătură cu supuşii ei de aici. Ea îşi trimite ambasadorul aici, reprezentantul ei naţional, care să 
ingrijească de interesele Marii Britanii şi de ale supuşilor Marii Britanii, interese care apar pe teritoriul 
acestei ţări. Numai spre aceasta trebuie el să-şi îndrepte atenţia şi cu aceasta să-şi ocupe timpul – cu treburile 
propriei sale ţări care apar în ţara în care se află. 

În acelaşi fel Isus a fost trimis ca ambasador al lui Dumnezeu în această lume. El a fost trimis în ţara 
Iudea, guvernul, stăpânirea şi jurisdicţia Romei. Lui I s-a cerut să se ocupe de probleme care aparţineau 
celeilalte ţări şi să-şi asume jurisdicţia asupra lor. Dar în loc să se supună invitaţiei, El s-a rezumat numai la 
problemele care ţin de propria Sa ţară. 

I s-a cerut să acţioneze ca judecător şi ca executor în lucrurile care aparţineau cu totul guvernului în a 
cărui teritoriu se afla, şi în care se afla şi omul respectiv. Dar El nu se afla acolo pentru a se ocupa de acele 
lucruri. El era acolo pentru a se ocupa de interesele împărăţiei lui Dumnezeu, de interesele guvernului care Îl 
trimisese. Şi în loc să calce linia de demarcaţie şi să intervină în problemele care ţineau de fapt de jurisdicţia 
acestei lumi, El, în poziţia în care a venit, a fost loial împărăţiei căreia Îi aparţinea, şi Împăratului pe care Îl 
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reprezenta, şi în acest fel a aderat strict şi s-a ocupat îndeaproape de interesele guvernului Împărăţiei lui 
Dumnezeu, care existau în împărăţia acestei lumi. 

Dumnezeu are oameni în această lume. El are interese în această lume. Oamenii Săi au interese în 
această lume. Aceasta este real. De aceea Dumnezeu pe drept are ambasadori în această lume, dar ei trebuie 
să se ocupe de interesele împărăţiei lui Dumnezeu şi de poporul lui Dumnezeu, interese care apar în 
desfăşurarea lucrurilor în această lume, şi nu trebuie să se ocupe deloc cu interesele împărăţiilor acestei lumi. 
Iar ambasadorul lui Isus Hristos care calcă graniţa şi se amestecă în treburile acestei lumi, îşi abandonează 
propriul guvern, rupe legătura cu propriul Împărat, şi în mod nelegitim şi ilegal invadează teritoriul celuilalt 
guvern. Din această cauză sunt atât de rele aceste lucruri; din această cauză ele au dus la apariţia fiarei în 
primul rând; de aceea violarea acestor principii face să apară chipul fiarei în al doilea rănd. 

Vreau să pun acum o întrebare. Luând doar aceste texte pe care le-am studiat şi principiile care există 
în ele – nu le-am adaptat la ele, ci există în ele în mod intrinsec – ţinând seama de aceste texte doar, şi dacă 
s-ar fi păstrat cu credincioşie aceste principii ale bisericii, aşa cum a făcut Isus Hristos în această lume, ar fi 
existat, sau ar fi putut să existe vreodată papalitate?Ar fi putut exista aşa ceva cum e fiara? Ar fi putut exista 
vreodată aşa ceva ca imaginea fiarei? Nu. Aceasta este foarte real. Pe această bază, deci, după cum violarea 
acestor principii în mod inevitabil a dat atunci naştere fiarei, acum, violarea aceloraşi principii nu poate să 
ducă altundeva decât la apariţia chipului fiarei. Papalitatea nu a apărut pentru că oamenii, creştinii declaraţi 
din imperiul roman, ar fi fost mai răi decât alţi creştini declaraţi; nu aceasta este cauza. Ci violarea celor mai 
bune principii care au existat vreodată în lume este cea care a provocat apariţia celui mai rău lucru care a 
existat vreodată în lume. Iar când Dumnezeu a chemat lumea încă odată la El, la respectarea principiilor 
creştinismului, prin lucrarea Reformaţiunii şi a restabilit principiile creştinismului în contrast cu cele ale 
fiarei, aceasta a dus la naşterea Protestantismului. Iar când protestanţii declaraţi violează din nou aceste 
principii, aceasta duce la acelaşi lucru, la imaginea desăvârşită a originalului care a apărut prin violarea întâia 
dată a acestor principii. 

A fost demonstrat de două ori înaintea lumii că violarea acestor principii descoperite în versetele pe 
care le-am citit nu face altceva decât să aducă blestemul asupra lumii prin acel spirit de fiară papală. Atunci 
ce lucru este cel mai de evitat pentru oricine poartă numele lui Hristos? Violarea acestor principii. Şi ca să ne 
întoarcem la adventiştii de ziua a şaptea, ce avem noi de făcut este să ne lipim pentru totdeauna de aceste 
principii şi să le susţinem, pentru că dacă vor fi violate chiar de adventişti de ziua a şaptea se va ajunge la 
aceleaşi fapte ale papalităţii, tot aşa ca şi prin protestanţi sau catolici. 

Aşa că, repet, nu faptul că acei creştini declaraţi din imperiul roman ar fi fost mai răi decât alţi oameni 
de pe pământ, a făcut ca papalitatea să fie aşa de rea cum este. Şi nu din cauză că liderii bisericii protestante 
din această ţară ar fi mai răi decât alţii, se face chipul fiarei care îşi desfăşoară acţiunile sale nemiloase, ci din 
cauză că acei oameni au violat principiile care au fost stabilite pentru binele lumii, iar violarea lor nu poate 
să facă altceva decât să aducă blestemul asupra lumii. Chiar dacă ele ar fi violate de adventiştii de ziua a 
şaptea, aceasta ar fi tot un blestem – este un blestem indiferent cine le violează. 

Încă un verset, apoi vom încheia lecţia la jumătatea ei: Ioan 17:9: “Mă rog pentru ei”. Isus se roagă 
pentru ucenicii Săi, despre care spune Tatălui: “Tu i-ai scos din mijlocul lumii.” “Mă rog pentru ei; nu Mă 
rog pentru lume.” Se poate ca un om ale cărui afecţiuni, atenţie şi activitate sunt legate de această lume şi de 
problemele ei să aibă beneficiu din această rugăciune? Nu. “Eu mă rog pentru ei; nu mă rog pentru lume, ci 
pentru cei pe care Mi i-ai dat Tu, căci ei sunt ai Tăi.” Mi i-ai dat din lume. I-ai luat din lume. Mi i-ai dat Mie. 
Mă rog pentru ei. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Orice om care vrea să beneficieze 
de această rugăciune trebuie să fie separat de lume, de lucrurile acestei lumi, de problemele lumii acesteia – 
sentimentele sale să nu fie legate de această lume – aşa cum a trăit şi Isus Hristos, căci “ei nu sunt din lume, 
după cum nici Eu nu sunt din lume.” 
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Lecţia noastră s-a încheiat aseară cu exemplul lui Hristos şi modul în care a acţionat când a fost 

solicitat să calce linia ce trasa hotarul misiunii de ambasador. Vom începe în seara aceasta cu Ioan 20:21. 
„Apoi Isus le-a zis din nou: Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”. 
Când lui Isus I s-a cerut să facă lucrarea unui judecător sau împărţitor peste oameni, El a refuzat. 

Acum El zice: “Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Să citim în alt verset cum trebuie 
să fie creştinul în lume. 1Ioan 4:17: “Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” Aceste versete sunt 
doar exprimări diferite ale aceluiaşi adevăr pe care l-am studiat seara trecută. “Ei nu sunt din lume, după cum 
nici Eu nu sunt din lume”. După ce am auzit în această seară experienţa spusă de fratele Holster din Elveţia, 
vi se pare că exagerăm cu aceste versete dacă le citim aşa cum sunt şi dacă acceptăm principiul cuprins în 
ele? Aşa cum s-a spus în Review and Herald din această săptămână, casa noastră de editură a fost fondată în 
Elveţia pentru motivul că s-a presupus că acolo va fi mai multă libertate şi că acolo ne va fi mai favorabil să 
ne desfăşurăm lucrarea pentru un timp mai îndelungat. Chiar şi în Statele Unite se consideră că această ţară 
este ţara libertăţii. Este adevărat, aşa a fost. Dar acum Statele Unite şi Elveţia sunt cele două ţări în care 
există mai multă persecuţie şi mai multe rele chiar decât în Rusia. Nu demonstrează îndeajuns aceste 
experienţe pe care le-am auzit în această seară, ca o lecţie, că atunci când avem vreo legătură cu aceste 
probleme lumeşti sau când ne sprijinim în vreun fel pe ele, ne sprijinim pe o trestie frântă, şi cu cât mai 
repede ne vom găsi refugiul şi singura încredere în Dumnezeu, fiind legaţi doar de împărăţia Sa, de Legile 
Sale şi de principiile descoperite în ele, cu atât va fi mai bine? 

Altfel spus, principiul nu ne arată cât de mult ne putem conforma sau lega de guvernele şi monarhiile 
pământeşti, ci cât de departe să ne ţinem de ele. Noi nu trebuie să căutăm să aflăm cât de mult ne putem 
apropia fără a ne compromite, ci cât de departe să stăm pentru a fi în siguranţă deplină. Acesta este 
principiul. Cele zece porunci sunt interdicţii. Una dintre ele spune “să nu ucizi”. Porunca nu spune că avem 
voie să facem cât de mult rău putem face unui om numai să nu-l ucidem, ci când spune să nu ucidem pe 
nimeni, ne spune că nici măcar să nu avem vreun gând care dus până la concluzia sa logică ar putea provoca 
moartea cuiva. Când spune “să nu preacurveşti”, nu spune că ne putem apropia oricât de mult de o persoană 
numai să nu comitem fapta, ci ne spune că nu putem nici măcar să ne gândim asupra acestei fapte fără să o fi 
şi comis. 

“Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: “să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii”. 
Dar Eu vă spun că orişicine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice 
fratelui său: “prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului, iar oricine îi va zice “nebunule”, va cădea sub 
pedeapsa focului gheenei.” 

Dacă un om gândeşte despre un altul că este nebun, şi îl clasifică drept nebun, iar apoi exprimă aceasta 
în cuvinte: “nebunule”, face o crimă, şi răsplata sa va fi focul gheenei. 

Despre ce vorbeşte aici Mântuitorul? El prezintă însemnătatea cuvântului “să nu ucizi”. Şi când 
Dumnezeu spune: “să nu ucizi”, El interzice să cugeţi sau să spui cuvinte care în cele din urmă ar putea duce 
la uciderea cuiva, sau care i-ar face rău. 

“Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: “să nu preacurveşti”. Dar Eu vă spun că oricine se uită la o 
femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” 

Ce a făcut? Nu a făcut altceva decât să privească şi să cugete. Atâta tot. Dar deja a comis adulterul. De 
aceea, prin interdicţia de a înfăptui adulterul, El interzice orice privire sau gând care, urmate, ar putea 
conduce la faptă. 

Legea lui Dumnezeu are rolul de a controla acţiunile, prin ţinerea sub control chiar a izvorului 
gândurilor. Acesta este principiul pe baza căruia Biblia acţionează asupra oamenilor. Iar în ce priveşte 
principiul pe care îl studiem – separarea între religie şi stat – voia lui Dumnezeu este ca poziţia pe care o 
luăm să fie pe baza principiului Bibliei, şi acesta nu poate să ducă în nici un fel la vreo unire între biserică şi 
stat, sau religie şi stat. Dacă poziţia noastră este de aşa fel încât drumul urmat poate să conducă la o unire a 
bisericii cu statul, atunci suntem pe o cale greşită – nu avem un principiu corect. Dacă cineva acceptă un 
subiect sau face declaraţii care, urmate până la acţiunea lor finală, ar putea duce la o unire între biserică şi 
stat, atunci acela învaţă unirea bisericii cu statul. De aceea, dacă vrem să fim feriţi de aşa ceva, dacă vrem să 
stăm departe de aşa ceva, astfel încât cuvintele, învăţăturile şi proclamaţia noastră în faţa lumii să fie o 
mărturie a lui Dumnezeu împotriva fiarei şi chipului ei, şi mărturia adevărului aşa cum este în Isus, atunci 
trebuie să găsim şi să ne menţinem o astfel de poziţie în care să fie imposibil, ca în vreun fel, să înclinăm 
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către vreo unire între biserică şi stat. 
Am văzut, şi aţi fost de acord, şi oricine trebuie să fie de acord, că dacă aceste principii care sunt 

cuprinse în textele pe care le-am citit seara trecută ar fi fost urmate întotdeauna de urmaşii lui Isus, ar fi fost 
imposibil să apară vreodată papalitatea în lume, iar dacă aceste principii ar fi fost urmate de protestantism 
din ziua când Luther a sunat din trâmbiţa lui Dumnezeu şi până azi, şi în continuare, ar fi imposibil ca 
vreodată să apară aşa ceva cum este chipul fiarei. 

Ei bine, acum ştim cu toţii că violarea principiilor aflate în acele texte a dat naştere papalităţii şi dă 
naştere chipului papalităţii, şi este imposibil ca violarea lor să ducă la altceva. Primul pas făcut pe acest drum 
îi implică pe toţi ceilalţi care urmează, de la primul pas făcut în dezvoltarea papalităţii şi până acum. 

Mai este un verset pe care îl putem citi în legătură cu aceasta. Marcu 12: 29,30. Când a fost întrebat 
care este cea dintâi poruncă din Lege, “Isus a răspuns: Cea dintâi este aceasta: “Ascultă Israele! Domnul, 
Dumnezeul nostru este un singur Domn”; şi “să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta.”” 

Pe acestea orice om trebuie să le consacre lui Dumnezeu, în orice moment. Atunci, cât mai rămâne 
pentru a sluji Cezarului? “Daţi dar Cezarului ce este al Cezaruluui, şi lui Dumnezeu ce este al lui 
Dumnezeu”. O mică parte din banii creştinului – impozitul – aparţine Cezarului. Dar creştinul însuşi aparţine 
lui Dumnezeu. Cât de mult din creştin este al lui Dumnezeu, dacă recunoaşte acest drept al lui Dumnezeu 
asupra sa? Sigur că, toţi oamenii sunt ai lui Dumnezeu prin creaţie şi prin răscumpărare, dar creştinul 
recunoaşte dreptul lui Dumnezeu asupra sa, şi se predă cu totul lui Dumnezeu pentru a fi creştin. Pentru a 
intra în această poziţie omul trebuie să se nască din nou sau, dacă nu, nu poate vedea împărăţia lui 
Dumnezeu, iar această împărăţie nu este din lumea aceasta. Şi pentru că ascultarea de poruncile lui 
Dumnezeu cere ca omul să se supună total lui Dumnezeu, nu mai rămâne nimic din om pentru a sluji 
Cezarului. 

Priviţi puţin versetul pe care tocmai l-am citit: “cu toată mintea ta (tot cugetul tău)”. Când această lege 
este împlinită în mine, cât din mintea mea va mai rămâne pentru cursele politice, pentru a trage sforile în 
afacerile municipale, pentru a mă zbate să fie ales cutare sau cutare, sau pentru a căuta ca eu să fiu ales într-o 
anumită slujbă sau poziţie în oraş sau în stat? 

“Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău … cu tot cugetul tău.” Dar dacă eu îmi scindez mintea, ca să 
îmi ocup o parte din ea cu aceste lucruri, iar restul îl dau Domnului – ce se spune despre omul cu două feţe 
(cu două minţi – engl.)? “Este nestatornic în toate căile sale”. “Un astfel de om să nu se aştepte să primească 
ceva de la Domnul”. “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni”. Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi acestei lumi; 
nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi Cezarului. 

Cum s-a amintit mai înainte, aceasta nu spune că nu trebuie dat impozitul Cezarului. Hristos a poruncit 
aceasta, iar acesta este doar o parte din banii care sunt emişi de Cezar şi poartă însemnele lui. Însă slujba 
noastră, noi înşine, tot ce este din noi, aparţine lui Dumnezeu. Creştinii sunt supuşi stăpânirilor, oricare ar fi 
ele, dar ei slujesc numai lui Dumnezeu. Şi chiar această supunere faţă de puterile care sunt pe pământ este 
doar în domeniile din afara conştiinţei faţă de Dumnezeu. Dumnezeu spune că El trebuie să aibă toată inima 
noastră. 

Mai rămân asupra subiectului legat de fiară şi copia ei, şi de toate aceste mişcări care ne-au fost 
descrise în primele două lecţii, care arată starea actuală a fiarei şi copiei ei în Statele unite. Noi studiem 
motivele pentru care sunt rele lucrurile pe care le fac acele persoane. Studiem motivele pentru care este rău 
ca bisericile să intervină în lucrările politice ale oraşelor, şi prin aceasta în cele ale ţării, având intenţia să 
controleze naţiunea. Căci, aşa cum am mai spus, nu este destul să spunem oamenilor că acest lucru este rău. 
Noi trebuie să le arătăm că este rău, dar trebuie să le arătăm din Cuvânt că acest lucru este rău, ca ei să poată 
şti de la Dumnezeu ce este drept şi, cunoscând ce este bine, să ştie ce este rău. 

Încă ceva. Ştiţi că în Scripturi biserica este numită trupul lui Hristos, iar Hristos este capul bisericii. 
Nu e nevoie să deschidem şi să citim versetele; există multe care spun aceasta şi voi sunteţi familiarizaţi cu 
ele. Astfel, dacă biserica este trupul lui Hristos, iar El este Capul, atunci, în mod practic şi literal, nu este 
biserica Hristos în lume? Dar Hristos ne-a învăţat, şi Scripturile învaţă, separarea între biserică şi stat. Hristos 
spune, “Eu nu sunt din lumea aceasta.” 

Din întâmplare este o tablă neagră aici, aşa că o voi folosi, reluând ilustraţia de data trecută cu lumina 
şi întunericul. Această lume este întuneric, aici sunt conducătorii întunericului acestei lumi. “Odinioară şi voi 
eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi ca nişte copii ai luminii”. Să zicem că această 
tablă reprezintă lumea întunecată, mai puţin acest semn alb de pe ea. Când a venit Hristos în lume, lumina a 
strălucit în lume. Cuvântul profetului spusese despre Galileea: “Poporul care umbla în întuneric, vede o mare 
lumină.” Să zicem că această linie albă de pe tablă reprezintă linia de separare între lumină şi întuneric. De 
această parte este lumina. Aici este Hristos. Dincolo este lumea întunecată, lumea întunericului. Acum, El 
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zice că împărăţia Sa nu este din lumea aceasta. Împărăţia lui Dumnezeu este împărăţia luminii şi slavei. El 
este Împărat aici, şi “împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. 

De ce parte a acestei linii este biserica? Acolo unde este Hristos. Căci am văzut că El este biserica. 
Biserica este El Însuşi în lume. Aşadar aici în lumină este biserica, aici este Hristos. Dincolo în întuneric sunt 
statele, guvernele; ele sunt cu totul ale acestei lumi. Nici un guvern care a existat vreodată pe pământ nu va 
intra în cer. Hristos este separat de ele. El a refuzat, la modul absolut a refuzat, să exercite slujba de judecător 
sau de împărţitor asupra lucrurilor care aparţin de drept acestor state sau guverne. 

Altceva. Cineva I-a oferit cândva “toate aceste împărăţii ale lumii”. De ce nu a acceptat această ofertă, 
să devină în acest fel, prin dar, conducătorul tuturor guvernelor, monarhiilor acestei lumi, ca apoi să le 
dirijeze şi, prin mijloace politice, să “regenereze societatea”, să “salveze oraşele”, să reformeze primarii, 
guvernatorii, preşedinţii, regii şi împăraţii, şi astfel să “salveze” lumea? De ce nu a făcut-o? Pentru că aceasta 
nu ar fi făcut altceva decât să fixeze lumea în ruina ei pentru eternitate. 

Hristos nu a acceptat aşa ceva. Nu putea să o facă. I s-a oferit scaunul de guvernator, stăpânirea asupra 
tuturor împărăţiilor lumii. Dar nu le-a primit. Dar iată că, în zilele noastre, aceşti lideri ai bisericii le strâng în 
braţe şi se luptă ca să le obţină. Dacă toţi creştinii, din zilele lui Hristos până acum, s-ar fi purtat faţă de 
împărăţiile lumii cum a făcut Hristos, ar fi putut exista papalitatea? Nu. Ar fi putut exista o copie a ei? 
Imposibil. Atunci, care este locul pe care trebuie să-l ocupe creştinii în această problemă? Acel loc în care a 
stat şi El, refuzând să aibă ceva de a face cu împărăţiile acestei lumi. 

Un alt aspect pe care trebuie să-l amintim, în această seară, este acela că aceşti şefi ai bisericii, 
Reformatorii Naţionali, fac toate acestea ca să “regenereze oraşele”, să “salveze statul”, să “salveze naţiunea 
în interesul societăţii, pentru prosperitatea regatelor şi naţiunilor şi pentru progresul civilizaţiei, iar acestea 
vor duce la refacerea prosperităţii, gloriei şi exaltării bisericii”. Iar ei spun că “dacă această linie de separare 
între biserică şi stat va fi menţinută, ce va fi cu civilizaţia? Cum va mai influenţa biserica lumea?” Ei aduc ca 
argument faptul că biserica de aceea se află în lume pentru a face bine lumii. Iată, oraşele, statele,regatele, 
naţiunile, toate sunt corupte, iar biserica trebuie să aibă o influenţă asupra lor, în mod obligatoriu. Dar dacă 
ea trebuie să fie separată de ele, cum le va putea influenţa în vreun fel spre bine? Acestea sunt întrebările pe 
care ei le ridică şi argumentele pe care le folosesc. 

Ei bine, răspunsul la toate acestea este că doar printr-o totală separare de ele este singurul fel în care ea 
ar putea să le influenţeze cu adevărat spre bine. Biserica va influenţa lumea; va influenţa regate, va influenţa 
naţiunile şi popoarele lor atunci, şi doar atunci, când este cu credincioşie biserica lui Hristos, şi când nu este 
din lume aşa cum nici El nu este din lume. Când ea nu este aşa, le va influenţa şi în acel caz – este adevărat – 
însă doar spre ruina lor. 

O spun ca pe un principiu că scopul creştinismului nu este de a civiliza pe nimeni. Creştinismul 
ţinteşte doar la creştinarea oamenilor. Şi este mai bine, de o mie de ori, să fie un singur sălbatic creştinat, 
decât o întreagă naţiune de creştini sălbatici. Aceasta pare paradoxal, admit. De aceea daţi-mi voie să mă 
explic, căci este corect. Marea pricină de laudă a papalităţii este că ea este civilizatorul popoarelor – chiar 
mama, temelia şi suportul civilizaţiei. Să zicem că un misionar papal merge în mijlocul unui trib sau popor 
de sălbatici. Poate că îl convinge pe rege sau pe şef să accepte învăţăturile catolice. S-ar putea într-adevăr ca 
apoi să-i facă să îmbrace haine, să-i înveţe să construiască pentru a avea case, să-şi îngrădească terenurile, să 
are pământul, schimbându-le modul de viaţă din cel sălbatic în unul civilizat. S-ar putea chiar să-I oprească 
de la războaie – cu excepţia celor “pentru credinţă”. În acest sens, ei sunt civilizaţi. Şi pe baza acestui fapt 
biserica îi numeşte pe toţi aceştia creştini. Ei sunt învăţaţi să se considere creştini. Alţi păgâni şi alţi sălbatici 
îi privesc drept creştini şi îi socotesc ca atare. Şi astfel acolo apare “o naţiune creştină”. Dar realitatea este că 
ei în dispoziţiile lor fundamentale nu sunt schimbaţi. În inimă ei sunt tot sălbatici şi, când se va ivi ocazia, 
îndeosebi în interesul “credinţei”, se vor dovedi a fi complet sălbatici. Există dovezi din abundenţă că 
nicăieri nu a existat pe pământ o sălbăticie mai cruntă, nici chiar între sălbatici, decât cea care a existat timp 
de veacuri în imperiul Roman în timpul de culme al dominaţiei papale. Este imposibil ca oamenii să fie mai 
sălbatici decât au fost acei campioni ai ortodoxiei. Aceasta înţeleg eu prin expresia “creştini sălbatici”. 

Pe de altă parte, să zicem că un misionar creştin, sau un simplu creştin merge într-un popor de 
sălbatici, care trăiesc în păduri neatinse de civilizaţie, şi le prezintă evanghelia lui Isus Hristos în dragostea 
lui Dumnezeu. Să zicem că unul dintre aceşti sălbatici se converteşte la Isus Hristos. S-ar putea ca el să 
poarte încă hainele sale de sălbatic, sau chiar să nu aibă haine; s-ar putea să nu ştie nimic despre zidirea unei 
case sau a unui gard, sau altceva de acest fel care este cuprins sub denumirea de civilizaţie, dar el este 
creştin. Sălbaticul a fost scos din inima sa. Totuşi, după gândirea lumii, după cum privesc oamenii lucrurile 
şi după cum le raportează la civilizaţie, el ar fi considerat doar un sălbatic. Dar este creştin şi fiind creştinat, 
în chiar natura lucrurilor este civilizat, şi cu siguranţă, dacă continuă să trăiască astfel, vor apărea şi formele 
exterioare ale civilizaţiei la timpul lor. Aceasta înţeleg eu prin expresia “sălbatic creştin”. Şi la aceasta mă 
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refer când spun că un singur sălbatic creştin este mai valoros decât o întreagă naţiune de astfel de creştini 
sălbatici. 

Dacă civilizaţia ar fi fost ţinta şi obiectul creştinismului, nu ar fi avut nici un rost în lume în timpul şi 
în locul în care a apărut. Aş vrea să vă gândiţi la aceasta. Nu erau Iudeii civilizaţi? 

Şi dacă socotiţi că Iudeii nu se ridicau la standardul de civilizaţie plăcut acestor Reformatori Naţionali, 
să privim la Grecia şi la Roma. Care era poziţia Greciei şi a Romei la acea vreme faţă de civilizaţie? Ei erau 
atât de vestiţi pentru civilizaţia lor şi pentru tot ceea ce ţine de civilizaţie, încât naţiunile civilizate din zilele 
noastre sunt doar copii ale civilizaţiei, ale artei, splendorii, legilor şi formelor de guvernare ale grecilor şi 
romanilor. Din acest motiv afirm că dacă civilizaţia ar fi fost subiectul creştinismului, dacă acesta ar fi în 
orice sens scopul creştinismului şi al lucrării creştine, atunci creştinismul nu şi-ar fi găsit rostul în timpul şi 
în locul în care a apărut în lume. Deoarece atunci a existat un nivel al civilizaţiei pe care lumea nu l-a mai 
atins niciodată de atunci. Dar cum erau oamenii? Erau păgâni. Şi evanghelia a fost trimisă acelor păgâni 
civilizaţi, tot aşa cum a fost trimisă oricărui păgân sălbatic de pe pământ. Şi dacă ar fi să facem o diferenţă 
între acei păgâni, cei civilizaţi aveau mai multă nevoie de evanghelie decât păgânii sălbatici. 

Este real că evanghelia contribuie într-o mare măsură la civilizarea oamenilor, deşi nu este făcut nici 
un efort prin mijloacele evangheliei pentru a civiliza. Adică: dacă evanghelia, care a fost dată lumii doar 
pentru a creştina oamenii, este folosită doar pentru a-i civiliza, nici măcar nu-i va face civilizaţi; în timp ce 
dacă acea evanghelie care este dată lumii doar pentru a creştina oamenii, va fi folosită doar pentru acest scop 
de a-i creştina, atunci îi va încreştina pe oameni, iar drept consecinţă îi va şi civiliza. 

Este mereu aceeaşi poveste veche. Dacă luaţi lucrurile pe care Dumnezeu le dă pentru scopul cel mai 
înalt care poate fi menţionat sau gândit şi, dacă le folosiţi în alt scop, veţi da greş în scopul pentru care le 
folosiţi, în timp ce dacă le folosiţi doar pentru scopul pentru care Dumnezeu le-a dat, atunci veţi realiza acel 
scop, şi veţi avea şi roadele binecuvântate ale aceluia, şi pe deasupra şi celelalte lucruri. Biblia este plină de 
ilustraţii ale acestui principiu, toate fiind cuprinse în acest cuvânt: “căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu 
şi neprihănirea Lui, şi toate celelalte vi se vor da pe deasupra.” 

De aceea, creştinii nu trebuie să urmărească să-i civilizeze pe oameni ci doar să îi încreştineze, iar 
civilizaţia va veni apoi, pe deasupra. Creştinii nu trebuie să caute să îi civilizeze pe oameni cu scopul de a-i 
încreştina. Creştinii caută să îi creştineze pe oameni cu scopul de a-i salva. Şi, repet, aceşti Reformatori 
Naţionali, lucrând pentru ceea ce ei numesc progresul civilizaţiei, interesele civilizaţiei, încercând să lege 
statul de biserică, lucrează pur şi simplu pentru ruina civilizaţiei, ruină care deja se vede. Acest efort al lor va 
sfârşi în schimbarea elementelor civilizaţiei, chiar aşa dezvoltate cum sunt, în cele mai sălbatice diavolii, în 
chipul fiarei. 

Niciodată nu trebuie să permitem să fim înşelaţi prin astfel de argumente. Spuneţi acest fapt şi arătaţi, 
prin păstrarea cu statornicie a liniei între biserică şi stat, care desparte cerul de pământ, că biserica lui Hristos 
– Isus Hristos lucrează în lume prin toţi membrii trupului Său, care formează biserica, pentru creştinarea lor, 
pentru salvarea lor. 

Învăţaţi-i pe toţi că biserica ce îşi devotează toate puterile ei, tot cugetul ei şi toată puterea ei acestui 
unic scop, va influenţa lumea, popoarele şi naţiunile – eram gata să spun, infinit mai mult decât o va face în 
celălalt fel. Dar ea nu-i va influenţa deloc spre bine în celălalt fel. În acest fel ea va influenţa lumea doar spre 
bine, în timp ce, dacă se îndepărtează de aceasta doar cât grosimea unui fir de păr, influenţa ei spre bineva fi 
schimbată în ceea ce este rău. 

Una este lucrarea lui Hristos, cealaltă este a antihristului. Lucrarea bisericii, scopul creştinismului, nu 
este civilizarea, ci salvarea doar prin credinţa în Domnul nostru Isus. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 5 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
După încheierea întâlnirii de seara trecută, s-a pus o întrebare care cere atenţia noastră, în legătură cu 

remarcile pe care le-am făcut, despre influenţa creştinismului în civilizarea oamenilor dincolo de limitele 
celor pe care îi creştinează. Aceast lucru este real, şi găsim o ilustraţie potrivită în creştinismul din timpul 
imperiului roman, ceea ce va răspunde întrebării şi, deasemenea, va ilustra şi principiul. 

Când a apărut creştinismul în imperiul roman, nu se cunoştea nimic despre drepturile conştiinţei. De 
fapt nu se cunoştea nimic despre drepturile individului, de nici un fel, iar pentru că dreptul la conştiinţă este 
cel mai important dintre toate drepturile, sigur că acesta era cel mai puţin cunoscut. Creştinismul nu 
înseamnă nimic fără dreptul la o conştiinţă liberă. Aceasta era unica cerinţă a sa care era mai presus de orice 
altceva şi, desigur, le includea pe toate celelalte, atunci când a apărut în imperiul roman. Lupta între 
creştinism şi toată puterea imperiului roman s-a desfăşurat în jurul cerinţei creştinilor de a li se respecta 
dreptul la libertatea conştiinţei, pe care imperiul îl nega deoarece nu ştia nimic despre el. 

Roma zicea: “Ce spune legea, aceea este drept”. “Şi din ce spune legea, din ea însăşi, din felul în care 
este formulată – numai de acolo înţelegem ce este bine şi ce este rău. Ce spune legea să facem, aceea este 
bine, iar ceea ce interzice, aceea este rău, şi acesta este motivul pentru care un lucru este bun sau rău.” 

Dar creştinul spunea: “Ce spune Dumnezeu că e bine, aceea este bine, iar ce spune Dumnezeu că este 
rău, aceea este rău”. 

În gândirea Romei statul era Dumnezeu, de unde şi maxima: “Vocea poporului este vocea lui 
Dumnezeu”. Pentru că legea era vocea poporului, de aceea legea era vocea dumnezeului roman. Din acest 
motiv când creştinul nega dumnezeul roman şi susţinea dreptul la libertatea de conştiinţă faţă de adevăratul 
Dumnezeu, el devenea judecător cu privire la ceea ce e bine sau rău în legea care pentru gândirea romană era 
testul însuşi al binelui şi răului. 

Lupta a continuat timp de 250 de ani, după care s-a încheiat cu recunoaşterea dreptului la libertatea 
conştiinţei. De atunci încoace aceste principii ale creştinismului au impresionat atât de mult pe păgânii, care 
nu pretindeau a fi altceva decât păgâni, încât au consfinţit drepturile conştiinţei. Iar când opoziţia a pus mâna 
pe puterea civilă şi a început să o folosească în interesul a ceea ce ei numeau religie creştină, atunci păgânii 
au pledat pentru dreptul la libertatea conştiinţei! 

Aceasta este. Creştinismul, principiile creştinismului, a creştinat o mulţime de oameni. Creştinarea 
acestor oameni a fixat în ei, în integritatea lor, drepturile conştiinţei, iar acestea erau atât de ancorate în ei 
încât erau gata mai bine să moară decât să cedeze. Acesta era creştinismul veritabil. Cei care au fost 
încreştinaţi, prin integritatea lor în susţinerea acelui principiu cu preţul oricărei pierderi, i-au impresionat pe 
păgâni până acolo că au ajuns şi ei să pledeze în favoarea acelui drept, când s-a ivit ocazia. În acest fel 
creştinismul a încreştinat pe mulţi şi pe ceilalţi i-a civilizat. 

Aceasta ilustrează principiul pe care îl studiem, şi anume: creştinismul, dacă este păstrat cu 
credincioşie de cei care îl mărturisesc, va exercita prin aceasta asupra celor ce nu sunt creştinaţi, asupra celor 
ce nu au nici o pretenţie că ar fi creştini, o influenţă spre bine care îi va ridica mai presus de sălbăticie şi mai 
presus de principiile de bază şi de căile păgânismului civilizat. 

Macaulay a descoperit acest principiu şi l-a exprimat într-o frază care este una dintre cele mai pline de 
forţă decraţii umane existente în literatură în favoarea creştinismului. Scriind despre India, într-un anumit loc 
face următoarea remarcă: “Nu trebuie ca cineva să fie creştin pentru a dori ca creştinismul să fie răspândit în 
India”. Aceasta spune totul. Creştinul vrea să fie răspândit creştinismul în India, de dragul lui Hristos şi al 
sufletelor care vor fi încreştinate. Cel care nu este creştin poate dori la fel de bine să fie răspândit 
creştinismul în India, de dragul bieţilor păgâni care vor fi educaţi, chiar dacă nu devin creştini. Aceasta e 
ideea. 

Partea cea rea, însă, a fost întotdeauna şi este ca creştinismul să nu fie primit şi susţinut, de către cei ce 
îl mărturisesc, pentru ceea ce este. Lui Dumnezeu nu I se acordă suficient loc în mărturisirea celor ce 
mărturisesc creştinismul. Şi pentru că nu I se acordă suficient loc, nu I se oferă ocazia de a demonstra 
adevărata putere a creştinismului în acei oameni care nu-I cedează locul care Îi aparţine şi în care El ar putea 
dovedi divinitatea creştinismului cu o putere care ar convinge. 

Apoi, când oamenii îşi dau seama că au pierdut acea putere divină şi influenţa ei, încearcă să facă prin 
ei înşişi, prin putere umană, acele lucruri care ar fi fost făcute de Domnul dacă ei doar I-ar fi cedat locul care-
I aparţine în mărturisirea lor. Din această cauză creştinii se văd obligaţi să se afirme şi să facă legi, sau să 
intre în funcţii de conducere, sau să-i dirijeze şi să dicteze celor din conducere ce fac legile. Şi toate acestea 
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pentru a da lucrurilor “o înfăţişare creştină”, pentru a le face influente în elevarea poporului, şi pentru a 
aduce oraşele, statele şi naţiunea pe calea cea bună. Dar prin aceasta ei se pun în locul lui Hristos, în locul lui 
Dumnezeu. Şi aceasta este papalitatea, este fiara sau chipul ei, sau una sau alta în funcţie de situaţie, oriunde 
apar. 

Fie ca cei care poartă Numele lui Hristos să o facă într-o astfel de integritate, în astfel de supunere 
totală faţă de Dumnnezeu, încât să-I dea lui Dumnezeu şi numai Lui tot locul ce Îi aparţine. Fie ca toată 
influenţa să fie a Sa, fie ca numai la El să privim şi să depindem numai de El, ca El să facă totul în toate. 
Atunci creştinii vor vedea puterea lui Dumnnezeu astfel manifestată încât le va fi ruşine să se afirme ei, ca ei 
să formeze sau să dea ei o înfăţişare influenţei creştinismului. 

Când oamenii nu-I dau lui Dumnezeu locul ce I se cuvine şi, ca urmare, nu văd ceea ce ar dori să vadă, 
este foarte firesc ca ei să înceapă să creadă că sunt mai buni decât Domnul şi că pot să facă mai bine decât 
face El. Astfel se văd obligaţi să facă ei lucrurile în care creştinismul lor a dat greş. Dar aceasta, repet, şi se 
poate vedea foarte clar, înseamnă pur şi simplu a-L da afară pe Dumnnezeu şi a se pune pe ei în locul Său. 
Şi, părăsindu-L pe El, ei părăsesc puterea Sa, iar prin faptul că se pun în locul Său, ei exercită puterea lor 
personală, care este lumească, pământească, senzuală şi în cele din urmă diabolică. 

Să mai facem un pas în studiul nostru despre rostirea soliei împotriva fiarei şi chipului ei, să facem 
acest pas pornind iarăşi de la principiul ambasadorului. “Noi suntem trimişi împuterniciţi (ambasadori) ai lui 
Hristos.” 

După cum am văzut în altă lecţie, un ambasador nu este trimis într-o altă ţară ca să se amestece sau să 
se ocupe cu treburile interne sau cu interesele politice ale acelei ţări, ci să se îngrijească de interesele propriei 
ţări în acea ţară. Noi suntem ambasadori ai lui Hristos. Toată atenţia creştinilor trebuie să fie axată pe 
interesele împărăţiei lor, şi să se îngrijească de acestea în ţara de pe pământ unde locuiesc. Căci, dacă suntem 
creştini, “suntem străini şi călători”, ţara noastră, de care aparţinem, este dincolo. 

Subiectul din seara aceasta este un studiu asupra drepturilor pe care le avem ca adventişti de ziua a 
şaptea, ca ambasadori ai lui Hristos, ca cetăţeni ai împărăţiei cereşti, în ţările şi naţiunile de pe pământ în 
care locuim – drepturi pe care le avem de a ne opune lucrurilor cărora va trebui să ne opunem, şi cu care ne 
vom întâlni în curând. 

Experienţele pe care le-am auzit de la fratele Holser nu se poate să nu fie studiate foarte amănunţit de 
către adventiştii de ziua a şaptea din Statele Unite. Dumnezeu ne oferă principiile şi ne pregăteşte dinainte 
pentru ceea ce e tot atât de sigur că va veni, pe cât este de sigur că va răsări soarele. În providenţa Sa, 
Domnul i-a pregătit pe fraţii şi surorile din Elveţia pentru actuala criză, aşa cum ne-a relatat fratele Holser. Şi 
dacă noi nu acceptăm principiile în această ţară, şi nu ne concentrăm gândurile şi străduinţa asupra acestor 
principii, ca să înţelegem ce ne învaţă Dumnezeu în aceste vremuri şi prin aceste lucruri, criza va veni peste 
noi şi ne va găsi nepregătiţi. Pericolul este să pierdem esenţa şi să dăm greş acolo unde Dumnezeu vrea să fie 
un succces. Nu ne putem permite aşa ceva. 

Un ambasador, deci, în ţara unde se află, are misiunea de a se ocupa de interesele ţării sale în ţara în 
care este, în problemele care îi pot afecta pe supuşii ţării sale. De aceea, dacă ţara în care se află elaborează 
legi sau adoptă un curs politic ce va încălca drepturile poporului ţării sale, el are dreptul, şi este de datoria 
lui, să protesteze. El are dreptul să atragă atenţia asupra principiilor care sunt violate de guvern în adoptarea 
unor astfel de legi sau curs politic. E adevărat că guvernul este independent şi suveran în domeniul său şi 
poate elabora legi care îi par a fi eficiente. Aceste legi îi pot afecta pe cetăţenii ţării sale şi le pot produce 
greutăţi. Dar, în impunerea acestor legi, este locul şi dreptul cetăţeanului sau ambasadorului să le observe şi 
să insiste ca procedurile de impunere să fie la fiecare pas în strict acord cu jurisprudenţa proprie a guvernului 
respectiv şi cu principiile pe care se bazează legile. 

Orice creştin are dreptul să protesteze împotriva oricărui guvern pământesc ce face legi legate de 
subiectul religiei! Acest subiect este în afara jurisdicţiei lor. Aşa ceva este o invazie în domeniul împărăţiei 
lui Dumnezeu şi încalcă drepturile poporului împărăţiei lui Dumnezeu. De aceea, orice ambasador al lui 
Hristos are dreptul inalienabil de a protesta împotriva unor astfel de acte din partea oricărui guvern de pe 
pământ. 

Dar, bazându-se pe puterea lor şi pe dreptul lor afirmat de a elabora legi, aceste guverne întrec măsura 
elaborând legi cu privire la religie, după care ne arestează şi ne duc în faţa tribunalelor pentru violarea 
acestor legi. Când se întâmplă aşa ceva, noi avem dreptul să insistăm ca ei să se conformeze strict propriilor 
legi şi principiilor constituţionale pe care este fondat guvernul. Cetăţeanul cerului, creştinul, are dreptul să 
facă aceasta, pe lângă dreptul său de a protesta împotriva dreptului lor de a face astfel de legi. 

Mai este un gând la care trebuie să privim înainte să deschidem Scriptura pentru a ilustra aceste 
principii. În ce priveşte guvernele pământului, acestea ne consideră cetăţenii sau supuşii lor, chiar şi după ce 
am devenit cetăţeni ai ţării cerului. Cu alte cuvinte, guvernele pământeşti nu recunosc transferul cetăţeniei 
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noastre de la acel guvern la cel ceresc, ceea ce duce adeseori la conflicte. Dacă orice guvern ar recunoaşte 
acest transfer al cetăţeniei, şi dacă ar şterge din registrele cu cetăţeni şi supuşi pe orice om care afirmă a fi 
creştin, atunci nu ar mai fi nici o problemă în acest subiect şi nu ar mai apărea controverse. 

Dar aceste guverne nu fac aşa. Ele vor să-l păstreze pe acel om chiar şi după ce şi-a transferat 
cetăţenia, şi uneori îşi impun dreptul de a-l ţine ca supus, după cum am văzut deja. Ele îşi asumă dreptul de a 
avea control asupra cetăţenilor împărăţiei cerului, ca şi cum ar fi încă cetăţeni ai ţării lor anterioare. Noi ne-
am mutat cetăţenia într-o altă ţară – mă refer acum la adventiştii de ziua a şaptea – şi suntem cetăţeni ai ţării 
cerului. Dar Statele Unite ne socotesc a fi încă cetăţeni ai Statelor Unite, deoarece Constituţia spune că toate 
persoanele care s-au născut aici sau sunt naturalizaţi aici “sunt cetăţeni ai Statelor Unite şi ai statelor în care 
îşi au reşedinţa”. Deşi după propria alegere suntem cetăţeni ai cerului şi nu mai suntem cetăţeni ai Statelor 
Unite, totuşi ei ne socotesc încă drept cetăţeni ai lor. 

În zilele ce vor veni urmează să ajungem în conflict cu legea Statelor Unite şi cu legea statului în care 
suntem – nu pentru că am face ceva rău, ci pentru că ei fac ce este rău. Vom fi arestaţi, persecutaţi, şi ni se va 
cere să respectăm legea şi să ne supunem ei. Când ei fac aceste lucruri, noi, ca ambasadori ai lui Hristos şi ca 
cetăţeni ai împărăţiei lui Dumnezeu, avem acest dublu drept de a protesta împotriva dreptului lor de a face 
legea, pentru că ea încalcă drepturile poporului împărăţiei lui Dumnezeu, căreia aparţinem, şi avem 
deasemenea dreptul să insistăm ca orice pas ce îl vor face să fie în strict acord cu principiile fundamentale, 
constituţionale pe care se zice că se bazează legea. Vă rog să vă gândiţi la aceste lucruri când le găsiţi în 
acest Buletin. Vă rog citiţi-le iar şi iar, pentru că aceste principii privesc în mare măsură interesul nostru. 

Pentru că avem o relatare desfăşurată pe acelaşi teren şi care ilustrează acest principiu de a ţine 
guvernul la principiile sale, atunci când fără voia noastră ne ia sub jurisdicţia sa şi se leagă de noi. 

Să privim ilustraţia Scripturii. 
Saul din Tars se născuse ca cetăţean al imperiului roman, aşa cum noi suntem cetăţeni ai Statelor 

Unite. Când L-a întâlnit pe Hristos s-a născut din nou, devenind astfel cetăţean al împărăţiei lui Dumnezeu. 
Atunci a devenit apostolul Pavel. De atunci încolo el era dependent de Împăratul ţării sale, era supus 
Acestuia, se încredea în El, lăsa ca totul să fie condus de El. Dar a venit o vreme când guvernul roman l-a 
luat sub jurisdicţia sa, iar, când s-a întâmplat aceasta, el a cerut ca fiecare pas făcut să fie conform principiile 
cetăţeniei romane şi cu legea romană. 

În Fapte 21:27 şi în continuare până la 25:11 este o întâmplare interesantă pe care haideţi să o studiem 
acum. Spre deosebire de Iacov, “fratele Domnului”, şi de alţii din Ierusalim care fuseseră în evanghelie 
înaintea lui, Pavel s-a lăsat convins să urmeze o cale ce nu era bună (vezi Schiţe din viaţa lui Pavel) ceea ce 
l-a condus într-o situaţie în care mulţimea s-a dezlănţuit asupra lui, după cum este relatat în Fapte 21:27. 

Cine a stârnit această gloată asupra lui Pavel: Dumnezeu? Duhul Profeţiei ne spune că atunci cînd el 
vorbea cu preotul în legătură cu jertfa care trebuia să fie adusă, o jertfă de sânge, o jertfă pentru păcat ce ar fi 
fost practic o negare a lui Isus Hristos, în acel moment mulţimea s-a dezlănţuit şi l-a împiedicat să o facă. 
Domnul l-a scăpat de consecinţele efortului fraţilor de a-l duce la compromis cu principiul pentru a cărui 
susţinere ajunsese acolo. 

Dar cum a ajuns în mâinile autorităţilor romane? Când a văzut mulţimea dornică să-l ucidă, parcă-l 
aud strigând din toate puterile ca guvernatorul roman să-l scape de mulţime: “Chemaţi-l pe guvernatorul 
roman! Repede, aduceţi soldaţii! Mă vor ucide! Sunt cetăţean roman! Apelez la Cezarul! Repede, grăbiţi-vă, 
chemaţi-l pe căpitanul Templului, ofiţerul roman! Vă rog, nu-i lăsaţi să mă omoare!” 

E corect cum mi-am închipuit? A făcut el aşa? Nu, nu, nu! Şi de ce, nu? Căpitanul Templului era chiar 
acolo şi destul de aproape ca să-l audă strigând, dacă ar fi făcut-o. După legea romană, nu era el cetăţean 
roman? Şi, de aceea, nu era dreptul lui să cheme puterea romană să-l protejeze? El nu a făcut-o în nici un fel. 

Nu! El era al Domnului. Era în mâinile Domnului. Şi voia să-l lase pe Domnul să-I poarte de grijă. 
Aşa că, Duhul profeţiei ne spune că, Dumnezeu l-a luat în mâinile Sale şi l-a ţinut din acea zi până în ziua 
morţii lui, aproape în tot acel timp fiind în închisoare, astfel că biserica a fost lipsită de lucrarea lui 
personală, plină de iubire, datorită atitudinii de compromis în care l-au condus fraţii. 

Acum, este în mâinile autorităţilor romane. A cerut el aceasta? Nu. A pornit el această acţiune? Nu. Şi-
a susţinut cetăţenia romană ca pe un drept pe baza căruia să fie luat şi protejat de autorităţile romane? Nu. 

El a cerut ofiţerului permisiunea să vorbească mulţimii. I s-a dat voie şi, stând pe trepte, a început să 
vorbească ceea ce este scris în capitolul 22: 1-21, spunând la un moment dat că Domnul i-a zis “Du-te, căci 
te voi trimite departe la Neamuri.” La cuvântul “Neamuri”, furia lor s-a aprins din nou şi ei au început să 
strige: “Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!” Şi pentru că ei îşi aruncau hainele 
şi aruncau cu ţărână în aer căpitanul l-a luat de acolo şi, gândind datorită tulburării produse că trebuie să fie 
vorba de un om cu un caracter foarte josnic, a poruncit să fie biciuit. Dar era interzis de către legea romană 
ca această pedeapsă să fie aplicată cetăţenilor romani. Şi acum, pentru că era în mâinile autorităţilor romane, 
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el avea dreptul să insiste ca ei să procedeze după propria lor lege, de aceea a zis:”Vă este îngăduit să bateţi 
pe un roman, care nu este osândit?” Acest cuvânt a oprit loviturile. 

În ziua următoare căpitanul, dorind să afle care era de fapt motivul tulburării, a adunat Sinedriul şi l-a 
pus pe Pavel înaintea lor. Abia a început Pavel să vorbească şi marele preot a poruncit să fie lovit peste gură. 
“Atunci Pavel i-a zis: Te va bate Dumnezeu, părete văruit! Tu şezi să mă judeci după Lege, şi porunceşti să 
mă lovească, împotriva Legii!” Astfel el i-a silit ca, în modul lor de a proceda împotriva lui, să rămână în 
cadrul legii care îi guverna. El nu se afla acolo prin propria alegere. Ei l-au adus acolo fără nici o contribuţie 
a lui. Şi el avea dreptul să insiste ca ei să se conformeze legilor lor proprii şi să procedeze conform cu ele, 
ceea ce a şi făcut. 

Când a spus: “eu sunt Fariseu, fiu de Fariseu; din pricina nădejdii în învierea morţilor sunt dat în 
judecată”, aceste cuvinte au stârnit pe Farisei şi pe Saduchei unii împotriva altora. Şi pentru că Saducheii 
voiau să-l omoare, iar Fariseii voiau să-l salveze, căpitanul, de teamă ca Pavel să nu fie rupt în bucăţi, a 
poruncit soldaţilor să-l smulgă din mâinile lor. 

După aceea, unii dintre Iudei s-au legat cu blestem că nu vor mânca şi nici nu vor bea, până nu vor 
omorî pe Pavel. Prin nepotul lui Pavel acest lucru a fost făcut cunoscut lui Pavel şi căpitanului. Ca urmare 
căpitanul a poruncit să fie pregătiţi patru sute şaptezeci de soldaţi ca împreună cu ei să fie trimis Pavel chiar 
în acea noapte la Cezareea, şi dat în mâinile dregătorului Felix. 

După câteva zile marele preot şi câţiva din Sinedriu au mers la Cezareea ca să-l pârască pe Pavel, 
având cu ei ca vorbitor pe Tertul, un orator. După audienţă, Felix a amânat cazul până când se va înfăţişa şi 
căpitanul Lisias. Astfel au trecut doi ani, cu numeroase audieri şi amânări, până când Festus l-a succedat pe 
Felix ca dregător, iar Pavel era tot în lanţuri ca să se facă pe plac Iudeilor. 

Pe când trecea Festus prin Ierusalim, Iudeii i-au prezentat cazul lui Pavel şi au cerut să fie adus la 
Ierusalim – cu intenţia de a-l ucide. Festus însă a refuzat, spunându-le să-şi trimită pârâşii la Cezareea. 
Pârâşii au mers împreună cu Festus la Cezareea, iar în ziua următoare sosirii lor “a şezut pe scaunul de 
judecător, şi a poruncit să fie adus Pavel”. Iudeii “au adus împotriva lui multe şi grele învinuiri, pe care nu le 
puteau dovedi (cap.25:1-7). Pavel a început să se apere, şi a zis: “N-am păcătuit cu nimic, nici împotriva 
Legii Iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului.” Festus, care voia să capate bunăvoinţa 
Iudeilor, drept răspuns, a zis lui Pavel: “Vrei să te sui la Ierusalim şi să fii judecat pentru aceste lucruri 
înaintea mea?” Pavel a zis: ”Eu stau înaintea scaunului de judecată al Cezarului; acolo trebuie să fiu judecat. 
Pe Iudei nu i-am nedreptăţit cu nimic, după cum ştii şi tu foarte bine”. 

El nu se afla “înaintea scaunului de judecată al Cezarului” prin propria alegere, prin efortul sau prin 
dorinţa sa. Cezarul era cel care îl luase şi îl ţinuse în tot acest timp fără să fi găsit nici o greşeală la el. El nu 
făcuse nimic rău împotriva nimănui, lucru pe care guvernatorul îl ştia “foarte bine”. De aceea guvernatorul 
roman nu avea nici un drept să-l dea în mâinile Iudeilor numai ca să le facă pe plac. 

Aşa că Pavel a continuat până la punctul culminant cu cuvintele: “Dacă am făcut vreo nedreptate sau 
vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte; dar, dacă nu este nimic adevărat din 
lucrurile de care mă pârăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. CER SĂ FIU JUDECAT DE 
CEZAR.” 

Guvernatorul roman, ca roman, nu avea dreptul să-l dea pe un roman în mâinile iudeilor pentru a fi 
judecat de ei. Cetăţeanul roman, fiind în mâinile guvernatorului roman, sub jurisdicţie romană, datorită 
alegerii acestora, avea dreptul să insiste ca autorităţile romane să se supună propriilor legi şi să se 
conformeze propriilor principii, astfel ca, în loc să-l dea pe mâinile iudeilor, să-l reţină în mâinile lor, să-l 
cerceteze şi să rezolve cazul după legea romană. 

Aici este secretul cererii lui Pavel ca Cezarul să intervină. Este un exemplu divin construit pe 
principiul care dă creştinilor un dublu drept ca ambasadori ai lui Dumnezeu şi cetăţeni ai împărăţiei cerului, 
mai întâi de a protesta împotriva oricărei interferenţe a oricărui guvern pământesc cu legile poporului 
împărăţiei lui Dumnezeu sau cu însăşi împărăţia lui Dumnezeu, şi în al doilea rând, dacă ei intervin în 
acestea şi, fără alegerea sau dorinţa noastră, ne iau sub jurisdicţia lor, atunci avem dreptul divin, ca 
ambasadori şi cetăţeni ai unei alte ţări, să le cerem să urmeze cu stricteţe legea care-i guvernează în propria 
lor ţară. 

Dumnezeu va avea grijă de noi sub jurisdicţia Legii şi a Ţării ai cărei cetăţeni suntem şi de care 
aparţinem. El va fi atent în toate acestea şi va conduce toate lucrurile în felul său cel drept. Iar în ţara în care 
suntem doar străini şi călători, dacă ei ne iau sub jurisdicţia lor, noi avem dreptul să le cerem să se poarte cu 
noi conform cu principiile legii lor. 
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1895 – CONFERINŢA GENERALĂ 
 
Mai sunt două sau trei pasaje din Scriptură pe care le vom studia în legătură cu aceeaşi temă pe care 

am urmărit-o în ultimele trei seri, şi vom începe de unde ne-am oprit aseară – Fapte 25:11, la cuvintele: “Cer 
să fiu judecat de Cezar (Fac apel la Cezar –eng.)”. În seara trecută am urmărit întâmplarea de la începutul ei 
până în acest moment şi am văzut că în mod normal, Pavel nu ar fi apelat niciodată la Cezar. Dar după ce 
Cezarul l-a luat sub mâna lui, Pavel l-a obligat să rămână în limita propriilor principii şi legi. 

Principiul pe care îl studiem acum este dreptul cetăţeanului împărăţiei lui Dumnezeu, al ambasadorului 
lui Hristos, de a cere altei ţări şi altei autorităţi să se conformeze strict propriilor reguli şi legi care le 
guvernează, în purtarea lor faţă de el. 

Unul dintre pasaje este cel din Fapte capitolul 16, începând cu versetul 16. Era în Filipi. “Pe când ne 
duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea 
mult câştig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi şi striga: “Oamenii aceştia sunt robii 
Dumnezeului Celui Prea Înalt şi ei vă vestesc calea mântuirii”. Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel 
necăjit s-a întors şi a zis duhului: “În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi afară din ea”. Şi a ieşit 
chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel 
şi pe Sila şi i-au târât în piaţă înaintea fruntaşilor.” 

Fruntaşii aceştia erau romani, pentru că Filipi era o colonie romană ce avea privilegii speciale din 
partea împăratului. 

“I-au dat pe mâna dregătorilor şi au zis: “Oamenii aceştia ne tulbură cetatea, sunt nişte Iudei, care 
vestesc nişte obiceiuri, pe care noi, Romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm”. Norodul s-a 
ridicat şi el împotriva lor, şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei, şi au poruncit să-i bată cu 
nuiele.” 

Iar ei au zis: “Facem apel la Cezar.” Au făcut aşa? Nu. Dar ei erau cetăţeni romani, nu este aşa? Atunci 
de ce nu au apelat la Cezar? Nu erau ei abuzaţi şi bătuţi? Ce aţi fi făcut voi? Nu, nu trebuie să spunem ce aţi 
fi făcut ci, ce veţi face când veţi fi în aceeaşi situaţie? Aceasta este întrebarea. 

“După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească 
bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa din lăuntru, şi le-a băgat 
picioarele în butuci. Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar 
cei închişi îi ascultau.” 

Urmează cutremurul de pământ, convertirea temnicerului şi a familiei şi botezul lor. Apoi versetul 35: 
Când s-a făcut ziuă, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului: “Dă drumul 

oamenilor acelora.” Şi temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: “Dregătorii au trimis să vi se dea drumul; 
acum dar, ieşiţi afară şi duceţi-vă în pace.” Dar Pavel le-a zis: “După ce ne-au bătut cu nuiele în faţa tuturor, 
fără să fim judecaţi, pe noi, care suntem romani, ne-au aruncat în temniţă, şi acum ne scot afară pe ascuns! 
Nu merge aşa! Să vină ei singuri să ne scoată afară!” 

“Au călcat legea romană care guvernează cetatea lor, şi acum vor să ne scoată de aici pe furiş! Nu. 
Veniţi şi scoateţi-ne voi. Voi ne-aţi adus aici, voi să ne scoateţi.” 

“Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceştia s-au temut, când au auzit că sunt 
romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniţă, şi i-au rugat să părăsească cetatea. Ei 
au ieşit din temniţă şi au intrat în casa Lidiei; şi, după ce au văzut şi mângâiat pe fraţi, au plecat.” 

Alt pasaj este cel din 2Cor. 11:23-25, fiind vorba despre cei care se laudă cu starea lor, spune: 
“Sunt ei slujitori ai lui Hristos? –vorbesc ca un ieşit din minţi – eu sunt şi mai mult. În osteneli şi mai 

mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte! De cinci ori am 
căpătat de la Iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele.” 

Această bătaie cu nuiele era pedeapsa romană. Pedeapsa Iudeilor era de patruzeci de lovituri fără una, 
limita fiind pusă de lege. De cinci ori a suferit Pavel această pedeapsă. Dar bătaia cu nuiele de care 
aminteşte, nu era simpla biciuire iudaică, ci era biciuirea romană, era bătaia romană cu scorpioane, iar el era 
cetăţean roman. Şi nu ni se spune nicăieri că ar fi apelat la Cezar în astfel de circumstanţe şi în nici o altă 
circumstanţă. Dar când Cezarul l-a ridicat şi l-a ţinut în închisoare aproape doi ani, voind apoi să-l dea pe 
mâna iudeilor, Pavel a spus Cezarului, respectiv celui care îl reprezenta pe Cezar, “eu stau înaintea scaunului 
de judecată al Cezarului; acolo trebuie să fiu judecat. Cer să fiu judecat de Cezar”. (“Fac apel la Cezar” – 
eng.) 

Întrebare din audienţă: “De ce a apelat Pavel la cetăţenia sa romană în loc să apeleze la faptul că era 
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ambasador al cerului?” 
Ce vreau să spun este că el era dependent de funcţia sa de ambasador al cerului şi de Împăratul său 

ceresc până când puterea romană l-a luat sub jurisdicţia ei, moment în care el pur şi simplu nu a lăsat 
autorităţile romane să se abată de la legea romană. Dar ideea care este larg răspândită legat de acest subiect 
este că Pavel ar fi apelat la cetăţenia sa romană ori de câte ori era în pericol, pe când, în realitate, nu a făcut-o 
niciodată. 

Cel puţin de trei ori a mai primit biciuirea romană fără să facă nici un uz de dreptul său la cetăţenia 
romană, fără să facă nici un apel la puterea civilă. Dar când a fost luat în mâinile lor şi ţinut sub controlul şi 
sub puterea Romei, atunci, şi până atunci nu, atunci s-a adresat puterii romane. Atunci când căpitanul roman 
era gata să-l biciuiască, ceea ce era ilegal, Pavel a zis: “Vă este îngăduit să bateţi pe un Roman, care nu este 
osândit?” 

Doar în aceste circumstanţe a făcut aceasta, iar în altele nu a făcut nici un apel vreodată la puterea 
romană, nici nu s-a folosit de ea şi nu a făcut nici un uz de cetăţenia sa romană. Căci oriunde predica 
evanghelia, oriunde mergea, era îmbulzit de mulţime, împroşcat cu pietre, tratat în mod ruşinos, şi totuşi nu 
ni se spune nicăieri că în vreun astfel de caz ar fi apelat la puterea pământească sau s-ar fi folosit de cetăţenia 
sa romană. Dacă toate acestea au fost scrise pentru exemplul şi pentru învăţătura noastră, atunci aceasta 
trebuie să o învăţăm, şi nu era vremea să o învăţăm? El şi-a pus încrederea în Dumnezeu, Suveranul 
împărăţiei sale unde îşi avea adevărata cetăţenie. De ce să nu facem şi noi la fel? 

Daniel a fost în ţara Babilonului şi a Medo-Persiei. Este adevărat. Dar când se întâmplă ca un popor să 
vină cu armatele sale împotriva ţării în care eşti, şi te ia împreună cu o mare mulţime de oameni, te leagă şi te 
duce în ţara lui, te face sclav al împăratului, iar împăratul te pune în palatul său, în slujba sa – atunci foarte 
uşor vă puteţi da seama, cred, că este o diferenţă între aceasta şi alergarea benevolă după funcţii politice. 
Aceasta o spune Biblia mea despre Daniel şi despre cum a ajuns el acolo. Când vi se întâmplă aşa ceva şi 
ajungeţi într-o astfel de poziţie, nu cred ca cineva să găsească vreo obiecţie pentru faptul că slujiţi 
împăratului acolo unde el v-a pus. Dar cât timp aveţi libertatea de a sta departe de astfel de poziţii, nu cred 
că-l puteţi cita pe Daniel ca o justificare a intrării voastre benevole în acea poziţie, contrar învăţăturilor clare 
ale lui Hristoa. 

Dacă eu aş fi fost luat rob, cum a fost Daniel, dacă aş fi fost ales de împărat, cum au fost unii din 
poporul lui Daniel, să fac cărămizi sau să zidesc zidurile Babilonului de jur împrejur, cred că aş fi lucrat la 
cărămizi. Apoi, dacă împăratul m-ar fi luat de acolo şi m-ar fi trimis la şcoală, cum a făcut cu Daniel şi cu 
unii dintre fraţii săi, este foarte probabil că aş fi urmat şcoala şi aş fi studiat cu toată capacitatea mea. Iar 
după toate acestea, dacă m-ar fi luat şi m-ar fi pus în palatul său pentru a fi uşier, aş fi îndeplinit slujba de 
uşier; şi dacă în cele din urmă m-ar fi dus la curtea sa pentru a sta înaintea împăratului, cum s-a întâmplat cu 
Daniel şi cu cei trei fraţi ai săi, aş fi stat înaintea împăratului. Apoi, dacă aş fi fost destul de cinstit şi 
credincios, iar Dumnezeu mi-ar fi dat înţelepciune să pot să interpretez împăratului lucrurile ascunse, aşa 
cum Dumnezeu i-a dat lui Daniel, iar împăratul ar fi apreciat binecuvântarea lui Dumnezeu îndeajuns ca să-L 
onoreze pentru aceasta, şi în cele din urmă ar fi pus un lanţ de aur la gâtul meu şi mi-ar fi dat locul al doilea 
după împărat, aş fi fost în acea poziţie. 

Dar mă bucur că, până când nu vin astfel de vremuri şi astfel de circumstanţe, nu va fi justificat să mă 
implic în politică sau în slujbe de acest gen, nici să fac manevre politice pentru ca cineva să fie ales, nici să 
iau parte în guvernarea oraşului sau a statului, nici în guvernarea naţiunii şi nici în politici de orice fel. Isus 
Hristos nu a făcut-o, şi El zice, “voi nu sunteţi din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume”. “Aşa cum M-a 
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit Eu pe voi” şi “aşa cum este El, aşa suntem şi noi în lume”. 

Iosif a fost vândut de fraţii săi, a fost cumpărat şi făcut rob, a fost dus în Egipt ca rob, a fost vândut şi 
acolo ca rob şi a slujit ca rob. Integritatea lui faţă de Dumnezeu şi credincioşia faţă de Legea Sa l-a dus în 
închisoare, unde a rămas pentru o vreme. Credincioşia lui acolo, purtarea lui liniştită şi atmosfera Duhului lui 
Dumnezeu care era cu el au câştigat favoarea temnicerului, care i-a dat în grijă uşile şi pe ceilalţi prizonieri 
din temniţă – ceea ce acum s-ar numi “o persoană de încredere” în penitenciar. Şi Dumnezeu era cu el. Când 
a sosit timpul în care Dumnezeu se pregătea pentru salvarea lui Israel – adică Iacov, familia sa, şi tot Israelul 
care urma să se ridice din ei – El a dat lui Faraon nişte vise deosebite, aşa cum a dat şi lui Nebucadneţar în 
zilele lui Daniel. Regele a trimis după Iosif, şi el a interpretat visul lui Faraon. Faraon a dorit ca cineva să se 
ocupe de problemele care trebuiau rezolvate în vederea pregătirii Egiptului pentru foametea ce urma să vină. 
Faraon a zis: “Ce om ar fi mai destoinic decât omul care ştie totul despre aceasta? De aceea, cel care ştie 
totul despre aceasta, cel care ne-a explicat şi ne-a spus ce va veni, este cel care se va ocupa de pregătiri şi le 
va duce la bun sfârşit. Pun tot ce este în Egipt în mâinile lui, numai tronul meu va fi deasupra lui.” Tot ce era 
în tot Egiptul, Faraon a dat în grija lui Iosif. 

Dacă voi ajungeţi într-o astfel de poziţie, printr-o astfel de experienţă, cred că nici măcar eu nu voi 
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avea nici o obiecţie ca voi să vă îndepliniţi datoriile în locul în care sunteţi chemaţi în acest fel. 
Dar aceste experienţe, aşa cum le redă Biblia mea, nu au nici un fel de legătură cu o umblare după 

astfel de poziţii a adventiştilor de oriunde de pe pământ, care nu sunt în închisoare şi sunt liberi să aleagă 
unde vor merge şi ce vor face. 

Acum aş dori să lămurim bine principiul conform căruia nici un creştin, ca cetăţean al împărăţiei lui 
Dumnezeu, nu are dreptul să iniţieze nici o procedură ce are legătură cu guvernul civil. Dar dacă guvernul 
este cel care iniţiază, este o altă problemă, ceea ce am studiat. De aceea, repet, pe baza principiilor care 
guvernează monarhiile şi guvernele, pe baza a chiar principiului legii care stă la baza formei de 
guvernământ, fie că e vorba de legea din cer sau de cea de pe pământ, creştinul nu are dreptul să iniţieze nici 
o procedură în legătură cu guvernul civil. 

Şi dintre toţi creştinii, adventiştii de ziua a şaptea cu atât mai puţin nu au dreptul să facă aceasta. 
Tocmai păzirea Sabatului le-o interzice. Căci pentru a supune un caz hotărârii curţii, o supune procedurilor 
curţii. Dar orice curte judecătorească din ţinut se va conforma strict legii şi tuturor regulilor curţii, şi este 
foarte posibilă întrunirea curţii şi discutarea cazului în Sabat. Păzitorul Sabatului nu se poate înfăţişa în 
Sabat. Dar el a deschis cazul şi prin faptul că l-a deschis, s-a supus tuturor hotărârilor curţii. Dacă pentru 
dezbateri curtea va chema cazul în Sabat, chiar neintenţionat, i se va cere să se înfăţişeze în Sabat. Dar el nu 
poate face aceasta şi să şi păzească Sabatul. Însă a refuza, când el a deschis cazul, înseamnă a-şi bate joc de 
curte. Aşa ceva curtea nu poate permite, şi poate că va pretinde o amendă pentru neînfăţişare. Dar dacă 
amenda este plătită, este plătită pentru faptul de a fi păzit Sabatul. Dacă în loc să plătească amenda merge la 
închisoare, nu poate numi aceasta persecuţie pentru că este consecinţa naturală a deschiderii din partea sa a 
cazului, nefiind nici o greşeală din partea curţii. De aceea, chiar cuvintele “Adu-ţi aminte de ziua Sabatului 
ca s-o sfinţeşti” interzice deschiderea oricărui caz înaintea curţii de judecată, deoarece porunca interzice să 
porneşti pe o cale ce poate împiedica sfinţirea Sabatului. 

Înainte să citesc ceea ce voi citi, vreau să spun că ceea ce voi citi vine în întâmpinarea unei obiecţii ce 
se află în minţile multor oameni, cum că lucrurile expuse aici ar fi foarte nepotrivite. Nu am auzit încă pe 
nimeni să nege că acest principiu există şi că este corect, dar ceea ce unii nu acceptă este să urmeze acest 
principiu. Dacă recunoaşteţi un principiu ca principiu, dar nu sunteţi dispuşi să-l urmaţi oriunde mergeţi, 
atunci mai bine renunţaţi la acel principiu. 

Pentru ca toţi să ştie că ceea ce spun nu este ceva nou, voi citi din American Sentinel din 1893. Sigur 
că articolul nu tratează subiectul în felul în care îl abordăm în seara aceasta, dar se ocupă cu acelaşi principiu 
şi cu consecinţele sigure ale călcării lui. 

Citesc din American Sentinel, Iulie 6, 1893, şi voi citi probabil cea mai mare parte a articolului legat 
de acest subiect. 

“Managerii Duminicii au recurs la curţile Statelor Unite şi le-au sufocat cu cererile lor. 
Ei au cerut curţilor să hotărască asupra chestiunii. Curţile eu decis. Iar acum ei refuză să accepte 

hotărârea. Ei au supus cazul lor hotărârii curţii, iar acum refuză să accepte decizia pentru că nu este pe placul 
lor. Dar dacă ei oricum sunt hotărâţi să-şi urmeze propriul drum, atunci ce aşteaptă de la curţile 
judecătoreşti?” 

Dacă nu eşti dispus să accepţi decizia unei curţi de judecată, atunci nu poţi apela în mod voluntar la ea. 
Şi dacă o faci, atunci eşti obligat, de orice principiu al guvernării cereşti sau pământeşti, să accepţi decizia, 
iar dacă aceasta este împotriva ta nimeni nu este de vină decât tu. S-a întâmplat în aceşti doi ani, chiar şi în 
1894, că unii adventişti au păşit pe acest teren şi s-au trezit prinşi în capcană, întocmai ca aceşti Reformatori 
Naţionali. Însă adventiştii nu au refuzat să accepte decizia. Ei au acceptat decizia şi au plătit o amendă pentru 
că au păzit Sabatul. În acele circumstanţe nu era nimic altceva de făcut. Citesc mai departe: 

“Dar dacă ei oricum sunt hotărâţi să-şi urmeze propriul drum, atunci ce aşteaptă de la curţile 
judecătoreşti? Ah! Ei vor doar să le folosească drept unealtă în impunerea propriilor lor decizii şi a voinţei 
lor asupra poporului Statelor Unite.” 

Dacă acest articol ar fi scris în acestă lună, Februarie 1895, legat de anumite procese ale unor 
adventişti, orice cuvânt ar putea rămâne exact aşa cum este scris, fără să fie nevoie de nici o schimbare. Nu 
spun aceasta ca o învinuire, ca un reproş sau ca o acuzare împotriva nici unui adventist de ziua a şaptea. Nu 
vreau să caut greşeli la nimeni. Dar spun o realitate. Îmi pare rău că este aşa, foarte rău îmi pare. Dar în 
Biblie este scris: “Toate acestea li s-au întâmplat ca să ne fie drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura 
noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor”. Dacă noi, călcând principiile pe care le mărturisim, păşim 
pe terenul Reformatorilor Naţionali, şi ne trezim prinşi, ca şi ei, atunci nu trebuie să învăţăm din exemplele 
acestea ca şi din cele ale fraţilor noştri din Iudea din A.D. 35 sau 40? Principiul este la fel de valabil şi în 
Maryland şi în orice alt stat al Uniunii, ca şi în Iudea sau în Illinois. Repet, nu caut greşeli. Ştiu că toţi 
greşesc. Tot ce vreau să spun este: nu trebuie să învăţăm şi din greşelile noastre ca şi din greşelile altor 
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oameni? Nu e nevoie să spun unde s-a întâmplat. Nu e necesar ca acest lucru să fie cunoscut. Trebuie să se 
ştie că s-a întâmplat, şi se poate întâmpla acolo unde sunteţi, dacă nu veţi fi mai familiarizaţi cu acest 
principiu mai mult decât sunt mulţi acum. 

Mă întorc la Sentinel. Urmează o povestire a cazului, a desfăşurării lui, pe care nu e nevoie să o citesc. 
Apoi, întorcându-se la principiu, continuă: 

“Desigur, este de înţeles că în special partea care începe procedurile legale trebuie să accepte în bună 
credinţă hotărârea finală. Cealaltă parte nu este obligată la aceasta, căci ea poate fi citată şi forţată să apară în 
faţa curţii de cel care a deschis procesul. Ea nu este silită să accepte orice decizie, deoarece procedura poate 
fi una de persecuţie şi de aceea este rea chiar de la bun început. 

Dar cu iniţiatorul nu este la fel. Este în natura lucrurilor, este inerent în însăşi ideea guvernării legale 
că partea care recurge la lege, partea care începe procedurile legale, să accepte cu bunăvoinţă decizia finală. 
Altfel nu este de nici un folos guvernarea legii; violenţa ar deveni singura procedură şi ar putea fi singura 
sursă de apel. Aceasta înseamnă anarhie. 

Deci, dacă voi, ca cetăţeni ai împărăţiei lui Dumnezeu, nu sunteţi dispuşi să acceptaţi decizia unei curţi 
pământeşti, nu puteţi avea iniţiativa; nu puteţi porni nici un proces, deoarece a deschide cazul ca apoi să nu 
accepţi decizia este principiul anarhiei – aceasta anihilează guvernarea. Creştinii nu pentru aceasta sunt în 
lume. Noi avem alt scop. Noi trebuie să recunoaştem şi să respectăm, fără alte comentarii, sistemele de 
guvernare care sunt deja constituite, aşa cum sunt ele instituite de cei care le-au instituit, şi nu să insuflăm 
vreun principiu şi nici să urmăm vreo cale ce poate distruge temeliile guvernelor care există. 

Este un adevăr incontestabil că partea Duminicii a avut iniţiativa, şi a avut-o de la bunul început al 
actului Congresului pâna la decizia finală a Curţii. Iar acum, în loc să accepte decizia finală, cu bunăvoinţă, 
ei nu numai că nu o acceptă, ci recurg la violenţă. Cealaltă parte, partea care a fost adusă la judecată în faţa 
curţii, nesilită a anunţat dinainte că dacă decizia va fi în defavoarea ei o va accepta şi se va conforma. Prima 
parte, partea care a avut iniţiativa tot timpul, dispreţuieşte pe faţă hotărârea finală, refuză să o accepte şi îşi 
anunţă cu hotărâre planul ei de a face tot posibilul să ducă Expoziţia la “faliment financiar”. Şi aceştia sunt 
cei care denunţă cu severitate calea urmată de directorii Expoziţiei ca fiind “anarhică” şi “rebelă”. 

Concluzia problemei este aceasta: este esenţial pentru ideea şi existenţa guvernării legale ca partea 
care ia iniţiativa în procedurile legale să accepta de bună voie hotărârea finală şi să se conformeze ei. A nu 
face aşa, ci a acţiona ca şi cum nu ar fi fost nici o decizie, după ce s-a rostit decizia finală, înseamnă a 
renunţa la guvernarea legală, ceea ce este, în esenţă, un act anarhic şi rebel. Partea legii duminicale este, şi a 
fost de la început, partea cu iniţiativa în aceste dezbateri legale. Această parte, în loc să accepte de bună voie 
hotărârea finală, o ignoră cu totul şi recurge la violenţă – la boicot – după ce s-a rostit decizia. De aici rezultă 
clar, şi demonstraţia este completă, că acţiunea managerilor Duminicii în această problemă este cu adevărat o 
acţiune, şi singura care este cu adevărat “anarhică în concepţie şi rebelă în execuţie”. Aceasta este logica 
situaţiei şi este adevărul exact. Acţiunea lor demonstrează mai clar aceasta, iar faptul că ei numesc pe alţii 
“anarhişti”, “rebeli”, “trădători”, “ateişti”, nu poate ascunde acest adevăr.” 

Este aceeaşi concluzie la care am fost conduşi anul trecut de felul în care au procedat pentru elaborarea 
unui act al Congresului care să ceară închiderea Expoziţiei. Este singura concluzie justă la care se poate 
ajunge când e vorba de dictatură ecleziastică sau de control ecleziastic în problemele guvernului. Şi aceasta 
pentru simplul motiv că nu este niciodată de aşteptat ca partea ecleziastică să acorde atenţie respectuoasă 
vreunei legi sau decizii care nu le sunt pe plac. De aceea, singurul scop pentru care ei recurg fie la legislaţie, 
fie la procese judiciare, este ca autoritatea guvernamentală să fie pusă la dispoziţia lor, ca să execute asupra 
oamenilor voinţa lor arbitrară. Şi aceasta înseamnă a îndepărta dintr-o dată orice guvernare legală corectă şi 
de drept. 

Toate acestea fac să se vadă mai clar înţelepciunea divină care porunceşte totala separare a puterilor 
ecleziastice şi civile, care interzice bisericii să aibă vreo legătură cu Statul. De asemenea demonstreză 
înţelepciunea oamenilor care au pus bazele guvernului Statelor Unite, care au concretizat în Constituţie şi în 
legea supremă planul divin pentru guverne – totala separare a bisericii de stat. Iar ceea ce s-a făcut şi se face 
de către biserici este doar o sugestie şi începutul oceanului de necazuri în care guvernul va fi aruncat şi în 
care în final se va scufunda din cauza nesocotirii principiului de guvernare stabilit de părinţii noştri şi vestit 
de Isus Hristos. 

Atât timp cât biserica se ţine cu totul separată de stat, ea poate în mod consistent, şi pe drept, să 
desconsidere orice act legislativ, decret judiciar sau putere executivă pusă în slujba problemelor religioase 
(sau care se referă la practici religioase), deoarece ea tot timpul neagă dreptul guvernului de a se atinge de 
religie sau de vreo problemă religioasă. 

Acesta este adevăr prezent. Este adevăr prezent atât pentru noi cât şi pentru Reforma Naţională. 
Dar când biserica îşi uită locul şi înaltele ei privilegii, şi ea însăşi invită efectiv jurisdicţia 
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guvernamentală asupra problemelor religioase, atunci, făcând aşa, ea îşi îngrădeşte de fapt puterea ei de a 
protesta şi dreptul ei de a nesocoti poruncile guvernului în lucrurile religioase, în timp ce în practică refuză să 
renunţe la ele. Astfel că dacă guvernul nu acţionează după voia ei, ea pe faţă, şi cu intenţie, nesocoteşte 
autoritatea pe care chiar ea a invocat-o. Astfel ea devine exponentul şi sursa călcării legii şi cel mai rapid 
instrument al ruinei guvernamentale.” 

Acest principiu este valabil pentru toată lumea, şi este valabil şi pentru noi, după cum am văzut. Vom 
învăţa ce înseamnă cu adevărat acest principiu şi vom rămâne credincioşi lui? Aceasta este întrebarea pentru 
noi toţi. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 7 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Lecţia din seara aceasta va fi strâns legată de lecţia ce s-a încheiat la pagina 33 din Buletin, adică cu 

sfârşitul lecţiei a doua, cea care se referă la poziţia şi scopurile papalităţii. Ca să facem mai uşor legătura, voi 
citi câteva pasaje din încheierea ei, reluând frazele care au fost citate din scrisoarea de la Roma, anume că 
ceea ce ştim este că lumea este în agonia morţii, că intrăm în întunericul ce precede dimineaţa, şi că 
pregătindu-se pentru această agonie de moarte a lumii, papalitatea îşi leapădă pielea ei cea veche, îmbrăcând 
o nouă formă, de orice fel posibil, pentru a-şi realiza misiunea în aceste timpuri ce vor veni, după cum s-a 
citit. 

(Aici se citeşte de la pag.33(în original) de la pasajul: “Ceea ce ştim este că lumea este în agonia 
morţii ei” şi până la sfârşitul lecţiei.) 

Acum vom studia puţin aceste lucruri din Scriptură. Aceste versete, ca şi altele pe care le citim şi le 
studiem aici, sunt versete cu care sunteţi familiarizaţi, pe care toţi le-am citat adesea şi a căror împlinire o 
aşteptăm. Primul este cel din Apocalipsa 13:8: 

“Toţi cei ce locuiesc pe pământ i se vor închina, toţi cei ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieţii 
Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii”.(trad. engl.) 

Aceasta arată că papalitatea va avea controlul asupra acestei lumi şi a tot ce este în ea şi a oricui se află 
în ea, cu excepţia celor ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii Mielului – a celor care aparţin împărăţiei lui 
Dumnezeu şi sunt separaţi de lume. Astfel, ca un fapt real – Scriptura o arată – când aceste lucruri vor 
culmina, papalitatea va avea stăpânire asupra tuturor celor care sunt în această lume, căci ucenicii lui Hristos 
nu sunt din această lume. Aşa spune cuvântul – nu că Dumnezeu ar vrea să fie aşa, ci că va fi aşa în pofida 
dorinţei Lui de a fi altfel – că toţi cei ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieţii şi păstrate acolo, se vor 
închina fiarei. Ei o vor face, se vor închina indiferent dacă doresc sau nu să se închine. Nu se pot opri să nu o 
facă deoarece, dacă nu au numele în cartea vieţii Mielului, ei vor fi cu totul ai acestei lumi şi, de aceea, vor fi 
cu totul ai papalităţii, căci în timpurile pe care le trăim tot ce este al acestei lumi este al papalităţii. Aceasta 
arată că puterea lumii a ajuns din nou în mâna ei. 

Acum un verset din Daniel, capitolul 7. Această putere o va folosi pentru singurul scop pentru care ea 
a folosit întotdeuna orice putere a lumii – să-i oblige pe toţi să facă voia ei. Întotdeauna ea a folosit puterea 
pământească pentru a impune oricărui om dictatura ei. Şi astăzi, cu această putere, ea vrea să facă la fel, şi tot 
ce face în orice loc de pe pământ este devotat acestui singur ţel, de a-şi recăpăta puterea asupra lumii. 
Dovezile despre acest lucru, ce au fost aduse în lecţiile pe care le-am parcurs, sunt înaintea noastră şi nu e 
nevoie să le mai citesc. 

“Am văzut cum acelaşi corn a făcut război sfinţilor şi i-a învins, până când a venit Cel îmbătrânit de 
zile şi judecata a fost dată sfinţilor Celui Prea Înalt, şi a venit timpul ca sfinţii să ia în stăpânire 
împărăţia”(Dan.7:21,22 – engl.) 

Aceasta este venirea lui Hristos. Astfel, când “toţi cei ce locuiesc pe pământ i se vor închina”, este în 
timpul în care acea putere pe care ea (papalitatea )o va câştiga şi o câştigă acum asupra lumii va fi folosită 
pentru a-i obliga pe toţi să facă voia ei – îi va obliga să se închine fiarei. Iar împotriva celor ce nu vor să se 
închine, ea porneşte războiul, până în ziua când ei vor intra în împărăţia slavei la venirea Domnului. 

“Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: 
“Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari, care şade pe ape mari.”(Apoc. 17:1) 

Înainte să citesc versetul al doilea, vreau să vă mai reţin atenţia asupra primului verset. Îngerul care 
descoperă această judecată, explică această judecată şi timpul în care va avea loc, este unul dintre îngerii care 
au ultimele şapte plăgi ce vor fi revărsate. Aceasta arată că descoperirea acestei judecăţi are loc în timpul ce 
precede imediat plăgile, căci descoperirea o face unul dintre îngerii cărora le-au fost date potirele cu cele 
şapte plăgi. Când vine acel timp în care plăgile vor fi iminente şi vor ameninţa asupra lumii, atunci acest 
capitol va fi înţeles, atunci va străluci prin descoperirea lui Isus Hristos, prin descoperirea îngerului pe care îl 
va trimite El. 

Acest înger, fiind unul dintre îngerii care au cele şapte potire, nu spune: “vino şi îţi voi arăta femeia”, 
nu spune: “vino şi îţi voi arăta desfrânata cea mare”, ci: “vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari.” 

Repet: pentru că cel care face descoperirea este unul dintre cei şapte îngeri care au cele şapte plăgi, 
aceasta arată că descoperirea va fi făcută atunci când plăgile vor ameninţa asupra lumii, fiind gata să cadă. Şi 
pentru că va fi o descoperire a judecării ei şi nu descoperirea ei, aceasta arată că descoperirea şi acest capitol 
care o descrie şi timpul legat de acestea – acolo şi atunci va fi timpul descoperirii acestor lucruri pe care 
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îngerul are să ni le spună. 
Nu vreau să încep un studiu al capitolului 17 din Apocalipsa, nici nu încerc să explic capitolul. Îl 

citesc pur şi simplu pentru a înţelege timpul când se vor întâmpla aceste lucruri. Versetul 2: 
“Judecata desfrânatei celei mari care stă pe ape mari; cu ea au desfrânat împăraţii pământului, şi 

locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul desfrânării ei.” 
Când? Când se arată acest înger? Chiar înainte să cadă judecăţile. Cine este el? Unul dintre cei şapte 

îngeri care au plăgile. Deci ce este descris în acest verset este chiar înainte de judecarea ei. În ce timp se 
vorbeşte aici despre împăraţii pământului? Este acelaşi timp, desigur. În acel timp, care va fi starea 
împăraţilor pământului – nu a unora dintre ei, ci a lor – faţă de această desfrânată mare? Cu toţii au legături 
nelegitime cu ea. Şi locuitorii pământului, în acel timp, cu toţii sunt îmbătaţi de vinul ei. Este acelaşi lucru ca 
şi în celălalt verset: “toţi cei ce locuiesc pe pământ i se vor închina, aceia ale căror nume nu sunt scrise în 
cartea vieţii”. 

După ce îngerul continuă cu descrierea acestei judecăţi a ei, sau mai bine zis a evenimentelor care 
imediat preced judecata, apoi, cu acesta se uneşte un alt înger. Apoc.18:1: 

“După aceea, am văzut coborând din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat 
de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: “A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al 
dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte. Pentru că toate 
neamurile – “ 

Câte dintre neamuri? Toate. Când? În timpul în care unul dintre cei şapte îngeri care au cele şapte 
plăgi se descoperă şi anunţă judecata asupra Babilonului. 

“Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei şi împăraţii pământului au curvit cu ea, 
şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.” Apoi am auzit din cer un alt glas, (nu uitaţi 
aceasta: este o voce din cer care o spune) care zicea: “Ieşiţi din mijlocul ei poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi 
la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până la cer; şi 
Dumnezeu şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.” 

Pentru ce şi-a adus aminte de nelegiuirile ei? Ce însemnă aceasta, că Dumnezeu şi-a adus aminte de 
nelegiuirile ei? În Egipt Domnul spusese: “Mi-am adus aminte de legământul Meu cu Avraam, Isaac şi 
Iacov; Mi-am adus aminte de făgăduinţele făcute părinţilor tăi. Te voi elibera cu braţul întins şi cu mari 
judecăţi”. Exod 6:5,6. Atunci când El “îşi aduce aminte”, atunci lucrul promis dinainte se împlineşte. 
“Dumnezeu şi-a adus aminte de nelegiuirile ei”. Această aducere aminte a nelegiuirilor ei înseamnă aducerea 
judecăţii asupra nelegiuirii ei. 

“Răplătiţi-i cum v-a răsplătit ea, şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit din potirul în 
care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi, şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! 
Pentru că zice în inima ei: “Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă, şi nu voi şti ce este tânguirea!” Tocmai 
pentru aceea într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc 
pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.” 

Aceasta este aceeaşi descriere cu cea dată de îngerul care a zis: “Vino să îţi arăt judecata desfrânatei 
celei mari.” 

“Şi împăraţii pământului, care au desfrânat şi s-au desmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul 
arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: “Vai! 
Vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!” 

Când Babilonul triumfă, atunci este distrus “într-o clipă” (în limba engleză – “într-o singură oră”), cea 
mai scurtă perioadă de timp menţionată în Biblie, în afară de momentul învierii, care este “o clipire de ochi”. 
Atunci când vine acestă judecată, ea vine în acest fel, şi înainte să vină sunt rostite avertizări şi Dumnezeu ne 
dă semne prin care să putem cunoaşte şi marca drumul până la momentul în care aceasta, şi numai aceasta, 
va urma. 

În faţa ochilor noştri, în editorialele zilnice, situaţia fiind aşa cum am studiat-o în lecţiile anterioare, se 
vede cum papalitatea înaintează în mişcarea descrisă, pas cu pas. În lecţiile precedente am atins dovezile ce 
se referă doar la Statele Unite. Fratele Robinson mi-a dat o copie din “Present Truth” acum două zile şi 
acolo, pe prima pagină, sunt citate din ziare catolice din Londra, care amintesc despre naţiuni din Europa ce 
sunt socotite a nu fi chiar catolice, şi cum că acestea cad tot mai mult, şi una după alta, înapoi în mâinile 
papalităţii. 

În “American Sentinel” acum două sau trei săptămâni am avut o dovadă, luată din ziarele catolice, 
referitor la Germania şi Elveţia. Biserica catolică ţine în cumpănă puterea în Germania – un catolic este 
Cancelar al Imperiului German, iar partidul bisericii catolice deţine majoritatea în Reichstag, astfel că 
guvernul nu poate face nimic din ce vrea să facă, fără voia şi permisiunea lor, iar ei cer să fie revocate toate 
legile care au fost elaborate împotriva papalităţii, ceea ce dacă nu se face, ei nu permit să se mai facă nimic. 
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Şi ei obţin ceea ce doresc odată cu trecerea timpului. 
Elveţia are ca preşedinte un catolic despre care “London Universe” spune că este “la fel de papal ca o 

gardă elveţiană”. De aceea, nu este un lucru straniu ca experienţele pe care le-am auzit de la fraţii din Elveţia 
să arate manifestarea împotrivirii lor faţă de adevărul lui Dumnezeu şi faţă de Domnul. 

Într-o altă zi am văzut un ziar german în care editorul vorbeşte despre o călătorie pe care a întreprins-o 
prin Europa şi spune că, trecând prin Olanda, a asistat la parada catolicilor care sărbătoreau întoarcerea 
Olandei la biserica catolică. 

În Anglia, pentru ca papalitatea să aibă stăpânirea, a mai rămas un singur lucru dintre cele care au 
făcut din Anglia o ţară protestantă şi care au instituit succesiunea suveranilor – tot ce a mai rămas este o 
singură cerinţă, anume ca suveranul să fie protestant. Jurământul prin care se susţine succesiunea protestantă 
nu mai este ce a fost. Singurul punct rămas, care cere o succesiune protestantă, a fost atât de slăbit încât 
papalitatea se aşteaptă ca şi acesta să fie în curând modificat şi înlăturat, iar ea să poată avea din nou 
stăpânirea. Acum aproape un an, papa, primind o ceată de pelerini din Anglia, oferindu-le binecuvântarea, le-
a spus că există multe semne în favoarea reîntoarcerii Angliei la biserică. 

Acestea sunt mai mult decât semne care să arate ce se întâmplă; sunt faptele reale, sunt lucrurile în 
desfăşurarea lor. Noi nu le putem socoti drept semne, pentru că sunt chiar evenimentele. 

În aceste extracte luate din ziarele catolice şi tipărite în “The Present Truth”, Statele Unite a fost 
menţionată printre ţările în care papalitatea are cel mai mare succes. Şi concluzia dovezilor, pe care le-am 
prezentat deja, este că Statele Unite va fi folosită, după spusele papei, pentru modelarea celorlalte naţiuni, şi 
că această ţară va contura destinul celorlalte naţiuni, care destin se vrea a fi pur şi simplu întoarcerea lumii la 
papalitate, la a face voia ei şi a promova interesele ei pe pământ. 

Aşadar, suntem, şi vom fi de acum înainte, în prezenţa evenimentelor care duc la împlinirea acestor 
profeţii până la momentul în care toate naţiunile vor fi într-adevăr, şi efectiv, unite din nou cu ea. Când 
papalitatea va parcurge tot acest curs aflat în desfăşurare, când se vor împlini aceste lucruri, atunci va fi 
judecată. Când se ajunge la acel punct şi în acel timp în care ea se poate felicita pentru faptul că toate aceste 
naţiuni sunt din nou unite cu ea, şi că ea s-a ridicat din nou la supremaţie din mijlocul tulburărilor şi 
agoniilor, al anarhiei şi violenţei de orice fel, aşa cum o mai făcuse odată; când se întâmplă aceasta, atunci 
acesta va fi ultimul lucru pe care îl vor vedea ochii ei înainte să cadă judecata peste ea. 

Acum câţiva ani noi predicam venirea Domnului, aşa cum o facem şi acum. Noi am predicat peste tot 
venirea Domnului, apropiata venire a Domnului, chiar în timpul generaţiei actuale de pe pământ, chiar a 
generaţiei înaintate în vârstă. În acelaşi timp, oamenilor cărora le predicam că Domnul vine, le spuneam că 
El nu poate veni până când guvernul Statelor Unite nu recunoaşte religia creştină şi nu instituie Duminica în 
locul Sabatului. Cu alte cuvinte, le spuneam că El nu poate veni până când guvernul nu face chipul fiarei. 
După ce le spuneam că Domnul vine şi că vine curând, şi că generaţia în care va veni este aproape trecută, 
trebuia să le spunem că trebuiau să se întâmple aceste lucruri înainte ca El să vină; după aceea începeam să le 
arătăm paşii făcuţi şi progresul făcut în ce priveşte recunoaşterea religiei în Statele Unite şi instaurarea 
Duminicii în locul Sabatului. Noi afirmam că aceste lucruri erau semnele prin care se marca drumul până la 
ceea ce urma să fie făcut, iar când acel lucru era făcut, atunci puteam să aşteptăm venirea Domnului ca 
niciodată mai înainte. 

Acum acest lucru este făcut. Noi nu mai putem spune că Statele Unite urmează să recunoască religia 
creştină. Nu mai putem spune că guvernul Statelor Unite e pe cale de a da la o parte Sabatul Domnului din 
porunca a patra pentru a pune Duminica în locul său. Nimeni nu mai poate vorbi aşa şi să vorbească 
adevărul. Oricine spune adevărul în această privinţă, trebuie să spună că aceasta s-a făcut şi trebuie să atragă 
atenţia oamenilor asupra rapoartelor oficiale ale dezbaterilor guvernamentale, din care se vede cum stau 
lucrurrile. Şi pentru că aceasta este adevărat, ca niciodată mai înainte este adevărat că “mântuirea noastră 
este mai aproape acum decât atunci când am crezut.” 

Mai spuneam oamenilor că atunci când urmau să se întâmple acestea, atunci papalitatea urma să se 
ridice triumfal pe seama a ceea ce făceau protestanţii, luându-i prin surprindere şi primind, din ceea ce 
făceau, tărie, influenţă şi putere ca să modeleze lumea după placul ei. 

Acum nu mai putem spune că papalitatea e pe cale să facă aceasta. Ceea ce putem spune este că ea 
face acest lucru, şi putem îndrepta privirile oamenilor spre faptele care arată că ea face aceste lucruri, că 
planul ei este ca lumea întreagă să fie modelată prin puterea pe care deja o deţine asupra Statelor Unite. 

Dar succesul acestui proiect, desăvârşirea acestui plan al ei, este pur şi simplu împlinirea profeţiei pe 
care am citit-o despre toate naţiunile care se vor uni cu ea; toţi i se vor închina, toţi locuitorii pământului vor 
fi legaţi de ea, toată lumea va fi în mâna ei; toţi i se vor închina şi puterea lumii întregi va fi în mâinile ei ca 
să-şi reverse mânia împotriva celor ce se tem de Dumnezeu. Scriptura face cunoscut în profeţie exact ceea ce 
vede fiecare dintre noi, şi nu se poate să nu vadă, că face papalitatea. Şi ceea ce declară profeţia este acel 
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lucru spre care ţinteşte papalitatea şi în scopul căruia lucrează, iar când îşi atinge acel scop, atunci va fi 
împlinită profeţia “şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea”. Când se realizează 
acest proiect al papalităţii, când profeţia şi papalitatea se întâlnesc în acest punct, atunci, spune cuvântul, 
“într-o clipă vor veni judecăţile asupra ei; va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a 
judecat-o este tare.” 

Unde ne aflăm, dacă nu în zilele când judecata desfrânatei celei mari, prin plăgile lui Dumnezeu, 
ameninţă asupra lumii? În acest timp suntem cu siguranţă. 

Observaţi un lucru: dacă la început eram siliţi să arătăm oamenilor semnele care marcau venirea 
chipului fiarei, acum acest lucru este depăşit şi noi nu mai amintim aceste lucruri; acum suntem în timpul 
când eveniment după eveniment marcheză paşii ce vor fi făcuţi până la venirea Domnului; şi mulţi dintre 
aceşti paşi sunt deja făcuţi. 

Ce cuvânt a rostit Domnul pentru a fi vestit lumii în acest timp? “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu”. 
De ce? Pentru ca “să nu fişi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei.” 

Succesul acestei mişcări pe care o desfăşoară papalitatea, este ruina ei; succesul ei este ruina ei. 
Triumful ei înseamnă distrugerea ei, într-o clipă. Oricine nu vrea să fie ruinat trebuie să se separe de ea, să o 
părăsească cu totul. Şi oricine îi vede pe cei prinşi de ea în primejdie de a fi distruşi trebuie ca, în frica lui 
Dumnezeu şi în iubire de suflete, să le spună: “scapă-ţi viaţa; căci distrugerea ei este gata să vină” 

Cât de vastă va fi ruina ei? Cât de mult va cuprinde? Cât de mult este sub controlul ei? Câţi i se 
închină? Cât de întinsă este mânia ei? Şi cât de mulţi vor bea din vinul mâniei desfrânării ei? Toată lumea. 
Când judecata va cădea asupra ei, cât de vastă va fi această judecată? Cât toată lumea. Când cade în ruină, 
cât de completă va fi această ruină? Totală. Este scris că “este din numărul celor şapte, şi merge la pierzare”. 
“Pierzare” înseamnă distrugere totală; ea merge spre distrugerea ei totală. 

Întrucât influenţa ei se întinde în toată lumea; întrucât toate neamurile sunt unite cu ea şi locuitorii 
pământului au băut din vinul mâniei curviei ei, şi întrucât toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia 
al căror nume nu este scris în cartea vieţii Mielului, toate acestea arată că toţi aceia ale căror nume nu se află 
în cartea vieţii vor cădea în această ruină şi vor fi distruşi. 

Şi pentru că ne aflăm în acest timp, Dumnezeu ne-a dat o solie în mijlocul acestor evenimente, solie 
care are rolul de a avertiza lumea, care este într-adevăr în “agonia morţii”, şi solia spune că în această agonie 
papalitatea va triumfa, dar triumful ei va fi ruina ei sigură, şi oricine vrea să scape trebuie să “iasă din 
mijlocul ei”. 

Cred că avem timp să citim un text care va ilustra foarte sugestiv acest lucru. A existat un Babilon în 
vechime. Dumnezeu a zis profetului să scrie despre judecata lui. În capitolul 50 şi 51 din Ieremia este 
descrisă, în profeţie, judecarea Babilonului. Nu voi citi această descriere (o putem citi cu toţii după aceea) 
pentru că ne-ar lua prea mult timp acum, dar voi citi ultimele versete din cap. 51, începând cu versetul 59: 

“Iată porunca, dată de proorocul Ieremia, lui Seraia, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, când s-a dus la 
Babilon cu Zedechia (din partea lui Zedechia – nota în engl.), împăratul lui Iuda, în al patrulea an al domniei 
lui Zedechia. Seraia era cel mai mare cămăraş. Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile, care aveau să 
vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului. Ieremia a zis lui Seraia: “Când vei 
ajunge la Babilon, vezi să citeşti toate cuvintele acestea şi să zici: “Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să 
fie nimicit, şi că n-are să mai fie locuit nici de oameni nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru 
totdeauna”. Şi când vei isprăvi citirea cărţii acesteia, să legi de ea o piatră, şi s-o arunci în Eufrat, şi să zici: 
“Aşa va fi înecat Babilonul, şi nu se va mai ridica din nenorocirile, pe care le voi aduce asupra lui; vor cădea 
sleiţi de puteri.” 

Priviţi la Apocalipsa 18:21, la judecarea Babilonului, la descrierea judecăţii: 
“Un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare, şi a zis: “Cu 

aşa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit!”” 
Este vreo legătură între cele două pietre? Cu siguranţă că este. Scufundarea Babilonului din vechime 

arată spre scufundarea Babilonului de azi; judecarea Babilonului din vechime arată spre judecarea 
Babilonului din timpul nostru. 

Observaţi în Ieremia 51:45: “Ieşiţi din mijlocul lui, poporul Meu”. Poporul lui Dumnezeu era în 
Babilon; Dumnezeu avea un popor acolo. El nu voia ca ei să fie acolo atunci când urma să vină judecata 
asupra Babilonului, provocându-i ruina, de aceea a zis: “Ieşiţi din mijlocul lui, poporul Meu, şi fiecare să-şi 
scape viaţa, scăpând de mânia aprinsă a Domnului.” 

Care este solia actuală? Pentru că îngerul este gata să arunce în mare acea piatră şi să spună “cu aşa 
repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit”, există o chemare: “Ieşiţi din 
mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele 
ei s-au îngrămădit şi au ajuns până la cer; şi Dumnezeu şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. … pentru că 
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Domnul, Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.” Citim din nou din Ieremia, despre vechiul Babilon Ier. 
51:46: 

“Să nu vi se tulbure inima, şi să nu vă înspăimântaţi de zvonurile care se răspândesc în ţară; căci anul 
acesta va veni un zvon, iar anul următor un alt zvon; în ţară va domni silnicia, şi un stăpânitor se va ridica 
împotriva altui stăpânitor.” 

Poporul din Babilon urma să audă două zvonuri, ca semne pentru timpul părăsirii Babilonului. Două 
zvonuri despre ce? Două zvonuri legate de căderea lui, despre distrugerea lui. Unul dintre zvonuri urma să se 
audă în anul în care armatele Mediei şi Persiei se îndreptau spre Babilon! Dar, trebuia să le fie teamă că 
dezastrul se va produce atunci, şi trebuia ca fiecare să fugă cât mai repede posibil? Nu. Oricine putea să 
plece, dacă voia, dar dezastrul urma să se producă în celălalt an. Astfel, când se auzea primul zvon, atunci 
avea loc “pregătirea” pentru “a fi gata” de ieşit, astfel ca atunci când urma să se audă cel de al doilea zvon, ei 
fie să plece, fie pieirea Babilonului avea să fie pieirea lor. 

Istoria spune că armata Medo-Persiei a plecat din Ecbatana în primăvara anului 539 – anul precedent 
căderii Babilonului – a parcurs o bucată de drum, după care s-a oprit aşteptând primăvara următoare. Când a 
pornit armata, sigur că primul zvon a ajuns imediat la Babilon. Acesta era primul semn după care oricine se 
putea pregăti să iasă din Babilon cât de repede posibil. Ei puteau pleca şi atunci, dar semnul era pentru 
pregătire să fie gata la cel de al doilea zvon, pentru că atunci când urma să vină al doilea zvon, fie plecau, fie 
piereau. Când a sosit primăvara următoare, “anul următor”, armatele au pornit din nou spre Babilon. Atunci 
s-a auzit cel de al doilea zvon despre căderea Babilonului, şi ruina a sosit după cel de al doilea zvon, iar cine 
a vrut să scape, a trebuit să fugă la auzirea celui ce al doilea zvon. 

Priviţi acum Babilonul modern şi cele două zvonuri legate de căderea lui. În 1844 s-a vestit primul 
zvon despre căderea Babilonului. Apoc. 14:6-8: 

“Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o 
vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea 
cu glas tare: “Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui 
ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” Apoi a urmat un alt înger, al doilea şi a zis: “A căzut, 
a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei!” 

Acesta a fost un zvon despre căderea Babilonului; a fost primul zvon. Acum citim în Apoc. 18:1-4: 
“După aceea am văzut coborând din cer un alt înger, care avea o mare putere, şi pământul s-a luminat 

de slava lui. El a strigat cu voce tare, şi a zis: “A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al 
dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte… Apoi am auzit 
din cer un alt glas, care zicea: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu 
fiţi loviţi cu urgiile ei!” 

Când se aude cel de al doilea zvon, vestirea lui încetează doar odată cu judecata, care este ruina. 
Suntem în timpul celui de al doilea zvon despre căderea Babilonului actual? Da, cu siguranţă, suntem. Şi 
pentru că cel de al doilea zvon despre armatele Medo-Persiei a însemnat ruina sigură a vechiului Babilon, 
este sigur, după cum este sigur că suntem în timpul celui de al doilea zvon, că oricine vrea să scape de 
dezastru, trebuie să plece. “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu.” 

Şi de aceea, noi, cărora ne-a fost dată solia, dacă purtăm vreo grijă sufletelor oamenilor, dacă avem 
vreo teamă de Dumnezeu, sau ceva dragoste pentru solia pe care Isus Hristos ne-a dat-o, ce ne rămâne de 
făcut decât să spunem oamenilor ce se întâmplă; ce a făcut Babilonul, ce face, şi că distrugerea lui este 
iminentă. Să le spunem că ruina este aproape – al doilea zvon a fost auzit – şi că Babilonul se va scufunda şi 
nu va mai fi găsit. Dar Dumnezeu vrea ca nimeni să nu se scufunde împreună cu el. El ar dori ca orice suflet 
să iasă din Babilon şi să se îndrepte spre El pentru a avea viaţa şi salvarea ce se găseşte în El; de aceea El 
chemă: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu… ca să nu fiţi loviţi cu urgiile ei.” 

Acesta este zvonul care se aude. Se aude peste tot? Aceasta este întrebarea. Se vesteşte peste tot? L-aţi 
vestit peste tot? De când suntem în timpul marii strigări? De mai bine de doi ani. Aţi făcut să răsune acest 
zvon în aceşti doi ani, fraţilor? Aţi vestit solia care ne-a fost dată, implorând oamenii să se salveze de la 
pieirea inevitabilă şi să fugă la Dumnezeu, dacă vor să scape de dezastru? 

Ce vom face? Nu vom pleca de la această conferinţă vestind acest zvon cu cea mai puternică voce pe 
care Dumnezeu ne-o poate da? Este altceva de făcut? Ar fi posibil să fie altceva de făcut? Şi cum ar fi posibil 
să se gândească la altceva cei cărora Dumnezeu le-a dat solia şi asupra cărora a aşezat responsabilitatea de a 
vesti acest zvon? “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu”. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 8 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Studiul din această seară va fi doar o continuare a celui de vineri seara: ce este Babilonul, cât de mult 

cuprinde el şi ce înseamnă să ieşi afară din el. Poate că nu vom trece prin toate acestea în această lecţie, dar 
din dovezile pe care le-am citit vineri seara, reiese destul de clar că nu este nimic altceva de făcut decât să 
informăm lumea despre ruina care ameninţă asupra ei şi să vestim cu glas tare chemarea pe care Dumnezeu a 
rostit-o pentru a salva oamenii de la distrugere. Noi trebuie să strigăm această chemare, să o facem să răsune 
cu putere, iar Domnul se va îngriji ca oameni să fie convinşi că trebuie să o urmeze. Dacă o vor urma sau nu, 
ei vor decide după ce vor auzi. Dar Domnul va veghea ca ei să ştie că trebuie să o urmeze. 

De aceea am spus seara trecută, îndeosebi când am citit pentru prima oară cuvintele: “Apoi am auzit 
din cer un alt glas, care zicea:”Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu””, că vocea din cer este cea care cheamă 
oamenii să iasă. Instrumentele umane care vor rosti chemarea cu gura lor, vor trebui să fie atât de strâns 
legate de Dumnezeu, încât în acea chemare oamenii să audă vocea din cer. Noi trebuie să fim atât de strâns 
legaţi de Dumnezeu când spunem: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu”, încât Duhul lui Dumnezeu să fie Cel 
ce le spune că aşa trebuie să facă. Cei care vor rosti avertizarea trebuie să fie atât de legaţi de Dumnezeu 
încât atunci când vocea lor va prezenta cuvintele lui Dumnezeu ce arată situaţia actuală, Duhul lui Dumnezeu 
să imprime în cei care ascultă convingerea puternică a faptului că acela este adevărul, că suntem în timpul 
arătat şi că trebuie să iasă din mijlocul ei. 

Încă odată spun că ei vor hotărî dacă vor ieşi sau nu. Dumnezeu nu ia pe nimeni cu forţa pentru a-l 
trage afară. O ilustraţie pentru ceea ce spun o găsim atunci când Petru şi Ioan erau în închisoare la Ierusalim, 
iar a doua zi dimineaţa au fost aduşi înaintea Sinedriului. Când cei din Sinedriu “au văzut îndrăzneala lui 
Petru şi Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu 
Isus.” 

În prezenţa acestor doi ucenici ai lui Hristos şi datorită cuvintelor lor, preoţii şi conducătorii aceia au 
fost convinşi în ce priveşte misiunea lui Hristos şi au ştiut că acei oameni aveau dreptate. “Şi au priceput că 
fuseseră cu Isus”. Totuşi, în loc să cedeze convingerilor pe care le aveau, şi-au împietrit inima în faţa lor şi 
au poruncit ca ucenicii să fie scoşi afară. “S-au sfătuit între ei şi au zis: “Ce vom face oamenilor acestora? 
Căci este ştiut de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui. 
Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm, şi să le poruncim ca de acum 
încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta”. Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai 
vorbească cu nici un chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus. Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au 
zis: “Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de 
Dumnezeu; căci nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi auzit”. I-au ameninţat din nou, şi i-au lăsat să 
plece, căci nu ştiau cum să-i pedepsească”. 

Ar fi vrut să-i pedepsescă, dar nu ştiau cum să o facă în acele circumstanţe, şi adevărul este că îi 
ameninţau şi voiau să îi pedepsească, deşi erau ferm convinşi că ucenicii aveu dreptate. Aşa vrea Dumnezeu 
să fie poporul Său şi acum. Noi, avem o solie pentru lume, la fel de importantă ca solia pe care o aveau 
ucenicii atunci. Şi starea noastră nu va fi bună până când nu vom avea o astfel de legătură cu Dumnezeu 
încât când vom rosti adevărul, oriunde ne-am afla, şi când vom spune oamenilor solia pe care El ne-a 
încredinţat-o, Duhul lui Dumnezeu să fie prezent pentru a mărturisi oamenilor despre adevăr, spunându-le: 
”are dreptate, acest om spune adevărul”. Tot ce putem face noi este să le spunem oamenilor solia. Noi nu îi 
putem scoate din Babilon, iar Dumnezeu nu îi va scoate cu forţa de acolo. El îi câştigă pe oameni 
descoperindu-le ce este drept şi făcând ca bunătatea lui să se arate în faţa ochilor lor. Dumnezeu face aceasta 
când instrumentul uman prin care lucrează este atât de legat de el, încât prin cuvinte să vorbească Duhul Său, 
şi astfel în cuvintele omeneşti oamenii să audă vocea din cer. 

Mă bucur că oricine – şi bucuria mea nu este doar pentru o presupunere, ci pentru un fapt real – pentru 
că oricine se va supune adevărului lui Dumnezeu, aşa cum Domnul îl descoperă în zilele noastre, şi aşa cum 
îl va descoperi oricărui om, va fi adus de către adevăr în exact acea poziţie în care Duhul lui Dumnezeu va 
putea lucra cu el în acest fel. 

Ştim că de mai bine de doi ani suntem în timpul în care Dumnezeu a zis “scoală-te, luminează, căci 
lumina ta vine”. Acesta este adevărul, şi ştim cu toţii că este pentru zilele noastre. Dar noi nu ne putem scula 
singuri. Nu ne putem ridica; adevărul lui Dumnezeu este cel care trebuie să ne ridice. Puterea lui Dumnezeu 
trebuie să-şi aibă locul ei, şi aceasta ne va ridica. Înainte să putem “lumina” e nevoie să fim “ridicaţi”; e 
limpede. Nu putem lumina fiind culcaţi, aşa cum suntem. Nu suntem în poziţia corectă; trebuie să stăm în 
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picioare. Trebuie să ne ridicăm pentru a lumina, pentru că acolo sus este lumina. Noi suntem jos, prea 
aproape de pământ – adventiştii de ziua a şaptea, cu toţii, suntem prea aproape de pământ; prea jos, prea 
aproape de întuneric; nu putem lumina aşa cum ar vrea Dumnezeu să luminăm. De aceea El spune “scoală-te, 
luminează”(trad. engl.). 

Repet, nu este de nici un folos să încercăm să ne ridicăm singuri, şi repet, este sigur că asupra oricărui 
adventist de ziua a şaptea, aflat la această Conferinţă sau oriunde pe pământ, care îşi cedează întreaga voinţă, 
tot trupul, mintea şi inima – totul – lui Dumnezeu, primind adevărul Său aşa cum este, Dumnezeu va veghea 
ca adevărul să-l ridice la acea înălţime de unde să poată lumina. 

De aceea, fie ca în mod sincer, chiar acum, să începem să studiem aceste lucruri, în legătură cu starea 
în care suntem, şi lucrarea ce trebuie făcută, aşa încât să vedem ce ne oferă Dumnezeu în adevărul Său, ce 
anume ne va ridica la starea în care să poată face cu noi ce va dori şi în care, atunci când ne va folosi şi va 
vorbi prin noi, oameni să recunoască prezenţa puterii lui Dumnezeu şi să audă vocea din cer. Dacă nu va fi 
aşa, nu vom putea vesti solia; aceasta este tot. 

Nu este de nici un folos să începem să spunem oamenilor, “ieşiţi din mijlocul ei poporul Meu”, dacă 
nu este nici o putere în cuvintele noastre, putere care să-i scoată afară; dacă nu suntem legaţi de acea putere 
care realizează acest lucru. Vorbirea noastră va fi pur şi simplu o vorbire în vânt. Dar noi suntem într-un timp 
în care este mult prea important să nu vorbim degeaba. Dumnezeu vrea să vorbim oamenilor în aşa fel încât 
prin cuvintele pe care le spunem, El să le vorbească inimilor. 

Ce există în noi nu este suficient pentru lucrarea aceasta. Este scris: “plinătatea noastră este de la 
Dumnezeu”. Ne putem sprijini cu toată tăria pe această declaraţie, “plinătatea noastră este de la Dumnezeu”. 
Aceasta spune că Dumnezeu ne va face compleţi; El ne va da ceea ce ne lipseşte. 

Să privim puţin mai adânc la cât de mult este cuprins în Babilon. Vă aduceţi aminte că în alte lecţii am 
citit anumite texte care arătau că lumea întreagă urmează să onoreze fiara, papalitatea, şi să facă voia ei, - toţi 
oamenii cu excepţia celor ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii. Mai sunt alte câteva texte legate de acest 
subiect, pe care le putem citi. Deschideţi la Apocalipsa 17:8, observând îndeosebi ultima parte a versetului. 
Voi citi tot versetul: 

“Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc, şi are să se ducă la 
pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, se 
vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni.” 

Se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni (nu mai este şi totuşi este – engl.). Vor 
fi însă câţiva oameni care nu se vor mira de acest fapt. Toată lumea se va mira, va fi surprinsă, uimită de 
aceasta, o va privi ca pe o minune, dar va fi un grup de oameni care nu vor fi implicaţi în nici un fel în 
aceasta şi anume, cei ale căror nume se află în cartea vieţii. Aceştia sunt cei care nu se închină fiarei şi 
chipului ei. Am citit acest text ca să-l leg de ceea ce am citit seara trecută, cum că “toţi locuitorii pământului 
i se vor închina, toţi aceia ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieţii”; Toate împărăţiile pământului au 
desfrânat cu Babilonul; locuitorii pământului sunt beţi de vinul mâniei desfrânării ei, aceasta arată că toată 
lumea este legată de ea şi, în urma faptului că lumea se minunează, şi datorită acestui fapt, ea ajunge în acea 
poziţie în care scripturile vor fi împlinite. 

Se ridică aici o întrebare: în ce priveşte exactitatea lucrurilor pe care le spune Scriptura, “toate 
împărăţiile lumii” sunt unite cu Babilonul în desfrâu, în legături ilicite. Locuitorii pământului sunt beţi de 
vinul mâniei desfrânării ei. Ce înseamnă în cazul acesta, şi ce poate doar să însemne, să ieşi afară din 
Babilon? Nimic altceva decât să ieşi afară chiar din lume. 

Mai avem un text aici. Deschideţi la Apocalipsa 18 de unde vom citi şi vom vedea cât de mult este 
legat de Babilon. Vineri seara am citit până la versetul 10. Acum începem cu versetul 11: 

“Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa.” 
Voi citi rar, şi la urmă vreau să aflu cât de mult din traficul comercial nu este sub controlul 

Babilonului. 
“marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase şi de 

stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin ( lemn decorativ, fin, costisitor), tot felul de vase de fildeş, 
tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier şi de marmoră; nici scorţişoara, nici mirodeniile, 
nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici 
boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici sufletele oamenilor”. 

Toate acestea sunt sub controlul Babilonului. Cât de mult din comerţul lumii este în afara lui? Nimic. 
Când va veni timpul pentru instaurarea boicotului general, va fi foarte simplu să se spună ca cineva să nu 
vândă şi să nu cumpere, pentru că tot comerţul lumii este în mâna sa. Nimeni nu va putea cumpăra sau vinde 
dacă nu va face aşa cum spune ea (papalitatea). Dar dacă ea are toate acestea sub control, iar Dumnezeu 
spune “ieşiţi din mijlocul ei”, este clar că ascultarea de această chemare ne va aduce acolo ca voia Sa să fie 
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împlinită printr-o separare totală de ea. Chiar faptul că numele noastre sunt în cartea vieţii şi refuzul nostru 
de a ne supune poruncii Romei, acestea ne separă cu totul şi ne fac să nu mai avem nici un fel de legătură cu 
ea, nici măcar pentru a obţine ceva de mâncare. 

Să studiem mai adânc aceste lucruri. Când legătura noastră cu adevărul lui Dumnezeu, predarea 
noastră în faţa lui Dumnezeu, ne duce până acolo încât să fim lipsiţi de tot ce înseamnă pe pământ mâncare 
sau băutură, cum vom putea trăi? Ah, avem promisiunea: “I se va da pâine şi apa nu-i va lipsi”. Ei bine, dacă 
pentru legătura noastră cu Dumnezeu vom fi forţaţi să ne despărţim la modul absolut de tot ce există în lume 
şi tot ce vine din lume, nu este chiar acum timpul cel mai urgent ca, prin alegere de bunăvoie, să ne 
despărţim complet, în inimă şi în afecţiuni, de lume şi de tot ce este în ea? 

Mai departe. Împărăţiile pământului sunt legate de ea şi vor fi folosite pentru a executa voia ei asupra 
poporului lui Dumnezeu. Când se va face aceasta, vom fi forţaţi să rupem orice legătură cu ei şi orice 
dependenţă de ei în orice domeniu. Dar când va veni acel timp, cum vom merge mai departe? Cum vom fi 
protejaţi, ce vom face când vom fi atacaţi de mulţimi şi oamenii ne vor oprima? Ce vom face pentru pentru a 
fi protejaţi? Cum vom trăi atunci în lume? Vom fi în siguranţă să fim atât de separaţi de guvernele 
pământului încât să nu putem depune plăngeri împotriva celor ce ne tratează cu violenţă? Să nu putem 
ameninţa cu legea, cu pedepsele ei, pe cei care ne vor distruge bisericile, ne vor dărâma corturile (pentru 
evanghelizări publice –n.tr.) sau ne vor face rău pe alte căi? Va veni acel timp când vom fi scoşi în afara legii 
şi când toate împărăţiile aflate sub dominaţia fiarei vor fi folosite ca unelte pentru revărsarea mâniei ei asupra 
noastră. Nu doar că va veni acel timp, ci este foarte aproape. 

Dar când impunerea Babilonului în toate lucrurile ne va forţa să luăm această poziţie, ce vom face? 
Cum vom mai trăi? În ce ne priveşte pe noi, ce anume ne-a adus acolo? Numai legătura noastră cu 
Dumnezeu ne va duce acolo. Şi atunci, ne va veni în ajutor legătura noastră cu Dumnezeu? Legătura noastră 
cu Dumnezeu ne va oferi protecţia de care vom avea nevoie în acele timpuri? Cu toţii spuneţi că da. Ei bine, 
dacă legătura cu Dumnezeu îl va duce pe om acolo, credeţi că ar fi prea riscant să lase tot şi să-şi pună cu 
totul încrederea în Dumnezeu chiar acum? Credeţi că cineva ar merge prea departe dacă s-ar lega chiar acum 
de Dumnezeu şi şi-ar pune chiar acum încrederea în El pentru a fi protejat, ca şi cum nu ar exista nici un 
guvern pe pământ? 

Oricine are numele scris în cartea vieţii va fi constrâns de către puterile pământului. Atunci, de ce să 
nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu şi puterea Lui să ne ridice chiar acum? Ar fi mai de dorit ca lucrarea lui 
Dumnezeu şi puterea Lui să mă pună într-o astfel de situaţie, decât să fiu sub blestemul răului şi puterile 
pământului să mă forţeze să mă închin, prin forţa împrejurărilor. Mai bine ar fi să-L aleg în întregime pe 
Domnul şi calea Lui, acum, şi să o fac cu bucurie, decât să o tot lungesc şi să o lungesc cu afecţiunile mele, 
cu încrederea legate de puterile pământului, depinzând de ele, de fapt iubind aceasta, dar pentru că nu se 
poate să fiu şi cu lumea şi totuşi să merg în cer, până la urmă să permit să fiu rupt de acestea, suferind 
consecinţele – şi să merg la cer. Nu. Mai bine să rup acum legăturile cu lumea şi cu tot ce este în ea sau legat 
de ea, şi să îmi pun cu statornicie încrederea în Dumnezeu, ca şi cum nu ar fi nimic altceva în univers decât 
Dumnezeu. 

Cred că textul următor cuprinde toate aceste aspecte. Deschideţi la Ieremia 17:5: 
“Aşa vorbeşte Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijineşte pe un muritor 

(face din carne tăria lui – engl.) şi îşi abate inima de la Domnul!” 
Dacă inima mea înclină spre sprijin pe altceva sau altcineva decât Domnul, atunci ce face inima mea? 

Cu siguranţă se abate de la Domnul, se îndepărtează de El. Priviţi la versetul următor: 
“Căci este ca un nenorocit în pustie, şi nu vede venind fericirea. (nu vede când vine binele – engl.)” 
Fraţilor, noi avem nevoie să fim capabili să vedem când vine binele. Ce îl împiedică pe om să vadă 

când vine binele? Încrederea în om, faptul că face din carne, tăria lui. A privi la om, la orice invenţie a 
omului, la orice combinaţii ale oamenilor, însemnă aceasta a “face din carne tăria lui”? A depinde de orice 
organizaţii ale cărnii (fireşti), de orice combinaţii fireşti, şi a face din aceasta tăria mea, mă va împiedica să 
văd când vine binele? De ce? Pentru că inima mea se sprijină pe altcineva decât Domnul. Poate că voi 
încerca să îmi liniştesc conştiinţa cu gândul că pot folosi aceasta ca pe un instrument prin care Dumnezeu mă 
susţine, dar Dumnezeu nu spune aşa. El face o distincţie clară între Dumnezeu şi om, între încrederea în 
Domnul şi încrederea în braţ de carne. Ar fi mai bine să mă sprijin cu totul pe Dumnezeu şi să folosească El 
omul pentru a mă susţine, dacă vrea să o facă, decât să mă sprijin pe ce este firesc pentru a fi susţinut şi să 
cred că Domnul o face în acest fel. Dacă ne sprijinim pe fire, pe organizaţii fireşti, pe puterea lumii şi a 
omului, şi credem că Dumnezeu lucrează astfel – adevărul este că aşezăm în felul acesta acea combinaţie sau 
orice ar fi, pe primul loc. Dar Dumnezeu trebuie să aibă primul loc. De aceea, când ne sprijinim cu totul pe 
El, El poate folosi orice instrument doreşte pentru a ne susţine sau pentru a face cu noi ceea ce alege El să 
facă. Dar lucrul cel mai important este că cel care se încrede în om şi face din carne tăria lui, nu vede când 
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vine binele. Şi acesta este un risc teribil pentru timpul nostru. 
“Căci este ca un nenorocit în pustie, şi nu vede venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiei, 

într-un pământ sărat şi fără locuitori.” 
Această scenă a dezolării – un pământ sărat şi fără locuitori – va fi scena în care se va găsi Babilonul 

în cele din urmă. 
Dar, ah! Priviţi la cealaltă parte: “Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul”. În Domnul prin 

om? Nu. În Domnul prin braţ de carne? Nu, deloc. În Domnul Însuşi, şi a cărui nădejde este Domnul. 
“Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când 

vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă.” 
Va veni în curând o secetă îngrozitoare. Dar Dumnezeu a hotărât că omul nu trebuie să se teamă de 

anul secetei, nici nu trebuie să se îngrijoreze de acel timp. Acel om s-a îngrijoarat înainte să vină seceta; 
încrederea lui este în Dumnezeu, iar când vine seceta, încrederea lui este tot în Dumnezeu. Aceasta este o 
cale mai bună. Să o urmăm! Când vin calamităţile, nu-l afectează pe un astfel de om; el nu se îngrijorează 
defel din pricina lor. 

Să deschidem acum la Apocalipsa capitolul 16 şi să citim un alt gând care mi se pare că exprimă cât de 
mult cuprinde Babilonul. Apoc. 16:13,14. Nu citesc pentru a arăta timpul la care se aplică acest verset; îl 
citesc pur şi simplu pentru a delimita graniţele stăpânirii Babilonului, cât de mult este cuprins în el, cât de 
mult se află sub stăpânirea lui: 

“Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos trei 
duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, 
şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului 
Celui Atotputernic.” 

Versetul 19, după plaga a şaptea, când vine sfârşitul: “Cetatea cea mare.” Care cetate mare? Babilonul, 
mereu şi mereu. 

“Cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi, şi cetăţile Neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a 
adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.” 

Aşadar, cetatea cea mare, Babilonul, este împărţită în trei părţi. Cele trei duhuri necurate care ies din 
gura balaurului, din gura fiarei şi din gura profetului mincinos au ceva de-a face cu cele trei părţi în care este 
împărţită cetatea cea mare? Eu cred că da. Eu cred că acestea definesc cele trei părţi. Cred că balaurul, fiara 
şi proorocul mincinos exprimă cele trei părţi în care se împarte cetatea când ajunge în ruină. Şi noi ştim cine 
este balaurul, fiara şi profetul mincinos, precum şi cele trei duhuri necurate care ies din gura lor, care 
lucrează cu minuni, şi care merg să strângă toată lumea. De aici, deasemenea, reiese clar că Babilonul 
controlează lumea, întreaga lume. Ce înseamnă atunci să ieşi din Babilon? 

“Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, 
lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie (- şi după toată această listă de 
nouăsprezece păcate -) având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea.” 

Ce a făcut Babilonul, mama? Ce a dus la apariţia ei? Faptul că biserica s-a sprijit pe braţul altuia, pe 
altcineva decât soţul ei, s-a întors spre un altul, sprijinindu-se pe altcineva decât Domnul ei Cel neprihănit – 
aceasta a dus la apariţia Babilonului. Biserica, cu pretenţia de a fi biserica lui Hristos, prin faptul că s-a unit 
cu un alt domn, a devenit adulteră, desfrânată. În felul acesta s-a născut Babilonul cel mare. Şi pentru că ea a 
condus în acest rău toate celelalte biserici care au venit după ea, fiind exemplu pentru toate, este descrisă ca 
fiind “mama desfrânatelor”. 

În timpul Reformaţiunii, când Dumnezeu a vrut să vindece Babilonul şi ea nu a vrut să fie vindecată, 
creştinismul a devenit din nou independent de ea. Dar când bisericile ce se numeau protestante au călcat pe 
urmele ei şi s-au întors de la Domnul lor, punându-şi încerederea, nădejdea, în guvernele pământeşti, în 
împărăţiile pământului, şi s-au unit cu acestea, atunci au devenit fiicele. Acesta este Babilonul şi fiicele, fiara 
şi proorocul mincinos. Aşa că, mărturisirea religiei despărţită de puterea lui Dumnezeu, mărturisirea evlaviei 
fără a avea puterea ei, împreună cu acei care le mărturisesc şi caută ajutorul şi dependenţa de împărăţiile şi 
naţiunile pământului pentru a obţine puterea care ştiu că le lipseşte – toate acestea sunt descrise ca fiind o 
combinaţie a formei de evlavie fără putere. Babilonul, mama şi fiicele, cuprind toată lumea în zilele din 
urmă, şi Babilonul şi fiicele, sunt forma de evlavie dar fără putere. 

Este clar că al treilea capitol din a doua Timotei descrie Babilonul. Acest capitol, în acest loc, este o 
descriere a Babilonului, tot aşa cum este şi Apoc. 18, o descriere a lui. Iar când pasajul din 2Tim.3 se încheie 
cu cuvintele, “având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia”, acest 
strigăt, “depărtează-te de oamenii aceştia” este, în acest pasaj, chemarea de a ieşi din Babilon tot aşa cum 
“ieşiţi din mijlocul ei” este, în Apocalipsa, chemarea de a ieşi din Babilon. 

Forma de evlavie lipsită de putere este otrava oricărei pretenţii de religie. Şi acum este otrava tuturor 
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religiilor din lume. Iar succesul planului de unire a tuturor denominaţiunilor în unitatea credinţei, plan la care 
lucrează în mod foarte sârguincios papa de la Roma asupra bisericilor aşa zis protestante, va pune doar 
pecetea plinătăţii acestei forme de evlavie fără putere. 

Anul trecut în august, la adunările în corturi din Ohio ale unei alte denominaţiuni, conducătorul 
taberei, predicând în predica de duminică miilor de oameni despre milenium, despre nădejdea şi perspectiva 
venirii lui, a prezentat ca unul din cele mai mari semne care arată apropierea mileniului faptul recunoscut că 
“protestanţii şi catolicii sunt pe aceeaşi direcţie”, şi sute de oameni au răspuns, Amin. 

Este o realitate prezentă, nu s-a întâmplat doar la acea adunare, ci acest fel de gândire ce se dezvoltă în 
minţile celor ce se afundă tot mai mult în Babilon, este o realitate, iar planul lor de a instaura mileniul şi în 
cele din urmă împărăţia lui Dumnezeu, ceea ce cere pregătirea căii pentru împărat, va fi lucrat de ei în toate 
amănuntele. Astfel, când va veni Mântuitorul, va găsi toate împărăţiile şi bisericile pământului adunate într-
un singur trup, cu pretenţia că ele reprezintă creştinismul, totuşi neavând nici un pic din puterea 
creştinismului; făgăduindu-şi lor şi lumii marele şi gloriosul mileniu pe care îl aşteaptă de atâta timp, precum 
şi venirea în curând a împărăţiei lui Dumnezeu. Noi ştim foarte bine că atunci va veni în mod real regele lor, 
prezentându-se drept Hristos, şi va fi primit ca Hristos. Vor exista totuşi câţiva ce nu vor fi prinşi în acest 
sistem uriaş – acei care s-au supus chemării: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu”, cei ale căror nume sunt 
scrise în cartea vieţii. Aceştia nu vor accepta ca împăratul Babilonului să domnească peste ei. Atunci, aşa 
cum au sugerat cei din Reforma Naţională încă din 1886, împotriva lor se vor folosi de versetul care zice: 
“Pe duşmanii mei, care nu vor ca eu să domnesc peste ei, aduceţi-i şi înjunghiaţi-i în faţa mea”. În mod logic 
aceasta va aduce pedeapsa cu moartea, cum ni se spune în Apoc. 13, asupra celor ce nu vor să se închine 
fiarei şi chipului ei. Întreaga combinaţie aflată sub dominaţia pământului şi sub dominaţia duhurilor rele – 
balaurul, fiara şi proorocul mincinos – Satana şi toate instrumentele lui de pe pământ combinate – va fi 
înălţat ca fiind un mare sistem al creştinismului, pe când de fapt este un mare sistem diabolic. 

Ce altceva ar putea să prezinte o domnie mai universală a formei de evlavie, nu doar fără puterea ei, 
dar tăgăduindu-i puterea? Această formă de evlavie neagă faptul că Isus Hristos vine în trup. Orice duh care 
mărturiseşte că Isus Hristos vine în trup, este Duhul lui Dumnezeu. Orice duh care nu mărturiseşte că Isus 
Hristos vine – nu doar că a venit atunci, ci vine acum în trupul meu – Hristos în voi nădejdea slavei, Hristos 
locuind în voi, Dumnezeu domnind în împărăţia lui Dumnezeu care este înlăuntrul vostru – aceasta este 
semnificaţia – dacă nu mărturiseşte că Isus Hristos vine în trup, nu este de la Dumnezeu. Şi acesta este duhul 
antihristului. Dar voi aţi biruit, copilaşilor, pentru că Cel care este în voi, în voi, în voi, este mai mare decât 
cel care este în lume. 

De aceea, toate arată, la fel de clar ca lumina zilei, că în zilele din urmă întregul sistem al lumii şi al 
asemănării cu lumea, va fi organizat în acest sistem uriaş al formei de evlavie fără putere şi, deasemenea, 
tăgăduindu-i puterea, devenind din ce în ce mai rău. Iar strigătul “Depărtează-te de unii ca aceştia” este o altă 
formă a chemării “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu”. Oriunde se aude acest strigăt, el înseamnă “ieşiţi din 
lume, separaţi-vă de lume şi de lucrurile care sunt în lume, separaţi-vă în inimă şi în minte, la fel de total ca 
şi cum lumea ar fi dispărut cu totul.” “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu.” 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 9 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Există ceva foarte important ce trebuie amintit în această parte a subiectului. Este ceva ce va forţa pe 

orice adventist de ziua a şaptea şi pe orice alt creştin să se hotărască între Hristos şi această lume, între a fi 
supus lui Hristos sau a fi legat de guvernul Statelor Unite. Este vorba de o frază susţinută de către toţi 
guvernatorii tuturor statelor şi teritoriilor Statelor Unite, care cere instruirea în tehnici militare a tuturor 
băieţilor, în şcolile publice.Unii guvernatori, din statele în care legislativul este în sesiune, deja depun 
eforturi să obţină legi care să asigure aceasta. În favoarea acestui proiect s-a ţinut un miting la New York în 
25 ianuarie, la care s-au rostit discursuri. 

Dacă guvernul Statelor Unite şi al tuturor statelor începe să facă instrucţie militară, umplând cu spiritul 
războiului toţi copii din ţară, ce creştin va permite ca copii lui să ia parte la aşa ceva? Iar dacă acest rău va fi 
impus ca obligatoriu, sau va fi cerut prin lege, atunci care creştin va permite ca copii săi să mai meargă la 
şcoli? Cuvântul vestit de Hristos în lume a fost: “Pace pe pământ”. Ioel vorbeşte exact despre aceste lucruri 
când spune: “Pregătiţi războiul”. Sunteţi pregătiţi pentru această problemă? Planul este expus şi s-a răspândit 
în toată ţara ca un incendiu în sălbăticie. Această idee a fost primită ca şi cum ar fi cel mai bun lucru ce s-a 
propus vreodată, chiar de la sugerarea ei. A fost înghiţită cu lăcomie şi s-a propus să fie întărită prin lege. 

Dacă această instruire militară, această insuflare a spiritului războiului în toţi copii din ţară, va fi 
obligatorie de la început sau nu, este tot una, pentru că simpla introducere şi practicarea ei o va face, într-un 
anume fel, obligatorie, pentru simplul motiv că orice băiat ce va refuza să participe va fi tratat ca un laş de 
către toţi ceilalţi. Va fi ostracizat. Colegii lui de şcoală îl vor ocoli. Căci toate acestea vor fi făcute în numele 
“patriotismului”; s-a afirmat că aceasta are rolul de a “insufla patriotismul” şi “iubirea pentru drapel”. Orice 
băiat ce va refuza să ia parte la exerciţii militare va fi declarat “lipsit de patriotism” şi “unul care 
dispreţuieşte drapelul”. Se va spune despre el că “nu îşi iubeşte ţara” şi că “este trădător”. Dar nici un părinte 
creştin nu poate îngădui ca copilul său să fie umplut cu spiritul războiului. Creştinul trebuie să fie umplut cu 
Duhul lui Hristos, cu Duhul păcii. Supunerea lui este doar faţă de Hristos. 

Este foarte adevărat. Aşa stând lucrurile, acesta este un test ce va separa pe orice copil creştin şi pe 
orice părinte creştin de guvernul Statelor Unite şi al oricărui stat. Aşadar, nu este timpul să începem să fim 
separaţi? Au fost prea exagerate lecţiile de săptămâna trecută? A fost prea mult când s-a zis, “să rupem toate 
legăturile”? Dar, fraţilor, tocmai evenimentele ce sunt conduse de duşmanul, ne forţează să ajungem în acel 
punct în care trebuie să ne hotărâm între supunerea faţă de Isus Hristos şi această lume. 

Acest mare rău se află în faţa fiecărui adventist de ziua a şaptea şi a fiecărui creştin din Statele Unite. 
Acesta va fi un test ce va descoperi dacă aceştia vor lăsa să plece orice lucru pământesc şi se vor ţine doar de 
Hristos, chiar dacă va fi numit cum va fi numit. Acesta este testul. Este doar o altă notă ce sună în chemarea 
universală “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu”. 

Unde îşi are originea acest rău? Acest element specific, de a include instruirea în şcolile publice a 
pornit de la papalitate. Bisericile protestante organizează de doi ani, vara, ceea ce ei numesc “brigăzile de 
băieţi”. Dar primul pas în direcţia întroducerii instrucţiei în şcolile publice şi a impunerii ei tuturor oamenilor 
din ţară, a fost făcut de Clubul Catolic din Jersey City, N.J., după cum este raportat în Catholic Mirror din 
octombrie 6, 1894: 

“Clubul catolic din Newark (N.J.) la întrunirea sa de miercuri seara a adoptat un set de rezoluţii prin 
care se cere legislativului să asigure introducerea instruirii militare în şcolile publice, parohiale, şi în alte 
şcoli din stat în care învaţă băieţi. Rezoluţiile sunt după cum urmează: 

Am hotărât, că în concepţia Clubului catolic din Newark (N.J.), resursele militare ale ţării nu ar trebui 
să fie neglijate, ci ar trebui să fie atât de mult dezvoltate, pe cât permite economia; şi 

Am hotărât, ca noi, de aceea, să sugerăm, cu respect, Legislativului statului nostru că instrucţia 
militară pentru băieţi în şcolile noastre publice ar trebui să fie asigurată, şi se poate să fie asigurată foarte 
uşor prin intermediul membrilor statului, şi 

Am hotărât, deasemenea să sugerăm Legislativului că ar fi bine venit să se asigure instruire similară în 
toate celelalte şcoli din acest stat, în care învaţă băieţi, şi 

Am hotărât, ca o copie a acestor rezoluţii să fie înaintată membrilor Senatului, şi o alta membrilor 
Camerei deputaţilor.” 

Se aşteaptă că acest plan va ajunge în vogă, de parcă ar fi un mare beneficiu pentru băieţi în multe 
feluri. 

Lafayette Post of the Grand Army of the Republic of New York City – cea care a iniţiat tradiţia de a 
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pune steagul pe orice clădire şcolară – a preluat acest plan şi l-a răspândit în toată ţara. 
Priviţi situaţia mai îndeaproape: oricine protestează împotriva acestui plan va fi acuzat că este lipsit de 

patriotism, iar pe de altă parte, papalitatea se va afişa ca fiind cel mai mare patriot dintre toţi, pentru că ea 
poate aproba această mişcare în cel mai înalt grad. Ea se poate prezenta ca fiind cel mai puternic implicată în 
această mişcare şi în favoarea ei. Acesta este pur şi simplu un alt mijloc prin care papalitatea se va aşeza la 
conducerea tuturor lucrurilor şi va conduce totul. 

Există un articol din Detroit Evening News din februarie 4, 1895, legat de instruirea militară în 
biserici, ceea ce ilustrează cât de mare este răul fie că e în şcolile publice, fie că e în bisericile apostate: 

“UNITED BOYS BRIGADES 
Chicago, feb.4. The United Boys Brigade of America, alcătuită din companii de tineri organizaţi sub 

disciplină militară în diferitele biserici creştine din ţară, tocmai este încorporată, cu cartierul general în 
Chicago. Cei care fac încorporarea sunt Rev. H.W. Bolton, reprezentantul metodiştilor, Rev. P.S.Henson, al 
baptiştilor, şi alţii. Mişcarea brigăzii are ca obiectiv dezvoltarea patriotismului şi pietăţii în băieţi, iar 
trăsăturile ei esenţiale sunt instrucţia, studiul Bibliei şi lucrarea misionară.” 

De vreo zece ani William A. Smith, un soldat britanic, a organizat prima brigadă în Glasgow, Scoţia. 
Fratele Robinson spune că acum sunt în toată Anglia şi Scoţia. Nu sunt aceste lucruri destul de aproape de 
noi, şi nu sunt destul de vizibile pentru a ne arăta unde ne conduc toate acestea? Acestea forţează pe creştin 
să se separe de tot ce este pe pământ. Aşadar, nu este timpul să ne separăm, fraţilor, de bună voie, din inimă 
şi cu toată inima? 

Babilonul înghite lumea, iar separarea de Babilon înseamnă nimic altceva decât separarea de lume. 
Lucrurile sunt atât de înaintate, şi separarea este foarte aproape să fie impusă oricui va voi să fie loial lui 
Isus; toate acestea vestesc nevoia urgentă de a-L căuta pe Dumnezeu cu toată inima şi de a permite ca inimile 
noastre să fie separate, şi noi să ne separăm în inimă, să fim ai lui Dumnezeu cu totul. 

Am câteva rânduri în care este discutată această mişcare militară, care merită să fie citite. New York 
Recorder, susţinându-o din plin, spune: 

„Instruirea militară în şcoli este evident rânduită de mult… Cât de mult s-a făcut deja în această 
direcţie şi cât de mult se mai poate face a fost demonstrat amplu la parada Regimentului al Şaptelea Armory, 
din ziua trecută, la care nu doar băieţii dar şi fetele au ştiut să dea onorul.” 

În The New York Sun din aprilie 8, un administrator al şcolii cartierului 23 din New York City, 
remarcând o rezoluţie luată la întrunirea quakerilor, care dezaproba această mişcare militară, spune printre 
altele: 

„Comitetul Educaţiei din oraşul nostru a luat problema în mâini, cu rezultatul că în statul nostru a fost 
introdus în Senat un proiect de lege prin care se cere acordarea a 100,000$ pentru echipamentul şcolarilor de 
la unsprezece ani în sus în şcolile publice.” 

Este vorba, desigur, despre echipament militar. Iar Comitetul Educaţiei din New York City se 
preocupă ca un proiect de lege să fie introdus în legislativul New Yorkului în vederea echipării şcolarilor de 
la unsprezece ani în sus. El continuă: 

„Dar în plus faţă de beneficiul pe care poate să-l aibă, şi-l va avea, naţiunea din această instruire 
militară în şcolile publice, susţin că şi şcolarul va avea beneficii, pentru că aceasta îi va da o ţinută 
bărbătească, dreaptă şi graţioasă, îi va da mai mult respect de sine; i se va întări trupul precum şi intelectul, 
căci nu este exerciţiu mai bun pentru acestea decât instrucţia şi marşul; va învăţa disciplina precum şi 
ascultarea şi supunerea faţă de autoritatea legitimă; va învăţa să fie un cetăţean bun, loial şi patriot care îşi 
iubeşte ţara şi, dacă va fi nevoie, va fi gata să moară în apărarea ei – îi va da stăpânire de sine, control asupra 
sa, şi de aceea este valoroasă nu doar pentru efectele asupra minţii ci şi asupra trupului, făcându-l, de fapt, să 
fie puternic, activ şi brav. Din toată inima sunt în favoarea acestei mişcări şi puteţi să mă socotiţi printre cei 
mai serioşi suporteri ai ei.” 

Aceasta însă nu este tot; se aud şi voci care se opun. Cineva scriind la Chicago Herald din februarie 3 
sau 4, vorbeşte în felul următor: 

„Am remarcat într-un ziar de seară de data trecută un articol referitor la înrolarea băieţilor într-o 
organizaţie militară bisericească, cu scopul de a nutri spiritul războiului şi blândeţea proverbială a umilului 
Nazarinean. Ar putea exista ceva mai stânjenitor, mai contradictoriu şi mai grotesc decât aceasta? La 
absolvirea acestor şcoli noi, ce fel de produs ciudat va ieşi din aceşti băieţi? Ce amestecătură de pomină de 
sfinţi cu diavoli; ce amestec imposibil de bine cu rău; ce să zicem de biserica creştină, a cărei misiune se 
presupune că este inaugurarea domniei păcii universale; ce mărturie de slăbiciune; ce farsă demnă de dispreţ 
pentru a-şi umple scaunele goale; ce insultă adusă memoriei celui mai nobil dintre caractere, Isus, a cărui 
viaţă, fapte şi învăţături au fost exact opusul acestora! Dacă acesta este creştinism, atunci, din punct de 
vedere al religiei, ce este păgânismul? 
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Aceste organizaţii militare bisericeşti, în totala lor desconsiderare a constituţiei, a decenţei , a 
moralităţii veritabile, a dreptăţii reale şi de fapt a tuturor virtuţilor creştine, nu are paralel în istorie, iar 
oamenii care au inventat acest joc – căci este numai un joc – sunt cei mai mari duşmani posibili ai adevăratei 
democraţii şi ai instituţiilor republicane. Aceasta ar putea să pară unora că este spus prea radical, dar este 
adevărat, iar adevărul întotdeauna este radical pentru o persoană neobişnuită cu el, şi astfel de oameni sunt 
mulţi, oh, vai, prea mulţi.” 

Am aici o hârtie pe care este tipărită adresa anuală a D-nei Marion H. Dunham din Burlington, Iowa, 
din Uniunea Temperanţei Femeilor Creştine; ea are câteva remarci excelente asupra acestui subiect. Vorbind 
despre conflictele tot mai accentuate între clasele sociale, între muncă şi capital, etc., ea spune: 

„S-a dezvoltat o trăsătură care ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toţi cei care îşi iubesc ţara, şi 
anume cultivarea spiritului militar şi al instrucţiei militare.” 

Apoi vorbind despre pericolele ce intervin în cursul treburilor guvernamentale, ea continuă: 
„Dar mult mai serios decât toate acestea este faptul că într-un timp de pace netulburată, neameninţată 

de nici o altă naţiune, poziţia şi puterea noastră făcându-ne de fapt impregnabili în faţa tuturor atacurilor din 
partea vreunei puteri ostile, şcolile şi bisericile noastre sunt transformate în garnizoane militare, iar tinerii 
noştri băieţi sunt puşi să ia în mână arme care au fost folosite pe câmpurile de luptă, iar setea de a vărsa 
sângele semenilor lor se trezeşte în inimile lor tinere. În oraşul meu [Burlington, Iowa] fetele care slujesc ca 
profesoare suplinitoare sunt numite „cadeţi” iar munca lor „cadetting” cu scopul de a se familiariza cu 
termenii şi cu ideile militare, cum că până şi influenţa femeilor nu trebuie să fie exercitată pentru pace. 
Colegii noştri sunt asiguraţi cu instructori din partea şi cu cheltuiala guvernului, iar Brigada de Băieţi a 
bisericilor, care se spune că este organizată pentru a răspândi Evanghelia „păcii pe pământ şi a binelui între 
oameni” numără aproape 115,000, iar vechiul imn al Şcolii de duminică, „Vreau să fiu un înger, când îngerii 
se-adună”, a fost schimbat în –  

 

„Aş vrea să fiu soldat 
Când trupa se adună 
Să am pe cap boneta 
Să am şi flinta-mână. 
 

Aş vrea să-nvăţ slujirea 
Prin tehnici militare 
Moderne potrivite 
Duşmanul să-l omoare.” 
 

După ce redă noua versiune a vechiului imn, continuă: 
„Nu ne ameninţă duşmani din afară ca această pregătire să fie necesară, însă tot ceea ce semnifică şi 

portretizează această mişcare, este contrar spiritului creştinismului; este o întoarcere a civilizaţiei înapoi la 
timpul când puterea era dreptate şi mâna fiecărui om se ridica împotriva altuia.” 

De aici putem învăţa altceva, şi anume că felul de a gândi al ţării se va schimba şi în loc de a gândi 
corect creştineşte se va protesta împotriva acestui fel de a gândi, ceea ce va deschide larg uşa pentru vestirea 
marii strigări: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu”. Pe cei care sunt pentru creştinism şi vor să vadă 
răspândindu-se spiritul păcii, puteţi vedea voi înşivă că această mişcare îi respinge şi de fapt îi scoate din 
mijlocul ei. Aceasta trasează linia între ei şi guvern. Şi chiar acum Dumnezeu are o lucrare pe pământ, o 
solie de vestit, care cheamă pe toţi cei ce vor să-şi salveze sufletele să se separe complet de astfel de lucruri 
rele, să se pună cu toată inima împotriva acestora; să se întoarcă la Dumnezeu în spiritul păcii, şi cu toţii, de 
la cel mai mic până la cel mai mare, să poată să-L cunoască pe Cel care este pacea noastră. 

Vedem, aici, situaţia aşa cum este astăzi în toate aspectele ei: orice element al lumii – aparţinând fie 
papalităţii, fie protestantismului apostat, fie guvernului – totul ne conduce în acea situaţie în care ne vedem 
constrânşi să ne hotărâm şi să ne separăm de lume şi de tot ce este în ea. De ce să nu privim, atunci, situaţia 
prin prisma adevărului lui Dumnezeu pentru a avea Duhul Său care ne va separa cu adevărat şi ne va îmbrăca 
cu o astfel de putere ce va trezi lumea în faţa pericolului şi va salva de la ruina inevitabilă orice suflet care va 
vrea să fie salvat? Isaia 40:9 spune: 

„Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să 
vesteşti Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţenilor lui Iuda: Iată 
Dumnezeul vostru!” 

Domnul ne spune în acest timp: suie-te pe un munte înalt, înalţă-ţi glasul cu putere, nu te teme. Spune 
oamenilor: Iată Dumnezeul vostru, El este adăpostul vostru; El este salvarea voastră; El este protecţia 
voastră. 
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Să ne întoarcem acum la Studiul referitor la ce înseamnă să ieşi din Babilon. Oricine ştie acum că să 
ieşi din Babilon înseamnă să ieşi din lume şi a te separa de Babilon înseamnă a te separa de lume. Nevoia 
noastră în continuare este să ştim ce înseamnă să ieşi din lume. Ce înseamnă să te separi de lume? Galateni 
1:4 va răspunde acestei întrebări; va trebui să citim al treilea şi al patrulea verset împreună ca să vedem 
legătura, dar cel care ne vorbeşte despre subiect este versetul patru. 

„Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos! El S-a dat pe Sine însuşi 
pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău (din această lume rea – eng.)”. 

Pentru că El S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, cu scopul de a ne smulge din această lume rea, 
rezultă foarte clar că legătura cu această lume rea, şi chiar însăşi lumea aceasta rea, constă în păcătoşenia 
noastră. De aceea, ca să fim scoşi din această lume, trebuie să fim scoşi din păcat. Nu să fim eliberaţi de 
anumite păcate, ci de păcatul însuşi, de rădăcina lui şi de tot ce este păcat. Cuvântul lui Dumnezeu nu-l ia pe 
un om să vadă cât de mult bine este în el şi cât de mult rău, pentru ca apoi să peticească răutatea cu binele ca 
să-l poată duce în cer. Nu puteţi pune un petic nou la o haină veche; Hristos a spus aşa şi aşa este. Noi nu 
trebuie să căutăm să vedem cât de mult bine este în noi, câte trăsături bune avem, să ne încredem în acestea, 
iar apoi să credem că Domnul este destul de bun ca să ne suplinească lipsa prin bunătatea Lui. În noi nu este 
nici o bunătate, nu este nimic bun. Tot capul este bolnav şi toată inima suferă de moarte. Din creştet până-n 
tălpi nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie. „Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” 
Rom.7:24. Acesta este un trup de moarte pentru că este „trupul păcatului”. Rom.6:6. Să fim eliberaţi de păcat 
înseamnă să fim eliberaţi de noi înşine. Aceasta înseamnă să ieşim din Babilon. 

Mulţi oameni au ajuns la concluzia că dacă ies din biserica metodistă sau prezbiteriană sau din cea 
catolică şi intră în biserica adventistă, atunci au ieşit din Babilon. Dar nu, nu este destul atât. Dacă nu sunteţi 
convertiţi, dacă nu sunteţi separaţi de această lume, atunci nu aţi ieşit din Babilon, chiar dacă sunteţi în 
biserica adventistă de ziua a şaptea, chiar dacă sunteţi în adunarea din Battle Creek. Aceasta nu înseamnă că 
biserica adventistă de ziua a şaptea este Babilon; deloc nu înseamnă aşa ceva. Dar omul care se ţine de sine 
însuşi, acela se ţine de lume, iar lumea este Babilon. Voi trebuie să fiţi separaţi de păcat, separaţi de această 
lume, ca să fiţi în afara Babilonului. „Având o formă de evlavie, dar fără putere”, aceasta este o altă expresie 
care descrie Babilonul şi starea lui în zilele din urmă. Aşa stând lucrurile, dacă eu, adventist de ziua a şaptea, 
am doar o formă de evlavie dar fără putere, atunci aparţin Babilonului; indiferent ce nume port, sunt 
babilonian; port haina Babilonului. Şi duc Babilonul cu mine în biserică oriunde aş fi. 

Un alt cuvânt despre aceasta, din Galateni: Hristos „S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca 
să ne smulgă din acest veac rău”. 

Tot ceea ce poate împiedica omul, sau îi poate strica drumul spre cer, este doar ceea ce este în el; este 
doar ceea ce vine din eu-l lui. De aceea, când Hristos eliberează pe om din această lume rea, pur şi simplu îl 
eliberează de păcat şi de sine însuşi. Acel om este în împărăţia lui Dumnezeu; el este în lume, dar nu este din 
lume. Isus zice: „Eu v-am ales din mijlocul lumii; dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei.” Bun; deci 
dacă eu sunt din lume, atunci lumea va iubi ce este al ei. Adică lumea care este în mine şi care iese din mine 
va iubi lumea şi se va ţine de lume. Ea nu poate să facă altfel, nici eu nu pot să fac altfel, pentru că în esenţă 
sunt din lume. Lumea din afara mea şi din jurul meu va iubi ce este al ei, acesta este adevărul; şi dacă eu sunt 
din lume, atunci cu siguranţă mă voi lipi de lume şi voi iubi lumea; lumea din lăuntrul meu va iubi şi se va 
ţine de lumea din afara mea. Pot să mă numesc creştin în acelaşi timp, dar aceasta nu va schimba cu nimic 
situaţia – lumea va iubi şi atunci ce este al ei. Dacă eu, însă, am rupt în inimă legăturile cu această lume, 
atunci sunt liber faţă de ea; dar dacă lumea este în inimă, voi iubi lumea, iar la sosirea testului, când vine 
criza, mă voi supune lumii şi voi merge pe căile fireşti ale lumii – voi rămâne în Babilon şi mă voi închina 
fiarei. 

Să deschidem acum la capitolul trei din 2Timotei. Aici găsim aceeaşi învăţătură: 
„Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine… Depărtează-te 

de astfel de oameni (eng.)” 
Deci, dacă eu sunt iubitor de mine însumi, de acest fel de oameni trebuie să mă îndepărtez. Dar cine 

este cel de care trebuie să mă îndepărtez? Eu-l desigur. Ieşiţi din Babilon, depărtaţi-vă de astfel de oameni. 
Nu trebuie să privesc la voi, să vă studiez, să văd dacă sunteţi iubitori de sine, dacă sunteţi iubitori de bani, 
lăudăroşi, trufaşi, şi apoi să mă separ de voi. Nu, deloc. 

Nu este de datoria mea să privesc la alţii şi să zic: „oh, nu vrea să fiu într-o biserică cu astfel de fraţi ca 
aceştia. Nu pot să fiu un creştin adevărat în mijlocul lor. Cred că ar fi mai bine să mă mut la biserica din 
Oakland, sau mai bine ar fi să mă mut la biserica din Battle Creek; fraţii de aici din biserica mea par a fi atât 
de buni dar – oh, este foarte neplăcut şi foarte greu să fi creştin aici. Cred că va trebui să părăsesc această 
biserică şi să mă mut în alta”. O astfel de schimbare nu va rezolva problema, căci dacă nu eşti cu adevărat 
convertit şi separat de lume, biserica cu care te vei uni va fi cu atât mai rea şi mai babiloniană decât înainte 
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cu cât vei face şi tu parte din ea. „Depărtează-te de astfel de oameni”. Dacă trebuie să mă depărtez de mine 
însumi, atunci unde este Babilonul? Unde este lumea? Acestea sunt în eu, aşa cum găsim în Galateni , 
capitolul patru. 

Să privim ceva mai departe capitolul trei din 2Timotei pentru a vedea dacă ne încadrăm aici. 
„Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani”. Ce anume îl face pe un om care zice că este al 

Domnului şi că iubeşte pe Domnul – ce îl face să nu dea Domnului ceea ce Domnul spune în mod hotărât că 
Îi aparţine, de pildă, zecimea? Domnul spune că a zecea parte din mijloacele care intră în mâinile mele este a 
Lui. Eu spun că Îl iubesc pe Domnul, merg la adunare în fiecare Sabat; mărturisesc că eu însumi aparţin 
Domnului, spun că sunt consacrat, dar cu toate acestea nu las ca Domnul să deţină ceea ce este al Lui. Care 
este rădăcina acestui fapt? Eu-l. Şi care este prima roadă a eu-lui? Iubirea de bani. Nu am furat nimic din ce 
este al aproapelui meu, nu am reţinut pentru mine ce este al lui, dar am reţinut ceea ce aparţine Domnului. 
Aşadar, trebuie să mă depărtez de eu-l meu iubitor de bani. 

„Hulitori”. Nu putem lua fiecare trăsătură în parte. „Lăudăroşi, trufaşi, hulitori.” În accepţiunea 
comună a termenului, un hulitor este unul care foloseşte Numele Domnului în mod profan; unul care ia 
Numele Domnului în deşert. Una dintre poruncile lui Dumnezeu interzice un astfel de act. Însă, deşi nu 
profanez Numele lui Dumnezeu prin cuvintele gurii mele, dacă eu mărturisesc Numele lui Dumnezeu, dacă îl 
iau asupra mea ca apoi să urmez o cale care arată că ceea ce am făcut este în zadar, atunci nu iau Numele 
Domnului în deşert? Cu siguranţă îl iau. Acolo unde există o formă de evlavie fără putere, nu este o luare în 
deşert, în zadar, a Numelui Domnului? Printr-o astfel de umblare, nu voi face ca alţi oameni să hulească 
Numele Domnului? Dacă eu spun că sunt al Domnului, şi totuşi am o astfel de umblare care, prin natura 
lucrurilor, va face să fie hulit Numele Domnului, atunci hula porneşte de la mine. 

Există un verset pe care îl putem citi în legătură cu aceasta. 1Tim. 6:1: 
„Toţi cei ce sunt sub jugul robiei, să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui 

Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău.” 
Aici, însuşi cuvântul lui Dumnezeu trasează acest adevăr la latitudinea individului, cum că acesta 

trebuie să aibă o astfel de cale încât Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău; noi trebuie 
să păzim de hulă Numele şi învăţătura lui Dumnezeu. Dar dacă eu atrag această hulă, este clar că primul care 
huleşte sunt eu. Am luat Numele lui Dumnezeu în zadar şi îl port degeaba. 

Un alt text: Romani 2, începând cu versetul 17: 
„Tu, care te numeşti Iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoşti voia 

Lui … tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduieşti: „să nu furi”, furi?” 
Sfinţii „păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. Tu, care faci din Lege o pricină de laudă, 

tu care înveţi omul să nu fure, tu ce faci? Înşeli? Faci afaceri necinstite? Dacă ţi se cere să administrezi ceva 
ce este al Domnului, eşti gata să faci afaceri necinstite pentru prosperitatea Domnului? Crezi că aceasta 
înseamnă integritate pentru cauza Lui? Nu. Este lipsă de onestitate. Este diabolic. Nu poţi fi egoist pentru 
Domnul. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să fim lipsiţi de grijă şi de spirit de economie, însă nu pot face 
afaceri necinstite pentru Domnul şi totuşi să fiu cinstit, mai mult decât dacă aş face-o pentru mine. Aşadar 
„Tu, care propovăduieşti: „să nu furi”, furi?” sau eşti cinstit? 

„Tu care zici: „să nu preacurveşti”, preacurveşti?” Păstrezi în sfinţenie relaţia de căsătorie? Cinsteşti 
această rânduială? Sau pentru tine este – aşa cum a ajuns să fie atât de des printre tinerii noştri îndeosebi, 
chiar printre cei care „se pregătesc pentru lucrarea misionară”, care par să privească atât de uşuratic această 
rânduială solemnă a lui Dumnezeu încât îşi permit să se logodească cu câte o tânără care le-a stârnit 
pasiunea, pentru ca apoi, văzând o altă persoană care le stârneşte o pasiune mai mare, să rupă logodna. Iar 
apoi, dacă nu se căsătoresc înainte să întâlnească o alta, fac la fel. 

Porunca a şaptea este pusă în Lege ca să vegheze asupra instituţiei căsătoriei, asupra rânduielii 
căsătoriei, iar omul nu poate nesocoti instituţia căsătoriei, orânduiala solemnă a lui Dumnezeu, fără să calce 
porunca. În decursul unui singur an aş fi putut număra cel puţin şase tineri, care îşi ziceau creştini, fiecare 
logodiţi cu câte o tânără şi fiecare au rupt logodna şi s-au căsătorit cu altcineva, pentru care au avut mai 
multă pasiune. Şi unii dintre aceştia se pregăteau pentru „lucrarea Domnului”. Aş vrea să ştiu dacă este o 
pregătire bună pentru lucrarea Domnului să calci în picioare încă de la primul pas una dintre cele mai sacre 
orânduieli ale lui Dumnezeu? 

„Tu care zici: „să nu preacurveşti”, preacurveşti?” Cinsteşti poruncile lui Dumnezeu? Cinsteşti 
orânduielile Lui? „Bine, dar”, ar putea spune cineva, „ vrei ca omul să se însoare cu o femeie pe care nu o 
iubeşte?” Nu, nu vreau aceasta, dar aş vrea ca el să ştie ce este iubirea şi câtă iubire are, înainte să se 
logodească cu o femeie. În felul de a proceda pe care l-am descris, nu este nici un pic de dragoste. Este doar 
pasiune fără scop. Este posibil ca femeia să fie foarte sinceră în această relaţie, s-ar putea ca ea să iubească, 
şi în majoritatea cazurilor aşa este. Dar din partea lui este doar pasiune. Şi dacă se întâmplă să aibă loc 



47 
 

căsătoria înainte ca o alta să-i stârnească pasiunea ceva mai mult decât prima, într-o zi tot va întâlni o astfel 
de persoană, iar atunci el nu va fi sigur de poziţia lui. Orice om care violează promisiunea sacră în care s-a 
angajat faţă de o femeie, nu este niciodată sigur că va fi credincios altei femei. Dacă a călcat în picioare acel 
lucru sacru în care Dumnezeu a înmagazinat atâta fericire pentru fiinţele omeneşti, nu oferă nici o siguranţă, 
nici măcar lui însuşi, că va rămâne credincios într-o altă situaţie asemănătoare. 

Ce fel de om este cel care se străduieşte să câştige iubirea unei femei, ca apoi să o trădeze? Biblia, 
vorbind despre iubirea reciprocă dintre doi oameni, nu o poate descrie altfel decât ca fiind „mai presus de 
dragostea femeiască”. Un bărbat cucereşte această dragoste femeiască ce se leagă de el ca o viţă, ca apoi să-i 
rupă cu cruzime toţi cârceii şi să o calce în picioare. Aceasta este o călcare a poruncii a şaptea. Să faci paşi – 
doar câţiva paşi – care în finalul logic duc la faptul efectiv, înseamnă să calci în picioare instituţia asupra 
căreia veghează porunca. 

Daţi-mi voie să repet: nu doresc ca cineva să se căsătorească cu o persoană pe care nu o iubeşte, aş 
dori însă ca orice suflet să aibă destul respect faţă de orânduirea lui Dumnezeu, destulă seriozitate şi gândire 
creştină, încât să-şi cunoască sentimentele. Aş dori să aibă suficient simţ încât să ştie ce face, să afle înaintea 
lui Dumnezeu ce este dragostea înainte să se angajeze în această relaţie foarte solemnă cu obligaţii atât de 
sacre. 

„Tu care zici: „să nu preacurveşti”, preacurveşti? Aceasta este întrebarea. 
„Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele (faci şi tu sacrilegiul)? Poate că ziceţi: „eu nu mă 

închin la pietre şi la stâlpi; nu mă plec în faţa chipurilor pictate”. Sigur că nu o faceţi. Cum staţi însă cu moda 
lumii? Ce fel de pălărie purtaţi? Ce fel de baston folosiţi? Ce fel de haină vă croiţi? De ce o croiţi în felul în 
care o faceţi? O faceţi pentru că este mai confortabilă în felul acesta? Este mai plăcută astfel lui Dumnezeu? 
Nu. Ştiţi bine că o faceţi pentru că este mai aproape de modă astfel. Ştiţi că o faceţi pentru că se conformează 
mai mult lumii, se potriveşte mai mult căilor lumii? Dar lumea aceasta este vanitate, este idolatrie. 
Dumnezeul acestei lumi este Satana. „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin 
înnoirea minţii voastre”.”Cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu”. Aşa că deşi nu mă 
aplec în faţa icoanelor, deşi nu mă închin stâlpilor şi pietrelor, totuşi dacă urmez căile, modele şi lucrurile 
acestei lumi şi mă conformez căilor lumii în loc să întreb pe Dumnezeu cum vrea să mă aibă, atunci cui mă 
închin? Dumnezeului acestei lumi. Aceasta este idolatrie. Este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu. 

Nu cunosc nimic mai caraghios, mai iraţional decât moda – care vrea ca toţi oamenii să fie făcuţi după 
acelaşi model, croiţi în acelaşi fel şi să arate exact la fel. De ce nu ne-a făcut Dumnezeu pe toţi la fel când ne-
a creat? De ce nu ne-a făcut să semănăm întrutotul? Calea modei este cu siguranţă calea diavolului. El vrea 
să-i facă pe toţi să adopte acelaşi croi în religie, şi acest croi vrea să-l facă atât de elegant încât să-l îmbrace 
toţi, chiar guvernul să-l adopte, să-l introducă în lege şi să ceară ca toată lumea să poarte această elegantă 
haină religioasă. Iar orice concesie făcută modei în îmbrăcăminte, pur şi simplu vă pregăteşte să faceţi 
concesii religiei lumii. Aceasta este idolatrie. Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele? 

Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca toţi să semene şi să arate la fel, de ce nu ne-e făcut le fel de la început? 
Uneori vedem oameni îmbrăcaţi cu ceva ce nu numai că nu li se potriveşte deloc, dar îi face să arate chiar 
caraghios. Sunt unii care poartă o pălărie sau o haină de o culoare care îi face să arate de parcă ar fi în 
convalescenţă după un acces de hepatită. Dar ei nu se gândesc la asta. Ei se gândesc doar la faptul că aşa este 
moda acum. 

Dumnezeu ne-a creat în aşa fel încât nici măcar doi nu seamănă între ei. Fiecare este el însuşi; fiecare 
are o personalitate, o individualitate proprie. Şi Domnul vrea ca fiecare creştin să exercite în lume o influenţă 
pe care nici o altă persoană din lumea aceasta nu o poate exercita. Aşteptarea Lui este ca fiecare să se 
îmbrace în aşa fel încât modul în care l-a făcut Dumnezeu să fie reprezentat lumii în perfectă armonie, să fie 
potrivit în orice privinţă, astfel încât Dumnezeu să poată folosi individualitatea pe care a creat-o pentru 
scopurile pentru care a creat-o. Îmbrăcaţi-vă ca să plăceţi lui Dumnezeu şi tot ce este în legătură cu noi va 
vorbi despre Dumnezeu şi despre neprihănire. Omul poate însă distruge scopul pentru care Dumnezeu l-a 
creat dacă, în timp ce mărturiseşte că este creştin, se aşteaptă să influenţeze lumea îmbrăcându-se în felul 
lumii! Aşa ceva nu este posibil. Cele două lucruri nu merg nicidecum laolaltă. În felul acesta nu puteţi 
impresiona pe nimeni în favoarea creştinismului pentru că tocmai acel lucru prin care Dumnezeu vrea să 
lucreze este exclus prin acest tribut plătit idolatriei. Îmbrăcaţi-vă în felul în care vă vrea Dumnezeu şi veţi 
descoperi că nu este costisitor, nu cere multă muncă sau foarte multă ingeniozitate pentru a fi îmbrăcat 
drăguţ şi potrivit. „Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele?” Aceasta vreau să o ştiu. Este gândul 
vostru la Dumnezeu? Vă îmbrăcaţi ca să plăceţi Lui? Căutaţi să plăceţi Lui? Sau vă gândiţi mai mult la ce va 
spune unul sau altul? „Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele? 

„Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? Căci „din pricina 
voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri”, după cum este scris.” „Unul dintre păcatele care vor 
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domina în zilele din urmă este acela că oameni care sunt socotiţi evlavioşi vor fi hulitori”. Sunteţi un astfel 
de om? Porţi Numele Domnului în deşert (în zadar)? „Depărtează-te de oamenii aceştia.” 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 10 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
După cum înţeleg, sunt unii care cred că nu am vorbit destul aseară despre îmbrăcăminte. Poate că aşa 

este, şi este foarte probabil că cei care cred că nu am vorbit destul despre îmbrăcăminte s-ar bucura dacă aş 
vorbi despre cei care se îmbracă plăcut, chiar frumos, în timp ce cred că ei sunt în regulă. 

Există oameni care atunci când văd o persoană îmbrăcată îngrijit şi bine o iau ca pe o dovadă de 
mândrie. Însă, pot fi oameni mândri de lipsa lor de îngrijire, tot aşa cum alţii pot fi mândri de îmbrăcămintea 
lor extravagantă. Am văzut oameni mândri de înfăţişarea lor neîngrijită. Am văzut oameni mândri de lipsa 
lor de mândrie. Ei mulţumeau lui Dumnezeu pentru că nu sunt mândri. Însă erau. 

Poate că în acest sens nu am spus destul aseară despre îmbrăcăminte, de aceea am vrut să adaug că cei 
care sunt mândri de lipsa lor de mândrie şi cred că sunt în regulă în timp ce ar putea şi ar trebui să se îmbrace 
mai bine şi mai îngrijit decât o fac, ar face bine dacă s-ar corecta şi s-ar ridica la un standard mai înalt. 

Oricum, nu era vorba despre îmbrăcăminte. Nu acesta era subiectul. Era vorba despre ieşirea din 
Babilon. Am vorbit împotriva idolatriei arătând ce este sacrilegiul, şi ce înseamnă să-ţi fie scârbă de idoli. 

În capitolul al treilea din 2Timotei am ajuns la cuvântul „hulitori”. Nu putem lua fiecare cuvânt în 
parte, dar sunt câteva cuvinte din această listă care merită să fie amintite aici. Un alt termen din lista aceasta 
este „nemulţumitori”. În aceste zile din urmă oamenii care au doar o formă de evlavie fără putere, vor fi 
nemulţumitori. Nemulţumitorul este opusul celui mulţumitor. Mulţumitorul este plin de mulţumiri. Voi cum 
sunteţi? De care parte sunteţi? Voi aveţi o mărturisire de credinţă, mărturisiţi evlavia. Sunteţi plini de 
mulţumiri? Sau sunteţi mulţumitori doar când totul merge bine şi după placul vostru? Dar când lucrurile nu 
merg aşa cum aţi dori, atunci sunteţi îndoielnici, frământaţi, nerăbdători, întrebându-vă ce va fi cu voi? 
Sunteţi nemulţumiţi şi nemulţumitori când vi se întâmplă astfel şi astfel de lucruri? Sunteţi mulţumitori 
uneori, iar alteori nemulţumitori? Dacă eu uneori sunt mulţumitor şi alteori nemulţumitor, de fapt sunt 
mulţumitor? Nu. „Depărtează-te de astfel de oameni.” 

Cei care au o formă de evlavie fără putere, care se ghidează după sentimente, îşi au urcuşurile şi 
coborâşurile lor. Dar Dumnezeu nu vrea ca un creştin să aibă urcuşuri şi coborâşuri, ci doar urcuşuri. El ne 
însufleţeşte; El ne dă viaţă, ne învie din morţi de la bun început, şi intenţia lui este ca noi să mergem 
continuu în sus până când vom ajunge la dreapta lui Dumnezeu. 

Să ne folosim de o ilustraţie: noi suntem sădiţi. Suntem numiţi pomi – pomi ai neprihănirii – sădiţi şi 
înrădăcinaţi în dragostea lui Dumnezeu, iar aşteptarea este ca pomul să crească şi doar să crească. Nu să 
crească şi să descrească. Când am fost în Florida, toamna trecută, mi s-a spus că unii dintre portocali trec 
prin ceea ce ei numesc „regres”. Aceşti pomi lăstăriseră, crescând mai înalţi decât ceilalţi pomi, ca apoi să 
scadă până la pământ dacă nu chiar de tot. În anul viitor ei din nou vor da lăstari şi vor creşte mai înalţi decât 
toţi ceilalţi pomi, ca la urmă să moară din nou. Dumnezeu nu doreşte ca astfel de pomi să aibă în livada Sa. 
El sădeşte pomi ai neprihănirii, aşteptând ca aceştia nu să crească şi să descrească, nu să crească mult şi 
repede ca apoi să moară, ci să crească în mod continuu şi doar să crească. 

Fără evlavie (fără sfinţenie – eng.). Ştim cu toţii care este singurul lucru ce poate să facă pe cineva 
sfânt – prezenţa lui Isus Hristos. Numai prezenţa continuă a lui Dumnezeu poate face ca un loc sau altceva să 
fie sfânt. Dar cei care au o formă de evlavie, fără prezenţa lui Dumnezeu, în mod necesar sunt fără sfinţenie. 
Scriptura spune „depărtează-te de oamenii aceştia”. Dacă eu nu sunt sfânt, de acest om trebuie să mă 
depărtez; adică să mă depărtez de mine însumi. Singurul loc unde putem să ne despărţim de noi înşine, este 
la Dumnezeu. Dar acolo este prezenţa continuă a lui Dumnezeu, care ne sfinţeşte şi ne face să fim sfinţi. 

Fără dragoste firească. Cum vă purtaţi cu copiii? Desigur, copiii noştri nu sunt perfecţi; ei nu se nasc 
sfinţi deoarece sunt copiii noştri. Noi găsim multe lucruri care nu sunt bune în conduita lor, este adevărat. Şi 
totuşi, cum vă purtaţi cu ei? Cum au ajuns ei să umble pe căi strâmbe? Cum a pătruns josnicia în ei? Puteţi 
auzi pe mulţi oameni afirmând despre anumite acţiuni sau trăsături ale copiilor că: „nu este el de vină”. Da, 
este adevărat. De fapt există ceva din ceea ce manifestă copilul pentru care să poarte el toată vina? Sigur că 
nu, căci copilul nu s-a născut de la sine în lume. Nu vreau nicidecum să spun că aceste trăsături trebuie lăsate 
să se dezvolte necontrolat. Dar în controlarea sau corectarea lor , trebuie să îi tratăm ca şi cum numai ei ar fi 
răspunzători de acestea? Sau trebuie să luăm în considerare faptul că noi înşine suntem într-o anumită 
măsură răspunzători pentru ele? Adică vom acţiona „fără dragoste firească” sau vom admite că avem şi noi o 
legătură cu acestea? Vom recunoaşte că prin natura lor aşa stau lucrurile? Şi vom acţiona ca atare, nu numai 
cu dragoste firească ci, cu afecţiunea harului divin? 

Neînduplecaţi (călcători de armistiţii – eng.). Când două armate sunt în război, se încheie un 
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armistiţiu. Se ridică un steag fie de către unii, fie de către ceilalţi – se cere un armistiţiu. Armistiţiul este o 
perioadă de calm în timpul luptelor, o încetare a ostilităţilor. Poate fi cerut pentru a se putea îngropa morţii. 
Sau pentru a duce tratative în vederea păcii. Fie că este pentru un motiv, fie pentru altul, armistiţiul este 
încetarea tuturor luptelor şi conflictelor din partea celor care înainte erau în război. Dacă este pentru 
îngroparea morţilor, se poate ca soldaţii să se amestece unii cu alţii, să stea şi să povestească între ei, totul 
arată de parcă ar fi pace desăvârşită. Dar când se încheie armistiţiul, războiul reîncepe. Scriptura spune (Tit 
3:2,3) „Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi 
oamenii”. Acesta este un armistiţiu. Dar cum eram înainte? „Căci şi noi eram altădată fără minte, 
neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi 
şi urându-ne unii pe alţii”. Aşa eram; şi cel care urăşte a călcat porunca ce spune „să nu ucizi”. Înainte erau 
lupte, certuri, invidie, gelozie, mânie, erezii, crime şi toate lucrurile de acest fel. Aşa era înainte. Acum, L-
am găsit pe Hristos – aşa mărturisim – aceasta ne cheamă la pace, şi acesta este armistiţiul. Acesta este 
acceptat între creştini, între cei care poartă numele lui Hristos. 

De aceea, după ce ia asupra sa numele lui Hristos, mărturisind că este al Lui, ce fel de om este dacă 
îngăduie în el invidia, puţină răutate, vorbire de rău sau dezbinare? Este un călcător al armistiţiului. A 
încălcat armistiţiul pe care îl recunoaşte prin însăşi numele şi mărturisirea lui de credinţă. Aţi întâlnit, de-a 
lungul experienţei voastre în cadrul bisericilor din denominaţiunea din care faceţi parte, invidie, gelozie, 
vorbirea unora împotriva altora, bârfă, vrajbă, mânie, ceartă, dezbinare sau alte astfel de lucruri? Acestea 
sunt încălcări ale armistiţiului. Sunteţi voi astfel de oameni? „Depărtează-te de astfel de oameni”. 

Clevetitori (acuzatori falşi - eng.).Expresia aceasta vine de la sine: „călcători ai păcii, acuzatori falşi”. 
Termenul grecesc pentru acest cuvânt „clevetitori” este „diaboloi”, diavoli; în limba greacă termenul pentru 
diavol este diabolos – acuzatorul, capul tuturor celor care acuză. Vă amintiţi că în Apocalipsa 12 se spune 
despre el: „pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos”. 
Acesta este diavolul – cel mai mare acuzator. În termenul pe care îl studiem, este la plural – diaboloi – 
diavoli. Aceasta înseamnă că astfel de oameni urmează căile diavolului, cel mai mare acuzator, de aceea sunt 
numiţi diavoli şi de asemenea acuzatori falşi, clevetitori. Sunteţi unul dintre aceştia? 

Studiul nostru se ocupă cu Babilonul şi cu ce înseamnă să ieşi din Babilon. Am un extras care ne poate 
oferi o idee despre cum este în Babilon , unde se află mama desfrânatelor, unde îşi are scaunul mama 
Babilonului – la Roma. Acesta va fi o ilustraţie despre ce înseamnă şi spre ce arată cuvintele „călcători ai 
păcii” şi „acuzatori falşi”. 

Cardinalul Gibbons, anul trecut, la scurt timp după întoarcerea sa din Roma, a oferit un interviu 
corespondentului de la New York World, interviu care a fost retipărit în Catholic Standard în luna octombrie 
1894. Iată o declaraţie din acest interviu: 

„În vorbire, eminenţa sa îşi cântăreşte cuvintele cu grijă. Deşi nu are nici o umbră de rezervă când are 
de-a face cu oameni în care are încredere, el este atent în exprimarea vederilor sale. Odată mi s-a spus că 
plăcerea pe care i-a făcut-o vederea Romei a fost micşorată în mare măsură de necesitatea de a-şi pune strajă 
vorbirii. „În aerul ciudat al Romei”, după cum explică el, „cele mai şoptite cuvinte ale tale sunt interceptate, 
comentate şi răstălmăcite”. „Eu sunt obişnuit să spun ce gândesc în mod clar şi direct, în felul nostru 
american”, a adăugat el”. 

La Roma nu a putut vorbi aşa. La Battle Creek cum este? Cum este la Oakland? Cum este la College 
View? Cum este în orice biserică? Cum este în biserica de care aparţineţi? Există o încredere desăvârşită 
între voi, ca fraţi, atunci când vorbiţi astfel încât nici un cuvânt să nu fie interceptat, comentat şi răstălmăcit? 
Sau se vânează cuvintele, socotind omul vinovat datorită unui cuvânt? Fără să vă luaţi timp pentru a înţelege 
ce spune acel om, fără a şti dacă aţi auzit bine sau nu, prindeţi un fel de sunet neclar ce vi se pare că nu sună 
bine. Atunci mergeţi repede la preşedintele Conferinţei sau la alt frate cu funcţie importantă şi îi spuneţi: 
„cutare şi cutare frate a spus aşa şi aşa. Cum îl puteţi ţine în lucrare? Cum puteţi susţine un om care are astfel 
de învăţături?” Aţi auzit vreodată astfel de cuvinte?Vă întreb doar pur şi simplu. Voi puteţi hotărî. Voi puteţi 
spune dacă este aşa sau nu; şi dacă se întâmplă aşa ceva la Battle Creek sau altundeva printre adventişti, 
atunci care este diferenţa, în această privinţă, între noi şi însuşi scaunul Babilonului – Roma – unde cuvintele 
voastre sunt „interceptate, comentate şi răstălmăcite”! Dacă aşa stau lucrurile, nu este timpul să ieşim din 
Babilon? Nu este timpul să ne „depărtăm de astfel de oameni” şi să obţinem o astfel de legătură cu Isus 
Hristos, o astfel de credinţă şi încredere continuă în El încât în mijlocul tuturor celor ce mărturisesc Numele 
lui Hristos să fie o încredere creştinească desăvârşită, iar cuvintele voastre să nu mai fie vânate, comentate şi 
greşit interpretate? 

Într-adevăr, creştinul trebuie să vorbească adevărul franc şi cu inima deschisă, încât să nu-şi facă griji, 
şi nici nu trebuie să-şi facă griji, pentru ce vor face oamenii cu cuvintele lui. Dar cum rămâne cu cei care 
spun că sunt creştini, şi care sunt gata să procedeze în felul acesta cu acele cuvinte? Aceasta este întrebarea. 
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Şi dacă aşa stau lucrurile în bisericile de care aparţineţi, atunci „depărtează-te de astfel de oameni”. Vreau să 
spun, dacă tu eşti unul dintre aceştia, de tine însuţi, depărtează-te. 

Clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici. 
Obraznici (încăpăţânaţi –eng.). Există o expresie populară ce exprimă acelaşi lucru. Anume: „căpos”. 

Încăpăţânaţi – toată informaţia este în cap. Tot ce ştiu ei este în capul lor, şi ei cred că au atât de multe în cap, 
încât şi ei se miră cum de poate capul lor să cuprindă atât de multe lucruri. Aceasta este o caracteristică a 
zilelor din urmă. Oamenii vor fi căpoşi, adică cunoştinţa lor este cea pe care o au în cap. 

Dar, în aceste zile, Dumnezeu are nevoie de oameni inimoşi. În loc ca oamenii să aibă capul mare, El 
doreşte ca ei să aibă inimă mare. Dumnezeu a dat lui Solomon o inimă largă ca nisipul mării, iar noi suntem 
îndemnaţi, în Corinteni, „lărgiţi-vă şi voi”. Dumnezeu doreşte oameni cu inimă largă – oameni inimoşi, nu 
căpoşi. Şi nu poţi să fi de două feluri. Mărturiile ne-au spus destul de clar că este prea multă teorie între 
adventişti, şi nu este destulă experienţă a dragostei lui Hristos în inimă. Prea multă dogmă şi prea puţin Spirit 
al lui Dumnezeu. Prea multă formă şi prea puţină experienţă practică reală a puterii lui Dumnezeu şi a 
adevărului care lucrează în inimă şi străluceşte în viaţă. Depărtează-te de astfel de oameni. Fie ca Dumnezeu 
să aibă toată inima noastră, ca să o poată lărgi şi umple cu toată plinătatea Lui. 

Îngâmfaţi. Acest cuvânt derivă în mod logic din celălalt. Este consecinţa aceluia, aşa cum acuzatori 
falşi vine după călcători de pace. „Încăpăţânaţi, îngâmfaţi”. În capitolul 12 din Romani, versetul 16, ni se 
spune: „Nu umblaţi după lucrurile înalte, rămâneţi la cele smerite”. Cum se întâmplă când ţinem studii 
biblice, când ţinem adunări în corturi, etc.? Ne bucurăm când vine cineva bogat, cineva din „înalta societate”, 
iar când se pare că acceptă adevărul ne gândim „ am făcut o lucrare mare”. Dar intră în cort şi un alt om, aşa 
cum îl descrie Iacov: „sărac, îmbrăcat prost”, înfăţişarea lui nefiind deloc atrăgătoare. Iar noi spunem celui 
bine îmbrăcat ”Poftiţi aici. Aici este un loc pentru dvs.”. Cât despre celălalt om – nici nu-l băgăm în seamă. 
Cum este aceasta? Iacov spune că aceasta înseamnă a căuta la faţa omului. Vă uitaţi la înfăţişarea omului? 
„Dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat, şi sunteţi osândiţi de Lege ca nişte călcători de lege.” Nu 
puteţi face aceasta. „Nu umblaţi după lucrurile înalte, rămâneţi la cele smerite”. Nu vreau să spun să-i 
desconsiderăm pe cei din înalta societate; nu, deloc. Şi ei trebuie să fie chemaţi la Hristos şi au nevoie să fie 
convertiţi ca şi oricare alţii. Întrebarea pe care o pun este dacă suntem curtenitori faţă de aceştia, crezând că 
am făcut o lucrare mare dacă unul dintre ei arată ceva interes sau favoare faţă de noi, sau faţă de adevăr, în 
timp ce desconsiderăm şi nesocotim pe cei săraci şi proscrişi? Dumnezeu nu caută la faţa omului. „Dacă 
aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat”. „Nu umblaţi după lucrurile înalte, rămâneţi la cele smerite. Să 
nu vă socotiţi singuri înţelepţi”. 

Un alt verset, în Filipeni, atinge aceeaşi problemă, conţinând un îndemn pentru noi toţi. Fil.2: 3-6: 
„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul 

mai pe sus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi 
gândul acesta, care era şi în Hristos Isus”. El, deşi era sus, S-a smerit ca să-i poată ridica pe cei de jos. 

Aceasta era şi nemulţumirea faţă de El, în zilele Sale. „Omul acesta mănâncă cu vameşii şi cu 
păcătoşii”. „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus.” 

Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Nu e cazul să vă mai reţin atenţia asupra 
acestui aspect. Lecţia fratelui Prescott de seara trecută este suficientă în acest sens. „Având doar o formă de 
evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.” 

Există un text potrivit pentru această parte a studiului, care ne spune ce înseamnă să ieşi din lume, în 
ce constă lumea, şi prin ce suntem legaţi de lume. 

Deschideţi la Iacov 4:4: -  
„Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie 

prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu”. 
Nu ne provoacă acest verset să ne întrebăm: sunt eu în prietenie cu lumea? Nu dacă am mai multă 

prietenie faţă de lume decât faţă de Domnul, ci: am cât de puţină prietenie cu lumea? Căci „oricine vrea să 
fie prieten cu lumea este duşmanul lui Dumnezeu (eng.)”. Aşa scrie şi aşa este. Observaţi cum începe această 
afirmaţie. „Suflete preacurvare!” Să privim această expresie şi să vedem semnificaţia ei în legătură cu 
Babilonul. Chiar din această expresie putem afla cum a apărut Babilonul şi cum a fost zidit. Să deschidem la 
Romani 7:1-4: 

„Nu ştiţi, fraţilor, - căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra 
omului câtă vreme trăieşte el? Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte 
el; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se 
mărită după altul, se va chema preacurvă; dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai 
este preacurvă , dacă se mărită după altul. Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce 
priveşte Legea (faţă de Lege – eng.), ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi”. 
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O persoană care poartă numele lui Hristos se află într-o astfel de poziţie încât însăşi mărturisirea sa 
declară că este căsătorită cu Isus Hristos, după cum femeia este măritată cu soţul ei. Dar femeia care are soţ, 
însă mintea ei este îndreptată spre alt om, şi dependenţa ei atârnă de un altul, ce fel de femeie este? Ştiţi. 

Soţul ei există tot timpul, soţul trăieşte şi trăieşte cu ea. Soţul nostru este viu şi El zice: „Nu te voi uita 
cu nici un chip şi nu te voi părăsi”. El nu este ca un soţ omenesc, ce uneori poate fi plecat departe pentru mai 
multă vreme. Măcar că deşi soţul poate fi chemat departe pentru mai multă vreme, acesta nu este un motiv ca 
femeia să-şi pună încrederea în alt om. 

Noi suntem uniţi cu soţul ceresc, ca femeia prin căsătorie. El a venit din cer ca să ne ducă departe de 
această lume, departe de dumnezeul acestei lumi şi de orice legătură cu lumea, la Dumnezeu. Hristos spune 
„Eu nu sunt din această lume”. El este cel de al doilea Adam. Primul om – primul Adam – este de pe pământ, 
este pământesc; al doilea Adam este Domnul din cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei ai pământului. 
Şi cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei ce sunt ai Celui ceresc. Soţul nostru este din cer şi este cu totul ceresc. 
Când a venit în lume, nu a fost din lume. Nu Şi-a pus încrederea în lume. Nu a avut nici un fel de legătură cu 
ea. După cum este Cel ceresc aşa sunt şi cei ce sunt ai Celui ceresc. 

Aşa suntem noi, uniţi cu soţul ceresc printr-o legătură cerească. Iar cel care mărturiseşte că este al Lui, 
ca apoi să-şi îndrepte mintea, afecţiunile, prietenia spre lume şi asupra lumii – ce este? Aceasta este o violare 
a relaţiei de căsătorie. Aceasta este ceea ce spune cuvântul: „Suflete preacurvare!” Aceasta este la nivelul 
individului. Dar cum este în cazul mai multor indivizi care alcătuiesc o biserică? Un individ legat de Hristos 
are o experienţă creştină individuală şi întreţine o legătură creştină personală. O mulţime de astfel de indivizi 
legaţi de Hristos formează biserica lui Hristos care trebuie să aibă o experienţă a bisericii şi o legătură a 
bisericii. 

Luaţi unul dintre aceşti indivizi care s-a întors de la Hristos, adevăratul soţ şi Domnul de drept, care 
manifestă prietenie faţă de lume, îşi pune încrederea în împăraţii acestei lumi. Acesta este un adulter, după 
cum spune textul. Încadraţi-l într-o mulţime de persoane care fac la fel, alcătuind o biserică de acelaşi fel, şi 
acesta este Babilonul, mama – care desfrânează cu împărăţiile pământului, cu căile lumii – sprijinindu-se pe 
guvernele şi organizaţiile lumii acesteia. De aceea, următoarea expresie pe care o găsim în Scriptură, 
descriind o astfel de biserică, este cea care arată că ea a desfrânat cu împăraţii pământului şi stă pe o fiară de 
culoare stacojie, având pe frunte scris un nume: „TAINA, BABILONUL CEL MARE, MAMA 
DESFRÂNATELOR ŞI URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUI”. Ea îşi expune exemplul, iar alte biserici – care 
îşi zic protestante – o urmează în exemplul ei cel rău, devenind astfel fiice cu aceeaşi origine. 

Observaţi că tocmai acest lucru la care se referă Iacov, care îl face să folosească termenul de „suflete 
preacurvare” – această prietenie faţă de lume din partea celor care mărturisesc Numele lui Hristos – acesta a 
dat naştere Babilonului de la început, este ceea ce a făcut să apară Babilonul mama şi fiicele şi întregul 
sistem al Babilonului. Acesta este biserica, ce spune că este a lui Isus Hristos, având o formă de evlavie fără 
să aibă putere. Dar având prietenie faţă de lume. Având legătură cu lumea, sprijinindu-se pe împărăţiile şi pe 
căile împăraţilor lumii, în loc să se sprijine pe braţul puternic şi iubitor al soţului ei de drept. Prietenia cu 
lumea conţine în ea tot ceea ce este Babilon. Este duşmănie faţă de Dumnezeu. 

Observaţi că, de aceea, orice considerent, orice principiu pe care îl atinge Scriptura, cere prin însăşi 
acel principiu, completa separare de lume şi de tot ce este din lume. Şi dacă lumea se află în această stare, 
dacă este în curs de îndepărtare tot mai mult de Dumnezeu, şi dacă se coalizează împotriva Domnului, 
împotriva Hristosului Său în persoana celor ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii Mielului înjunghiat de 
la întemeierea lumii – mai mult decât oricând, acum este timpul ca aceste părţi ale Scripturii să aibă o forţă 
vie şi o putere dătătoare de viaţă asupra celor care au Numele lui Hristos şi îndeosebi asupra celor ale căror 
nume sunt scrise în cartea vieţii. 

Notaţi următoarele: am studiat ce este în esenţă Babilonul şi ce cuprinde el. Am văzut că cuprinde 
întreaga lume. De aceea, să ieşi din el, este nimic altceva decât să ieşi din lume. Am văzut ce înseamnă să 
ieşi din lume, şi este cert că trebuie să fim complet separaţi de lume şi de tot ce este în ea, fără a avea nici o 
legătură cu ea, în nici un fel. Următoarea întrebare care se ridică este: cum se va realiza aceasta? Dumnezeu a 
pregătit totul pentru aceasta. Totul este pregătit, aşteptând doar acceptarea noastră. Acum, când începem 
studiul acestei părţi a subiectului, trebuie să ştim că orice inimă care va primi cuvântul lui Dumnezeu în 
Duhul lui Hristos, având supunerea necesară – Domnul Însuşi va face ca acest adevăr să producă tocmai 
lucrul de care este nevoie pentru orice persoană care îl va primi în acest fel. Acest adevăr ne va separa cu 
adevărat; va face această lucrare pentru noi. Noi singuri nu o putem face. Nu ne putem separa singuri de noi 
înşine. Dar Dumnezeu are un adevăr care va face aceasta, care ne va separa pe noi de noi înşine, ne va 
elibera de lumea aceasta rea, ne va elibera de păcatul în sine – nu doar de anumite păcate, ci de păcat – astfel 
ca păcatul să nu mai aibă putere asupra noastră, ci puterea lui Dumnezeu să lucreze în locul lui. 

Dumnezeu are un adevăr în cuvântul Său care va realiza acest lucru şi ne va ridica atât de mult 
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deasupra lumii încât vom sta în lumina slavei lui Dumnezeu şi a Împărăţiei Sale. Această putere va fi asupra 
noastră, în noi şi cu noi, încât vom porni în lucrarea la care suntem chemaţi, pentru a face lucrarea pe care 
Dumnezeu o are de făcut şi pentru a vesti cu voce tare solia de avertizare şi chemarea ce trebuie adresată 
tuturor: „ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu”. 

Noi nu putem rosti această chemare dacă nu suntem complet separaţi de noi înşine. Nu pot chema un 
om să se despartă de lume dacă eu nu m-am despărţit de mine. Nu-l pot conduce pe om să vadă ce este 
separarea de lume. Nu pot face aceasta nici măcar rostind adevărul lui Dumnezeu, dacă nu văd şi nu ştiu din 
proprie experienţă ce este separarea de lume. Nu pot chema oamenii să fie complet separaţi de lume sau de 
orice lucru din ea, să-şi pună încrederea absolută în Dumnezeu şi în nimic altceva, dacă eu însumi sunt legat 
de lume. Nu se poate aşa ceva. Noi putem rosti cuvintele „ieşiţi afară”, dar nu va fi putere în cuvintele care 
ajung la ei, care să-i scoată din lume aşa cum doar puterea lui Dumnezeu poate să-i scoată, deoarece ei nu 
pot ieşi singuri. 

După cum am citit într-o lecţie anterioară, „vocea din cer” este cea care cheamă oamenii afară din 
Babilon. Aşa că este foarte adevărat că de acum înainte noi trebuie să fim atât de legaţi cu cerul în lucrarea 
noastră, încât atunci când rostim cuvântul lui Dumnezeu, oamenii să audă vocea din cer care va realiza 
scopul solemnei chemări. Şi, urmând firul adevărului, după cum vom vedea în partea următoare a 
subiectului, Dumnezeu va lega atât de strâns cu cerul pe oricine va voii să-L primească, încât acela va 
descoperi cerul pe pământ. Dumnezeu vrea ca zilele noastre, îndeosebi de acum înainte, să fie ca zilele 
cerului pe pământ, după Scriptură. Şi El va face ca aşa să fie cu oricine se va supune pe deplin lui Dumnezeu 
şi adevărului Său, şi care va auzi vocea din cer. 

De aceea, aş dori să vă cer ca pentru lecţia următoare toţi să ne pregătim minţile şi inimile în mod 
solemn şi sfânt, să fim gata pentru ceea ce Domnul are de spus, pentru ceea ce ne va da şi pentru tot ceea ce 
va face pentru noi. 

Dumnezeu are adevăr important pentru noi, adevăr care va face marea lucrare ce trebuie să fie făcută 
pentru noi, iar noi avem nevoie să ne predăm cu totul Lui, spunând: „vorbeşte, Doamne, căci robul Tău 
ascultă”. Şi când vorbeşte El, atunci lăsaţi totul deoparte şi acceptaţi Cuvântul pentru că este Cuvântul lui 
Dumnezeu; şi acest Cuvânt ne va ridica deasupra lumii. Iar când Dumnezeu este Cel care ne ridică, atunci 
putem lumina. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 11 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 –Buletinul Conferinţei Generale 
 
Vom începe această lecţie cu versetul pe care l-am studiat seara trecută. Iacov 4:4. Aş dori foarte mult 

ca fiecare să cerceteze personal aceste versete şi să studieze cu atenţie ce spun ele. Datorită vremurilor în 
care ne aflăm şi poziţiei în care am fost aduşi de dovezile pe care nu le putem evita, şi în faţa cărora este 
imposibil să ne închidem ochii, ştiu că niciodată nu am mai intrat într-un astfel de studiu ca cel din seara 
aceasta, şi aş vrea ca noi toţi să ne supunem orice facultate călăuzirii Duhului Sfânt, cu tot spiritul supus lui 
Dumnezeu, ca El Însuşi să ne poată conduce acolo unde vrea să mergem. 

„Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie 
prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.” 

Avem nevoie să stăruim în mod deosebit asupra întrebării: „Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie 
cu Dumnezeu?” De aici reiese că singura posibilitate ca vreun suflet din lume să fie separat vreodată de 
lume, şi în felul acesta de Babilon, este ca această vrăjmăşie să fie distrusă. Căci, repet, prietenia lumii nu 
este în vrăjmăşie cu Dumnezeu. Dacă ar fi aşa, ea ar putea fi împăcată cu Dumnezeu prin îndepărtarea a ceea 
ce ar fi pus-o în vrăjmăşie cu Dumnezeu. Dar nu aşa stau lucrurile, ci ea însăşi este problema – ea „este 
vrăjmăşie”. Şi această vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, ceea ce este vrăjmăşie cu Dumnezeu, aceea ne 
pune pe noi în vrăjmăşie cu El. Oamenii pot fi împăcaţi cu Dumnezeu prin îndepărtarea vrăjmăşiei, dar 
vrăjmăşia însăşi nu poate fi împăcată niciodată cu Dumnezeu. Omenirea, pe care vrăjmăşia o pune în 
vrăjmăşie cu Dumnezeu, este împăcată cu Dumnezeu doar prin îndepărtarea vrăjmăşiei însăşi. 

Avem cheia întregii probleme în faptul că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu. „Prietenia 
lumii” şi „vrăjmăşia” sunt identice; omul nu poate avea vrăjmăşia fără a avea prietenia lumii, pentru că ea, 
aceasta este – prietenia lumii este în ea. 

De aceea, încă o dată spun: singura speranţă ca omul să fie separat de lume, aşa cum cere Scriptura, şi 
cum o cer timpurile actuale mai mult ca niciodată (dacă ar putea exista vreo diferenţă), este ca această 
vrăjmăşie să fie îndepărtată. Acesta este singurul lucru pe care trebuie să-l căutăm; este tot ce trebuie făcut, 
deoarece când vrăjmăşia s-a dus, suntem liberi. 

În capitolul 8 din Romani se face referire la acelaşi lucru, începând de la versetul şapte. „Fiindcă 
umblarea după lucrurile firii pământeşti” sau, aşa cum este literal în limba greacă, „mintea cărnii este 
duşmănie împotriva lui Dumnezeu; căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună”. 
Acest text accentuează ideea prezentată în legătură cu celălalt, anume că nu este nici o posibilitate ca această 
duşmănie să fie împăcată cu Dumnezeu. Nu se poate face nimic cu ea decât să fie înlăturată, să fie distrusă. 
Nimic nu se poate face pentru ea. Se poate face ceva cu ea, dar pentru ea, nimic. Deoarece ea este împotriva 
lui Dumnezeu, nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Nu poate să se supună Legii 
lui Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi nu poate face ca mintea firească, mintea cărnii, să fie supusă Legii Sale. Nu 
este cu putinţă aşa ceva. Aceasta nu este o vorbire ireverenţioasă faţă de Dumnezeu, care ar limita puterea 
Sa. Dumnezeu poate distruge acest rău împreună cu tot ce derivă din el, dar nu poate face nimic pentru el 
spre a-l reforma sau a-l face mai bun. 

„Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu”. Lumea însă este cu totul pământească, 
firească. „Dar voi nu sunteţi din lume, căci Eu”, spune Domnul, „v-am ales din mijlocul lumii”. El a separat 
creştinul de ceea ce este pământesc, de carne, de umblarea în felul cărnii, de mintea cărnii şi de stăpânirea 
cărnii. Aceasta ne separă de lume prin faptul că ne separă de ceea ce, în esenţă, ne ţine în lume. Nimic nu 
poate face aceasta, decât puterea lui Dumnezeu. 

Să schiţăm acum, în câteva cuvinte, istoria omului, la originea lui. Geneza 2. Când Dumnezeu l-a făcut 
pe om, Dumnezeu Însuşi a rostit asupra lui, ca şi asupra tuturor lucrurilor create, nu doar că era bun, ci 
„foarte bun”. Omul, primul Adam, Adam aşa cum era, era încântat să audă vocea lui dumnezeu. El se desfăta 
în prezenţa Sa; întreaga fiinţă a lui răspundea plină de bucurie chemării Sale. 

A intrat însă o altă persoană în grădină, semănând neîncredere faţă de Dumnezeu în minţile oamenilor. 
Şarpele a zis femeii „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?” Ea a 
răspuns: „putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul 
grădinii, Dumnezeu a zis: Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.” Iar şarpele a 
zis „hotărât că nu veţi muri; dar Dumnezeu ştie că în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi 
veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”. Aşa apare în traducerea ebraică, la fel şi în Revised Version, 
dacă îmi aduc bine aminte. 

În insinuarea lui voia să spună că: Dumnezeu Însuşi ştie că nu aşa stau lucrurile, şi El ştie că nu este 
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aşa cum v-a spus. Adică, este ceva dincolo de ce se vede. Aceasta dovedeşte că El nu este cinstit faţă de voi. 
El nu vrea ca voi să ajungeţi acolo unde vă poate duce acest pom. El nu vrea ca voi să aveţi ceea ce puteţi 
primi prin acest pom. El ştie ce veţi obţine de la acest pom, şi pentru că nu doreşte să fiţi aşa, v-a spus „să nu 
mâncaţi”. Sugestiile au fost acceptate şi imediat după discuţie ea şi-a închipuit că vede ceea ce nu văzuse 
înainte, ceea ce de fapt nu era adevărat.. Aşa cum îi crease Dumnezeu, şi cum era voia Lui ca ei să rămână, în 
acel fel urmau să fie învăţaţi şi să-şi primească toată cunoştinţa de la Dumnezeu. Ei urma să asculte cuvântul 
Său, să accepte acest cuvânt şi să permită ca acesta să-i conducă şi să trăiască în ei. Astfel, ei ar fi avut 
mintea lui Dumnezeu, ar fi gândit lucrurile lui Dumnezeu prin faptul că aveau cuvântul Său, expresia 
gândurilor Sale locuind în ei. Dar ei au urmat o altă minte, total opusă. Au acceptat alte sugestii şi alte 
gânduri au fost permise. Au fost primite alte cuvinte, cărora li s-au supus, astfel că „femeia a văzut că pomul 
era bun de mâncat”. Era pomul bun de mâncat? Nu. Dar pentru că a dat atenţie acelor cuvinte a văzut lucruri 
care nu erau. A văzut lucrurile într-un fel în care nu le-a văzut înainte, şi care niciodată n-ar fi putut fi văzute 
astfel în lumina lui Dumnezeu. Dar pentru că ea s-a supus celeilalte minţi, a văzut lucrurile într-o lumină cu 
totul falsă. Ea a văzut că pomul era bun de mâncat şi că era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, să-l facă 
înţelept. Nu era nimic real în aceasta, totuşi ea aşa a văzut. 

Acest episod descoperă puterea de amăgire care se află în cuvintele şi în căile satanei, cel care a făcut 
atunci aceste sugestii. Aşa că, dacă cineva îşi înclină mintea spre aşa ceva, sau dacă are în minte ceva care de 
la sine se înclină astfel, prin aceasta dă Satanei ocazia de a lucra şi de a face ca acea persoană să vadă 
lucrurile într-un fel greşit, să vadă că anumite lucruri ar fi singurele necesare, ceea ce nu este deloc adevărat, 
şi nu numai că nu sunt necesare, dar mai sunt şi cu totul false în orice privinţă. 

Când Eva „a văzut” toate acestea, singura consecinţă naturală a fost că „a luat deci din rodul lui şi a 
mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el”. 

Să privim acest episod puţin mai departe. Versetul opt: „au auzit glasul Domnului, Dumnezeu, care 
umbla prin grădină în răcoarea zilei; şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu”. Din ce 
cauză s-au ascuns? Era ceva în ei care voia să evite prezenţa lui Dumnezeu, ceva care nu era în armonie cu 
Dumnezeu şi care îi făcea să se ascundă în loc să-I ureze bun venit. 

„Dar Domnul l-a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină şi 
mi-a fost frică pentru că eram gol, şi m-am ascuns”. Şi Domnul a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol?” Acum 
urmează întrebarea: „Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” Şi omul a 
răspuns: „Ba da, am mâncat, şi înclin să cred că nu am făcut bine, şi îmi pare rău.” Aşa a zis? Nu. Întrebarea 
este: „ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” Mâncase din el? Sigur că da. De ce nu a 
răspuns cu „da”? Vom merge mai departe cu studiul şi după aceea vom repeta întrebarea şi vom vedea de ce 
nu a răspuns simplu cu „da”. 

Adam nu a spus: „da”. Deşi acesta este singurul răspuns permis de întrebare. Însă el a zis: „Femeia pe 
care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. În cele din urmă a acceptat că a 
fost implicat, dar pe ce poziţie a vinovăţiei s-a aşezat? Pe ultimul loc posibil. Femeia, chiar Domnul, trebuiau 
să fie mai întâi de vină înainte ca omul să-şi recunoască vinovăţia. Prin aceasta, în esenţă, el spune: „nu aş fi 
făcut aceasta, dacă nu ar fi fost femeia, deoarece ea mi-a dat din pom; şi dacă nu ar fi existat femeia, ea nu 
mi-ar fi dat; şi dacă Tu nu ai fi creat femeia, ea nu ar fi fost aici. De aceea, dacă ea nu ar fi fost aici, nu mi-ar 
fi dat, şi dacă nu mi-ar fi dat nu aş fi mâncat. Aşa că, sigur că am mâncat, dar responsabilitatea pentru acest 
fapt este dincolo de mine”. Ce anume era în el, în această situaţie, care îl conducea să arunce vina pe oricine 
altcineva din univers, înainte de a admite că are şi el partea lui de vină? Nimic altceva decât iubirea de sine, 
apărarea eu-lui, autoprotecţia. 

„Şi Domnul a zis femeii” – o altă întrebare foarte clară: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns „oh, am luat 
din pom, am mâncat din el şi am dat şi soţului meu să mănânce, şi este atât de rău!” Nu. Ea nu a spus astfel 
de lucruri. Observaţi că, răspunzând întrebării „Ce ai făcut?” (Dumnezeu nu a întrebat „cine a făcut?” ci „ce 
ai făcut?”), femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom”. Ea a răspuns în acelaşi fel cu 
Adam. Aceeaşi cauză a determinat-o şi pe ea să ocolească întrebarea şi să pună vina pe altcineva, cum s-a 
întâmplat şi cu Adam. Altcineva trebuia să fie mai vinovat decât ei. 

Acum repet întrebarea: De ce nu au răspuns ei clar la o întrebare atât de clară? Pentru că nu puteau. Şi 
nu puteau pentru că mintea pe care o dobândiseră, care îi luase în stăpânire, care îi ţinea legaţi şi sclavi sub 
puterea ei, este mintea care a dat naştere înălţării de sine în locul lui Dumnezeu, şi care nu acceptă să fie pe 
locul doi nici măcar când se confruntă cu Dumnezeu. Ştim cu toţii că aceasta este mintea Satanei. Şi ştim că 
ceea ce l-a adus de la începutul căderii lui până în poziţia în care este acum, este înălţarea de sine. 

El şi-a întors privirea de la Dumnezeu şi a privit la sine, şi-a închipuit că i se cuvine mai multă slavă, 
şi poziţia pe care o deţinea nu i-a mai fost suficientă pentru dorinţa lui de înălţare de sine. „Îmi voi ridica 
scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu … mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea 
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Înalt”. Acesta a fost păcatul. Domnul l-a chemat să-i ierte păcatul şi umblarea lui greşită, să se întoarcă la 
Dumnezeu şi să accepte din nou căile lui Dumnezeu. Ştim că este aşa deoarece este scris că „Dumnezeu nu 
caută la faţa nimănui”. Dumnezeu nu face deosebire între persoane. Şi pentru că familia cerească şi cea 
pământească sunt o singură familie, pentru că Dumnezeu nu face diferenţă între persoane, şi pentru că 
Dumnezeu a dat şi omului o a doua şansă când a păcătuit, chemându-l să se întoarcă – pentru că Dumnezeu 
nu face deosebire în felul de a trata persoanele, este sigur că i-a dat şi lui Lucifer o a doua şansă şi l-a chemat 
să se întoarcă. Este limpede. Lucifer ar fi putut părăsi acea cale, ar fi putut renunţa la eu-l său, cedând în faţa 
lui Dumnezeu. Dar în loc să cedeze, a refuzat chemarea, a respins darul lui Dumnezeu, a refuzat să se 
întoarcă din căile sale şi să se predea din nou lui Dumnezeu. Prin aceasta şi-a întărit eu-l, în pofida a tot ce ar 
fi putut face Domnul în această cursă de întreţinere a eu-lui. Astfel, mintea care este în el, întărită în felul 
acesta în păcat şi rebeliune împotriva lui Dumnezeu, ea este vrăjmăşia – nu doar în vrăjmăşie, ci este 
vrăjmăşia însăşi. „Nu se supune Legii lui Dumnezeu, nici nu poate să se supună”. 

Această minte a fost acceptată de către Adam şi Eva. Acceptarea din partea lor a acestei minţi a 
implicat întreaga lume, deoarece prin acceptare ei au predat lumea Satanei care a devenit astfel dumnezeul 
acestei lumi. Drept urmare mintea aceasta este mintea întregii lumi, aceasta este mintea care controlează 
lumea. Mintea Satanei, mintea dumnezeului acestei lumi, este mintea care controlează omenirea, pentru că 
omenirea aparţine lumii şi este în această lume. Şi această minte, în sine, este „vrăjmăşie împotriva lui 
Dumnezeu, căci nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună”. 

Din acest motiv Adam şi Eva nu au putut răspunde direct acelei întrebări directe. Acum oamenii pot 
răspunde direct întrebării. Dar atunci nu puteau deoarece Satana îi luase sub dominaţia lui, fără să mai existe 
nici o altă putere care să-i controleze. El avea controlul absolut şi, în acel moment, aceasta însemna 
„stricăciune totală”. Însă Dumnezeu nu i-a părăsit în acea stare. El s-a întors spre şarpe şi i-a zis: „Vrăjmăşie 
voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi 
călcâiul”. Aşa se face că există două vrăjmăşii în lume: una este de la Satana şi este împotriva lui Dumnezeu; 
cealaltă este de la Dumnezeu şi este vrăjmăşie împotriva Satanei. Prin aceste două vrăjmăşii se manifestă 
cele două taine – taina lui Dumnezeu şi taina fărădelegii. 

Vrăjmăşia împotriva Satanei este neprihănirea lui Dumnezeu, desigur. Prin faptul că a spus „vrăjmăşie 
voi pune între tine şi femeie”, Dumnezeu a sfărâmat lanţul Satanei care încătuşa voia omului. A făcut omul 
din nou liber să aleagă autoritatea pe care voia să o urmeze, să aleagă împăratul şi lumea pe care voia să le 
aibă. Prin acel cuvânt Dumnezeu a sfărâmat dominaţia absolută a Satanei şi a făcut omul liber să aleagă 
lumea pe care o dorea. Şi de atunci încoace omul care alege căile lui Dumnezeu şi îşi supune viaţa 
controlului lui Dumnezeu, poate să răspundă unei întrebări directe pusă de Domnul. Când Domnul îl 
întreabă: „ai făcut aşa şi aşa?” el poate răspunde „da” fără să implice pe nimeni altcineva. Aceasta este 
mărturisirea păcatului. În felul acesta a apărut capacitatea de a mărturisi păcatul, ceea ce ne descoperă 
adevărul binecuvântat că puterea de a mărturisi păcatul – pocăinţa – este darul lui Dumnezeu. 

Mintea Satanei, mintea lumii, mintea care stăpâneşte omul firesc, este vrăjmăşie împotriva lui 
Dumnezeu şi îl pune pe om în vrăjmăşie cu Dumnezeu. Ea nu poate fi împăcată cu Dumnezeu „căci nu se 
supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună”. Singurul lucru care se poate face cu ea este să fie 
cumva înlăturată. Dacă se face aceasta, atunci omul este împăcat cu Dumnezeu, atunci omul este drept. Este 
unit din nou cu Dumnezeu şi cuvântul Său, cu gândurile lui Dumnezeu; sugestiile lui Dumnezeu pot fi iarăşi 
percepute de el pentru a fi ghidul său şi puterea care-i controlează toate acţiunile. Dacă acea minte nu poate 
fi împăcată cu Dumnezeu, nu se poate face altceva cu ea decât să fie distrusă. Atunci şi doar atunci, şi doar în 
acest fel oamenii pot fi în pace cu Dumnezeu şi pot fi separaţi de lume. Mulţumiri fie aduse Domnului pentru 
că ne-a adus vestea cea bună că această minte este distrusă. 

Cât despre modul în care s-a făcut aceasta, şi cum putem beneficia noi de ceea ce s-a făcut, vom vedea 
în alte studii. Vestea bună pe care ne-o trimite Dumnezeu este că lucrul acesta a fost făcut. Cât despre 
călăuzirea noastră pentru a beneficia de acest fapt, de bucuria, slava şi puterea acestui fapt, este lucrarea 
Domnului de a ne conduce. Ştim că această vrăjmăşie - mintea eu-lui şi a Satanei – a separat omul de 
Dumnezeu, dar Dumnezeu a deschis calea ca omul să se întoarcă. Domnul a dat omului o şansă de a alege 
lumea pe care o doreşte. Acesta este subiectul întregului nostru studiu. Noi trebuie să părăsim această lume 
dacă vrem să ieşim cu totul din Babilon. Domnul a spus Satanei „Vrăjmăşie voi pune” între tine şi sămânţa 
femeii, pentru a da omului ocazia de a alege între cele două lumi. De aceea, unica întrebare, o întrebare care 
se ridică tot timpul, este – care lume? Care lume? Care lume o va alege omul? Şi dacă Dumnezeu în mila Sa 
uimitoare a deschis calea şi ne-a dat puterea de a alege o lume mai bună decât aceasta, de ce să mai fie loc de 
vreun fel de ezitare? 

Deschideţi la al doilea capitol din Efeseni, începând cu primul verset, şi haideţi să citim vestea cea 
bună că vrăjmăşia împotriva lui Dumnezeu este distrusă, în aşa fel că toţi pot să fie liberi. Să începem cu 



57 
 

primul verset: 
„Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, 

după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării”. 
Noi trăiam după mersul (pe căile) acelui duh. Ce fel de duh este cel care domneşte în copiii 

neascultării? Duhul care controlează lumea, mintea care a dat naştere răului în grădină şi care este vrăjmăşie 
împotriva lui Dumnezeu. Cine este domnul puterii văzduhului? Duhul care lucrează în fiii neascultării, 
dumnezeul acestei lumi – care, slavă Domnului, nu are nimic în Isus Hristos. 

„Între care eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile 
firii pământeşti şi ale gândurilor noastre.” 

Gândurile noastre fiind gândurile lumii, în mod natural urmează căile lumii. „Şi eram din fire copii ai 
mâniei, ca şi ceilalţi”. Da, eram. 

Înainte să citim mai departe în Efeseni, haideţi să deschidem la Coloseni 1:21. Voi „odinioară eraţi 
străini şi vrăjmaşi prin gândurile (în mintea voastră – eng.).” Unde se află vrăjmăşia, care ne face pe noi 
vrăjmaşi? În minte, în mintea carnală. Mintea cărnii, a firii, este vrăjmăşie, iar pentru că ea ne controlează, ne 
pune în vrăjmăşie şi ne face vrăjmaşi – „prin faptele voastre rele”. 

Să citim Efeseni 2:11: „De aceea voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur” 
– de către Domnul? – Nu, ci „de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup 
de mâna omului”. Deci anumiţi oameni fireşti, îi numesc într-un anumit fel pe alţi oameni fireşti, făcând 
deosebire între ei. 

„Aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de 
legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume”. 

Un alt pasaj asemănător cu acesta îl găsim în capitolul al patrulea, versetele 17 şi 18, pe care le vom 
citi înainte să mergem mai departe. 

„Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea 
gândurilor lor (aceasta este o stare de idolatrie a minţii lor), având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui 
Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi (orbirii – eng.) inimii lor.” 

Cei care sunt fireşti, departe de Dumnezeu, umblă în deşertăciunea gândurilor lor (în vanitatea minţii 
lor –eng.), sunt înstrăinaţi de Dumnezeu şi despărţiţi de viaţa lui Dumnezeu, vrăjmaşi în minte; aşa eram şi 
noi. Citim din nou în Efeseni 2:13. „Dar acum” – când? Gândiţi-vă la aceasta. Mă gândesc că noi, cei care 
studiem aici Scripturile, ar trebui să cedăm în faţa cuvântului lui Dumnezeu exact aşa cum este, ca să ne 
poată duce unde vrea El. De aceea întreb, când? Acum, chiar acum şi aici. 

„Dar acum, în Hristos Isus, voi care odinioară eraţi depărtaţi”. Depărtaţi de cine? Departe de 
Dumnezeu sau departe de Iudei? Versetul anterior spune că departe de Dumnezeu, „fără Dumnezeu”, „străini 
de viaţa lui Dumnezeu”. „Voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi” – de cine? De Dumnezeu sau 
de Iudei? De Dumnezeu, desigur. 

„Voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. Căci el este pacea 
noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea (a dărâmat zidul de despărţire 
dintre noi – eng.) – şi în trupul Lui a înlăturat vrăjmăşia”. Slavă Domnului. El a „înlăturat vrăjmăşia”, iar noi 
putem fi separaţi de lume. 

„A dărâmat zidul de la mijloc de despărţire dintre” – cine? Dintre oameni şi Dumnezeu, desigur. Cum 
a făcut-o? Cum a dărâmat zidul de la mijloc de despărţire dintre noi şi Dumnezeu? Prin faptul că „a înlăturat 
vrăjmăşia”. Bun. 

Este adevărat că această vrăjmăşie a produs o despărţire şi între oamenii de pe pământ, între cei tăiaţi 
împrejur şi cei netăiaţi împrejur, între tăierea împrejur în trup şi netăierea împrejur în trup. Vrăjmăşia s-a 
manifestat în aceste separări, în zidirea unui alt zid între Iudei şi Neamuri – este adevărat – dar dacă Iudeii ar 
fi fost lipiţi de Dumnezeu, şi nu ar fi fost despărţiţi de El, ar mai fi zidit vreun zid între ei şi altcineva? Nu, 
sigur că nu, dar pentru că erau despărţiţi de Dumnezeu – mintea lor firească, vrăjmăşia care era în minţile lor 
şi orbirea datorată necredinţei, ce a pus o mahramă peste inimile lor, toate acestea i-au despărţit de 
Dumnezeu. Apoi, pentru că aveau legile şi ceremoniile pe care Dumnezeu li le dăduse, au început să se 
încreadă în acestea ca motiv pentru care ei erau ai Domnului. Şi pentru că, astfel, erau mult mai buni decât 
alte popoare, au zidit un mare zid de despărţire între ei şi alţi oameni. Dar unde se află rădăcina problemei, 
temelia zidului dintre ei şi alţi oameni? Se află în vrăjmăşia care era în ei şi care-i separase mai întâi de 
Dumnezeu. Şi pentru că erau despărţiţi de El, era foarte natural să se despartă şi unii de alţii. 

„Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul”. Din care doi a făcut unul? Din Dumnezeu şi 
om, desigur. „Şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia … ca să 
facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou, făcând astfel pace”. 

Să mai reluăm odată acest aspect. „În trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia”. Omiţând expresia următoare, 
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(nu ne ocupăm de aceasta acum), pentru ce a înlăturat vrăjmăşia? De ce a dărâmat zidul de despărţire de la 
mijloc? În ce scop? „Ca să facă pe cei doi (din cei doi – eng.) să fie în El Însuşi un singur om nou, făcând 
astfel pace”. A făcut Hristos un om nou dintr-un Iudeu şi dintr-unul dintre Neamuri? Nu. Dintr-un păgân şi 
din altcineva? Nu. Dintr-un păgân şi un alt păgân? Nu. 

Dumnezeu face un singur om nou, din Dumnezeu şi din om. În Hristos Dumnezeu şi omul se întâlnesc 
în aşa fel încât ei pot să fie unul. 

Toţi oamenii erau despărţiţi de Dumnezeu, şi datorită acestei despărţiri a lor de Dumnezeu, ei erau 
despărţiţi şi unul de altul. Într-adevăr, Hristos vrea să-i unească pe unii cu alţii. Când a venit în lume, a fost 
însoţit de cuvintele „Pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”. Acesta este scopul Lui. Dar, şi-a petrecut 
Isus timpul cu încercări de a-i face pe unii să se împace cu alţii, în încercări de a distruge toate zidurile de 
despărţire dintre oameni, determinându-i să spună: „o, să lăsăm trecutul să fie bun dus; hai să îngropăm 
securea războiului, să o luăm de la capăt şi să deschidem o nouă filă, trăind de acum înainte o viaţă mai 
bună”? 

Hristos ar fi putut face aceasta. Dar dacă ar fi urmat această cale, ar fi putut exista mii de oameni care 
s-ar fi lăsaţi înduplecaţi să facă aşa; mii de oameni care ar fi fost convinşi să spună: „este destul de rău că ne-
am purtat aşa unul cu celălalt, nu a fost bine şi îmi pare rău. Hai să uităm totul, să o luăm de la capăt şi să 
facem mai bine de acum înainte”. Ar fi găsit oameni care să accepte aceasta. Dar ar fi rămas ei astfel? Nu. 
Deoarece răul acela care produce despărţirea este încă acolo. Ce anume a produs despărţirea? Vrăjmăşia, 
separarea lor de Dumnezeu a produs despărţirea unora de alţii. Atunci, care ar fi fost folosul încercărilor de 
a-i face pe oameni să se înţeleagă între ei, să înlăture neînţelegerile lor, dacă nu ar fi mers la rădăcina 
problemei, dacă nu ar fi îndepărtat vrăjmăşia care a provocat separarea? Separarea lor de Dumnezeu a dus 
obligatoriu la despărţire între ei înşişi. Şi singurul fel în care se putea distruge despărţirea dintre ei a fost 
acela de a distruge despărţirea lor de Dumnezeu. Aceasta a făcut El, prin faptul că a înlăturat vrăjmăşia. Noi, 
ca slujbaşi, putem învăţa o lecţie din aceasta, când bisericile ne cheamă să rezolvăm diferite neînţelegeri. Noi 
nu trebuie să căutăm să rezolvăm neînţelegerile dintre oameni, ca atare. Noi trebuie să căutăm rezolvarea 
problemei dintre om şi Dumnezeu, iar când aceasta este rezolvată, toate celelalte probleme vor înceta. 

Este adevărat că Iudeii, datorită despărţirii lor de Dumnezeu, au creat alte despărţiri între ei şi 
Neamuri. Este adevărat că Hristos a vrut să strice toate aceste separări, şi a şi făcut-o. Dar singurul fel în care 
a făcut-o, şi singurul fel în care o putea face, a fost să distrugă acel rău care îi despărţea pe ei de Dumnezeu. 
Toate zidurile de separare dintre ei şi Neamuri urmau să cadă când separarea, vrăjmăşia, dintre ei şi 
Dumnezeu dispărea. 

Câtă binecuvântare este în vestea că vrăjmăşia a fost înlăturată! Este îndepărtată, slavă Domnului. De 
aceea nu mai este deloc nevoie să mai fim prieteni cu lumea. Nu mai există nici un motiv să mai avem lipsuri 
în ascultarea noastră de Legea lui Dumnezeu. Nici un motiv să mai dăm greş în a fi supuşi lui Dumnezeu, 
căci Isus Hristos a îndepărtat vrăjmăşia. A desfiinţat-o, a distrus-o. El a distrus tocmai acel rău în care 
consistă prietenia cu lumea, în care consistă lipsa de supunere faţă de Dumnezeu şi eşecul în supunerea faţă 
de Legea Sa. Toate acestea s-au dus. În Hristos, s-au dus. Nu în afara lui Hristos. În Hristos, vrăjmăşia s-a 
dus, este desfiinţată, anihilată. Slavă Domnului, aceasta este cu adevărat libertate. 

Aceasta a fost întotdeauna o veste bună. Dar acum, având în vedere situaţia în care Domnul ne-a arătat 
că suntem în lume, această veste binecuvântată mi-a părut în ultimele câteva zile ca şi cum nu aş mai fi auzit-
o niciodată. Mi-a adus atâta bucurie, atâta desfătare creştină reală, încât – o, sunt atât de fericit că sunt 
creştin! 

Ce binecuvântare! Domnul spune că ceea ce ne desparte de Dumnezeu, ceea ce ne lipeşte de lume şi 
din care pornesc toate relele, este desfiinţat în El care este Pacea noastră. Să primim în seara aceasta cu toţii 
această veste bună. Să ne bucurăm de ea şi ziua şi noaptea, aşa ca Domnul să ne conducă mai departe şi mai 
departe, la păşuni verzi şi la ape de odihnă, în împărăţia slavei Sale în care ne-a şi strămutat. „Nu vă temeţi, 
căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David vi s-a 
născut (mie mi s-a născut) un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”. Slavă Domnului. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 12 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Textul cu care ne-am ocupat seara trecută va fi obiectul studiului nostru pe parcursul mai multor lecţii 

ce vor urma. De aceea, dacă trecem pe lângă vreo parte a textului şi observaţi că nu a fost explicată sau nici 
măcar amintită, aduceţi-vă aminte că nu am terminat încă studiul acestui text şi că fiecare fragment va fi 
amintit la locul său. Efes.2: 13-18: 

„Dar acum, În Hristos Isus, voi care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 
Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi în trupul 
Lui a înlăturat vrăjmăşia … ca să facă pe cei doi (din cei doi), un singur om nou, făcând astfel pace”. 

În acest fel a făcut pace. Pacea a fost făcută, şi numai în acest fel a fost făcută. Şi totul a fost făcut „în 
El Însuşi”. El a făcut această pace „ca să poată împăca pe cei doi (Iudei şi Neamuri) cu Dumnezeu într-un 
singur trup prin cruce, „prin care a ucis vrăjmăşia (eng.)”. Textul spune „prin cruce”. Nota spune „a ucis 
vrăjmăşia în El Însuşi”; traducerea germană spune „a omorât vrăjmăşia prin El Însuşi”; „El a venit astfel să 
aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. Căci prin El şi unii şi alţii 
avem intrare la Tatăl, într-un Duh”. 

Aş vrea iarăşi să menţionez ceea ce am amintit aseară pe scurt, că aici este luată în discuţie separarea, 
vrăjmăşia, care exista între Iudei şi Neamuri. Într-adevăr, aici este vorba despre distrugerea acestei separări şi 
vrăjmăşii, este studiată şi explicată îndepărtarea ei, fiind relatate de asemenea mijloacele prin care este 
înlăturată şi distrusă. Aşa cum am spus însă, seara trecută, Hristos nu şi-a petrecut timpul să-i convingă pe 
Iudei şi pe cei dintre Neamuri să se împace între ei. El nu a început prin a căuta să-i facă să ajungă la 
înţelegere, să înlăture diferenţele, să o ia de la capăt, căutând să facă mai bine şi să uite ce a trecut şi este bun 
dus. Nu a petrecut nici măcar două minute cu aşa ceva, şi chiar dacă ar fi petrecut zece mii de ani nu ar fi 
făcut nici un bine, deoarece separarea, vrăjmăşia ce se manifesta între ei era doar consecinţa, rodul 
vrăjmăşiei care exista între ei şi Dumnezeu. 

De aceea, pentru a distruge cu eficienţă tot pomul cel rău împreună cu roadele lui, printre care sunt şi 
acestea, El a distrus rădăcina răului prin faptul că a desfiinţat duşmănia dintre ei şi Dumnezeu. Şi pentru că a 
făcut aşa „El a venit şi a vestit vestea cea bună: pace vouă care eraţi departe şi celor ce sunt aproape” 
(greacă). 

Versetul 13: „Acum, în Hristos Isus, voi care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele 
lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul”. Este adevărat că Isus a făcut unul din Iudeu 
şi Neamuri, dar mai întâi a făcut un alt unul, pentru ca aceştia doi, Iudeul şi cel dintre Neamuri, să poată fi 
una, şi înainte ca ei să poată fi făcuţi una. De aceea, aceşti „doi” din acest verset, care au fost făcuţi una, nu 
sunt cei „doi” din versetul 18. În versetul 13 cei „doi” sunt Dumnezeu şi omul care este despărţit de 
Dumnezeu fie că este aproape, fie că este departe. 

De aceea, mai întâi El este pacea noastră care din doi, din Dumnezeu şi om, a făcut unul, şi a surpat 
zidul de la mijloc care despărţea pe om de Dumnezeu, şi a desfiinţat în trupul Său vrăjmăşia. Acea vrăjmăşie 
pe care a înlăturat-o este vrăjmăşia care este în om împotriva lui Dumnezeu, care nu se supune Legii lui 
Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Această vrăjmăşie a înlăturat-o pentru ca El, în El Însuşi, să poată 
face din cei doi un singur om nou, făcând astfel pace. 

Omul cel nou nu este făcut din doi oameni care sunt în afară, ci este făcut din Dumnezeu şi din om. La 
început omul a fost făcut „după chipul lui Dumnezeu” Aceasta înseamnă mai mult decât doar forma lui 
Dumnezeu. Dacă cineva ar fi privit la om, ar fi fost condus să se gândească la Dumnezeu. Omul reflecta 
imaginea lui Dumnezeu, Dumnezeu era sugerat oricui ar fi privit omul. Dumnezeu şi omul erau una (unul –
eng). Dumnezeu şi omul ar fi rămas pentru totdeauna unul dacă omul nu şi-ar fi plecat urechea spre Satana şi 
nu ar fi primit mintea lui care este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu. Acea minte, care este vrăjmăşie 
împotriva lui Dumnezeu, când a fost primită de către om, l-a separat de Dumnezeu. Acum erau doi, nu mai 
erau unul. Apoi, fiind separat de Dumnezeu şi în păcat, Dumnezeu nu mai putea veni la om El Însuşi, căci 
omul nu poate suporta slava neacoperită a prezenţei Sale. „Dumnezeu este un foc mistuitor” pentru păcat, de 
aceea, dacă Dumnezeu ar fi stat cu omul în acea stare a eu-lui omenesc, nu ar fi făcut altceva decât să-l 
mistuie. 

Oamenii aflaţi în păcat nu pot da faţă direct cu Dumnezeu şi să mai rămână în viaţă. Acest fapt este 
arătat în Apoc.6:13-17. În ziua cea mare când cerul se va strânge ca o carte de piele pe care o faci sul, când 
faţa lui Dumnezeu va fi văzută de toţi cei răi de pe pământ, „împăraţii pământului, domnitorii, căpeteniile 
oştirilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi” se ascund în peşteri şi în stâncile 
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munţilor. Şi zic munţilor şi stâncilor: „cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce stă pe scaunul de 
domnie şi de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mânie Lui, şi cine poate sta în picioare?” Un om 
care se află în păcat, omul în sine cu eu-l lui, la întâlnirea cu Dumnezeu va dori mai bine să cadă un munte 
peste el decât să strălucească peste el slava neacoperită a lui Dumnezeu. 

De aceea, ca Dumnezeu să poată ajunge la om, să fie unit din nou cu el, ca Dumnezeu să poată fi 
descoperit iarăşi omului, şi ca omul să poată fi din nou repus în poziţia pentru care a fost creat, Isus S-a dat 
pe Sine Însuşi şi Dumnezeu S-a manifestat în El, având slava acoperită de trupul omenesc, ca omul, omul 
păcătos, să poată privi la El şi să trăiască. În Hristos omul Îl poate întâlni pe Dumnezeu şi să trăiască, 
deoarece în Hristos slava lui Dumnezeu este acoperită, modificată în aşa fel ca omul păcătos să nu fie 
mistuit. Tot ce este Dumnezeu, este în Hristos căci „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”. 
Când Hristos a venit pentru a-l readuce pe om la Dumnezeu, a învelit slava strălucitoare, mistuitoare, în aşa 
fel ca oamenii să poată privi la Dumnezeu aşa cum este El în toată slava Sa în Isus Hristos, şi să trăiască. În 
timp ce în afara lui Hristos, în el însuşi, singur, nici un om nu-L poate privi pe Dumnezeu şi să trăiască, în 
Hristos, în afara lui însuşi, nici un om nu-L poate vedea pe Dumnezeu şi să nu trăiască. În Hristos a-L vedea 
pe Dumnezeu înseamnă a trăi, căci în El este viaţa şi viaţa este lumina oamenilor. 

Dumnezeu şi omul au fost despărţiţi de vrăjmăşie, dar Hristos se aşează între ei şi în El se întâlneşte 
omul cu Dumnezeu. Iar când omul şi Dumnezeu se întâlnesc în Hristos, atunci cei doi sunt unul, şi acesta 
este omul cel nou. Şi „astfel”, şi numai astfel, este făcută pacea. Astfel, în Hristos, Dumnezeu şi omul sunt 
făcuţi unul (made at one – eng.), în consecinţă Hristos este punerea-laolaltă (at-one-ment) –eng.) a omului cu 
Dumnezeu. În limba engleză este at-one-ment, a face una. Dacă uniţi silabele obţinem că El este „the 
atonement”, adică ispăşirea. Oh, Domnul Hristos S-a dat pe Sine şi în El Însuşi a distrus vrăjmăşia pentru a 
face, în El Însuşi, din cei doi – Dumnezeu şi om – un singur om nou, făcând astfel pace. 

Să-i vedem acum pe ceilalţi „doi” din versetul 16. „Şi a împăcat pe cei doi (Iudei şi Neamuri) cu 
Dumnezeu într-un singur trup”. Care este trupul în care El, Hristos, îi împacă „pe cei doi” cu Dumnezeu? 
Trupul Lui, desigur. Trupul Lui, în care a făcut împăcarea, „prin care a nimicit vrăjmăşia. El a venit astfel să 
aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe”, Neamurilor, şi „celor ce erau aproape”, adică Iudeilor. 

Iudeii erau aproape „din pricina părinţilor lor”. Prin ei înşişi, pe baza meritelor lor, Iudeii erau 
despărţiţi de Dumnezeu şi la fel de departe ca Neamurile. Dar Dumnezeu făcuse anumite făgăduinţe 
părinţilor lor, ei fiind iubiţi din pricina părinţilor lor. Ei erau avantajaţi de faptul că aveau „înfierea, slava, 
legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele”. În acest sens, din acest motiv, erau aproape. Şi 
El a venit să le vestească pacea celor ce erau aproape; ei aveau nevoie să le fie vestită pacea. 

Astfel „prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh”. 
Să urmărim puţin expresia care spune că vrăjmăşia este distrusă în El Însuşi. 
„În trupul Lui a înlăturat vrăjmăşia” – a ucis vrăjmăşia în El Însuşi. În El Însuşi, făcut din cei doi, 

făcând astfel pace. Totul este în El. Nimeni nu poate beneficia de acest fapt decât în El. Dacă sunt persoane 
în audienţă cărora aceasta li se pare neclar, care vor spune „nu văd aşa”, şi care vor sta în afara Lui, crezând 
că pot obţine aceste lucruri din El în afara Lui, acestora le voi spune că niciodată nu le pot obţine în acest fel. 
Nu au fost făcute astfel. Au fost făcute în El, nu în afara Lui. Numai în El pot fi cunoscute şi în afara Lui, nu. 
Predaţi-vă Lui, cedaţi înaintea Lui, scufundaţi-vă eu-l în El, şi atunci totul vă va fi limpede. Numai în El s-au 
făcut şi numai în El pot fi cunoscute. Vom studia în cele ce urmează cum au fost făcute în El. Apoi, 
cunoscând acesta, vom ştii cum sunt făcute pentru fiecare dintre noi în El. 

Mai întâi de toate aş dori să vă solicit o atenţie deosebită asupra expresiei „în El”. Această expresie nu 
este folosită în Scriptură, şi nici eu nu vreau să o folosesc astfel, ca şi cum „în El” este ca într-un recipient 
sau într-un rezervor la care mergem să scoatem ce avem trebuinţă şi apoi punem pe noi, sau aplicăm la noi. 
Nu, nu, nu! Nu aşa stau lucrurile. Nu putem obţine nimic astfel. Nu este vorba de un rezervor la care 
mergem, scoatem ce dorim şi apoi ne bucurăm aplicând acel lucru la noi, şi zicând : „acum îl am”. 

Nu. Acel lucru se află în El, şi noi înşine trebuie să fim în El pentru a-l putea avea. Noi înşine trebuie 
să ne scufundăm în El. Eu-l nostru trebuie să se piardă în El. Atunci El ne are. Doar în El se întâmplă 
aceasta. Ceea ce căutăm găsim doar în El. Şi chiar atunci, dacă vrem să obţinem, putem numai dacă dispărem 
în El. Niciodată să nu ne gândim să mergem în El, să găsim acolo ceea ce dorim, să scoatem afară din El şi 
să folosim noi înşine. De aceea, acolo unde Scriptura foloseşte termenul „în El”, însemnătatea este doar 
aceasta, întotdeauna. Totul este în El, şi noi obţinem totul fiind noi înşine în El. 

Mulţi oameni greşesc aici. Ei spun „o, eu cred în El. Ştiu că aceasta se află în El şi că o obţin de la El” 
Apoi încearcă să ia acel ceva de la El şi socotesc că este al lor. Apoi, foarte curând ajung să fie foarte 
satisfăcuţi de faptul că sunt neprihăniţi, sunt sfinţi, şi ajung chiar ca, în cele din urmă, după părerea lor, să fie 
siguri că sunt desăvârşiţi, că nu mai pot păcătui, ba chiar nici nu mai pot fi ispitiţi. O astfel de viziune nu 
poate să aducă decât astfel de rezultate, deoarece totul este făcut în afara Lui. Iar cei care fac totul sunt ei 



61 
 

înşişi. 
Dar nu aceasta este calea. Aceasta este calea eu-lui, fiind în afara lui Hristos. Şi „fără Mine”, adică în 

afara Lui, „nu puteţi face nimic”, pentru că voi înşivă nu sunteţi nimic. În El este totul şi numai în El. Numai 
dacă suntem în El putem să avem sau să beneficiem de ceea ce avem nevoie. Scripturile lămuresc aceasta 
foarte clar. Am găsit că e bine să fac aceste explicaţii pentru ca în studiile care vor urma, referitor la ce s-a 
făcut în El şi la faptul că ce este dat este dat în El, să nu facem greşeala de a crede că aceea trebuie să găsim 
în El şi să luăm de acolo pentru noi. Nu. Noi trebuie să mergem la El pentru a primi acel lucru. Lucrul acela 
se află acolo, şi când mergem la El trebuie să intrăm în El prin credinţă şi prin Duhul lui Dumnezeu, să 
rămânem acolo şi întotdeauna „să fim găsiţi în El”. Fil.3:9. 

Să deschidem acum la cartea către Evrei de unde vom studia primele două capitole pentru tot restul 
acestei lecţii. Întrebarea care se pune este: cum a distrus Domnul Hristos această vrăjmăşie „în trupul Lui”, 
„în El Însuşi”. Voi spune mai întâi care sunt argumentele în ambele capitole, pentru a putea cuprinde cele 
două capitole în timpul scurt care ne-a mai rămas. 

În aceste două capitole unicul mare gând este contrastul dintre Hristos şi îngeri. Nu vreau să spun că 
aceasta e tot ce cuprind cele două capitole, dar acesta este unicul gând ce se află deasupra tuturor celorlalte. 

În primul capitol şi până la al cincilea verset din capitolul doi se vede primul contrast; în cel de al 
doilea capitol, de la al cincilea verset până la sfârşitul capitolului, este al doilea contrast. 

În primul capitol şi în primele cinci versete din al doilea, contrastul este între Hristos şi îngeri, Hristos 
fiind cu atât mai presus de îngeri cu cât Dumnezeu este mai presus de ei, deoarece El este Dumnezeu. În al 
doilea capitol, de la versetul cinci înainte, se vede contrastul dintre Hristos şi îngeri, dar Hristos este descris 
aici cu atât mai prejos de îngeri cu cât omul este mai prejos decât îngerii, deoarece Hristos a devenit om. 

Aceasta este schiţa celor două capitole. Acesta este pe scurt subiectul. Haideţi să citim capitolul: 
„După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, 

Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi 
prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvântul puterii Lui”. 

Sau cum apare în traducerea germană „ţine toate lucrurile prin Cuvântul Lui plin de putere”. Aceasta 
ne dă o altă perspectivă; nu doar prin cuvântul puterii Lui, ci El conduce toate lucrurile, le ţine în existenţă 
prin Cuvântul Lui plin de putere. Ne putem opri un moment asupra acestei declaraţii unice. Cât de multe 
lucruri sunt susţinute prin Cuvântul Său? Toate lucrurile. Lumea? Da. Soarele? Da. Toate stelele cerurilor? 
Da. Acelaşi cuvânt care le-a creat le menţine şi în existenţă? Da. Ne numărăm şi noi printre aceste „toate 
lucrurile”? Cu siguranţă că da. Vă susţine El prin cuvântul Său cel plin de putere? Acesta este singurul fel în 
care El susţine totul. 

Aţi fost îngrijoraţi vreodată în viaţă, când v-aţi trezit dimineaţa la răsăritul soarelui, de teamă că 
soarele va cădea din locul său înainte de amiază sau înainte de apus? Oh, nu. Aţi fost îngrijorat, când v-aţi 
trezit, de teamă ca voi, ca creştini, veţi cădea înainte de apusul soarelui? Ştiţi că aţi fost. De ce nu vă 
îngrijoraţi pentru soare ca să nu cadă din locul lui înainte de apus, de ce nu vă îngrijoraţi că s-ar putea 
desprinde din locul lui căzând, aşa cum vă îngrijoraţi pentru voi înşivă gândind că veţi cădea? Sigur că 
nimeni nu îşi pune astfel de întrebări tulburătoare cu privire la soare. El tot timpul este la locul lui şi va 
rămânea acolo. 

Dar este foarte corect ca creştinul să se întrebe de ce nu se abate soarele de la locul lui. Iar răspunsul 
este: „Cuvântul cel plin de putere” al lui Isus Hristos ţine soarele la locul lui şi îl face să-şi urmeze traseul. Şi 
tot aceeaşi putere este cea care îl susţine pe cel care crede în Isus. Acelaşi cuvânt trebuie să îl susţină pe cel 
ce crede în Isus, şi credinciosul în Isus trebuie să creadă că cuvântul va face aceasta tot aşa de sigur cum 
susţine şi soarele sau luna. Acelaşi cuvânt atotputernic îl menţine pe creştin pe traseul creştinului, exact 
acelaşi cuvânt care menţine soarele pe traiectoria lui. Acel creştin care îşi va pune încrederea în acel cuvânt 
care trebuie să îl susţină, aşa cum se încrede în acel cuvânt care susţine soarele, va descoperi că acest cuvânt 
îl susţine aşa cum susţine soarele. 

Dacă veţi medita la acest verset mâine dimineaţă când vă veţi trezi, veţi şti că Dumnezeu susţine 
soarele. Nu va fi nici o mirare pentru voi acest fapt; veţi crede că El face aceasta şi nu veţi privi cu 
îngrijorare spre soare, verificând dacă nu cumva cade din locul lui. Nu. Veţi merge pur şi simplu la munca 
voastră, cu mintea preocupată de acea muncă, şi veţi lăsa grija susţinerii soarelui cu totul în seama lui 
Dumnezeu, căruia îi aparţine. De asemenea, mâine dimineaţă când vă veţi trezi, credeţi că exact acelaşi 
cuvânt atotputernic vă susţine aşa cum face cu soarele. Lăsaţi şi aceasta în grija lui Dumnezeu şi mergeţi la 
lucrarea voastră cu toată puterea şi cu toată mintea concentrată asupra lucrării. Lăsaţi pe Dumnezeu să se 
îngrijească de lucrarea Lui şi preocupaţi-vă mintea cu ceea ce v-a dat vouă să faceţi. Slujiţi astfel lui 
Dumnezeu „cu toată mintea (cu tot cugetul)”. Noi nu ne putem ţine pe noi înşine să nu cădem. Noi nu ne 
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putem susţine singuri. El nu ne-a dat nouă să facem aceasta. 
Aceasta nu contrazice textul care spune: „cine crede că stă în picioare, să ia seama ca să nu cadă”, 

deoarece omul se bizuieşte pe faptul că Dumnezeu îl susţine şi nu depinde de propriile lui eforturi. Iar cel 
care păstrează în minte în mod constant gândul că Dumnezeu îl susţine şi că el însuşi are nevoie să fie 
susţinut, nu se va lăuda niciodată cu capacitatea lui de a sta în picioare. Dacă eu ar trebui să fiu transportat 
aici, în această sală, fiind cu totul neajutorat, şi dacă ar trebui ca doi sau trei fraţi să stea lângă mine să mă 
susţină, nu ar fi prea potrivit să zic: „vedeţi că pot sta în picioare?”. Nu voi sta deloc. Nu voi putea sta în 
picioare. Chiar în clipa în care ei şi-ar slăbi susţinerea, aş cădea. 

Exact aşa este şi cu creştinul. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre creştin: „dacă stă în picioare sau 
cade, este treaba stăpânului său. Totuşi va sta, căci Domnul are putere să-l facă să stea”. Romani 14:4. Omul 
pe care Dumnezeu îl susţine, care se încrede în Dumnezeu pentru a fi susţinut şi care ştie că numai 
Dumnezeu îl face să stea – este imposibil ca un astfel de om să înceapă să spună: „acum stau în picioare, de 
aceea nu există nici un pericol ca eu să cad”. Există pericolul căderii omului în timp ce este susţinut de 
Dumnezeu? Sigur că nu. Acest pericol apare doar când el se retrage din mâna Domnului şi când începe să se 
susţină singur, ca apoi să se laude cu faptul că poate sta; în acest caz nu numai că există acest pericol, dar 
omul deja a căzut. Este deja căzut. Când se retrage din mâna Domnului, în mod obligatoriu cade. 

„A făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte”. 
Când a şezut la dreapta lui Dumnezeu? Acum câtă vreme? De mult, cu mult timp în urmă, când a 

înviat din morţi şi S-a înălţat la cer – acum aproape nouăsprezece secole. Dar observaţi că El a făcut curăţirea 
păcatelor, ne-a curăţat păcatele, înainte să se aşeze acolo. „Ne-a curăţat” – timpul trecut – „păcatele prin El 
Însuşi şi S-a aşezat” (eng.). Vă bucuraţi pentru aceasta? Vă bucuraţi pentru că v-a curăţat păcatele cu atâta 
timp în urmă? În El s-a făcut aceasta. În El găsim aceasta. Să-I mulţumim pentru că este aşa. Cuvântul o 
spune. 

„Ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. Căci 
căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: „Eu îi voi fi Tată, şi 
El Îmi va fi Fiu?” Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se 
închine! Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; pe 
când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci”.  

Care este Numele Său? Cum Îl numeşte Tatăl? Dumnezeu. „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule”. 
Acesta este Numele Său. Cum a primit acest Nume? Versetul patru: „a moştenit un Nume mult mai minunat 
decât al” îngerilor. Atât voi cât şi eu am moştenit un nume. Fiecare dintre noi putem să avem câte patru sau 
cinci nume, dar un singur nume este moştenit şi acesta este numele tatălui nostru. Acest nume îl dobândim de 
îndată ce intrăm în existenţă şi pentru că existăm. Prin simplul fapt că existăm, avem acest nume; ne aparţine 
prin natură. Domnul Isus „a moştenit” acest Nume de „Dumnezeu”. Numele acesta Îi aparţine în virtutea 
existenţei Sale. Îi aparţine prin natură. Care este natura Lui? Natura lui Dumnezeu. El are Numele de 
Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu. El nu a fost altceva la început, ca apoi să primească acest nume spre a-
L face ceea ce este, ci El a fost Dumnezeu şi a fost numit Dumnezeu pentru că este Dumnezeu. 

„Toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de 
aceea Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai pe sus de tovarăşii Tăi”. Şi 
iarăşi: „La început Tu, Doamne, ai întemeiat pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, 
dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate, dar Tu eşti 
acelaşi.” 

În El nu este nici o schimbare. Observaţi legătura făcută în aceste cuvinte: „ele vor pieri”, „Tu rămâi”; 
ele „vor fi schimbate, dar Tu eşti acelaşi”. Pe când acestea pier şi trec, din El nu piere nimic – Tu rămâi. În 
timp ce acestea vor fi făcute sul şi schimbate, în El nu este nici o schimbare – Tu eşti acelaşi. 

„Şi anii Tăi nu se vor sfârşi”. Şi căruia dintre îngeri i-a zis El vreodată: „şezi la dreapta Mea, până voi 
pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale?” Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să 
îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ţinem 
de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a 
dovedit nezguduit, şi dacă orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa 
noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a 
fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite 
minuni, şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa!” 

Acesta este contrastul cel mare între Hristos şi îngeri. În ce poziţie este descris a fi Hristos în acest 
contrast? În poziţia Lui de Dumnezeu, iar îngerii I se închină. Dacă cuvântul unui înger s-a dovedit 
nezguduit, şi dacă cei ce l-au desconsiderat au primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă neglijăm 
cuvântul Celui care este mai presus de îngeri? Cum vom scăpa dacă neglijăm cuvântul lui Dumnezeu rostit 
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prin El? 
Să observăm celălalt contrast. Evrei 2:5: 
„În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare, despre care vorbim”. 
Seara trecută am vorbit despre cele două lumi. Dumnezeu a zis că va pune vrăjmăşie între om şi 

Satana. Prin aceasta a dat omului şansa de a alege lumea pe care o doreşte. Noi am ales lumea viitoare. 
Această lume viitoare El nu a supus-o îngerilor; despre această lume este vorba. Lumea ce va veni, pe care 
noi am ales-o, nu este supusă îngerilor. 

„Ba încă (dar – eng.), cineva, a făcut undeva următoarea mărturisire: „ce este omul, ca să-Ţi aduci 
aminte de el, sau fiul omului, ca să-l cercetezi?” 

Care este scopul, care este forţa cuvântului „dar”, pus în acest loc? El nu a supus-o îngerilor, dar 
despre om El a zis aşa şi aşa. Sugerează acest fapt că El a supus-o omului? Ce credeţi? Să mai citim odată. 
„nu unor îngeri a supus El lumea viitoare, despre care vorbim, dar” – ce fel de cuvânt este acest „dar”? Este o 
conjuncţie. O conjuncţie uneşte două părţi ale unei fraze. Acesta este însă un fel special de conjuncţie, este o 
conjuncţie disjunctivă. O joncţiune este o unire, conjuncţia uneşte, disjuncţia separă. Aici avem de-a face cu 
un cuvânt care uneşte şi separă în acelaşi timp. Este o conjuncţie pentru că uneşte propoziţiile, este o 
disjuncţie pentru că separă ideile care există în cele două părţi ale frazei. 

Mulţi oameni zic. „eu cred Biblia, dar…”; „da, cred că Domnul iartă păcatele, dar…”; „da, mi-am 
mărturisit păcatele, dar…”. Acest „dar” îi desparte de tot ce au spus înainte; dovedeşte că de fapt ei nu cred 
ceea ce au afirmat înainte. În acest caz, în Evrei 2:6, care sunt cele două lucruri ce sunt separate prin acest 
„dar”? Mai întâi, care sunt cele două fiinţe separate prin cuvântul „dar”? Îngerii şi omul. Nu unor îngeri a 
supus El lumea viitoare, dar a supus-o cuiva, iar acel cineva este omul. Să studiem mai departe acest adevăr 
plin de binecuvântare. 

„Ba încă (dar – eng.), cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: „ce este omul, ca să-Ţi aduci 
aminte de el, sau Fiul omului, ca să-L cercetezi? L-ai făcut pentru puţină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai 
încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor Tale: toate le-ai supus sub picioarele lui”. În 
adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuşi, acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. 
Dar… pe Isus, Îl vedem”. 

Unde Îl vedem pe Isus? „Pe Acela, care a fost făcut pentru puţină vreme mai pe jos decât îngerii, adică 
pe Isus, Îl vedem”. Aici apare un alt contrast între Hristos şi îngeri. L-am văzut pe Isus mai presus de îngeri, 
aici Îl vedem mai prejos decât îngerii. De ce? Deoarece omul a fost făcut mei prejos decât îngerii, iar datorită 
păcatului a ajuns încă şi mai prejos. Avem astfel certitudinea că pe cât este de adevărat că Isus era 
Dumnezeu, tot aşa de adevărat este că a coborât în poziţia în care se află omul. 

Mai avem un gând care trebuie să fie legat de acesta. Cel care era cu Dumnezeu, în poziţia lui 
Dumnezeu, este cu omul, în poziţia omului. Şi Cel care era cu Dumnezeu, aşa cum este Dumnezeu, este cu 
omul aşa cum este omul. Iar Cel ce era una cu Dumnezeu, aşa cum este Dumnezeu, este una cu omul, aşa 
cum este omul. Şi pe cât este de adevărat că acolo avea natura lui Dumnezeu, tot aşa de adevărat este că aici 
El are natura omului. 

Să citim în Scriptură despre această realitate binecuvântată, şi cu aceasta vom şi încheia lecţia din 
această seară. Versetul zece: 

„Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate, şi care voia să ducă pe mulţi fii la 
slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor. Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi, 
sunt dintr-unul”. Hristos este Cel ce sfinţeşte, iar oamenii sunt cei ce sunt sfinţiţi. Dintr-unul. Hristos era cu 
Dumnezeu în cer; câţi erau? Unul, una - în natură. Cum se raportează El la om pe pământ, şi câţi sunt ei aici? 
Unul, una, „toţi dintr-unul”. 

„De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „fraţi”, când zice: „voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi 
voi cânta lauda în mijlocul adunării”. 

Va veni în curând timpul când Hristos va conduce cântarea în mijlocul adunării. Nu uitaţi că Hristos 
este Cel care vorbeşte în aceste pasaje.. „Şi iarăşi: „Îmi voi pune încrederea în El””. Hristos este Cel care 
vorbeşte şi aici precum şi în Psalmi. 

„Şi în alt loc: „Iată-mă, Eu şi copiii, pe care Mi i-a dat Dumnezeu”. Astfel dar, deoarece copiii sunt 
părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca prin moarte să 
nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica 
morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor. Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei 
lui Avraam (nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci s-a îmbrăcat cu sămânţa lui Avraam – eng.) Prin urmare 
a trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile.” 

Cel ce era una cu Dumnezeu S-a făcut una cu omul. Vom urmări mai departe acest gând mâine seară. 
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capitol din Evrei: „căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul”. Cei pe care îi sfinţeşte Hristos 
sunt oamenii din această lume, oamenii păcătoşi. Hristos este Cel ce sfinţeşte. El şi ei sunt dintr-unul. 

După cum vă amintiţi, în partea aceasta a capitolului este vorba despre om. În primul capitol, aşa cum 
am văzut, este prezentat contrastul dintre Hristos şi îngeri, Hristos fiind mai sus de îngeri, fiind Dumnezeu. 
În al doilea capitol se vede contrastul între Hristos şi îngeri, Hristos fiind mai jos decât îngerii. Dumnezeu nu 
a supus îngerilor lumea viitoare despre care vorbim. El a supus-o omului, iar omul este Hristos. De aceea S-a 
făcut Hristos om; El a luat locul omului. S-a născut aşa cum se naşte omul. În natura Sa umană Hristos a ieşit 
din omul din care cu toţii ne tragem, astfel că expresia din acest verset „sunt dintr-unul” este aceeaşi cu „toţi 
se trag dintr-unul”. Un singur om este izvorul şi capul tuturor fiinţelor umane. Iar genealogia lui Hristos, ca a 
unuia care este dintre noi, urcă până la Adam. Luca 3:38. 

Este adevărat că toţi oamenii şi toate lucrurile îşi au originea în Dumnezeu, dar subiectul acestui 
capitol este omul şi Hristos ca om. Noi suntem fiii primului om şi, după trup, aşa este şi Hristos. Noi studiem 
acum despre Hristos în natura Sa umană. Primul capitol din Evrei tratează despre Hristos în natura Sa divină. 
Al doilea capitol vorbeşte despre Hristos în natura umană. Subiectul din aceste două capitole este în mod clar 
înrudit cu cel din Filipeni 2:5-8: 

„Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi 
n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un 
chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut 
ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” 

În acest pasaj este prezentat Hristos în cele două ipostaze. Deşi avea chipul (forma – eng.) lui 
Dumnezeu, a luat înfăţişarea (forma –eng.) omului. În Evrei, primele două capitole, nu se vorbeşte despre 
formă ci despre natură. 

Repet. În capitolul doi din Filipeni îl vedem pe Hristos în cele două forme – sub formă de Dumnezeu 
şi sub formă de om. În Evrei, primul capitol, îl vedem pe Hristos în cele două naturi: natura lui Dumnezeu şi 
natura omului. Este posibil ca ceva să aibă formă de om, dar să nu aibă natura omului. Se poate ca o bucată 
de piatră să aibă formă umană, însă nu şi natură umană. Isus Hristos a fost găsit la înfăţişare ca un om, este 
adevărat, dar şi mai mult, El a luat asupra lui şi natura omului. 

Să citim aici versetul paisprezece din capitolul doi din Evrei: „Astfel dar, deoarece copiii (copiii lui 
Adam, omenirea) sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele”. 
„Deopotrivă” aici înseamnă „potrivit cu felul lor”, „în acelaşi fel”. De aceea, Hristos a luat carnea şi sângele 
în felul în care le luăm şi noi. Dar cum luăm noi asupra noastră carnea şi sângele? Prin naştere, şi este clar că 
le avem de la Adam. El a luat asupra Sa carnea şi sângele prin naştere, şi este limpede că şi El le-a moştenit 
de la Adam, căci este scris că este „născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul”. Romani 1:3. Deşi 
David Îl numeşte Domn, El este în acelaşi timp fiul lui David (Matei 22:42-45): Genealogia Lui ajunge până 
la David, dar nu se opreşte aici. Ea ajunge până la Avraam, deoarece El este sămânţa lui Avraam. El a luat 
asupra Lui sămânţa lui Avraam, după cum scrie în Evrei 2:16. Genealogia Lui nu se opreşte însă nici la 
Avraam ci merge până la Adam. Luca 3:38. De aceea, Cel care sfinţeşte, printre oameni, şi cei ce sunt 
sfinţiţi, dintre oameni, sunt dintr-unul. Toţi coboară dintr-un singur om în ce priveşte trupul, toţi sunt dintr-
unul. Astfel, în ce priveşte aspectul uman, natura lui Hristos este cu siguranţă natura noastră. 

Să privim acum la celălalt aspect, pentru a obţine o ilustraţie a unicităţii lui, ca să putem vedea forţa 
acestei expresii care spune că El şi noi suntem cu toţii dintr-unul. 

Celălalt aspect este, după cum apare în primul capitol din Evrei, faptul că El are natura lui Dumnezeu. 
Numele de Dumnezeu pe care îl poartă Îi aparţine în virtutea existenţei Sale, Îi aparţine prin moştenire. După 
cum acest Nume Îi aparţine pentru că există şi tot aşa de sigur după cum e sigur că există, şi pentru că Îi 
aparţine prin natură, este cert că natura Sa este natura lui Dumnezeu. 

În primul capitol din Ioan, primul verset, este scris de asemenea: „La început a fost Cuvântul şi 
Cuvântul era cu Dumnezeu”. Cuvântul „cu” nu exprimă aşa de bine realitatea subiectului ca alt cuvânt. 
Traducerea germană redă cuvântul care defineşte mai clar ceea ce este exprimat în limba greacă. Aceasta 
spune: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era din Dumnezeu”. Aceasta este adevărat. Termenul din limba 
greacă este acelaşi cu cel care exprimă faptul că mâna mea dreaptă este din mine, din trupul meu. De aceea, 
în mod literal, în greacă se spune că la început „Cuvântul era Dumnezeu” 
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Realitatea acestui aspect ilustrează realitatea naturii Lui în celălalt aspect. Căci, după cum, în ce 
priveşte latura divină, El era din Dumnezeu, având natura lui Dumnezeu şi fiind în mod real Dumnezeu, tot 
aşa în ce priveşte latura umană, El este din om, având natura omului, şi este om în mod real. 

Observaţi versetul 14 din primul capitol din Ioan: „şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi”. 
Este aceeaşi poveste pe care am citit-o şi în primele două capitole din Evrei. „La început a fost Cuvântul, şi 
Cuvântul era din Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu”. „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi” 
– trup cu carne şi sânge ca ale noastre. 

Despre ce fel de trup este vorba? Care este singurul fel de trup pe care lumea îl cunoaşte? Acel fel pe 
care îl aveţi şi voi şi eu. Lumea aceasta nu cunoaşte altfel de trup, altfel de carne umană, şi nici nu a cunoscut 
de când a apărut nevoia după venirea lui Hristos. De aceea, pentru că în această lume există doar acest fel de 
trup pe care îl avem şi aşa cum îl avem, este foarte adevărat că atunci când „Cuvântul S-a făcut trup”, S-a 
făcut un astfel de trup ca trupul nostru. Nu se putea altfel. 

Ce fel de trup este, în sine, trupul nostru? Ce fel de carne? Să deschidem la Romani capitolul 8 şi să 
vedem dacă natura umană a lui Hristos o întâlneşte pe a noastră şi dacă este ca a noastră, fiind carne 
păcătoasă. Romani 8:3: „ce nu putea să facă Legea întrucât era slăbită datorită cărnii, Dumnezeu trimiţând pe 
singurul Său Fiu” a făcut (eng.). 

Era ceva ce Legea nu putea să facă, şi acel ceva l-a făcut Dumnezeu, trimiţând pe unicul Său Fiu. De 
ce nu putea Legea să facă ceea ce dorea şi ceea ce se cerea? Era slăbită datorită cărnii. Problema era în carne. 
Aceasta era cea care făcea ca Legea să dea greş în ceea ce priveşte scopul ei cu omul. Apoi Dumnezeu a 
trimis pe Hristos să facă ceea ce Legea nu putea să facă. Dar Legea a dat greş în scopul ei din cauza cărnii şi 
nu datorită vreunei lipse în ea însăşi. De aceea Dumnezeu trebuia să-L trimită pe Hristos în ajutorul cărnii şi 
nu în ajutorul Legii. Dacă Legea ar fi fost în ea însăşi prea slabă pentru a-şi realiza intenţia atunci, pentru a se 
rezolva problema, ar fi trebuit să se remedieze Legea. Dar problema este la carne, de aceea El trebuia să 
aducă un remediu cărnii. 

Este adevărat că în zilele noastre, izvorând din vrăjmăşia care este împotriva lui Dumnezeu şi care nu 
se supune şi nici nu poate să se supună Legii lui Dumnezeu, se spune că Legea nu şi-a putut atinge scopul şi 
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru a slăbi Legea, astfel încât carnea să poată răspunde cerinţelor Legii. 
Dar dacă eu sunt slab şi tu eşti tare, iar eu am nevoie de ajutor, nu mă ajută cu nimic faptul că şi tu devii la 
fel de slab ca mine; eu rămân tot aşa de slab şi neajutorat ca înainte. Nu e de nici un folos acest fel de a 
proceda. Dar dacă eu sunt slab iar tu eşti tare şi poţi să-mi dai din tăria ta, aceasta mă ajută. Legea, în sine, 
era destul de tare, dar scopul ei nu a putut fi împlinit în slăbiciunea cărnii. De aceea Dumnezeu, pentru a 
suplini lipsa, trebuia să aducă tărie cărnii slăbite. El a trimis pe Hristos pentru a satisface această nevoie şi de 
aceea Hristos trebuia să facă în aşa fel încât să poată fi adusă tărie cărnii noastre, pe care o avem şi noi astăzi, 
pentru ca scopul Legii să poată fi împlinit în carnea noastră. Este scris că „Dumnezeu a trimis pe Însuşi Fiul 
Său în asemănarea cărnii păcătoase” pentru ca „neprihănirea Legii să poată fi împlinită în noi care umblăm 
nu după îndemnurile cărnii ci după Duhul”. Romani 8:3-4 (eng.). 

Să nu aveţi o înţelegere greşită a termenului „asemănare”. Aceasta nu se referă la formă, nu este vorba 
de o fotografie; nu este vorba de asemănare în sensul unei imagini, ci este asemănare în sensul de a fi 
asemenea cu adevărat. Termenul „asemănare” aici, nu redă acelaşi gând ca în capitolul doi din Filipeni, unde 
este vorba de înfăţişare, formă, sau asemănare în ce priveşte forma, ci aici, este vorba despre asemănarea în 
natură, de asemănarea cu carnea aşa cum este ea în sine. Dumnezeu L-a trimis pe unicul Său Fiu într-un 
astfel de trup care este asemenea cărnii păcătoase. Şi pentru a fi exact ca şi carnea păcătoasă, trebuia să fie 
carne păcătoasă; pentru a fi făcut în totul trup, aşa cum sunt trupurile în această lume, El trebuia să aibă 
acelaşi fel de carne care există în lumea aceasta, acelaşi fel de carne pe care o avem şi noi, şi care este carne 
păcătoasă. Aceasta ne este transmis de cuvintele „asemănarea cărnii păcătoase” (eng.), „o fire asemănătoare 
cu a păcatului”. 

Acest fapt este arătat şi în Evrei 2:9-10: „Îl vedem pe Isus, care a fost făcut cu puţin mai pe jos de 
îngeri” – dar nu doar în starea în care a fost creat omul mai pe jos de îngeri. 

Omul a fost fără păcat când Dumnezeu l-a făcut cu puţin mai pe jos de îngeri. Carnea pe care o avea 
atunci era neatinsă de păcat. Dar omul a căzut din acel loc şi din acea stare şi carnea lui a devenit păcătoasă, 
afectată de păcat. 

Acum , Îl vedem pe Isus, pe Cel care a fost făcut cu puţin mai pe jos decât îngerii, însă nu cum a fost 
creat omul la început cu puţin mai pe jos de îngeri, ci aşa cum a ajuns omul de când a păcătuit, fiind încă şi 
mai pe jos de îngeri. În această stare Îl vedem pe Isus. Să citim despre aceasta: „Îl vedem pe Isus, pe Cel care 
a fost făcut cu puţin mai pe jos de îngeri”. 

De ce a fost făcut astfel? „Din pricina morţii pe care a suferit-o”. Isus a fost făcut cu atât mai pe jos 
decât îngerii cu cât este omul mai pe jos de când a păcătuit şi a devenit supus morţii. Îl vedem „încununat cu 
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slavă şi cu cinste, din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca prin harul lui Dumnezeu, El să guste 
moartea pentru toţi. Se cuvenea, în adevăr, (…) ca Acela pentru care şi prin care sunt toate, care voia să ducă 
(pentru a duce – eng.) pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească prin suferinţe pe Căpetenia mântuirii lor”. 

Deoarece El a devenit supus suferinţei şi morţii, aceasta demonstrează cu suficientă putere că acel 
punct mai pe jos de îngeri în care a coborât Isus, în care stă şi în care „Îl vedem”, este acel punct în care a 
coborât omul când, în păcat, a coborât mai jos de starea în care l-a creat Dumnezeu – mai jos decât cu puţin 
mai pe jos de îngeri. 

Versetul şaisprezece: „Într-adevăr, El nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci S-a îmbrăcat în sămânţa 
lui Avraam”. El nu a îmbrăcat natura îngerilor ci natura lui Avraam. Dar singura natură a lui Avraam şi a 
seminţei lui Avraam este natura umană. 

Şi iarăşi. „Prin urmare, a trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile”. În câte lucruri? În toate 
lucrurile. Aşa că, în natura Sa umană, nu este nici un pic de diferenţă între El şi voi. 

Să citim versetul şi să îl studiem mai profund. Aş vrea să observăm că ne putem sprijini doar pe el. Să 
o luăm de la capăt. Toţi „sunt dintr-unul”. El S-a făcut părtaş sângelui şi cărnii în acelaşi fel în care şi noi 
suntem părtaşi sângelui şi cărnii. El nu a luat asupra Lui natura îngerilor ci sămânţa, natura lui Avraam. De 
aceea, prin urmare – din aceste motive – a trebuit… Ce a trebuit? „A trebuit să se asemene fraţilor Săi în 
toate lucrurile”. Cine sunt fraţii Săi? Omenirea. Toţi „sunt dintr-unul”, de aceea Lui nu-I este ruşine să-i 
numească fraţi. Pentru că noi suntem cu toţii dintr-unul, Lui nu-I este ruşine să vă numească, pe voi şi pe 
mine, fraţi. De aceea „a trebuit ca El să fie făcut ca fraţii Săi, în toate lucrurile” (eng.). 

Aşadar, când a fost pe pământ, în natura Sa umană a fost în ceva diferit de felul în care sunteţi voi în 
natura voastră umană, în seara aceasta? (Câţiva răspund: „Nu.”) Aş fi vrut ca toţi din sală să spună „nu”, cu 
voce tare. Sunteţi prea timizi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este aşa, iar noi trebuie să spunem că aşa 
este, deoarece în acest unic fapt este mântuire. De fapt, nu este destul să spunem doar atât ci, mântuirea lui 
Dumnezeu pentru fiinţele umane stă în acest unic fapt. Nu trebuie să ne sfiim să afirmă aceasta. În aceasta stă 
mântuirea noastră, şi până când nu o găsim aici, nu suntem siguri de mântuirea noastră. Aceasta este 
realitatea. „A trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile.” De ce? „Ca să poată fi, în ce priveşte 
legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele 
norodului. Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt 
ispitiţi”. Nu vă daţi seama că mântuirea noastră stă tocmai în aceasta? Tocmai în poziţia în care a venit 
Hristos la noi? El a venit la noi exact acolo unde suntem noi ispitiţi şi a fost făcut ca noi exact acolo unde 
suntem ispitiţi, şi acesta este locul unde ne întâlnim cu El – Mântuitorul cel viu împotriva puterii ispitei. 

Acum, versetul 14 din capitolul patru din Evrei: 
„Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – 

să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile 
noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat”. 

El nu ar fi putut să fie ispitit în toate lucrurile ca mine dacă nu ar fi fost în toate lucrurile ca mine. De 
aceea a trebuit să fie făcut în toate lucrurile ca mine, dacă voia să mă ajute acolo unde am nevoie de ajutor. 
Ştiu că în natura mea umană am nevoie de ajutor. Şi, oh, exact aici Îl găsesc! Slavă Domnului! În această 
natura umană a venit Hristos, şi aici este ajutorul meu. 

„Noi nu avem un Mare Preot care să nu poată fi atins (eng.)” – sunt două negaţii. Nu avem un Mare 
Preot, care să nu poată fi atins. Cum este dacă spunem aceasta la modul afirmativ? Noi avem un Mare Preot 
care poate să fie atins de simţirea infirmităţilor noastre (eng.) – infirmităţile mele, ale voastre, ale noastre. 
Simte El infirmităţile mele? Da. Simte infirmităţile tale? Da. Ce este o infirmitate? Defect, şovăială, 
slăbiciune – este destul de expresiv. Avem multe slăbiciuni. Cu toţii avem multe. Noi ne simţim slăbiciunile. 
Dar, slavă Domnului, este Cineva care le simte de asemenea. Şi nu numai că le simte ci este atins de simţirea 
lor. Acest cuvânt „atins” spune mai mult decât faptul că ajunge până la El simţul slăbiciunilor noastre, şi că 
le simte aşa cum le simţim noi. Le simte cum le simţim noi, este adevărat, dar mai mult decât atât, El este 
„atins”, este afectat, plin de simpatie. Este atins în iubire, este afectat în simpatie, şi ne vine în ajutor. Toate 
acestea sunt cuprinse în cuvintele „atins de simţământul infirmităţilor noastre”. Mulţumim Domnului pentru 
un astfel de Mântuitor! 

Dar, repet, nu putea fi ispitit în toate lucrurile ca mine, decât dacă era în toate lucrurile ca mine. El nu 
putea să simtă cum simt eu, decât dacă era acolo unde sunt eu. Cu alte cuvinte, nu putea fi ispitit în toate 
lucrurile aşa cum sunt ispitit eu, şi să simtă cum simt eu, decât dacă era eu însumi. Cuvântul lui Dumnezeu 
spune „în toate lucrurile ca şi noi”. 

Să mergem mai departe cu acest gând. Există lucruri care pot să aibă o atracţie puternică asupra 
voastră, fiind o mare ispită pentru voi, dar care pentru mine nu sunt decât ca un zefir într-o zi de vară. 
Altceva poate să mă atragă pe mine cu putere, chiar să mă doboare, în timp ce pe voi nu vă afectează deloc. 
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Ceea ce ispiteşte teribil pe unul, pe celălalt nu-l afectează. Aşa că, pentru a mă ajuta, Isus trebuie să fie în 
acel loc în care să poată simţi ce simt eu, şi să poată fi ispitit în toate lucrurile în care pot fi ispitit eu, cu orice 
putere a ispitei. Dar, pentru că ceea ce mă ispiteşte pe mine, se poate ca pe voi să nu vă afecteze deloc, şi 
pentru că ceea ce vă afectează pe voi s-ar putea ca pe mine să nu mă afecteze, Hristos trebuia să stea în locul 
în care sunt eu şi în cel în care sunteţi voi, aşa încât să se întâlnească cu toate ispitele mele şi cu toate ispitele 
voastre. El trebuia neapărat să simtă tot ceea ce apare în calea voastră şi care pe mine nu mă atinge, precum 
şi tot ceea ce întâlnesc eu dar care pe voi nu vă atinge. El trebuia să ia şi locul meu şi locul vostru. Aşa este. 

Dar mai sunt şi alte persoane. Există lucruri care le pot ispiti într-atât încât să le dărâme, dar care nu 
mă vor afecta nici pe mine, nici pe voi. Aşa că Isus trebuia să ia toate simţămintele şi natura mea, a voastră şi 
a celorlalţi oameni de asemenea, astfel încât să poată fi ispitit în toate lucrurile aşa cum sunt eu ispitit, în 
toate lucrurile aşa cum sunteţi voi ispitiţi şi în toate lucrurile aşa cum sunt ceilalţi oameni ispitiţi. Iar când eu, 
voi şi ceilalţi suntem luaţi în El, cât de mult cuprinde El? Întreaga speţă umană. 

Exact acesta este adevărul. Hristos a fost în locul şi a avut natura întregii rase umane. În El se întâlnesc 
toate slăbiciunile omenirii, aşa că orice om de pe pământ, ce poate fi ispitit, găseşte în Isus Hristos putere 
împotriva ispitei. Pentru orice suflet există în Hristos biruinţă împotriva oricărei ispite şi eliberare de sub 
puterea ei. Acesta este adevărul. 

Să privim o altă faţă a acestui adevăr. Există cineva în lume – Satana, dumnezeul acestei lumi – 
interesat să fim ispitiţi cât de mult posibil, însă el nu e nevoit să folosească prea mult din timpul său şi nici 
din puterea lui ispitindu-ne, pentru a ne face să cedăm. 

Acesta a lucrat, străduindu-se foarte mult, pentru a-L face pe Isus să cedeze ispitei. A încercat asupra 
lui Isus orice ispită pe care putea să o aducă asupra mea spre a mă face să păcătuiesc, şi a încercat în zadar. A 
eşuat total în încercarea de a-L face pe Isus să consimtă la păcat, măcar într-o singură ispită cu care aş putea 
fi ispitit eu vreodată. 

A încercat, de asemenea, asupra lui Isus otice ispită cu care v-a încercat vreodată pe voi sau pe care o 
poate încerca asupra voastră spre a vă face să păcătuiţi. Şi din nou a dat greş. Este vorba despre ispitele mele 
şi ale voastre. Isus a învins în toate ispitele şi pentru mine şi pentru voi. 

După ce L-a ispitit pe Isus cu toate ispitele cu care vă ispiteşte pe voi şi pe mine, după ce a încercat 
fără să reuşească, i-au rămas şi alte ispite cu care să-L ispitească. Mai avea ispitele cu care îi ispiteşte pe 
ceilalţi oameni spre a-i face să cadă. Satana le-a încercat şi pe acestea, având şi de data aceasta nereuşită 
totală. 

Astfel, Satana a avut şi a adus asupra lui Isus toate ispitele cu care mă ispiteşte pe mine, toate ispitele 
cu care vă ispiteşte pe voi şi toate ispitele cu care îi ispiteşte pe ceilalţi oameni. În concluzie, a încercat 
asupra lui Isus orice ispită care e cu putinţă să apară în cineva dintre oameni. 

Satana este autorul tuturor ispitelor; el a trebuit să aducă asupra lui Isus orice ispită pe care era capabil 
să o inventeze. Şi în fiecare încercare a dat greş. Slavă Domnului! 

Mai mult decât atât: nu doar că a trebuit să-şi încerce asupra lui Isus toate ispitele cu care mă ispiteşte 
pe mine, dar a trebuit să le încerce asupra Lui cu o putere de ispitire mult mai mare decât cea pe care o 
exercită asupra mea. Satana niciodată nu a trebuit să se străduiască prea tare şi nici nu a fost nevoit să încerce 
prea mult din puterea ispitei ca să mă facă să cedez. Însă acele ispite cu care m-a ispitit făcându-mă să 
păcătuiesc, sau cu care mă va ispiti spre a mă face să păcătuiesc, cu acele ispite L-a ispitit pe Isus, dar a 
trebuit să o facă cu o putere de ispitire mult mai mare decât o face asupra mea. A trebuit să-şi exercite asupra 
Lui toată puterea ispitei pe care o deţine – diavolul – şi a dat greş. Mulţumim Domnului! Astfel, în Hristos 
sunt liber. 

Satana a fost nevoit să-şi exercite asupra lui Isus toate ispitele cu care v-a ispitit sau cu care vă va ispiti 
vreodată, şi le-a exercitat cu toată puterea pe care o are, şi din nou a dat greş. Slavă Domnului! Aşadar voi 
sunteţi liberi în Hristos. De asemenea L-a ispitit pe Isus cu orice ispită cu care îi poate atinge pe ceilalţi 
oameni, la fel cu toată puterea lui satanică, şi din nou a eşuat. Slavă Domnului! În Hristos şi ceilalţi oameni 
sunt liberi. 

Satana a trebuit să-L ispitească pe Isus cu orice ispită cu care poate fi ispitit omul vreodată, şi a eşuat. 
A trebuit să-şi folosească în ispitirea lui Isus toată cunoştinţa şi toată viclenia de care este capabil. Fără 
succes. De asemenea a trebuit să-şi exercite toată puterea în fiecare ispită, dar a fost învins. 

Observăm astfel un întreit eşec, o înfrângere completă a diavolului din toate punctele de vedere. În 
prezenţa lui Hristos, Satana este complet învins şi, în Hristos, noi suntem biruitori asupra Satanei. Isus a zis: 
„vine stăpânitorul lumii acesteia, dar nu are nimic în Mine (eng.)”. În Hristos noi scăpăm de el. În Hristos 
găsim că Satana este un duşman cu totul învins şi cu totul epuizat. 

Aceasta nu înseamnă că noi nu mai avem de luptat. Dar înseamnă că, şi trebuie să o spunem cu 
hotărâre şi cu bucurie, în Hristos noi luptăm lupta biruinţei. În afara lui Hristos – luptăm, dar avem doar 
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înfrângere. În El biruinţa noastră este desăvârşită şi în El suntem desăvârşiţi în toate lucrurile. Dar nu uitaţi 
expresia: în El! 

Aşadar, deoarece Satana şi-a epuizat toate ispitele pe care le cunoaşte, precum şi toată puterea de 
ispitire, cum este el? În prezenţa lui Hristos, cum este? Fără putere. Dacă, atunci când ne găseşte în Hristos, 
vrea să ne atingă şi să ne rănească, cum este el? Fără putere. Lăudaţi-L şi slăviţi-L pe Domnul! 

Să ne bucurăm de acest adevăr, să ne bucurăm pentru că în El suntem victorioşi; în El suntem liberi; în 
El Satana este fără putere faţă de noi. Să fim plini de mulţumire pentru aceasta! În El suntem desăvârşiţi! 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 14 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Cred că vă amintiţi ce ne-a arătat fratele Prescott într-una din lecţiile sale, când ne-a atras atenţia 

asupra cărţii lui Rut (în Buletin, p189). 
Cine era răscumpărătorul, în cartea lui Rut? Ruda cea mai apropiată. Boaz nu a putut deveni 

răscumpărătorul până când cel ce era o rudă mai apropiată decât el nu dovedea că nu îşi asumă rolul de 
răscumpărător. Răscumpărătorul trebuia să fie nu doar o rudă apropiată, ci trebuia să fie cea mai apropiată 
dintre cele apropiate, de aceea Boaz nu putea să devină răscumpărătorul până când, prin faptul că celălalt a 
renunţat la poziţia sa, a devenit în mod real cea mai apropiată rudă. Exact aceasta ne este arătat în capitolul al 
doilea din Evrei. 

După cum ştiţi, în cartea Rut, soţul Naomei murise şi moştenirea căzuse în mâinile altora, de aceea, la 
întoarcerea ei din Moab, trebuia să fie răscumpărată. Dar nimeni nu putea să o răscumpere decât ruda cea 
mai apropiată. Aceeaşi poveste este relatată şi în capitolul doi din Evrei. Aici vedem omul, Adam, care 
avusese o moştenire – pământul – pe care a pierdut-o şi el însuşi a fost făcut rob. În evanghelia din Levitic s-
a spus că dacă cineva îşi pierde moştenirea, atât el cât şi moştenirea pot fi răscumpărate, dar cel care are 
dreptul de răscumpărare este ruda cea mai apropiată. Lev.25:25, 26, 47-49. Omul, Adam, a pierdut atât 
moştenirea cât şi pe el însuşi, iar voi şi eu, care eram cu toţii în el, avem nevoie de un răscumpărător. Dar 
numai cel care are cele mai strânse legături de sânge cu noi poate fi răscumpărătorul. Isus Hristos este mai 
apropiat decât un frate, mai apropiat decât oricine. El este un frate, dar este cel mai apropiat dintre fraţi, cea 
mai apropiată rudă, în mod real. Nu este doar cu noi ci este Unul dintre noi şi, pentru că este Unul dintre noi, 
este şi una cu noi. 

Lecţia pe care continuăm să o studiem, precum şi gândul călăuzitor, se referă la cât de total este Isus 
una cu noi, este noi. Am văzut în lecţia anterioară că El este cu totul noi. În toate lucrurile în care a fost 
ispitit, în care noi suntem ispitiţi, El era noi. În toate lucrurile în care este posibil ca eu să fiu ispitit, El fiind 
eu, a rezistat în faţa întregii cunoştinţe şi ingeniozităţi a Satanei de a mă ispiti. Isus, fiind eu, le-a întâlnit pe 
toate acestea şi li s-a împotrivit. În faţa întregii puteri pe care Satana o foloseşte ca să mă ispitească, Isus a 
stat în locul meu, fiind eu, şi a biruit. La fel a făcut şi pentru voi, şi pentru ceilalţi oameni. Cuprinzând astfel 
întreaga omenire, El cunoaşte fiecare ispită cu care poate fi ispitit cineva dintre oameni. 

În toate acestea El este noi, şi în El noi suntem protejaţi împotriva puterii ispitei. În El suntem biruitori 
deoarece El, fiind noi, a biruit. „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” 

Într-o altă seară am prezentat felul în care a devenit unul dintre noi, şi anume prin naşterea din carne. 
El este „sămânţa lui David în ce priveşte trupul”. El nu a luat natura îngerilor, ci natura seminţei lui Avraam, 
iar genealogia Sa merge până la Adam. 

 După cum ştiţi, orice om „ este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit” Iacov 1:14. Aceasta 
este definiţia „ispitei”. Nu există în voi şi în mine nici o singură atracţie spre păcat, nici o singură tendinţă 
spre păcat, care să nu fi fost în Adam când a părăsit grădina. Toată nelegiuirea şi tot păcatul care a apărut de 
atunci în lume a izvorât din el, din Adam în starea lui căzută. Chiar dacă nu s-a văzut în el; chiar dacă nu s-a 
manifestat în el pe faţă, s-a manifestat vizibil în cei care au ieşit din el. 

Astfel toate tendinţele spre păcat care se văd sau care sunt în mine, mi-au fost transmise de la Adam. 
Tot ce este în voi vine de la Adam, tot ce este în ceilalţi oameni vine de la Adam. Toate tendinţele spre păcat 
care există în omenire s-au moştenit de la Adam. Chiar Isus Hristos a simţit aceste ispite; El a fost ispitit în 
toate lucrurile în carnea pe care a dobândit-o de la David, de la Avraam, de la Adam. În genealogia Lui apar 
caractere ce s-au manifestat în strămoşii Săi, şi care nu au fost fără pată. Îl găsim aici pe Manase, care a făcut 
mai rău decât toţi împăraţii lui Iuda şi care a determinat pe Iuda să facă mai rău decât păgânii. Îl găsim şi pe 
Solomon, al cărui caracter este descris în Biblie. David este în această genealogie, Rahav este acolo. Iuda 
este acolo. Iacov este acolo. Toţi sunt acolo exact aşa cum au fost. Isus S-a născut, după trup, la sfârşitul 
acestei linii genealogice. Şi există un lucru numit ereditate. Voi şi eu avem trăsături de caracter sau de 
înfăţişare pe care le moştenim de la cei dinaintea noastră – poate că nu de la tata, poate că nu de la bunicul, ci 
de la vreun străbunic ce a trăit cu mulţi ani înaintea noastră. La aceasta se referă Legea lui Dumnezeu când 
spune: „cercetez nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam al celor ce mă urăsc, şi 
Mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc şi păzesc poruncile Mele”, (eng.) Exod 20:5-6 

Legea conform căreia „din ceva se naşte ceva asemănător” este o lege bună, o lege dreaptă. Este o lege 
a lui Dumnezeu, şi chiar dacă este pervertită ea acţionează în acelaşi fel. Încălcarea unei legi nu schimbă 
legea, fie ea fizică sau morală. Legea acţionează şi când este încălcată, prin răul care este produs, tot aşa cum 
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ar fi acţionat în neprihănire dacă nu ar fi apărut niciodată răul. Dacă omul ar fi rămas drept, aşa cum l-a făcut 
Dumnezeu, descendenţii lui ar fi moştenit natura lui fără pată. Când legea a fost călcată, descendenţii s-au 
succedat în direcţia rea, iar legea a acţionat într-o direcţie pervertită. 

Legea care spune că orice obiect are tendinţa de a merge spre centrul pământului, este o lege bună. 
Fără această lege nu am putea trăi în lume. Această lege ne ţine pe pământ şi ne face capabili să umblăm şi să 
ne mişcăm pe el. Totuşi dacă apare un gol între noi şi pământ, dacă ne alunecă piciorul sau dacă ne aflăm 
undeva la înălţime, pe un vârf, şi dacă acesta se rupe şi împreună cu el se rupă şi strânsa noastră legătură cu 
pământul, şi atunci legea acţionează provocându-ne căderea bruscă, ştiţi bine. Deci, aceeaşi lege care ne face 
în stare să trăim, să ne mişcăm şi să ne deplasăm pe pământ în felul confortabil în care o facem, aceeaşi lege 
care acţionează atât de benefic când suntem în armonie cu ea, aceeaşi lege continuă să acţioneze şi când nu 
mai suntem în armonie cu ea; acţionează tot aşa de direct ca şi înainte, dar doare. 

Aceasta este o ilustraţie simplă a legii naturii umane. Dacă omul ar fi rămas unde l-a pus Dumnezeu şi 
aşa cum l-a creat, legea ar fi acţionat direct şi uşor. Când omul nu a mai fost în armonie cu ea, a continuat să 
acţioneze, însă doare. Legea eredităţii a acţionat de la Adam până la trupul lui Isus Hristos, tot aşa cum a 
acţionat de la Adam până la trupul oricăruia dintre noi, căci El era unul dintre noi. În El au fost trăsături 
moştenite de la Adam, trăsături moştenite de la David, de la Manase, şi de la toţi cei ce apar în genealogia 
desfăşurată de la început până la naşterea Lui. 

Astfel, în trupul lui Isus Hristos, - nu în El Însuşi, ci în carnea Lui – carnea noastră pe care a luat-o în 
natura Lui umană – au existat exact aceleaşi tendinţe spre păcat care există şi în voi şi în mine – şi când a fost 
ispitit, ispita a fost „atracţia acelor dorinţe care existau în carne”. Acele tendinţe spre păcat care existau în 
carnea Lui, au tras de El şi au căutat să-L momească, ca să consimtă la rău. Însă, prin dragostea lui 
Dumnezeu şi prin încrederea Lui în Dumnezeu, a primit puterea, capacitatea şi harul de a spune „Nu” tuturor 
ispitelor, şi de a le pune pe toate sub picioare – şi fiind astfel în asemănarea cărnii păcătoase, a condamnat 
păcatul în trup. 

Toate tendinţele spre păcat care există în mine au fost în El, dar nici uneia dintre ele nu i-a fost 
îngăduit să se manifeste în El. Toate tendinţele spre păcat care sunt în voi au fost în El, dar nu li s-a permis să 
se manifeste – fiecare dintre ele a fost ţinută sub control. Toate tendinţele spre păcat care există în ceilalţi 
oameni au fost în El, dar nici uneia nu i-a dat voie să se manifeste. El le-a biruit pe toate. Şi în El noi avem 
biruinţa asupra tuturor acestor tendinţe. 

Multe dintre aceste tendinţe spre păcat care sunt în noi se manifestă în acţiunea lor şi devin păcate 
comise, devin păcate pe faţă. Există o diferenţă între o tendinţă spre păcat şi manifestarea pe faţă a păcatului 
în acţiune. Există în noi tendinţe spre păcat ce nu se dau pe faţă, în timp ce multe altele se manifestă. Toate 
acele tendinţe ce nu se manifestă, El le-a biruit. Dar cum e cu păcatele care se văd efectiv? „Domnul a făcut 
să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor”. Isaia 53:6. „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe 
lemn.” 1Petru 2:24. Deci toate tendinţele spre păcat ce există în noi şi nu s-au manifestat încă, precum şi 
toate păcatele ce s-au manifestat, au fost puse asupra Lui. Este teribil. Este adevărat. Dar, o, ce bucurie! În 
acest teribil adevăr este cuprinsă deplinătatea mântuirii noastre. 

Observaţi încă un aspect: noi simţim vinovăţia acelor păcate pe care le-am înfăptuit, şi suntem 
conştienţi de condamnarea ce se datorează lor. Toate acestea au fost puse asupra Lui. I s-au socotit Lui. O 
întrebare: a simţit Isus vinovăţia păcatelor care i-au fost atribuite? A fost El conştient de condamnarea 
produsă de aceste păcate – păcatele noastre – care au fost puse asupra Lui? Niciodată nu a fost conştient de 
păcatele pe care le-a înfăptuit El, deoarece El nu a comis nici unul. Este adevărat. Dar păcatele noastre au 
fost puse peste El, iar noi eram vinovaţi. A realizat El vinovăţia acestor păcate? A fost conştient că este 
vrednic de condamnare datorită acestor păcate? 

Vom studia această problemă astfel încât orice suflet din această sală să poată spune „da”. Sau să spun 
altfel: vom privi chestiunea în aşa fel ca fiecare suflet din sală fie să spună „da”, fie să poată să spună „da”, 
deoarece există unii în sală care nu au avut experienţa pe care vreau să o folosesc drept ilustraţie; mulţi însă 
au această experienţă şi pot spune „da”. Toţi care au experienţa aceasta vor spune „da” într-un glas. 

Dumnezeu atribuie neprihănirea, neprihănirea lui Hristos, păcătosului care crede. Să luăm cazul unui 
om care nu a cunoscut în viaţa lui nimic altceva decât păcat, nimic altceva decât vina păcatului, nimic altceva 
decât condamnarea adusă de păcat. Acel om crede în Isus Hristos şi Dumnezeu îi atribuie acelui om 
neprihănirea lui Hristos. Apoi omul, care în toată viaţa lui nu a avut nici un pic de neprihănire, devine 
conştient de neprihănire. Ceva ce nu existase înainte a intervenit în viaţa lui. El este conştient de această 
neprihănire, şi simte bucuria produsă de ea şi libertatea datorată ei. 

Dumnezeu a atribuit lui Isus Hristos păcatele noastre tot aşa cum ne atribuie nouă neprihănirea Lui. 
Dar când ne socoteşte neprihănirea nouă, care nu suntem decât nişte păcătoşi, ne dăm seama de aceasta, 
suntem conştienţi de aceasta şi simţim bucuria ei. La fel, când I-a socotit lui Isus păcatele noastre, El a fost 



71 
 

conştient de vina lor şi a simţit condamnarea lor, tot aşa de sigur cum păcătosul care crede este conştient de 
neprihănirea lui Hristos, de pacea şi de bucuria ce însoţesc această neprihănire ce îi este atribuită – adică este 
pusă asupra lui. 

În toate acestea Isus a fost cu totul noi. Sau, a fost făcut în toate lucrurile asemenea nouă. În încercările 
tuturor ispitelor El a fost noi înşine. A fost una cu noi în trup; a fost noi înşine, şi astfel a fost noi înşine în 
ceea ce a fost ispitit. Şi a fost cu totul noi în tot ceea ce priveşte vinovăţia şi condamnarea, deoarece păcatele 
noastre, vinovăţia noastră, condamnarea noastră, au fost puse asupra Lui. 

Încă ceva legat de ceea ce am prezentat: „păcatele noastre” – câte dintre ele? Toate au fost puse asupra 
Lui, iar El a purtat vina şi condamnarea tuturor acestora, a dat socoteală pentru ele, a plătit pentru ele, a 
ispăşit pentru ele. Astfel în El suntem eliberaţi de orice păcat pe care l-am înfăptuit vreodată. Acesta este 
adevărul. Bucuraţi-vă şi lăudaţi pe Domnul cu o bucurie veşnică! 

Isus a luat toate păcatele pe care le-am înfăptuit; a dat socoteală pentru ele şi le-a îndepărtat de la noi 
pentru vecie, iar toate tendinţele spre păcat care nu s-au manifestat în păcate efective – pe acestea le-a pus 
sub picioare pentru totdeauna.. Astfel El mătură tot răul iar noi suntem liberi şi desăvârşiţi în El. 

Oh, El este un Mântuitor desăvârşit. El este Cel care ne salvează din păcatele înfăptuite şi este Cel care 
biruieşte tendinţele de a face noi păcate. În El avem victoria. Nu mai suntem răspunzători pentru acele 
tendinţe care există în noi, după cum nu suntem răspunzători pentru strălucirea soarelui, dar orice om de pe 
pământ este răspunzător pentru manifestarea în el a acestor tendinţe în acţiune deschisă, şi aceasta deoarece 
Isus Hristos a făcut tot ce era necesar ca ele să nu se mai manifeste în păcate în acţiune. Înainte ca noi să fi 
învăţat de la Hristos, multe tendinţe s-au dat pe faţă, Domnul le-a pus toate acestea asupra Lui şi le-a 
îndepărtat. Dar de când am învăţat despre Hristos, acele tendinţe care nu s-au manifestat sunt condamnate de 
către El ca păcate în carne. Va îngădui oare cel care crede în Isus ca ceea ce Hristos a osândit în trup, să mai 
stăpânească peste el în trup? Aceasta este biruinţa ce aparţine celui ce crede în Isus. 

Este adevărat că, deşi un om are toate acestea în Isus, nu are folos din ele dacă nu este un credincios în 
Isus. Priviţi la omul care nu crede deloc în Isus. Nu a făcut Isus totul pentru el, aşa cum a făcut şi pentru Ilie 
care acum este în cer? Iar dacă acest om va voi să-L aibă pe Hristos ca Mântuitor al său, dacă are nevoie să 
fie făcut ceva cu păcatele lui spre a fi salvat din ele, trebuie să mai facă Isus ceva acum pentru a asigura 
eliberarea acelui om din ele? Nu. Totul a fost făcut. El a făcut tot ce era necesar, pentru fiecare om, când a 
fost în trup şi fiecare om care crede în El primeşte aceasta fără să mai fie nevoie ca ceva să fie făcut încă o 
dată. El „a adus o singură jertfă pentru păcate, pentru totdeauna”. Şi după ce a făcut curăţirea păcatelor 
noastre, a şezut la dreapta Măririi în ceruri. Astfel, totul este în El, şi oricine crede în El are totul în El, şi este 
desăvârşit în El. Totul este în El, aici este binecuvântarea. „În El locuieşte trupeşte toată plinătatea 
Dumnezeirii”. Şi Dumnezeu ne dă eternul Său Duh şi viaţa fără de sfârşit – eternitatea pe care să o trăim – 
pentru ca Duhul cel veşnic să ne poată descoperi şi face cunoscut profunzimile necuprinse ale mântuirii pe 
care o avem în Cel a cărui obârşie este din zilele veşniciei. 

Să privim acestea din alt unghi. Deschideţi la Romani 5:12: 
„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi 

astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit”. 
Fără să citim acum versetele din paranteză, continuăm cu versetul optsprezece: 
„Astfel dar, după cum printr-o singură greşeală (prin greşeala unuia – eng. ) (a celui care a păcătuit), a 

venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare (prin neprihănirea 
unuia – eng.) (a Celui ce nu a făcut nici un păcat) a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care 
dă viaţa. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa prin 
ascultarea unui singur om (a Celui ce nu a păcătuit), cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.” 

„Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege. 
Totuşi moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege 
asemănătoare cu a lui Adam, care era o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină”. 

Deci Adam îl prefigura pe Cel avea să vină. Cel ce avea să vină este Hristos. Adam era un tip al Lui. 
Prin ce Îl prefigura Adam? Prin neprihănire? Nu, întrucât Adam nu a păstrat-o. Prin păcatul lui? Nu. Hristos 
nu a păcătuit. Prin ce, atunci, era Adam o figură a lui Hristos? Prin aceasta: toţi cei ce au existat în lume au 
fost cuprinşi în Adam, şi toţi cei ce există în lume sunt cuprinşi în Hristos. Cu alte cuvinte: Adam în păcatul 
său atinge toată lumea; al doilea Adam în neprihănirea Lui atinge toată omenirea. Prin aceasta Adam este un 
tip al Celui ce avea să vină. Să citim mai departe: 

„Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au 
fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul, pe care ni l-a făcut harul acesta 
într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi”. 

Deci studiem despre doi oameni: omul prin care a venit păcatul şi omul prin care a venit neprihănirea. 
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„Şi darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul, a adus 
osânda; dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci, prin greşeala 
unuia singur, moartea a domnit prin el singur (prin primul Adam), cu mult mai mult cei ce primesc în toată 
plinătatea harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos (al doilea 
Adam). 

Să mai citim un text înainte de a intra în miezul subiectului. 1Cor. 15:45-49: 
„De aceea este scris: „Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu”. Al doilea Adam a fost făcut un 

duh dătător de viaţă. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe 
urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc; omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt 
şi cei pământeşti; cum este cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, 
tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc.” 

Primul Adam s-a transmis fiecăruia dintre noi; ceea ce a făcut el ne-a inclus pe noi toţi. Dacă el ar fi 
rămas curat în faţa lui Dumnezeu, şi în aceasta ne-ar fi inclus pe toţi. Dar când a căzut, îndepărtându-se de 
Dumnezeu, şi noi am căzut şi ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Orice ar fi făcut, ne-ar fi cuprins şi pe noi, iar 
ceea ce a făcut ne-a făcut să fim ceea ce suntem. 

Iată-l însă pe celălalt Adam. Sunt incluşi în El tot atâţia ca în primul Adam? Aceasta este întrebarea. 
Acesta este subiectul studiului nostru. Al doilea Adam îi atinge pe tot atâţia cum o face primul Adam? Iar 
răspunsul este: cu siguranţă ceea ce a făcut al doilea Adam îi cuprinde pe toţi cei ce au fost cuprinşi în ceea 
ce a făcut primul Adam. Şi orice ar fi făcut, ne-ar fi cuprins pe toţi. 

Să zicem că Hristos ar fi cedat ispitei şi ar fi păcătuit. Ar fi avut vreo însemnătate pentru noi? Ar fi 
însemnat totul pentru noi. Păcatul primului Adam a însemnat totul pentru noi; păcatul din partea celui de al 
doilea Adam ar fi însemnat totul pentru noi. Neprihănirea primului Adam ar fi însemnat totul pentru noi, iar 
neprihănirea celui de al doilea Adam este totul pentru toţi cei ce cred. Această afirmaţie este corectă într-un 
anumit sens dar nu în sensul subiectului pe care îl studiem acum. Acum studiem pe cei doi Adam. Vom privi 
în contextul studiului de faţă. 

Întrebarea este: neprihănirea celui de al doilea Adam îi cuprinde pe toţi cei pe care i-a cuprins păcatul 
primului Adam? Să fim atenţi. Fără consimţământul nostru, fără să fi avut vreo contribuţie la aceasta, noi toţi 
am fost incluşi în primul Adam; noi eram acolo. Toată omenirea era în primul Adam. Ceea ce a făcut primul 
Adam – primul om – noi am făcut; ne-a implicat pe toţi. Ceea ce a făcut primul Adam ne-a dus pe noi în 
păcat, iar rezultatul final al păcatului este moartea care ne afectează pe fiecare dintre noi şi ne cuprinde pe 
fiecare. 

Isus Hristos, al doilea Om, a luat natura noastră păcătoasă. El S-a făcut una cu noi „în toate lucrurile”. 
A devenit noi şi a murit moartea. Astfel în El, şi datorită acestui fapt, orice om care a trăit vreodată pe 
pământ fiind cuprins în primul Adam, este cuprins acum în al doilea şi va trăi din nou. Va avea loc o înviere 
din morţi atât a celor drepţi cât şi a celor nedrepţi. Orice suflet va învia prin al doilea Adam din moartea care 
a venit prin primul Adam. 

„Bine”, ar putea spune cineva, „noi suntem implicaţi şi în alte păcate pe lângă acela de la început”. 
Dar nu fără alegerea noastră. Când Dumnezeu a zis „vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta 
şi sămânţa ei”, El a dat oricărui om libertatea de a alege stăpânul căruia vrea să îi slujească, şi de atunci 
încoace orice om care a păcătuit în lume a făcut-o pentru că a ales să o facă. „Dacă Evanghelia noastră este 
ascunsă, este ascunsă pentru cei pierduţi, a căror minte a orbit-o dumnezeul acestei lumi pentru că nu cred” – 
nu a celor care nu au ocazia să creadă; dumnezeul acestei lumi nu orbeşte pe nimeni până când acela nu-şi 
închide singur ochii credinţei. Când omul îşi închide singur ochii credinţei, Satana veghează ca acei ochi să 
rămână închişi cât mai mult cu putinţă. Citesc din nou textul: „Dacă Evanghelia noastră” – Evanghelia 
veşnică, Evanghelia lui Isus Hristos, care este Hristos în voi nădejdea slavei din zilele lui Adam până astăzi, - 
„dacă Evanghelia noastră este ascunsă, este ascunsă pentru cei ce sunt pierduţi”. Este ascunsă pentru cei „a 
căror minte a orbit-o dumnezeul acestei lumi”. De ce le-a orbit mintea? Pentru că ei „nu cred”. 

Avraam, un păgân, născut păgân, aşa cum şi noi ne-am născut păgâni, a crescut într-o familie de 
păgâni închinători la idoli şi la oştirea cerului. El s-a întors de la acestea spre Dumnezeu, şi-a deschis ochii 
credinţei şi i-a folosit, iar Satana nu a mai putut să-i orbească ochii. Şi pentru că Avraam, un păgân, s-a întors 
astfel dintre păgâni la Dumnezeu şi a găsit în Dumnezeu în Isus Hristos plinătatea speranţei – de aceea 
Dumnezeu l-a dat ca exemplu întregii lumi. El dovedeşte ce poate să găsească orice păgân de pe pământ. 
Este un exemplu rânduit de Dumnezeu, ce arată că orice păgân este fără scuză dacă nu-L găseşte pe 
Dumnezeu în Isus Hristos, prin Evanghelia veşnică. Avraam este dat ca exemplu oricărui popor ca să 
mărturisească despre faptul că fiecare păgân în parte este răspunzător dacă nu găseşte ce a găsit Avraam. 

Aşadar, pe cât de mult primul Adam afectează omul, tot atât de mult afectează pe om al doilea Adam. 
Primul Adam a adus omul sub condamnarea păcatului, sub stăpânirea morţii; neprihănirea celui de-al doilea 
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Adam anulează aceste efecte şi duce la învierea fiecărui om. De îndată ce Adam a păcătuit, Dumnezeu i-a 
acordat o a doua şansă şi l-a făcut liber să-şi aleagă stăpânul pe care-l doreşte. De atunci orice om este liber 
să aleagă calea pe care vrea să o urmeze şi de aceea este responsabil de păcatele lui personale. Iar când Isus 
Hristos ne-a eliberat din păcat şi din moartea care a venit peste noi prin primul Adam, a dat libertate oricărui 
om, şi orice om poate alege să aibă această libertate. 

Domnul nu va obliga pe nimeni să primească libertatea aceasta. El nu sileşte pe nimeni să păcătuiască 
şi nu obligă pe nimeni să fie neprihănit. Orice om păcătuieşte pentru că alege să păcătuiască. Scripturile o 
demonstrează. Şi orice om poate fi făcut perfect neprihănit dacă alege aceasta. Scripturile demonstrează şi 
aceasta. Nici un om nu va muri moartea a doua dacă nu a ales păcatul în locul neprihănirii, moartea în locul 
vieţii. În Isus Hristos este oferit cu desăvârşire tot ce are nevoie omul şi poate avea în neprihănire. Tot ce 
trebuie să facă omul este să-L aleagă pe Isus, apoi tot ce este oferit în Hristos devine al lui. 

Deci, aşa cum primul Adam a fost Noi, al doilea Adam este Noi. În toate lucrurile Îl vedem la fel de 
slab ca noi. Să citim două texte. Isus spune despre noi: „Fără Mine nu puteţi face nimic”. Despre Sine spune: 
„de la Mine Însumi nu fac nimic”. 

Aceste două texte sunt suficiente. Ele spun totul. A fi fără Hristos înseamnă să fi fără Dumnezeu. În 
aceste condiţii omul nu poate face nimic. Este total neajutorat în sine şi de la sine. Aceasta este starea omului 
fără Dumnezeu. Isus Hristos spune: „de la Mine Însumi nu pot să fac nimic (eng.)”. Aceasta demonstrează că 
Domnul Hristos a venit în lumea aceasta, în carne, în natura umană, exact în starea în care este omul din 
această lume fără Dumnezeu. S-a pus pe Sine exact în poziţia omului pierdut. Şi-a părăsit Eu-l Său divin şi a 
devenit noi. Şi în această poziţie, neajutorat cum suntem noi fără Dumnezeu, Şi-a asumat riscul, pentru a Se 
întoarce înapoi acolo unde este Dumnezeu şi să ne ducă şi pe noi cu El. A fost un risc teribil, dar, slavă lui 
Dumnezeu, a câştigat. Ţinta a fost atinsă şi în El suntem salvaţi. 

Când a fost în starea în care suntem noi, El a zis: „Îmi voi pune încrederea în El”, şi această încredere 
nu a fost niciodată înşelată. Ca răspuns la această încredere Tatăl a locuit în El şi L-a ţinut, ca să nu 
păcătuiască. Cine a fost El? Noi. Astfel Domnul Hristos a adus oricărui om din lume credinţa divină. Aceasta 
este credinţa Domnului Isus Hristos. Este credinţa mântuitoare. Credinţa nu este ceva ce vine de la noi cu 
care noi credem în El, ci este ceva cu care El a crezut – credinţa pe care a exercitat-o El, pe care ne-o dă 
nouă, care devine a noastră şi lucrează în noi – darul lui Dumnezeu. La aceasta se referă cuvintele „aici sunt 
cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. Ei păzesc credinţa lui Isus pentru că este acea 
credinţă divină pe care Isus Însuşi a exercitat-o. 

El, fiind noi, ne-a adus acea credinţă divină care salvează sufletul – acea credinţă divină prin care 
putem spune împreună cu El „îmi voi pune încrederea în El”. Şi dacă ne punem astfel încrederea în El, nici 
astăzi această încredere nu va fi înşelată, aşa cum nici atunci nu a fost. Dumnezeu a răspuns atunci încrederii 
şi a locuit în El. Dumnezeu va răspunde astăzi aceleiaşi încrederi manifestate în noi şi va locui cu noi. 

Dumnezeu a locuit împreună cu El şi El era noi înşine. De aceea Numele Lui este Emanuel, 
Dumnezeu cu noi. Nu Dumnezeu cu El. Dumnezeu a fost cu El mai înainte de a fi lumea. Isus ar fi putut 
rămâne acolo, fără să vină aici, şi Dumnezeu ar fi rămas în continuare cu El, iar Numele Lui ar fi rămas 
Dumnezeu cu El. Ar fi putut veni în lumea aceasta aşa cum a fost în cer şi Numele Lui ar fi rămas Dumnezeu 
cu El. Dar în felul acesta nu ar fi putut fi niciodată Dumnezeu cu noi. Însă ceea ce aveam nevoie era 
Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu El nu ne ajută, dacă El nu este noi. Aceasta este binecuvântarea. Cel ce era 
una cu Dumnezeu a devenit una cu noi. Cel ce era Dumnezeu a devenit noi, pentru ca Dumnezeu cu El să fie 
Dumnezeu cu noi. Acesta este Numele Lui! Acesta este Numele Lui! Bucuraţi-vă în acest Nume pentru vecie 
– Dumnezeu cu noi! 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 15 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Ne ocupăm încă de studiul Numelui lui Isus, care este „Dumnezeu cu noi”. Aşa cum am arătat mai 

înainte, El nu putea să fie „Dumnezeu cu noi” fără ca El să devină noi înşine; El nu S-a manifestat pe Sine în 
lume. Noi nu Îl vedem pe Isus în această lume cum era în cer; El nu a venit în lume aşa cum era în cer, nici 
personalitatea pe care a manifestat-o în lume nu era cea pe care o avea în cer înainte să vină. El S-a dezbrăcat 
de Sine şi a devenit noi. Apoi, pentru că Şi-a pus încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu a locuit cu El. Iar El 
fiind noi, şi Dumnezeu fiind cu El, este „Dumnezeu cu noi”. Acesta este Numele Său. 

Dacă ar fi venit în lume aşa cum era în cer, ca Dumnezeu, manifestându-se pe Sine aşa cum era în cer, 
şi Dumnezeu fiind cu El, Numele Lui nu ar mai fi fost „Dumnezeu cu noi”, deoarece în acest caz El nu ar 
mai fi fost noi. Dar El S-a dezbrăcat de Sine; El Însuşi nu a fost văzut în lume. Căci este scris: „Nimeni nu-L 
cunoaşte pe Fiul decât numai Tatăl” – nu doar nici un om, ci nimeni. Nimeni nu-L cunoaşte pe Fiul decât 
Tatăl. „Şi nimeni nu-L cunoaşte pe Tatăl, decât Fiul şi cel căruia vrea Fiul să I-l facă cunoscut”. Nu scrie că 
nimeni nu-L cunoaşte pe Fiul decât Tatăl şi cel căruia vrea Tatăl să I-l descopere. Nu. Nici un om nu-L 
cunoaşte deloc pe Fiul, ci numai Tatăl. Şi nu Tatăl Îl descoperă pe Fiul în lume, ci Fiul Îl face cunoscut pe 
Tatăl. Hristos nu este descoperirea Lui Însuşi. El este descoperirea Tatălui în lume şi lumii şi oamenilor. De 
aceea el zice: „nimeni nu cunoaşte pe Tatăl decât Fiul şi cel căruia vrea Fiul să I-L facă cunoscut”. Aşadar 
Tatăl este Cel descoperit în lume, descoperit nouă şi descoperit în noi în Hristos. Acesta este unicul lucru pe 
care îl studiem mereu. Acesta este centrul în jurul căruia gravitează totul. Şi pentru că Hristos a luat natura 
noastră umană şi S-a făcut asemenea nouă în toate lucrurile, în carne, şi a devenit astfel noi, când citim 
despre El şi despre felul în care S-a purtat Tatăl cu El, citim despre noi şi despre felul în care se poartă Tatăl 
cu noi. Ce a făcut Dumnezeu faţă de El, a făcut faţă de noi; ce a făcut Dumnezeu pentru El, a făcut pentru 
noi. Şi de aceea este scris: „pe Cel ce N-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El”. 2Cor. 5:21. 

A trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile şi este fratele nostru, având cele mai strânse 
legături de sânge cu noi. Vom trece acum la studiul altei părţi din acest subiect colosal. Să citim mai întâi în 
Psalmi – despre Hristos în Psalmi – şi vom vedea cât de mult este vorba despre Hristos în Psalmi şi că 
Hristos este unica persoană a cărei experienţă este relatată în Psalmi. 

Ne este imposibil să-i cuprindem pe toţi cei 150 de Psalmi în detaliu într-o lecţie sau în mai multe 
lecţii, totuşi într-un anumit sens putem să-i atingem pe toţi, dacă atingem câţiva dintre ei care descoperă 
marele secret al tuturor Psalmilor, şi anume Hristos. Vom studia câţiva dintre Psalmii pe care Dumnezeu 
Însuşi i-a amintit ca referindu-se la Hristos, aşa că nu poate fi nici o îndoială că aceşti Psalmi se referă la 
Hristos. Când citim aceşti Psalmi, ştim că citim despre Isus Hristos şi despre felul în care S-a purtat 
Dumnezeu cu El – citim despre El, care a fost tot timpul noi, slab cum suntem noi, apăsat de păcat cum 
suntem noi în carne, apare în ipostaza păcătoşilor care suntem noi, citim despre toată vina şi păcatele noastre 
care au fost puse asupra Lui şi despre felul în care a simţit vinovăţia şi condamnarea acestora în toate 
lucrurile, ca noi. 

Să luăm Psalmul 40, care vorbeşte despre venirea lui Hristos în lume. Deschideţi la Ps.40 şi la 
capitolul 10 din Evrei. Să începem cu Ps.40:6: „Tu nu doreşti nici jertfă nici dar de mâncare, ci mi-ai 
străpuns urechile”. Aici se face aluzie la acel pasaj din Ex.21:1-6 în care se spune că dacă un evreu este rob, 
să slujească stăpânului său un anumit număr de ani, iar la anul de slobozenie să fie eliberat. Dar dacă el zice: 
„îmi iubesc stăpânul, nevasta şi copiii, nu vreau să fiu eliberat”, atunci stăpânul să-l apropie de uşă sau de 
stâlpul uşii, să-i găurească urechea cu o sulă şi robul să rămână în slujba lui pentru totdeauna. Acea gaură 
făcută în urechea lui cu o sulă era un semn exterior ce voia să arate că urechile acelui om erau întotdeauna 
deschise faţă de cuvântul stăpânului său, gata să asculte. 

Când Hristos a venit în lume ca om, a zis Tatălui: „Tu nu doreşti nici jertfă nici dar de mâncare, ci mi-
ai străpuns urechile”. „Urechile Mele sunt deschise pentru Cuvântul Tău, gata pentru poruncile Tale; nu voi 
ieşi din slujba Ta; Îmi iubesc Stăpânul şi copiii. Nu voi ieşi, sunt slujitorul Tău pentru vecie.” 

„Nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire. Atunci am zis: Iată-Mă că vin! – în sulul cărţii este 
scris despre Mine – Îmi place să fac voia Ta, Dumnezeule!”(eng.) 

„De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup; n-
ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre 
Mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”. După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe nici 
prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege), apoi zice: „Iată-Mă, vin 
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să fac voia Ta, Dumnezeule”. El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua”. 
În cartea către Evrei, Dumnezeu face aplicaţia Psalmului 40 la Hristos, iar Hristos a spus aceste lucruri 

când a venit în lume. Să citim mai departe în Ps.40: 
„Vreau (Îmi place) să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc 

îndurarea Ta, în adunarea cea mare; iată că nu îmi închid buzele. Tu ştii lucrul acesta Doamne! Nu ascund în 
inimă neprihănirea Ta, ci vestesc credincioşia şi mântuirea Ta; şi nu ascund bunătatea Ta şi adevărul Tău în 
adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, ci bunătatea Ta şi adevărul Tău mă vor păzi 
întotdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară, (Pe cine? Pe Hristos.), m-au ajuns pedepsele pentru 
nelegiuirile mele, şi nu mai pot privi în sus; sunt mai multe decât perii capului meu, de aceea mi se opreşte 
inima”. 

Cine spune? Hristos. De unde are El nelegiuire? „Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea 
noastră a tuturor”. 

Nu erau acestea mai multe decât perii capului Său? Când privea la Sine, analizându-Se, cum apărea în 
proprii Săi ochi? El spune:”mi se opreşte inima”, din cauza imensei vinovăţii şi teribilei condamnări a 
păcatului – a păcatelor noastre care au fost puse peste El. 

Însă, prin credinţa Lui divină, şi datorită încrederii Lui în Tatăl, continuă: 
„Izbăveşte-mă, Doamne! Vino, Doamne, degrabă în ajutorul meu! Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi toţi cei 

ce vor să-mi ia viaţa! Să dea înapoi şi să roşească de ruşine cei ce-mi doresc pierzarea. Să rămână înlemniţi 
de ruşinea lor cei care-mi zic: „Ha! Ha!”. (I-au spus aşa când era pe cruce?) Să se bucure şi să se veselească 
în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare: „Mărit să fie Domnul!”.” 

Cine a spus aceste lucruri? Cel care a simţit apăsarea acelor nelegiuiri mai numeroase decât perii 
capului Său. Cel care a fost atât de apăsat sub povara acestora – lăuda pe Domnul şi se bucura în El! 

„Eu sunt sărac şi lipsit, dar Domnul se gândeşte la mine; Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu. Nu 
zăbovi, Dumnezeule!” 

Să citim acum primul verset din Ps.40: 
„Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele”. 
Cine? Hristos, şi El era noi. Putem rosti şi noi cuvântul acesta: „îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi 

El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele”? Sigur că da. Eu, care sunt aşa plin de păcat? Aşa păcătos? 
Cu un astfel de trup păcătos? De unde ştiu că El îmi ascultă strigătele? Ştiu pentru că El a demonstrat 
aceasta, fiind o viaţă întreagă ruda mea de sânge cea mai apropiată. Isus a demonstrat în trupul meu că 
Dumnezeu se pleacă – se apleacă spre mine – ca să-mi asculte strigătele. Există momente când, ştiţi bine, 
păcatele noastre par a fi nişte munţi uriaşi. Atunci suntem foarte descurajaţi datorită lor. Şi atunci Satana este 
prezent, gata să spună „da, ai motive să fi descurajat. Nu are nici un rost să te mai rogi Domnului; El nu are 
nimic cu persoane ca tine. Eşti prea rău”. În acele momente începem să credem că Domnul nu ne mai ascultă 
rugăciunile. Alungaţi astfel de gânduri! Nu numai că El ascultă rugăciunile, ci este foarte atent ca să le audă. 
Amintiţi-vă declaraţia din Maleahi: „Domnul ia aminte şi ascultă”. A lua aminte înseamnă a fi atent ca să 
audă; Domnul stă şi ascultă ca să audă rugăciunile oamenilor împovăraţi de păcat. 

Vin şi momente de descurajare când apele ne acoperă sufletul, când cu greu credinţa noastră prinde 
curaj ca să-şi strige rugăciunile. În astfel de momente, dacă credinţa noastră este prea slabă ca să ajungă la 
El, care ascultă, Atunci El se apleacă spre noi ca să asculte. Îşi ciuleşte urechea şi ne aude. Acesta este 
Domnul. Acesta este Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Cel care iubeşte şi mântuieşte pe păcătos. Dacă ne-
ar conduce prin ape adânci şi acestea ne-ar acoperi capul, cum l-a acoperit pe al Lui, atunci putem avea 
încredere în El. El se va pleca spre noi. Se va apleca şi va auzi strigătul nostru! 

„M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii. 
Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, şi s-au temut 
şi s-au încrezut în Domnul. (Cine spune aceasta? Isus.) Ferice de omul care îşi pune încrederea în Domnul, şi 
care nu se îndreaptă spre cei trufaşi şi mincinoşi”. 

Deschideţi acum la Ps.22. În acest Psalm găsim o mulţime de aspecte familiare tuturor, încât oricine 
ştie cine vorbeşte aici. Primul verset: 

„Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit? (Cine spune aceste cuvinte? Isus pe cruce.) Pentru 
ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără să asculţi plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi; 
strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă. Totuşi, Tu eşti Cel Sfânt, şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel. În 
Tine se încredeau părinţii noştri (Isus e descendent al părinţilor lui Israel); se încredeau şi-i izbăveai. Strigau 
către Tine şi erau scăpaţi; se încredeau în Tine şi nu rămâneau de ruşine. Dar eu sunt vierme, nu om. Am 
ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de popor. Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau 
din cap şi zic: „S-a încrezut în Domnul! Să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!” 

Ştim că aceasta este relatarea răstignirii; acesta este Psalmul crucii. 
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„Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele; de 
când eram la sânul mamei am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu Te depărta 
de mine, căci s-apropie necazul, şi nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulţime de tauri sunt împrejurul meu, 
nişte tauri din Basan mă înconjoară. Îşi deschid gura împotriva mea, ca un leu, care sfâşie şi răcneşte. Am 
ajuns ca apa care se scurge, şi toate oasele mi se desfac; mi s-a făcut inima ca ceara, şi se topeşte înlăuntrul 
meu. Mi se usucă puterea ca lutul, şi mi se lipeşte limba de cerul gurii; m-ai adus în ţărâna morţii. Căci nişte 
câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele: 
toate oasele aş putea să mi le număr. Ei însă pândesc şi mă privesc; îşi împart hainele mele între ei, şi trag la 
sorţi pentru cămaşa mea (este experienţa Lui pe cruce). Dar, Tu Doamne, nu Te depărta! Tu, Tăria mea, vino 
degrabă în ajutorul meu! Scapă-mi sufletul de sabie, şi viaţa („pe unicul meu născut” – în Septuaginta) din 
ghearele câinilor! Scapă-mă din gura leului, şi scoate-mă din coarnele bivolului! Voi vesti Numele Tău 
fraţilor mei, şi Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L! Voi toţi, sămânţa lui 
Iacov, slăviţi-L! Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel! Căci El nu dispreţuieşte nici nu 
urăşte necazurile celui nenorocit, şi nu-şi ascunde Faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El.” 

Cine spune aceste cuvinte? Cine spune că Dumnezeu Tatăl nu-şi va întoarce Faţa de la un astfel de 
om, de la strigătul celui nenorocit, a păcătosului împovărat de păcatele mai numeroase decât perii capului? 
Hristos spune aceasta. Şi El ştie aceasta. Cine spune că Tatăl nu-şi ascunde Faţa de un astfel de om cum sunt 
eu şi cum eşti tu? Hristos spune aşa, şi a demonstrat-o. Nu este El acum viu şi în slavă la dreapta lui 
Dumnezeu? Prin aceasta este demonstrat înaintea universului că Dumnezeu nu-şi ascunde Faţa de cel ale 
cărui nelegiuiri i-au acoperit capul şi care sunt mai numeroase decât perii capului său. Aşa că, bucuraţi-vă; 
îndrăzniţi! El este mântuirea noastră. El a realizat această mântuire. Isus a demonstrat tuturor oamenilor că 
Dumnezeu este Mântuitorul păcătosului. 

„În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele: şi-mi voi împlini juruinţele în faţa celor ce se 
tem de Tine”. 

Veţi face aceasta? Gândiţi-vă la următorul aspect: cine a fost El, când spunea aceste cuvinte? El era 
noi. Astăzi cine spune aceste cuvinte? Nu spunem noi în El aceasta, tot aşa cum am spus-o în El acum mai 
bine de 1800 de ani? Atunci am spus-o în El pentru că El era noi; iar acum în El, nu este la fel? Să citim 
acum ultimele două versete din Psalmul 22: 

„O sămânţă de oameni îi va sluji şi se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceştia 
vor veni şi vor vesti dreptatea Lui poporului care se va naşte”. 

Psalmul 23 urmează după Ps.22. „Domnul este Păstorul meu”. Al cui? Al lui Hristos. Psalmul 22 este 
imnul răstignirii, psalmul crucii. Care, însă, este locul psalmului 23? Să vedem: 

„Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape 
de odihnă; îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte”. 

Pe cine? Pe mine, un păcătos? Pe cel împovărat de păcate? Mă va povăţui pe cărări drepte? Da. De 
unde ştiţi? A mai făcut-o o dată. În Hristos, m-a mai condus odată pe cărările dreptăţii, din pricina Numelui 
Său, timp de o viaţă întreagă. De aceea ştiu că în Hristos El mă va conduce pe mine, un păcătos, din nou şi 
pentru vecie pe cărările dreptăţii, din pricina Numelui Său. Aceasta înseamnă credinţă. 

Dacă luăm aceste cuvinte aşa cum am auzit în seara aceasta în lecţia fratelui Prescott, ca fiind 
mântuirea lui Dumnezeu care ni se oferă, atunci aceste cuvinte vor lucra în noi mântuirea lui Dumnezeu. În 
acest fel a primit Hristos mântuirea. Când S-a aşezat în locul în care suntem noi, unde a găsit El salvare? Isus 
nu S-a salvat pe Sine Însuşi. Din cauza aceasta a fost luat în râs: „pe alţii i-a mântuit iar pe Sine nu se poate 
mântui… să se coboare acum de pe cruce, şi vom crede în El”. Ar fi putut face aceasta. Dar dacă s-ar fi 
Salvat pe Sine, ne-ar fi ruinat pe noi. Noi am fi fost pierduţi dacă El S-ar fi salvat pe Sine. Dar El ne salvează 
pe noi! Atunci ce L-a salvat pe El? Acest cuvânt al mântuirii L-a salvat pe când El era noi, şi ne salvează pe 
noi când suntem în El. „Mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său” – pe mine, da, pe mine! Şi 
face aceasta pentru ca orice om de pe pământ să poată spune în El, „mă povăţuieşte - pe mine”. 

„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii”. Unde se afla Isus în Ps.22? Pe cruce, în faţa 
morţii. Ps.23 vine exact la locul potrivit, deoarece aici vedem cum Isus păşeşte în valea cea întunecoasă. 
„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii; nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul 
şi nuiaua Ta mă mângâie”. Pe cine? Pe Hristos şi pe noi în El; ştim că este aşa pentru că Dumnezeu a mai 
făcut-o odată pentru noi în El. Şi continuă să facă pentru noi în El. 

„Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de 
dă peste el. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele”. Pe cine? Pe mine. Slavă 
Domnului! De unde ştiu? Pentru că aceasta m-a mai însoţit odată în El. Fericirea şi îndurarea m-au însoţit 
odată în această lume în El, de la naştere până la mormânt, şi atât timp cât sunt în El continuă să mă 
însoţească.. „Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în casa Domnului 
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până la sfârşitul zilelor mele (pe vecie – eng.)”. De unde ştiu? Ah, pentru că aceasta, în El, a mai fost făcut 
odată pentru mine. A fost demonstrat înaintea universului că este aşa, iar eu o primesc şi mă bucur. 

Apoi, Ps.24 urmează exact după Ps.23. Ps.22 este psalmul crucificării, Ps.23 Îl trece prin valea umbrei 
morţii, iar Ps.24 este psalmul înălţării. 

„Porţi ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă porţi veşnice, ca să intre Împăratul Slavei! „Cine este acest 
Împărat al slavei?” Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porţi, ridicaţi-vă capetele; 
ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei”. 

Isus a făcut-o odată pentru mine în El; în El continuă să fie făcut pentru mine; şi în El voi locui în casa 
Domnului pe vecie. 

Aceşti psalmi sunt reprezentativi pentru adevărul că Hristos vorbeşte în Psalmi. Priviţi la Ps.69 şi veţi 
vedea acest adevăr mai clar. De fapt, care Psalm îl putem citi fără să vedem aceasta? Aceasta este întrebarea. 
La care psalm putem privi fără să-L vedem pe Hristos? Voi citi un verset sau două din Ps.69 şi vom vedea că 
Hristos este aici. 

Versetul patru: „Cei ce mă urăsc fără temei, sunt mai mulţi decât perii capului meu”. Vă amintiţi că s-a 
împlinit Scriptura: „M-au urât fără temei”. Versetul şapte: „Căci pentru Tine port eu ocara, şi îmi acopere 
faţa ruşinea. Am ajuns un străin pentru fraţii mei şi un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna casei 
Tale mă mănâncă”. „Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: Râvna pentru casa Ta mă mănâncă pe 
Mine”. „Şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra Mea”. Pavel scrie în Rom.15:3: „Căci şi Hristos nu 
Şi-a plăcut Lui Însuşi, ci, după cum este scris: „ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut peste Mine”. 

Ps.69:20,21: -  
„ocara îmi rupe inima, şi sunt bolnav; aştept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba; aştept 

mângâietori, şi nu găsesc nici unul. Ei îmi pun fiere în mâncare şi, când mi-e sete, îmi dau să beau oţet.” 
În acest Psalm este Hristos. 
Priviţi primul verset: „Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi ameninţă apele viaţa. Mă afund în noroi, şi nu 

mă pot ţinea; am căzut în prăpastie, şi dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se 
topesc ochii, privind după Dumnezeul meu”. Apoi urmează: „Cei ce mă urăsc fără temei” etc.. Apoi versetul 
cinci: „Dumnezeule, Tu cunoşti nebunia mea, şi greşelile mele nu-ţi sunt ascunse”. Ale cui greşeli (păcate – 
eng.)? Ale lui Hristos – ale Celui drept, care nu a cunoscut păcat, care a fost făcut purtătorul păcatelor 
noastre! Păcatele noastre erau asupra Lui, vinovăţia lor şi condamnarea adusă de ele nu erau ascunse de Faţa 
lui Dumnezeu. 

Cât de teribil este acest lucru, ca El să Se piardă pe Sine şi să devină noi în toate lucrurile, ca noi să 
putem fi mântuiţi – să-şi asume riscul, colosalul risc, de a pierde totul – să rişte totul pentru a salva totul. Şi 
ce eram noi, în noi înşine? Din cap până în picioare un trup al păcatului. Cu toate acestea, a riscat totul 
pentru a ne salva. Deşi noi nu eram nimic. Este adevărat, dar în dragostea Lui şi în mila Lui, a făcut-o. 
Domnul fie lăudat că a avut curajul regesc de a-şi asuma acest risc. Şi a biruit. Iar noi suntem salvaţi în El. 

Citim aici cum a mărturisit Isus păcatul. Isus, fiind noi, şi în locul nostru, mărturiseşte păcatele 
noastre, lucru de care aveam nevoie. Isus a fost botezat în locul nostru, deoarece nici un botez din partea 
noastră nu poate fi atât de perfect încât să fie acceptat în neprihănire. „Trebuie să fie desăvârşit pentru a fi 
primit”. Nici o mărturisire a păcatului din partea omului, în sine, nu poate fi niciodată atât de perfectă ca să 
poată fi acceptată de Dumnezeu în dreptate, deoarece omul este imperfect. Ea „trebuie să fie desăvârşită 
pentru a fi primită”. Unde găsim, însă, mărturisirea desăvârşită? Ah, în El mărturisirea păcatului meu este 
desăvârşită întrucât El a făcut mărturisirea. De câte ori nu se întâmplă ca persoanelor care au mărturisit tot ce 
au ştiut, Satana să le sugereze: „nu ţi-ai mărturisit păcatul cum trebuia să o faci. Nu ai plâns destul pentru a 
primi iertare. Da, e adevărat, ţi-ai mărturisit păcatul, dar nu cu destul zbucium sufletesc. Dumnezeu nu te 
poate ierta după o astfel de mărturisire”. Înălţaţi, atunci, cuvântul lui Dumnezeu în faţa lui Dumnezeu şi 
spuneţi-I: „există Cineva desăvârşit. El a purtat păcatele mele şi le-a mărturisit, iar când El îmi arată păcatul, 
eu îl mărturisesc după puterile mele şi pe măsură ce Dumnezeu mi-l descoperă, în El, şi în virtutea 
mărturisirii Lui, mărturisirea mea este primită în dreptate. Mărturisirea Lui este desăvârşită în orice privinţă 
şi Dumnezeu o primeşte pe a mea în El”. 

Aşadar, în El, Satana nu ne poate descuraja cu gândul că nu am mărturisit destul de bine păcatele, că 
nu ne-am cercetat destul de atent, sau că nu ne-am pocăit destul. În Hristos noi avem pocăinţa, în El avem 
mărturisirea, în El avem desăvârşirea, în El suntem desăvârşiţi. O, El este Mântuitorul! 

Supus slăbiciunii, cum suntem noi, atins de păcat ca noi – pur şi simplu noi – El a trecut prin această 
lume şi nu a păcătuit niciodată. A fost afectat de păcat ca noi, slab ca noi, neajutorat ca omul când este fără 
Dumnezeu, totuşi datorită încrederii Lui în Dumnezeu, Dumnezeu L-a cercetat, a rămas cu El, L-a întărit aşa 
încât, în loc ca păcatul să se manifeste, s-a manifestat întotdeauna neprihănirea lui Dumnezeu. 

Şi cine a fost El? El era noi. Dumnezeu a demonstrat odată în faţa lumii şi a universului că El va veni 
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în aşa fel la mine şi la tine, şi va trăi cu noi cei care trăim astăzi în lume, şi va face ca harul Său şi puterea Sa 
să rămână cu noi în aşa fel încât, în ciuda stării noastre deteriorate de păcat, în ciuda tuturor slăbiciunilor 
noastre, în faţa oamenilor se va manifesta neprihănirea şi influenţa sfântă a lui Dumnezeu în locul nostru şi a 
păcătoşeniei noastre. 

Taina lui Dumnezeu nu este Dumnezeu manifestat în trupul nepăcătos, neatins de păcat. Nu este nici o 
taină ca Dumnezeu să se manifeste în trup nepăcătos. Aşa ceva este foarte natural. Nu este Dumnezeu Însuşi 
neatins de păcat? Poate fi o minune ca Dumnezeu să se manifeste prin sau în trup neatins de păcat? Este vreo 
taină în faptul că Dumnezeu îşi arată puterea şi slava dreptăţii Sale prin îngerul Gabriel sau prin luminosul 
serafim sau heruvim? Nu. Aşa ceva este foarte normal. Dar minunea este că Dumnezeu poate face aceasta 
prin şi în trup păcătos. Aceasta este taina lui Dumnezeu. Dumnezeu manifestat în trupul păcătos, deteriorat 
de păcat. 

Dumnezeu a demonstrat în faţa universului, în Isus Hristos, pe când era în carnea atinsă de păcat, că El 
poate lua în stăpânire trupul păcătos în aşa fel încât să-şi arate prezenţa Sa, puterea şi slava Sa în locul 
păcatului. Şi tot ce cere Fiul de la orice om, pentru a realiza aceasta şi în el, este ca omul să dea voie 
Domnului să aibă stăpânire asupra lui, aşa cum şi Isus I-a dat voie. 

Isus a zis: „Îmi voi pune încrederea în El”. Prin această încredere Hristos a adus fiecărui om credinţa 
divină prin care ne putem pune încrederea în El. Iar când ne separăm de lume şi ne punem toată încrederea în 
El, atunci Dumnezeu ne va lua şi ne va folosi în aşa fel încât eu-rile noastre păcătoase să nu se mai manifeste 
pentru a influenţa sau afecta pe nimeni, ci Dumnezeu îşi va descoperi Eu-L Său divin şi drept, îşi va 
descoperi slava Sa în pofida eu-lui nostru şi a păcătoşeniei noastre. Acesta este adevărul. Şi aceasta este taina 
lui Dumnezeu: „Hristos în voi nădejdea slavei”. Dumnezeu manifestat în trupul atins de păcat. 

Satana descurajează pe mulţi şi în această privinţă. Păcătosului care crede, Satana îi spune: „eşti prea 
păcătos ca să te mai numeşti creştin. Dumnezeu nu are nimic cu tine. Uită-te la tine. Ştii şi tu că nu eşti bun 
de nimic”. Satana ne-a descurajat de mii de ori cu astfel de argumente. 

Dar Dumnezeu a construit un argument care face de ruşine toate aceste pledoarii ale celui rău, întrucât 
Isus a venit – şi a devenit noi – afectat de păcat ca noi, împovărat cu păcatele lumii – mult mai multe păcate 
decât cele ce sunt asupra mea. Şi în El, care a fost încărcat cu păcatele de zeci de ori mai multe decât cele 
care au fost vreodată asupra mea, Dumnezeu a demonstrat că cu un astfel de om, atât de plin de păcate, vine 
şi trăieşte o viaţă întreagă, şi se manifestă pe El şi dreptatea Sa în pofida oricărei păcătoşenii şi a diavolului. 
Dumnezeu a venit în ajutorul Celui care este tare, şi în acest ajutor ne cuprinde şi pe noi. Slavă Domnului! 

Fraţilor aceasta mă face să fiu bun. Căci ştiu că dacă ceva bun trebuie să se arate în această lume în 
care sunt, trebuie să vină din altă sursă, din afara mea. Aceasta e clar. Şi, ce binecuvântare! Dumnezeu a 
demonstrat că El îşi manifestă Sine-le Lui neprihănit în locul eu-lui meu păcătos, când eu îi dau voie să mă 
aibă. Eu nu pot manifesta neprihănirea de la mine. Eu nu pot manifesta neprihănirea Lui în mine. Nu. Eu îi 
dau voie să mă aibă cu totul, să mă copleşească. El aşteaptă aceasta. A demonstrat-o. A demonstrat o viaţă 
întreagă ce este Dumnezeu când este unit cu mine în trupul păcătos. Şi o poate face din nou de îndată ce mă 
are. 

Îi veţi da voie să vă aibă? Ne cheamă aceasta la o predare prea totală? Nu. De aşa ceva este nevoie .Cât 
de total S-a predat Isus? S-a predat pe Sine cu totul. Hristos a renunţat la Sine, S-a dezbrăcat de Sine. 
Traducerea franceză spune că „S-a anihilat pe Sine”. S-a desfiinţat pe Sine şi s-a scufundat în noi, pentru ca 
în trupul nostru păcătos, în locul nostru să se manifeste Dumnezeu, şi neprihănirea Lui în locul păcătoşeniei 
noastre. Să răspundem acestui act şi să ne scufundăm în El, pentru ca Dumnezeu să se poată manifesta şi 
astăzi în carnea păcătoasă.  

Aş vrea să folosesc o zicală ce este rostită uneori în glumă de oameni - eu o spun în mod foarte 
reverenţios, întrucât este o foarte bună ilustraţie. Această zicală spune: „ eu şi nevasta mea suntem una, şi 
acel unul sunt eu”. Hristos şi omul sunt una, un singur trup, iar întrebarea care se ridică mereu este: cine este 
acel unul? Hristos S-a unit cu fiecare om de pe pământ, şi foarte mulţi spun: „da, este adevărat, şi eu sunt 
rezultatul acestei uniri”. Mulţi refuză cu aroganţă această unire, exclamând: „eu sunt unul, eu sunt destul”, 
dar creştinul, cel care crede şi se supune lui Isus Hristos spune: „da, slavă domnului! El şi eu suntem una, şi 
rezultatul unirii este El”. 

Hristos S-a unit cu fiecare fiinţă umană, aceasta este partea Sa pe care a făcut-o. Şi dacă fiecare fiinţă 
umană din lume, în seara aceasta, va renunţa la tot şi va zice: „da, aceasta este realitatea, El şi eu suntem una, 
iar El este rezultatul unirii”, orice suflet ar fi salvat în seara aceasta, iar mâine Hristos ar străluci din fiecare 
suflet. 

Aici intervine un aspect practic al experienţei noastre. Hristos S-a unit cu fiecare fiinţă umană. Când 
spune „ori de câte ori aţi făcut (sau n-aţi făcut) aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai 
Mei, Mie Mi le-aţi făcut (sau nu Mi le-aţi făcut)”, cât de atotcuprinzător este acest adevăr? Să zicem că la uşa 



79 
 

mea vine un vagabond prost îmbrăcat, şi poate că nu a avut ocazia de curând să se spele. Cine este unit cu 
El? Isus. Cine a investit tot ce are în acel om? Domnul Hristos. Atunci, aşa cum tratez pe acel om, pe cine 
tratez? Pe Domnul Hristos. 

Îl voi trata pe acel om după valoarea pe care i-a dat-o ceea ce a investit Isus în el, sau după părerile 
mele, după cum priveşte lumea un astfel de om? Aceasta este întrebarea. 

Să zicem că un om care nu crede în Isus – un om lumesc, care bea şi înjură – vine la mine în oarecare 
fel – poate vine la uşa mea să-i dau mâncare, poate îl întâlnesc pe drum. Să zicem că din respect pentru 
Hristos îl tratez pe acel om ca fiind proprietatea Lui, unul în care Hristos a investit totul, şi să zicem că acel 
om nu va crede niciodată în Isus şi moare ca necredincios, condamnat la pieire. Cum vede Hristos ceea ce am 
făcut faţă de acel om? La judecată, dacă voi sta la dreapta, nu va zice nimic despre acest fapt? Ba da, va zice: 
„am fost flămând şi mi-aţi dat de mâncat, Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut, am fost gol şi M-aţi îmbrăcat, 
am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi”. Dar, Doamne, nu ştiu nimic despre aşa ceva. Când Te-am văzut 
flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Când Te-am văzut străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Nu 
ştiu nimic. Oh, „ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie 
mi le-aţi făcut”. 

Dar să zicem că vine un om şi spune: „mi-a foame, vă rog să-mi daţi ceva de mâncare”. Iar eu îi 
răspund: „de ce umbli la cerşit, tu, om în toată firea, şi în toată puterea? De ce nu mergi să lucrezi?” „Nu 
găsesc de lucru”. „Cum? Eu am atâta de lucru! Eu pot să găsesc de lucru şi încă nu am rămas fără lucru. Cred 
că nu vrei să-ţi cauţi de lucru. Nu am nimic de dat pentru oameni ca tine”. Nu îi dau nimic şi el pleacă. 

În ziua în care vom sta cu toţii înaintea tronului, văzându-mă la stânga, voi spune: „Doamne, Doamne, 
eu cred în Tine; nu ştii? Eu cred adevărul, eu cred în solia întreită îngerească; am fost predicator şi am 
predicat chiar la Battle Creek. Am făcut mult pentru înaintarea lucrării. Am făcut multe lucruri minunate în 
Numele Tău!” Însă răspunsul este: „Mi-a fost foame şi nu Mi-ai dat să mănânc, Mi-a fost sete şi nu Mi-ai dat 
să beau, am fost gol şi nu M-ai îmbrăcat, am fost bolnav şi în închisoare şi nu M-ai căutat”. Plin de uimire 
voi întreba: „când Te-am văzut flămând sau bolnav sau în nevoie? Credeam că Tu erai în cer, în slavă, şi nu 
mai treci prin încercări, şi am dorit să ajung în cer să Te văd. N-am ştiut că erai pe pământ unde aş fi putut să 
Te văd flămând sau bolnav!” Iar El răspunde: „Am venit la uşa ta într-o dimineaţă şi ţi-am cerut ceva de 
mâncare, după ce toată noaptea am fost lipsit de un adăpost”. Eu voi zice: „Tu? Nu, niciodată nu Te-am 
văzut la uşa mea”. Şi atunci îmi va arăta ocaziile în care au venit la uşa mea astfel de oameni. Dacă voi zice: 
„ah, despre omul acela vorbeşti? Dar acela nu erai Tu!” El în final îmi va spune: „ori de câte ori nu aţi făcut 
aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut. Depărtaţi-vă de la 
Mine căci nu vă cunosc”. 

Fie că un om acceptă sau nu ceea ce Hristos a investit în el, eu, ca credincios al lui Isus, trebuie să 
accept ceea ce a investit El în fiecare om. Problema nu este dacă acel om acceptă sau nu ceea ce a investit 
Isus în el. Întrebarea este dacă cei care afirmă credinţa în Numele Lui, acceptă aceasta. Aici intervine o mare 
lipsă de multe ori, în mărturisirea creştină, la fel ca în cei care neagă pe Isus sau nu au nici o pretenţie la 
Numele Lui. Nu este de mirare ca omul care nu crede în Hristos să nu accepte ce a investit Isus în el, dar cum 
rămâne cu mine, care Îl mărturisesc pe Isus? Este de mirare ca eu să nu recunosc ceea ce a făcut Isus în acel 
om. 

În capitolul 58 din Isaia, Domnul descrie postul rânduit de El. Acesta este: „nu întoarce spatele 
semenului tău (nu te ascunde de cel ce este carne din carnea ta – eng.)”. Cine este carne din carnea noastră? 
Isus Hristos. Isus Hristos, care S-a unit cu acel om, este carnea mea. Deci, „nu te ascunde de cel ce este carne 
din carnea ta”. Acesta este postul plăcut Lui: hrăneşte pe cel flămând, uşurează pe cel oprimat, fă dreptate 
orfanului, ajut-o pe văduvă şi răspândeşte peste tot bunătatea Numelui Său şi iubirea Lui plină de milă. El S-
a unit cu trupul omenesc, şi când noi facem aceste lucruri, Lui I le facem. Acesta este creştinismul. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 16 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Să deschidem la capitolul 58 din Isaia. Vom citi pentru început un fragment din capitol, în legătură cu 

lecţia de seara trecută: 
„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile 

lui, casei lui Iacov păcatele ei! În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi 
înfăptuit neprihănirea, şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie 
de Dumnezeu. „La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă 
Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” (Acum vine răspunsul.) „Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, 
vă lăsaţi în voia pornirilor voastre, şi asupriţi pe simbriaşii voştri. Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă 
certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare 
acesta este postul plăcut Mie?” 

Şi acum vine întrebarea: „să-şi chinuiască omul sufletul o zi?” Omul când vrea să postească se lipseşte 
de hrană, poate că de dimineaţa până seara – îşi chinuieşte sufletul lipsindu-se de hrană, şi aceasta numeşte 
post. Îşi chinuieşte sufletul o zi. 

„Acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig, şi 
să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? 

Urmează descrierea postului rânduit de Dumnezeu: 
„Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, 

şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă 
vezi pe un om gol acopere-l şi nu întoarce spatele semenului tău.” 

Aici am rămas seara trecută. Acesta este postul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru poporul Său, 
acesta este postul care este primit înaintea Domnului. Un astfel de post, însă, nu va putea fi niciodată 
respectat până când cei ce vor să-l postească nu ajung să-L vadă pe Isus Hristos unit cu orice om de pe 
pământ, ca să poată trata pe orice fiinţă pe măsura unirii dintre Hristos şi ea. Când ajungem să vedem astfel – 
şi aceasta se întâmplă în Isus Hristos – atunci acesta este postul pe care îl vom posti de atunci înainte. 

Vreau să citesc aici un fragment dintr-o Mărturie, pe care l-am citit de curând: 
„Căutaţi în cer şi pe pământ şi nu veţi găsi un adevăr descoperit cu mai multă putere decât adevărul 

care se manifestă prin mila faţă de cei ce au nevoie de simpatia şi ajutorul vostru pentru a le fi sfărâmat jugul 
şi pentru a fi eliberaţi cei apăsaţi. În felul acesta adevărul este trăit, este ascultat şi predicat aşa cum este în 
Isus”. 

Aşadar, manifestând milă faţă de cei ce au nevoie de simpatie, oferind ajutor pentru sfărâmarea jugului 
şi eliberarea celui apăsat – în felul acesta adevărul este trăit, ascultat şi predicat aşa cum este în Isus. Nu ne 
duce aceasta la Isus? Nu a făcut Isus aceasta? Subiectul studiului nostru este acela că Hristos S-a unit cu 
fiecare suflet de pe pământ. El este legat de orice fiinţă umană, de orice om cu carne păcătoasă, iar noi nu 
trebuie să întoarcem spatele Celui ce este carne ca şi a noastră. Când cei ce mărturisesc Numele lui Hristos Îl 
vor respecta în orice om cu care El S-a unit, adventişti se vor afla într-o singură mare grupă ce oferă ajutor 
creştin. Lucrarea de întrajutorare creştină va înainta pretutindeni şi permanent; acesta este creştinismul. 

Nu vreau să spun nimic împotriva organizaţiilor de întrajutorare creştină care s-au constituit, dar este 
destul de rău că din ele fac parte doar puţini adventişti. Acesta este necazul. De ce numai o parte din biserică 
este gata să se implice în lucrarea de întrajutorare creştină sau să facă parte din astfel de grupe? Care este 
mărturisirea noastră în lume? Noi mărturisim Numele lui Hristos, ceea ce prin natura lucrurilor, cere să 
respectăm ceea ce Isus a investit în orice suflet omenesc şi să slujim celor aflaţi în nevoie. 

Pe de altă parte, grupele de întrajutorare creştină sau orice astfel de grupe, care vor să facă o astfel de 
lucrare doar din simţul datoriei, îndemnându-se unii pe alţii şi angajându-se să facă lucrarea aceasta, fără a-L 
vedea pe Isus Hristos în ea şi fără a avea acea legătură cu Hristos şi acea dragoste pentru El care vede 
interesul Lui în toate fiinţele umane şi care slujeşte pe Isus Cel legat de fiecare om – vor fi în pierdere. Alte 
ramuri ale lucrării creştine vor înainta împreună cu aceasta, dar aceasta este cea mai importantă. „Căutaţi în 
cer şi pe pământ şi nu veţi găsi un adevăr descoperit cu mai multă putere” în lucrarea creştină şi în predicarea 
adevărului, decât cel care este în Isus. În cer şi pe pământ nu este nimic care să-l egaleze. 

Chiar în timpul nostru, când este nevoie de un astfel de post peste tot şi îndeosebi printre noi, ce 
binecuvântare este în faptul că Domnul ne-a adus aici şi ne descoperă acest subiect, oferindu-ne Duhul şi 
secretul realizării acestei lucrări în Numele lui Hristos, pentru El, cu Duhul Său, şi faţă de orice om, întrucât 
fiecare suflet este proprietatea lui Hristos. Orice fiinţă umană întâlnim, Hristos este înrudit cu acel om. 
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Oricine ar fi, Domnul este interesat de el; a investit în acel om tot ce a avut. 
Acest adevăr ne determină ca întotdeauna să facem tot posibilul pentru a descoperi atracţia lui Hristos, 

harul şi bunătatea lui Hristos celor care nu Îl cunosc, dar în care El a investit totul, aşa încât să poată fi atraşi 
să respecte bunătatea lui Hristos şi uimitoarea investiţie pe care a făcut-o El în ei. 

Dacă faceţi lucrarea aceasta de dragul omului sau ca să fi bine văzut, s-ar putea să fi înşelat, 
bineînţeles. Dar dacă faci aceasta pentru Hristos şi datorită interesului lui Hristos în om, este absolut 
imposibil să fi „înşelat”, pentru că Hristos trăieşte în veci şi nu uită. „Celui ce-ţi cere, dă-i şi nu întoarce 
spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine”. 

Principiul este acesta: tot ce facem, facem lui Hristos. Aşa cum am afirmat în lecţia precedentă, chiar 
dacă omul dispreţuieşte pe Hristos şi nu crede în El până la sfârşitul vieţii, iar la sfârşit va fi pierdut, în marea 
zi când voi sta la dreapta Sa, Hristos nu va uita. Şi aducându-şi aminte de toate, va spune: „ori de câte ori aţi 
făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut”. 

Vă aduceţi aminte că El spune că „oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti 
micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata”. Mat.10:42. Şi dacă este aşa când 
o facem în numele unui ucenic, cu cât mai mult va fi dacă o facem în Numele Domnului Însuşi? „Căci 
Dumnezeu nu este nedrept ca să uita osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, 
voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi”. Evrei 6:10. Faceţi lucrarea aceasta de slujire? Aceasta este 
întrebarea. 

Aceasta este adevărata relaţie de tovărăşie, de frăţie cu omul. S-a vorbit mult în zilele noastre despre 
„Dumnezeu ca Tată şi frăţia dintre oameni”. Dar este vorba mereu despre frăţia între oameni care se aprobă 
reciproc. Dacă aparţii organizaţiei noastre, atunci eşti frate, dar dacă nu, atunci nu avem nimic în comun cu 
tine. Chiar şi bisericile procedează astfel: dacă eşti din biserica noastră, eşti dintre fraţi, dar dacă nu eşti din 
biserică, nu avem nici un interes deosebit faţă de tine, cum de altfel nu purtăm grija celor ce sunt în afara 
bisericii noastre. În felul acesta este percepută frăţia dintre oameni. 

Dar aceasta nu înseamnă frăţie cu adevărat. Adevărata relaţie cu Dumnezeu ca Tată şi cu oamenii ca 
fraţi, este frăţia omului în Isus Hristos. Aceasta presupune să-L vezi pe Isus Hristos înrudit cu fiecare om, să 
vezi că El a investit totul în fiecare om. El a dărâmat zidul de despărţire de la mijloc. În carnea Lui, care a 
fost trupul nostru, El a dărâmat zidul de despărţire de la mijloc dintre noi, ca să facă în El Însuşi, din cei doi 
un singur om nou, făcând astfel pace cu adevărat. Şi În El nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici negru nici 
alb, nici barbar, nici rob, nici slobod; nimic de felul acesta. Toţi sunt una în Isus Hristos, şi Dumnezeu nu 
face deosebire între persoane. 

Doar în Isus Hristos găsim adevărata relaţie cu Dumnezeu ca Tată şi cu oamenii ca fraţi, şi în Isus 
Hristos găsim că suntem fraţi cu fiecare om doar când Îl vedem pe Hristos ca Frate al fiecărui om. 

Este scris: „de aceea Lui nu-I este ruşine să-i numească fraţi”. Nu-I este ruşine să numească „fraţi” pe 
cine? Pe oricine este părtaş sângelui şi cărnii – Hristos nu se ruşinează să-l numească „frate”. Nu-I este 
ruşine să meargă la el, să-l ia de mână, chiar dacă respiraţia îi miroase a băutură, şi să-i spună: „haide cu 
Mine, să mergem pe o cale mai bună”. Aceasta înseamnă să fi frate cu oamenii. 

Lucrarea Satanei a fost întotdeauna aceea de a face ca oamenii să creadă că Dumnezeu este foarte 
departe. Dar efortul neîncetat al Domnului este acela de a-i face pe oameni să vadă că El este foarte aproape 
de fiecare dintre ei. De aceea este scris: „că nu este departe de fiecare din noi”. 

Marea problemă a păgânismului a fost aceea că a gândit că Dumnezeu este undeva departe – nu numai 
foarte departe, dar şi plin de mânie faţă de ei, abia aşteptând ocazia să-i prindă cu ceva pentru a-i scutura şi 
duce la pierzare. Având o astfel de viziune despre El, aduceau jertfe ca să-l îmbuneze, ca nu cumva să le facă 
rău. Însă El nu a fost departe de nici unul din ei, niciodată. „Nu departe”. Aceasta înseamnă aproape – atât de 
aproape încât tot ce trebuiau să facă era să „tânjească după El”. Chiar dacă erau orbi şi în întuneric, tot ce 
trebuiau să facă era să tânjească după El, şi L-ar fi găsit. Fapte17:21-28. 

Apoi a apărut papalitatea, întruparea duşmăniei dintre om şi Dumnezeu. Această întrupare a răului a 
apărut sub numele de creştinism. Ea, din nou, L-a făcut pe Dumnezeu şi pe Hristos să pară a fi atât de 
departe încât nimeni nu putea să ajungă aproape de Ei. Altcineva trebuia să meargă pentru om la Dumnezeu. 

Mai mult, a făcut să pară că este atât de departe încât Maria şi mama ei, şi tatăl ei – şi toată suita de 
sfinţi catolici, până la Ioana d’Arc şi azi mâine şi Cristofor Columb – toţi aceştia trebuie să intervină între 
Dumnezeu şi oameni, ca oameni să fie siguri că este o legătură între ei şi cer şi că sunt băgaţi în seamă de 
Dumnezeu. 

Toată aceasta este invenţia Satanei. Hristos nu este aşa de departe. El nu este destul de departe ca 
măcar o singură persoană să intervină între El şi mine, sau între El şi tine. Şi exact în felul acesta vrea 
Dumnezeu să-L vedem – atât de aproape încât este imposibil ca cineva să se interpună. Dar de câţi oameni S-
a apropiat atât de mult? El nu este departe de fiecare dintre noi, fie chiar păgâni. 



82 
 

Acea întrupare a vrăjmăşiei împotriva lui Dumnezeu care separă pe om de Dumnezeu – papalitatea, a 
zidit acest zid, şi în ea găsim felul de gândire pe care l-am amintit mai înainte, anume ideea falsă că El este 
atât de sfânt, încât ar fi fost cu neputinţă ca El să vină atât de aproape de noi încât să primească o astfel de 
natură ca a noastră – natura păcătoasă, deteriorată, decăzută. De aceea, Maria trebuia ca de la naştere să fie 
imaculată, desăvârşită, neatinsă de păcat, mai presus de heruvimi sau serafimi, pentru ca Hristos să se poată 
naşte din ea şi să-Şi primească de la ea natura umană complet neatinsă de păcat. Acest mod de a gândi Îl 
pune pe Isus mai departe de noi decât sunt heruvimii şi serafimii, într-o natură fără pată. 

Dacă El nu a venit mai aproape de noi decât într-o natură fără pată, atunci este cale lungă până la El, 
întrucât eu am nevoie de cineva care este mai aproape de mine decât El. Eu am nevoie să mă ajute cineva 
care ştie câte ceva despre natura păcătoasă, pe care o am, şi Domnul această natură a luat-o. El S-a făcut unul 
dintre noi. Observaţi că acesta este adevăr prezent în orice privinţă, acum că papalitatea preia stăpânirea 
asupra lumii şi chipul ei o urmează, uitând tot despre ce este Dumnezeu în Isus Hristos şi tot ce este Hristos 
în lume – având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. În zilele acestea este nevoie ca Dumnezeu să 
vestească din nou în lume adevăratele merite ale lui Isus Hristos şi sfinţenia Lui. 

Da, El este sfânt; este cu totul sfânt. Dar sfinţenia Lui nu este acel gen de sfinţenie care Îl face să-I fie 
teamă să se însoţească cu oameni care nu sunt sfinţi, să-I fie teamă că sfinţenia Lui va fi deteriorată. Oricine 
are o astfel de sfinţenie încât – în numele lui Isus Hristos – nu vrea să fie văzut în compania unor oameni 
decăzuţi, pierduţi şi degradaţi, ca să nu-i fie afectată, ar face bine să renunţe cât mai repede la o astfel de 
sfinţenie, întrucât nu are nici o valoare, şi să o primească pe cea corectă. 

[Întrebare: - Cum e cu reputaţia? – Creştinul nu are reputaţie. El are caracter. Creştinul nu se gândeşte 
la reputaţie. Caracterul, caracterul este tot ceea ce este în mintea creştinului, şi acesta este caracterul lui 
Dumnezeu, descoperit în Isus Hristos.] 

Din păcate există tot mai mult acest gen de sfinţenie, în zilele noastre, printre cei ce se numesc creştini 
– şi nu ştiu dacă numai în afara denominaţiunii Adventiste de ziua a şaptea. Este acel gen de „sfinţenie” care, 
dacă un frate sau o soră se duce printre cei căzuţi, nenorociţi, şi începe să lucreze pentru ei, simţind împreună 
cu ei şi ajutându-i, conduce pe mulţi să exclame: „o, dacă tu ai de-a face cu astfel de oameni, nu mă pot 
asocia cu tine. Nici nu vreau să mai fac parte din biserică, dacă lucrezi pentru astfel de oameni şi îi aduci în 
biserică”. 

Răspunsul în faţa acestor expresii este: „foarte bine. Dacă nu vrei să faci parte dintr-o astfel de 
biserică, atunci părăseşte biserica cât mai repede, pentru că foarte curând biserica lui Isus Hristos va fi plină 
de astfel de oameni. „Vameşii şi desfrânatele întră înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu”.” 

Biserica lui Isus Hristos, în scurt timp, va fi în aşa fel transformată prin harul lui Isus Hristos şi atât de 
plină de sfântul Său caracter, încât membrilor ei nu le va mai fi frică să meargă, cum a făcut El, până în 
locurile cele mai de jos pentru a-i salva pe cei căzuţi. Ei vor avea în aşa măsură sfinţenia lui Isus Hristos, 
încât nu le va fi teamă că se vor murdări coborându-se la cei de jos, în Numele Său. 

Însă acel fel de sfinţenie care spune: „nu te apropia de mine, pentru că eu sunt mai sfânt decât tine” – 
stai deoparte să nu-mi murdăreşti hainele – este sfinţenia diavolului! Renunţaţi la ea! 

Sfinţenia lui Dumnezeu este curată, acesta este adevărul; este o astfel de sfinţenie în prezenţa căreia 
păcatul nu poate rezista. Este o sfinţenie cu o astfel de putere şi puritate transcendentală, încât devine un foc 
mistuitor pentru păcat. Puterea ei mistuitoare asupra păcatului se datorează minunatei ei purităţi. De aceea, 
datorită acestei purităţi supranaturale, şi datorită puterii acestei purităţi minunate a sfinţeniei lui Dumnezeu în 
Isus Hristos, Dumnezeu tânjeşte să intre în contact cu cei împovăraţi de păcate, cu cei pătrunşi de păcate în 
fiecare fibră a lor, pentru ca această sfinţenie, găsind o portiţă de intrare, să mistuie păcatul şi să salveze 
sufletul. 

Unul dintre cele mai pline de binecuvântare adevăruri din Biblie este acela că Dumnezeul nostru este 
un foc mistuitor datorită sfinţeniei Lui. În Isus Hristos ne întâlnim cu Cel a cărui sfinţenie este un foc 
mistuitor pentru păcat, şi aceasta este garanţia curăţirii noastre în desăvârşire de orice pată a păcatului. 
Strălucirea, slava, puritatea a tot mistuitoare a acestei sfinţenii va scoate afară orice urmă a păcatului şi a 
păcătoşeniei din omul care se întâlneşte cu Dumnezeu în Isus Hristos. 

Astfel, în adevărata Lui sfinţenie, Hristos a putut să vină, şi a venit, la oamenii păcătoşi, în acea carne 
păcătoasă în care sunt oamenii. Astfel în Hristos şi numai în Hristos se găseşte adevărata frăţie a omului. Cu 
adevărat, toţi sunt una în Hristos Isus, Domnul nostru. 

Unii au găsit în Mărturii, şi toţi o pot găsi, declaraţia care spune că Hristos nu a avut „pasiunile” pe 
care le avem noi. Declaraţia este acolo, şi oricine o poate găsi. 

Nu este nici o dificultate în nici unul dintre aceste studii, de la început până la sfârşit, dacă veţi rămâne 
exact la ceea ce s-a spus, şi nu veţi merge dincolo de ceea ce s-a spus şi nici nu veţi adăuga ceea ce nu s-a 
spus, fie că este vorba despre subiectul biserică şi Stat, de separarea de lume sau despre Hristos în carnea 
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noastră. Nu extrageţi de aici concluzii ciudate. Cu ceva timp în urmă unii au tras o concluzie – şi vă puteţi da 
seama ce concluzie teribilă este aceasta – că dacă „Hristos a devenit noi, El este carnea noastră, înseamnă că 
eu sunt Hristos”. Ei spun că dacă Hristos a iertat păcatele, şi eu pot ierta păcatele; dacă El a făcut minuni, şi 
eu trebuie să fac minuni. Acesta este un argument îngrozitor. Nu sunt două posibilităţi aici. 

Hristos a devenit noi, în locul nostru, plin de slăbiciune ca noi, şi în toate lucrurile asemenea nouă, ca 
să rămână astfel pentru vecie, şi nu ca noi să putem deveni El. Nu. Întotdeauna Dumnezeu trebuie să se 
manifeste şi nu noi înşine. Pentru a putea deveni realizabil acest scop, Hristos S-a dezbrăcat de Sine şi S-a 
îmbrăcat în noi, pentru ca Dumnezeu personal să poată veni la noi, să se arate în noi, să fie descoperit în noi 
şi prin noi în toate lucrurile. Întotdeauna este Dumnezeu şi niciodată noi. Ceea ce ne-a ruinat pe noi la 
început a fost înălţarea de sine, înălţarea noastră prin care ne-am pus deasupra lui Dumnezeu. Şi ca să putem 
fi eliberaţi de eu-rile noastre decăzute, Hristos a renunţat la Eu-l Său neprihănit, S-a pus în locul eu-rilor 
noastre rele şi ne-a răstignit, punându-ne pentru totdeauna sub picioare, pentru ca Dumnezeu să poată fi totul 
în toţi. Cât de mult? Totul. Totul în câţi? În toţi. A făcut aceasta pentru ca Dumnezeu să poată fi tot ce este în 
mine şi tot ce este în voi, şi tot ce este în Hristos. Acesta este scopul pentru care Hristos a făcut ceea ce a 
făcut. Noi nu trebuie să fim înălţaţi. Hristos trebuie să crească. Eu trebuie să scad. El trebuie să trăiască. Eu 
trebuie să mor. El trebuie să fie înălţat. Eu trebuie să dispar. 
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1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Cât despre faptul că Hristos nu a avut „pasiunile” noastre: în Scriptură, peste tot, El este ca noi şi cu 

noi în ce priveşte trupul. El este sămânţa lui David după trup. El a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase. 
Nu mergeţi mai departe. El a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase, nu în asemănarea minţii păcătoase. 
Nu trageţi şi mintea Lui pe acest teren. Carnea Lui a fost carnea noastră, dar mintea a fost „mintea lui 
Hristos”. De aceea este scris: „să fie în voi gândul (mintea – eng.) acesta care a fost şi în Hristos Isus”. Dacă 
El ar fi luat mintea noastră, cum ni s-ar mai putea adresa îndemnul „să fie în voi mintea aceasta care a fost şi 
în Hristos Isus?” Noi deja o avem. Ce fel de minte este mintea noastră? Este o minte coruptă de păcat. Priviţi 
la noi în Efes.2:1-3, dar îndeosebi în versetul 3. 

Puteţi revedea la pag. 191 în Buletin, lecţia pe care am studiat-o referitoare la distrugerea vrăjmăşiei. 
Am studiat atunci de unde a apărut vrăjmăşia – cum a intrat în lume – ceea ce am citit, găsim acolo. Adam, 
în grădină, avea mintea lui Hristos; avea mintea divină – divinul şi umanul era unit, neatins de păcat. Apoi a 
venit Satana care şi-a prezentat ispitele prin poftă, prin carne. Adam şi Eva au renunţat la mintea lui Isus 
Hristos, la felul de a gândi al lui Dumnezeu care era în ei, acceptând sugestiile şi călăuzirea celeilalte minţi. 
Au devenit astfel sclavii acesteia, şi aşa suntem noi toţi. Hristos a venit în lume, luând asupra Lui carnea 
noastră, şi în suferinţa şi în ispitirea din pustie El a luptat împotriva poftei. 

Acolo unde au căzut Adam şi Eva, la poarta de intrare a păcatului, Hristos a luptat aceeaşi luptă, a 
câştigat biruinţa, şi pe acolo a intrat neprihănirea. După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi – 
fiind neajutorat, uman ca noi, înfometat ca noi – a venit la El ispita: „dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte 
ca pietrele acestea să se facă pâini”. El a răspuns: „stă scris că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. 

După aceea, diavolul L-a luat pe altă parte, spunând: „Tu Te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu, nu-i 
aşa? Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu spune că „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor 
lua pe mâini, ca nu cumva să te loveşti cu piciorul de vreo piatră”. Dacă Te încrezi în cuvântul lui 
Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris că „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta”. Isus i-a 
răspuns din nou „De asemenea este scris să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău”. 

După aceea, Satana l-a dus pe Isus pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi 
strălucirea lor – slava, onorurile – toate I le-a arătat. În acel moment au fost trezite toate ambiţiile care s-au 
manifestat în Napoleon, în Cezar, în Alexandru şi în toţi cuceritorii, puse laolaltă. Dar răspunsul lui Isus a 
fost acelaşi: „este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti”. 

Atunci diavolul s-a îndepărtat de la El pentru o vreme, şi îngerii au venit şi au început să-I slujească. 
Puterea Satanei a fost înfrântă astfel în om, prin înfrângerea poftei – a acelei pofte prin care Satana dobândise 
stăpânirea asupra omului. Primul om, la început avea mintea lui Dumnezeu, dar a pierdut-o şi a dobândit 
mintea Satanei. În Isus Hristos mintea lui Dumnezeu este readusă fiilor oamenilor, şi Satana este înfrânt. De 
aceea, este un adevăr plin de slavă acela că, aşa cum este redat în traducerea Dr. Young precum şi în cea 
germană, şi cum este şi în greacă, „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat o minte”. 

Citiţi ultimele cuvinte din 1Cor..2:16: „Noi însă avem gândul (mintea) lui Hristos”. Legaţi cele două 
propoziţii. Traducerea germană, cea daneză şi cea greacă sunt la fel. „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi 
ne-a dat o minte” şi „noi însă avem mintea lui Hristos”. Slavă Domnului! 

Să citim acum în Romani. Voi citi din greacă, începând cu versetul 24 din capitolul şapte. Vă aduceţi 
aminte că de la versetul 10 până la 24 este vorba despre această luptă: binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac; 
ci răul pe care-l urăsc, pe acela îl fac. Găsesc legea aceasta,când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. 
Văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii 
păcatului, care este în mădularele mele. În această luptă carnea deţine controlul şi duce mintea după ea, 
împlinind dorinţele cărnii şi ale minţii. Dar: 

„O nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?... Mulţumiri fie aduse lui 
Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!... Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu; dar cu 
firea pământească (cu carnea), slujesc legii păcatului. Acum, dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în 
Hristos Isus, care nu umblă după îndemnurile cărnii, ci după Duhul. În adevăr, legea Duhului de viaţă în 
Hristos Isus, m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. Căci întrucât legea era lipsită de putere, prin aceea că 
era slabă în carne, Dumnezeu, trimiţând pe singurul Său Fiu în asemănarea cărnii păcatului şi pentru păcat, a 
condamnat păcatul în carne, pentru ca cerinţa legii să fie împlinită în noi, care nu umblăm după carne, ci 
după Duhul. Căci mintea firească este moarte, dar mintea Duhului (una este mintea condusă de carne, 
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cealaltă este mintea condusă de Duhul) este viaţă şi pace. Fiindcă mintea firească este vrăjmăşie faţă de 
Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt fireşti 
nu pot să placă lui Dumnezeu. Dar voi nu sunteţi fireşti, ci duhovniceşti (în Duhul), dacă Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte într-adevăr în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui: dar dacă 
Hristos este în voi, corpul este mort, datorită păcatului, dar este viaţa Duhului, din pricina neprihănirii.” 

Mintea noastră a consimţit la păcat. Noi am simţit ademenelile cărnii şi mintea noastră a cedat în faţa 
lor. Minţile noastre au consimţit şi au făcut voia şi dorinţele cărnii, împlinind astfel dorinţele cărnii şi ale 
minţii. Carnea conduce şi minţile noastre o urmează, şi cu trupul slujesc legii păcatului. Dacă ar fi posibil ca 
mintea să conducă, atunci ar fi slujită Legea lui Dumnezeu. Dar pentru că minţile noastre au cedat, s-au 
supus păcatului, au devenit şi ele păcătoase şi slabe şi sunt conduse de puterea păcatului prin carne. 

Carnea lui Isus Hristos a fost carnea noastră şi în ea a fost tot ce este în carnea noastră – toate 
tendinţele spre păcat ce există în carnea noastră au existat în carnea Lui, atrăgându-L să consimtă la păcat. Să 
presupunem că El ar fi consimţit cu mintea să păcătuiască. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Mintea Lui ar fi 
devenit coruptă şi atunci ar fi dobândit şi El aceleaşi pasiuni ca noi. Dar în acest caz, ar fi fost păcătos, ar fi 
fost înrobit păcatului , iar noi toţi am fi fost pierduţi – totul ar fi fost pierdut. 

Citesc din ediţia nouă a cărţii „Viaţa lui Isus”, referitor la acest subiect: 
„Este adevărat că Isus a spus despre Sine, cu o anumită ocazie, „vine stăpânitorul lumii acesteia, dar 

nu are nimic în mine”. Ioan 14:30. Satana găseşte în inimile oamenilor slăbiciuni prin care poate câştiga un 
loc unde să-şi pună piciorul: anumite dorinţe păcătoase sunt îndrăgite, prin mijlocirea cărora ispitele lui îşi 
vor arăta puterea”. 

De unde porneşte Satana ispitirea? Din carne. Satana ajunge la minte prin carne; Dumnezeu ajunge la 
carne prin minte. Prin aceste mijloace - prin pofta cărnii, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, prin ambiţia de a 
avea onoarea şi respectul oamenilor şi al lumii – prin acestea Satana ne atrage, ne atrage minţile ca să cedăm. 
Minţile noastre răspund şi noi îndrăgim acel lucru. Prin acest mijloc ispitele lui îşi arată puterea. Şi păcătuim. 
Dar înainte ca atracţia cărnii să fi fost îndrăgită, nu este vorba de păcat. Este ispită, dar nu este păcat. Orice 
om este ispitit când este atras astfel şi momit, iar când pofta zămisleşte, când dorinţa este îndrăgită, dă 
naştere păcatului, şi păcatul când este înfăptuit aduce moartea. 

Noi îndrăgim anumite dorinţe păcătoase, şi prin ele ispitele celui rău îşi manifestă puterea. Dar el nu a 
putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu, prin care să poată obţine vreo biruinţă. Isus nu a Şi-a dat 
consimţământul păcatului. Nici măcar printr-un gând nu a putut fi făcut să cedeze puterii ispitei. 

Observaţi că biruinţa vine acolo unde este şi terenul de luptă: pe linia frontului dintre carne şi minte. 
Lupta este dusă pe tărâmul gândurilor. Vreau să spun lupta împotriva cărnii, este dusă întotdeauna şi victoria 
este câştigată în sfera gândurilor. De aceea, Isus Hristos a venit exact în aceeaşi carne cu a noastră, dar cu o 
minte care şi-a păstrat integritatea împotriva oricărei ispite, împotriva oricărei provocări spre păcat – o minte 
care nu a consimţit niciodată să păcătuiască – nu, niciodată, nici măcar în cea mai slabă umbră de gând 
imaginabilă. 

Şi în felul acesta El a adus acea minte divină fiecărui om de pe pământ. De aceea, fiecare om, prin 
alegere şi datorită alegerii, poate avea acea minte divină care învinge păcatul în carne. Traducerea Young a 
versetului 1Ioan 5:20 este: „Ştiţi că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat o minte”. Traducerea germană 
spune la fel, iar cea greacă de asemenea – „ne-a dat o minte”. Fiţi siguri că ne-a dat. Pentru aceasta a venit. 
Noi aveam mintea firească, mintea care îl urmează pe cel rău, şi care se supune cărnii. Ce anume a înrobit 
mintea Evei? Ea a văzut că pomul era bun de mâncat. Nu era deloc bun pentru aşa ceva. Apetitul, pofta 
cărnii, dorinţa cărnii, au preluat conducerea. Ea a luat din pom şi a mâncat. Apetitul a condus şi a înrobit 
mintea – a rezultat o minte a cărnii, şi această minte este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, şi vine de la 
Satana. În Isus Hristos această minte este distrusă de mintea divină pe care El a adus-o în carne. Prin această 
minte divină El a pus vrăjmăşia sub picioare şi o ţine acolo. Prin această minte El a osândit păcatul în carne. 
Aşadar, aici este biruinţa noastră. În El este biruinţa noastră, şi totul este să avem acea minte care era şi în El. 

Vrăjmăşia a intrat în lume de la început, când Satana l-a făcut pe om sclav al lui şi i-a înrobit mintea. 
Dumnezeu însă a spus: „vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei”. Cine era 
sămânţa femeii? Hristos. „Aceasta (sămânţa femeii) îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi” capul? Nu, nu. „Tu 
îi vei zdrobi călcâiul”. Singurul lucru pe care cel rău l-a putut face faţă de Hristos, a fost să-I prezinte 
atracţiile cărnii, să-L ispitească în carne. El nu a putut să-I atingă mintea. Dar Hristos atinge mintea satanică, 
în care consistă vrăjmăşia, şi o zdrobeşte. Totul este relatat în cartea Genezei. 

Binecuvântarea este că Satana poate lucra acum doar asupra cărnii. El poate stârni dorinţele carnale, 
dar mintea lui Hristos veghează şi spune: nu, nu. Legea lui Dumnezeu este cea care este respectată, iar trupul 
firesc trebuie să se supună. 

Ar trebui să urmărim acest gând în continuare. Şi să o facem atât cât găsim în el binecuvântare, 
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bucurie şi mântuire pentru orice suflet. „Să fie în voi aceeaşi minte care era şi în Hristos Isus”. Această minte 
înfrânge păcatul în trupul păcătos. După făgăduinţa Lui, suntem făcuţi părtaşi de natură dumnezeiască. 
Divinitatea şi omenescul se unesc din nou când mintea divină a lui Isus Hristos rămâne în trupul omenesc 
prin credinţa dumnezeiască a lui Isus. Lăsaţi-le să se unească în voi, şi bucuraţi-vă pentru aceasta tot mai 
mult până în veşnicie. 

Aşadar, mintea pe care o avem este mintea firească, a cărnii. Ea este sub stăpânirea cărnii, şi am 
primit-o de la cine? De la Satana. De aceea, este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu. Această minte a Satanei 
este o minte a eu-lui, ce pune întotdeauna eu-l în locul lui Dumnezeu. Dar Hristos a venit să ne aducă o altă 
minte. Când avem mintea Satanei şi carnea stăpâneşte, slujim legii păcatului. Dumnezeu ne poate arăta 
Legea Sa, noi putem consimţi la faptul că este o lege bună, putem dori să o împlinim şi face chiar făgăduinţe 
şi angajamente că vom face aşa, „dar văd în mădularele mele (în carnea mea), o altă lege, care se luptă 
împotriva legii primite de mintea mea (împotriva dorinţei minţii mele căreia îi place legea lui Dumnezeu), şi 
mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine!”. Dar Hristos vine şi ne 
aduce o altă minte – mintea Duhului – şi ne-o dă. El ne dă o minte, şi avem mintea Lui prin Duhul Său cel 
Sfânt. Apoi, şi datorită acestei minţi – mintea Duhului, mintea lui Hristos pe care ne-o dă, - Legea lui 
Dumnezeu este slujită. Slavă Domnului. 

Observaţi diferenţa. În capitolul şapte din Romani este descris omul în care carnea stăpâneşte şi 
conduce mintea pe cărări greşite, chiar împotriva voinţei omului. În 1Cor.9:26-27, este descris omul în care 
mintea deţine controlul. Acesta este creştinul. Mintea stăpâneşte asupra trupului, iar trupul se supune, şi este 
ţinut în supunere. De aceea este scris în alt loc (Rom.12:2): 

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre”. 
În limba greacă se spune exact aşa: „dacă este cineva în Hristos, este o creaţie nouă”, este o nouă 

creatură – nu un om vechi schimbat, ci unul făcut din nou. Şi acesta nu are o minte veche schimbată, ci o 
minte nou creată. Aceasta este mintea lui Hristos lucrată în noi prin Duhul lui Dumnezeu, care ne dă mintea 
lui Hristos, dând naştere în noi, şi pentru noi, unei minţi cu totul noi. 

Acest lucru este arătat în Romani, capitolul opt: „Cei care sunt fireşti gândesc lucrurile cărnii”, pentru 
că ei fac faptele cărnii, mintea urmează păcatului. „Dar cei ce sunt duhovniceşti, (gândesc) lucrurile 
Duhului”. Şi „dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui”. Cel care ne aduce mintea lui Hristos, este 
Duhul Sfânt. Cu adevărat, Duhul lui Dumnezeu ni-L aduce pe Însuşi Isus Hristos. Prin Duhul Sfânt, prezenţa 
personală, reală, a lui Hristos este cu noi şi locuieşte în noi. Poate Duhul Sfânt să ni-L aducă pe Hristos fără 
să ne aducă şi mintea lui Hristos? Sigur că nu. Aşadar, este în natura lucrurilor că Hristos a venit în lume ca 
să ne dea mintea lui Hristos. 

Să vedem în continuare ce L-a costat să facă aceasta, şi cum a făcut-o. Mintea cărnii este gândirea 
lucrurilor eu-lui. Ea este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, şi este controlată prin intermediul cărnii. Isus 
Hristos a venit şi El în această carne – Cel slăvit, Cel care a făcut lumile, Cuvântul lui Dumnezeu – a fost 
făcut carne, şi anume carnea noastră. Şi El, Cel divin care era în cer, a venit în carnea noastră păcătoasă. 
Totuşi Cel divin, în carnea păcătoasă nu a manifestat niciodată, nici un pic din Eu-l Său divin ca să reziste 
ispitelor ce erau în carne, ci S-a dezbrăcat de Sine. 

Studiem acum acelaşi subiect pe care îl studiem de trei sau patru ani, şi în care Dumnezeu ne-a 
condus, lucru pentru care mă bucur. De trei sau patru ani studiem acest text: „să fie în voi mintea care era şi 
în Hristos Isus”, şi care L-a golit de Sine. Această minte trebuie să fie în noi, dacă vrem să fim goliţi de eu-l 
nostru, întrucât noi înşine nu ne putem alunga pe noi înşine. Numai divinitatea poate face aceasta. Este ceva 
ce ţine de infinit. Poate mintea Satanei să se îndepărteze pe ea însăşi din ea? Nu. Poate mintea care este în 
noi, o minte a eu-lui, să alunge eu-l din ea? Nu Eu-l nu poate face aceasta. Isus Hristos, Cel divin, Cel infinit, 
a venit, persoana Lui divină, în aceeaşi carne ca a noastră, fără a îngădui puterii Lui divine, Lui personal, să 
fie manifestat nici măcar o dată atunci când a rezistat în faţa tuturor ispitelor, momelilor şi atracţiilor cărnii. 

Aşadar, ce anume a învins păcatul şi L-a ţinut ca să nu păcătuiască? Puterea lui Dumnezeu, Tatăl, L-a 
ţinut. Cu ce ne ajută aceasta pe noi? Iată cu ce ne ajută. Noi nu ne putem alunga singuri pe noi, dar mintea lui 
dumnezeiască pătrunde în noi, şi prin acea putere dumnezeiască ne putem goli de eu-l nostru cel rău, şi apoi 
prin aceeaşi putere dumnezeiască, mintea lui Isus Hristos, a lui Dumnezeu Tatăl, ne păzeşte de puterea 
ispitei. Astfel Hristos, dezbrăcându-se de Sine, de El Cel neprihănit, ne dă puterea prin care şi noi suntem 
dezbrăcaţi de noi, care suntem răi. În felul acesta a distrus El, în carnea Lui, vrăjmăşia, şi a făcut posibil ca 
vrăjmăşia să fie distrusă şi în voi şi în mine. 

Vedeţi aceasta? Ştiu că se cere o gândire foarte adâncă, şi ştiu că atunci când veţi stărui asupra acestui 
gând până când îl veţi vedea limpede, mintea nu va putea merge mai departe. Aici ajungem în faţa tainei lui 
Dumnezeu, şi intelectul uman, finit, trebuie să se oprească şi să spună: „acesta este un teren sfânt”. Este 
dincolo de puterea mea de înţelegere. Nu pot merge mai departe. Mă predau lui Dumnezeu. 
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[Întrebare: Nu a depins Hristos de Dumnezeu ca să-L păzească? Răspuns: Ba, da. Exact aceasta o 
spun.] 

Hristos a depins în permanenţă de Tatăl. Hristos Personal, Cel care a făcut lumea, a fost încontinuu în 
această carene păcătoasă, a voastră şi a mea, pe care a îmbrăcat-o. Cel care a creat lumea, a fost prezent tot 
timpul, dar nu Şi-a îngăduit niciodată să Se manifeste sau să facă ceva din tot ce a fost făcut. El, Personal, a 
fost ascuns, dar când toate aceste ispite au venit asupra Lui, El le-ar fi putut anihila pur şi simplu prin 
afirmarea – în dreptate – a Persoanei Lui Divine. Dacă ar fi făcut însă aşa, noi am fi fost ruinaţi. Să se afirme 
pe Sine, să-Şi permită să Se manifeste, fie chiar şi în neprihănire, ne-ar fi dus la ruină, deoarece noi, care 
suntem cu totul răi, nu am fi avut în faţa ochilor noştri nimic altceva decât exemplul unei manifestări a eu-
lui. Puneţi în faţa oamenilor, care sunt răi, exemplul manifestării eu-lui, fie chiar în dreptate divină, ca un 
exemplu care trebuie să fie urmat, şi nu veţi face altceva decât veţi întări şi mai mult oamenii în egoismul lor 
şi în răutatea acestui egoism. De aceea, pentru ca noi, care suntem conduşi de eu-l nostru rău, să putem fi 
eliberaţi de acest eu, Cel divin, Cel Sfânt, a renunţat la Sine, S-a predat lui Dumnezeu, a anihilat orice 
manifestare a persoanei Lui neprihănite. Şi a făcut-o, păstrându-Se ascuns tot timpul, şi lăsând totul, cu totul, 
în seama Tatălui, ca Tatăl să-L susţină împotriva ispitelor. Isus a fost biruitor prin harul şi puterea Tatălui, 
care a venit la El răspunzând încrederii pe care Şi-a pus-o în El, şi după ce El S-a dezbrăcat de Sine. 

Aici suntem noi. În felul acesta vine la voi şi la mine. Suntem ispitiţi, suntem încercaţi, şi întotdeauna 
avem ocazia să ne afirmăm noi înşine şi să facem ceva ca lucrurile să se mişte. Avem de-a face cu sugestii 
care spun că cutare şi cutare lucruri sunt „prea mult chiar şi pentru un creştin să le suporte”, şi că „umilinţa 
creştină nu trebuie să meargă atât de departe”. Vă loveşte cineva peste obraz, sau vă strică maşina sau 
sculele, sau poate aruncă cu pietre asupra sălii de adunare. Satana vine cu sugestia:. „ia măsuri. Du-l în faţa 
legii. Creştinii nu trebuie să suporte astfel de lucruri în lume. Nu este corect”. Şi vine răspunsul tău: „aşa 
este. Nu trebuie să se mai întâmple aşa ceva. Îi vom da o lecţie acestui individ.” 

Da, şi poate că o faceţi. Dar ce este aceasta? Este apărare de sine. Este replica eu-lui. Nu. Renunţaţi la 
eu-l vostru care este rău. Lăsaţi ca Dumnezeu să se ocupe de problemă. „Răzbunarea este a Mea; Eu le voi da 
răsplata”, zice Domnul. Aşa a făcut Isus Hristos. A fost scuipat, a fost batjocorit, a fost lovit peste faţă, a fost 
tras de păr; I S-a pus o coroană de spini pe cap şi, în bătaie de joc I S-au închinat, zicând „Trăiască Împăratul 
Iudeilor”. L-au legat la ochi, apoi L-au lovit, strigând: „profeţeşte, cine Te-a lovit?” Toate acestea I le-au 
făcut. Şi, în natura Lui umană, a răbdat totul, deoarece Eu-l Său dumnezeiesc era ţinut ascuns. 

Credeţi că Lui nu I s-a insinuat să facă ceva ca să împrăştie acea mulţime dezlănţuită? Să dea drumul 
unei singure manifestări a dumnezeirii Lui prin care să măture toată acea adunătură? Satana era de faţă ca să-
I facă tocmai astfel de sugestii. Dar ce-a făcut El? El a stat aşa, lipsit de apărare, ca Miel al lui Dumnezeu. 
Nu a existat nici o afirmare a dumnezeirii Lui, nici un semn al ei – era doar omul, care a lăsat totul în seama 
lui Dumnezeu, să facă ce-I va plăcea să facă. El a spus lui Pilat: „nu ai fi avut nici o putere asupra Mea, dacă 
nu ţi-ar fi fost dată de sus”. Aceasta este credinţa lui Isus. Şi despre această credinţă vorbeşte profeţia când 
spune: „aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. Noi trebuie să 
avem această credinţă dumnezeiască a lui Isus, care ni se dă în dar prin mintea pe care ne-o dă El. Această 
minte pe care mi-o dă va exercita în mine aceeaşi credinţă pe care a exercitat-o în El. În felul acesta păzim 
credinţa lui Isus. 

Acesta a fost Isus – prin predarea Lui de Sine, El, ca Dumnezeu, S-a ţinut ascuns şi a refuzat să se 
manifeste chiar şi în timpul celor mai teribile ispite – şi Spiritul Profeţiei ne spune că ceea ce a fost adus 
asupra Lui în noaptea trădării Sale au fost lucruri dintre cele mai greu de suportat pentru natura umană. Dar 
El, reţinându-şi divinitatea, a făcut natura umană să suporte prin puterea Tatălui, care L-a păzit de păcătuire. 
În felul acesta, El ne aduce aceeaşi minte dumnezeiască, aceeaşi putere divină, şi atunci când suntem 
batjocoriţi, când suntem loviţi peste faţă, când suntem scuipaţi, când suntem persecutaţi, aşa cum a fost El – 
cum în curând vom fi – acea minte divină care era în El şi care ne-a fost dată, ne va ţine ascuns eu-l nostru 
firesc, eu-l nostru păcătos, şi vom lăsa totul în seama lui Dumnezeu. După aceea, Tatăl ne va păzi pe noi în 
El, aşa cum ne-a păzit şi atunci pe noi în El. Aceasta este biruinţa noastră. În felul acesta a distrus El 
vrăjmăşia pentru noi. Şi în El este distrusă şi în noi. Slavă Domnului. 

Voi citi în continuare un fragment din Spiritul Profeţiei, care ne va ajuta în înţelegerea acestui subiect. 
Voi citi mai întâi dintr-un articol publicat în Review and Herald din iulie 5, 1887. Este bine ca aceste 

pasaje să fie incluse în Buletin împreună cu această lecţie, întrucât toţi vor putea intra în posesia ei, şi toţi vor 
putea avea certitudinea că paşii pe care i-am urmat în studiul nostru sunt cei buni: 

„Apostolul a vrut să atragă atenţia de la noi asupra Autorului mântuirii noastre. El ne prezintă cele 
două naturi ale Sale: cea umană şi cea divină. „El, care a avut chipul lui Dumnezeu, nu a găsit ca un lucru de 
apucat să fie egal cu Dumnezeu”. El era „strălucirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui”. Cât despre natura 
umană, El „la înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte”. De bună 
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voie Isus a luat natura umană. A fost actul Său, făcut cu consimţământul Său. El Şi-a îmbrăcat divinitatea în 
omenesc. Deşi era tot timpul Dumnezeu, nu S-a manifestat ca Dumnezeu. A acoperit strălucirea Dumnezeirii 
care atrăsese închinarea şi admiraţia universului lui Dumnezeu. Era Dumnezeu pe pământ, dar a renunţat la 
chipul lui Dumnezeu, luând în locul acestuia chipul şi forma omului. Pentru noi, S-a făcut sărac, ca noi prin 
sărăcia Lui să putem fi îmbogăţiţi. Şi-a lăsat slava Sa şi maiestatea. Deşi era Dumnezeu, a abandonat pentru 
o vreme slava chipului de Dumnezeu. Cu toate că a umblat printre oameni în sărăcie, răspândindu-şi 
binecuvântările pretutindeni pe unde umbla, la cuvântul Lui legiuni de îngeri ar fi înconjurat pe 
Răscumpărătorul lor şi I-ar fi adus închinarea lor.” 

„Când Petru, în noaptea trădării lui Isus, s-a împotrivit soldaţilor şi a ridicat sabia, tăind urechea 
slujitorului marelui preot, Isus a zis: „pune-ţi sabia la locul ei. Nu ştii că Eu aş putea să chem douăsprezece 
legiuni de îngeri?” 

„Dar El a umblat pe pământ nerecunoscut şi nemărturisit de creaturile Lui, decât cu câteva puţine 
excepţii. Atmosfera în care umbla era infectată de păcat şi blesteme, în loc de imnuri de laudă. Partea lui era 
sărăcia şi umilinţa. Umblând încoace şi încolo, în misiunea Lui de a da pe faţă mila şi a vindeca pe bolnavi, 
de a ridica pe cei apăsaţi, rareori auzea câte o voce solitară numindu-L binecuvântat, şi mai marii naţiunii L-
au tratat cu dispreţ.” 

„Ce contrast între aceasta şi belşugul slavei, bogăţia de laude care se revărsau din guri nemuritoare, 
milioanele de voci ale universului ce cântau imnuri de adoraţie. Dar El S-a umilit şi a luat asupra lui starea 
muritoare. Ca membru al familiei umane, a fost muritor, dar ca Dumnezeu era izvorul vieţii lumii. Ar fi 
putut, ca persoană divină, să se împotrivească morţii şi să refuze să intre sub stăpânirea ei, dar El de bună 
voie Şi-a dat viaţa, pentru ca, făcând astfel, să poată da viaţă, să facă posibilă nemurirea. El a purtat păcatele 
lumii şi a îndurat pedeapsa care a căzut ca un munte peste sufletul Său dumnezeiesc. Şi-a depus viaţa ca 
jertfă, pentru ca omul să nu moară pentru vecie. A murit nu pentru că a fost constrâns să moară, ci din voinţa 
Lui.” 

„Aceasta a fost umilinţă. Întregul tezaur al cerului a fost revărsat într-un singur dar, pentru a salva 
omul căzut. El a adus în natura Sa umană toate energiile dătătoare de viaţă de care fiinţele umane au nevoie 
şi pe care trebuie să le primească.” 

Şi le aduce şi acum în natura mea umană, în natura voastră umană, şi este alegerea noastră ca prin 
Duhul lui Dumnezeu să avem prezenţa Lui dumnezeiască ce ne eliberează de noi înşine şi face să se 
manifeste Dumnezeu în locul eu-lui nostru. 

„Uimitoare unire între om şi Dumnezeu! El Şi-ar fi putut ajuta natura Lui umană să nu simtă efectele 
distructive ale bolii, revărsând vitalitate şi vigoare neatinsă de decădere din natura Sa divină spre cea umană. 
Dar El S-a smerit pe Sine prin faptul că a luat natura omului. A făcut aceasta ca Scriptura să poată fi 
împlinită. Trebuia ca Fiul lui Dumnezeu să cunoască toţi paşii pe care trebuia să-I coboare pe calea umilinţei 
Sale pentru a face ispăşire pentru păcatele unei lumi chinuite şi condamnate. Ce umilinţă a fost aceasta!I-a 
umplut de uimire pe îngeri! Limba nu poate niciodată să o descrie; imaginaţia nu poate să o cuprindă.” 

Dar noi putem să o primim ca pe o binecuvântare, să ne bucurăm de rezultatul binefăcător al acestui 
fapt pentru toată veşnicia, şi Dumnezeu ne va da o veşnicie în care să putem înţelege toată însemnătatea 
cuprinsă aici. 

„Cuvântul cel nemuritor a acceptat să fie făcut trup. Dumnezeu a devenit om”. A devenit om. Ce sunt 
eu? Om. Ce sunteţi voi? Oameni. El a devenit noi, şi Dumnezeu cu El este Dumnezeu cu noi. 

„Dar El a coborât încă şi mai jos”. Mai jos de atât? Da, domnilor. 
„Omul acesta”, adică Hristos, „a trebuit să se umilească şi ca om.” Pentru că noi avem nevoie să ne 

umilim. Isus nu Şi-a umilit doar divinitatea Lui, ci când a devenit om El S-a smerit şi în natura umană, pentru 
ca şi noi să ne putem smeri înaintea lui Dumnezeu. El, fiind Dumnezeu, S-a dezbrăcat de Sine şi a devenit 
om, apoi, ca om, S-a umilit pe Sine pentru ca şi noi să ne putem umili. Toate acestea le-a făcut pentru ca 
salvarea noastră să fie posibilă. În aceasta stă salvarea noastră. Nu este acesta un motiv să ne bucurăm zi şi 
noapte, plini de mulţumire pentru toate acestea, ca nişte creştini adevăraţi? 

„Dar El a coborât încă şi mai jos. Omul acesta a trebuit să se umilească şi ca om suportând insulta, 
ocara, acuzaţiile nedrepte şi abuzul. Părea să nu fie nici un loc sigur pentru El, pe pământul creat de El. A 
trebuit să fugă dintr-un loc în altul, pentru siguranţa propriei Lui vieţi. A fost trădat de unul dintre ucenicii 
Săi, iar unul dintre cei mai plini de râvnă urmaşi ai Săi s-a lepădat de El. A fost batjocorit, a fost încoronat cu 
o coroană de spini, a fost biciuit şi a fost forţat să poarte povara crucii. El nu a fost insensibil la această 
ruşine şi înjosire. S-a supus tuturor acestora măcar că, oh, a simţit amărăciunea aşa cum nici o altă fiinţă nu o 
poate simţi! El era curat, sfânt, nepătat, totuşi a fost tratat ca un criminal. Iubitul Răscumpărător a coborât 
din poziţia cea mai înaltă. Pas cu pas S-a umilit până la moarte, dar ce fel de moarte! Cea mai ruşinoasă, cea 
mai crudă – moartea pe cruce ca un făcător de rele. Nu a murit ca un erou în ochii lumii, încărcat cu onoruri 
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ca cei care mor în luptă. A murit ca un criminal condamnat, atârnat între cer şi pământ – a murit o moarte 
chinuitoare a ruşinii îndelungate, expus batjocurilor şi ironiei unei mulţimi decăzute, împovărate de crime şi 
răutate. „Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de mine, scot limba şi dau din cap”. Ps.22:7. A fost socotit în rândul 
călcătorilor de lege, iar rudele lui de sânge L-au renegat. Dar mama Lui asista la umilire şi El a fost silit să 
vadă sabia care străpungea inima ei. A îndurat crucea şi a dispreţuit ruşinea. Le-a socotit de mică importanţă 
faţă de rezultatele lucrării Lui nu numai în favoarea acestei frânturi de lume, ci în favoarea întregului univers 
– a fiecărei lumi create de Dumnezeu. 

Hristos trebuia să moară ca înlocuitor al omului. Omul era un criminal aflat sub sentinţa de condamnat 
la moarte datorită călcării Legii lui Dumnezeu, ca trădător şi rebel; de aceea Înlocuitorul omului trebuia să 
moară ca un răufăcător, întrucât era în locul trădătorilor, cu toată povara lor de păcate asupra sufletului Său 
divin. Nu era îndeajuns ca Isus să moară pentru a împlini cerinţele Legii călcate; trebuia să moară o moarte 
ruşinoasă. Profetul spune lumii cuvintele Lui: „Nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări”! 

„Dacă luăm în considerare toate acestea, putem avea vreun pic de înălţare de sine? Dacă oamenii se 
gândesc la viaţa, umilirea şi suferinţele lui Hristos, îşi mai pot ridica cu mândrie capetele ca şi cum ei nu 
trebuie să suporte nici o ruşine, nici o încercare, nici o umilinţă? Eu spun urmaşilor lui Hristos: priviţi la 
Calvar şi ruşinaţi-vă de gândurile voastre ca dau atâta importanţă eu-lui vostru. Toată această umilire a 
Maiestăţii cerului s-a întâmplat pentru omul vinovat şi condamnat. Maiestatea cerului a coborât tot mai jos în 
umilinţa Sa, până când nu a fost mai jos unde să coboare pentru a ridica omul din necurăţia lui morală.” 

Cât de jos trebuie să fi fost noi dacă, pentru a ne ridica din necurăţia morală, a trebuit să păşească mai 
jos şi tot mai jos până când nu a fost mai jos unde să coboare? Gândiţi-vă la aceasta şi veţi vedea cât de jos 
eram! Toate acestea au fost făcute pentru voi, care vă luptaţi pentru supremaţie, vă trudiţi să obţineţi laudele 
oamenilor şi să fiţi înălţaţi – pentru voi cărora vă este teamă că nu veţi primi toate laudele şi toată stima ce vi 
se cuvin din partea oamenilor! Seamănă aceasta cu Hristos? 

„Să fie în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus. El a murit ca să facă o ispăşire şi să fie un 
model pentru oricine vrea să fie ucenic al Său. Mai este loc pentru egoism în inimile voastre? Şi cei care nu 
şi-au luat ca model pe Isus, vor lăuda ei meritele voastre? Nu aveţi nici un merit, în afara celor care sunt în 
Isus Hristos. Mai puteţi arbora mândria după ce aţi văzut Dumnezeirea umilindu-Se, şi apoi, ca om, 
înjosindu-Se până când, ca om nu era adâncime mai mare unde putea să coboare? Uimiţi-vă ceruri şi 
înfioraţi-vă, voi, locuitori ai pământului, şi răspundeţi la fel Domnului vostru! 

Câtă luptă, câtă răutate, câtă formalitate şi mândrie, câte eforturi sunt făcute pentru a înălţa omul şi 
pentru a se slăvi pe sine, în timp ce Domnul slavei S-a umilit, a suferit agonia şi moartea ruşinoasă pe cruce, 
pentru noi. 

Cine învaţă de la Model, blândeţea şi umilinţa? Cine se străduieşte cu seriozitate să-şi stăpânească eu-
l? Cine îşi ia crucea şi-L urmează pe Isus? Cine luptă împotriva îngăduinţei de sine? Cine se hotărăşte în mod 
serios şi cu toate puterile să învingă trăsăturile satanice, cum sunt invidia, gelozia, bănuiala rea, curăţind 
templul sufletului de orice murdărie şi deschizând uşa inimii, ca Isus să poată intra? Fie ca aceste cuvinte să 
impresioneze minţile celor care le citesc, în aşa fel încât să poată cultiva harul umilinţei, să poată fi altruişti 
şi mai dispuşi să considere pe alţii mai presus de ei înşişi, şi având mintea şi spiritul lui Hristos să-şi poarte 
poverile unii altora. O, dacă am putea să le scriem în profunzimea inimilor noastre, pe măsură ce 
contemplăm marea înjosire şi umilinţă în care a coborât Fiul lui Dumnezeu, încât să putem deveni părtaşi ai 
naturii dumnezeieşti!” 

Citesc acum câteva rânduri din paginile introductive ale noii ediţii a cărţii „Viaţa lui Isus”. 
„Pentru a aduce la îndeplinire marea lucrare de răscumpărare, Răscumpărătorul trebuia să ia locul 

omului căzut. Împovărat cu păcatele lumii, El trebuia să treacă pe acolo pe unde Adam s-a poticnit. Trebuia 
să-şi înceapă lucrarea exact de acolo unde Adam dăduse greş, şi să suporte o încercare de acelaşi caracter, 
dar infinit mai severă decât cea care l-a înfrânt pe Adam. Este imposibil omului să înţeleagă pe deplin 
ispitele cu care a ispitit Satana pe Mântuitorul nostru. Orice ademenire a răului, căreia oamenii găsesc că este 
atât de greu să i se opună, a fost pusă înaintea Fiului lui Dumnezeu, într-o măsură cu atât mai mare, cu cât 
caracterul Său era mult superior omului căzut. 

Când Adam a fost abordat de ispititor, era neatins de păcat. El era înaintea lui Dumnezeu în toată 
puterea unui omenesc desăvârşit, cu toate organele şi facultăţile fiinţei sale pe deplin dezvoltate şi echilibrate 
în mod armonios. Era înconjurat de tot felul de frumuseţi, şi zi de zi comunica cu sfinţii îngeri. Ce contrast 
între această fiinţă perfectă şi cel de al doilea Adam când a intrat în pustia dezolantă pentru a se confrunta cu 
Satana. Timp de patru mii de ani omenirea a descrescut atât la înfăţişare, cât şi în tărie fizică, iar ca valoare 
morală s-a deteriorat. Pentru a ridica omul căzut, Hristos trebuia să ajungă la el acolo unde se afla. De aceea 
a îmbrăcat natura umană şi a purtat infirmităţile şi degenerarea omenirii. S-a umilit până în cele mai de jos 
adâncuri ale suferinţei omeneşti, ca să poată simţi împreună cu omul şi să-l poată salva din degradarea în 
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care l-a aruncat păcatul. 
„Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate, şi care voia să ducă pe mulţi fii la 

slavă, să desăvârşească prin suferinţe pe Căpetenia mântuirii lor”. Evrei 2:10. „Şi după ce a fost făcut 
desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice”. Evrei 5:9. „Prin urmare, a 
trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un 
mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele poporului. Şi prin faptul că El 
însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi”.Evrei 2:17,18. „Căci n-
avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca 
şi noi, dar fără păcat”. Evrei 4:15. 

Este adevărat că cu o anumită ocazie, Hristos a spus despre Sine: „vine stăpânitorul lumii acesteia. El 
n-are nimic în Mine”. Ioan 14:30. Satana găseşte în inimile omeneşti anumite lucruri prin care poate câştiga 
un loc unde să-şi pună piciorul; o anumită dorinţă păcătoasă îndrăgită este mijlocul prin care ispitele îşi vor 
manifesta puterea. Dar în Fiul lui Dumnezeu nu a găsit nimic prin care să poată câştiga victoria. Isus nu a 
consimţit în faţa păcatului. Nici măcar printr-un singur gând nu a putut fi făcut să intre sub puterea ispitelor 
Satanei. Totuşi despre Hristos este scris că a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi. Mulţi susţin că datorită 
naturii pe care o avea Hristos, era imposibil ca ispitele Satanei să-L poată slăbi sau învinge. În cazul acesta, 
Hristos nu ar fi putut să fie pus în locul lui Adam, nu ar fi putut păşi pe terenul pe care s-a împiedicat şi a 
căzut Adam; nu ar fi putut câştiga biruinţa pe care Adam nu a reuşit să o câştige. Dacă nu ar fi fost încercat 
în problema în care a fost încercat Adam, nu ar fi putut răscumpăra eşecul lui Adam. Dacă omul are în vreun 
fel de suportat o luptă mai grea în încercare decât a avut Isus, atunci Hristos nu-l poate ajuta când este ispitit. 
Hristos a luat asupra Sa omenescul cu toate obligaţiile acestui act. El a luat natura omului cu posibilitatea de 
a cădea sub ispită, şi s-a bazat pe puterea divină pentru sprijin. 

Unirea divinului cu omenescul este una dintre cele mai mari taine, precum şi cel mai preţios adevăr al 
planului de mântuire. Despre această taină vorbeşte Pavel când spune: „Fără îndoială că mare este taina 
evlaviei: Dumnezeu a fost arătat în trup”. 1Tim.3:16. Cu toate că este imposibil pentru minţile mărginite să 
cuprindă pe deplin acest mare adevăr sau să-i cântărească întreaga semnificaţie, putem învăţa din el lecţii de 
importanţă vitală pentru noi în luptele noastre împotriva ispitei. Hristos a venit pe acest pământ ca să aducă 
omenirii putere dumnezeiască, să-l facă pe om părtaş al naturii dumnezeieşti.” 

Observaţi că ne aflăm pe un teren sigur, şi dacă s-a spus că a luat trupul nostru fără să fie însă părtaş 
pasiunilor noastre, este adevărat; este corect, deoarece mintea Sa dumnezeiască nu a consimţit niciodată să 
păcătuiască. Şi această minte ne este adusă prin Duhul Sfânt care ne este dat fără plată. 

„Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat o minte” şi noi „avem mintea lui Hristos.” „Să fie în voi 
gândul acesta care era şi în Hristos Isus”. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 18 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Vom începe şi în seara aceasta studiul nostru cu Rom.7:25: „Cu mintea slujesc Legii lui Dumnezeu”. 

Am să repet expresia pe care am folosit-o în lecţia anterioară – şi anume că domeniul gândurilor este 
domeniul în care este slujită Legea lui Dumnezeu, acolo este dusă lupta împotriva păcatului şi acolo se 
obţine biruinţa. 

Pofta cărnii, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii – sunt tendinţele spre păcat care există în carne şi care ne 
atrag – în acestea este ispita. De îndată ce dorinţa este îndrăgită, de îndată ce-i dăm consimţământul şi o 
primim în minte păstrând-o acolo, este păcat. Fie că dorinţa este transpusă în faptă sau nu, păcatul este 
înfăptuit. În minte, de fapt, noi deja ne-am bucurat de dorinţă. Consimţind dorinţei noi deja înfăptuim în gând 
acel lucru atât de mult, cât poate să ne ducă mintea. Tot ceea ce urmează după aceasta este aspectul senzitiv, 
este simţirea bucuriei pe care o dă satisfacerea cărnii. 

În cuvintele Mântuitorului este arătat acest lucru în Matei 5:27,28: 
„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime, „să nu preacurveşti”. Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o 

femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui”. 
Unicul loc în care Domnul ne poate da ajutor şi eliberare, este tocmai acel loc în care sunt gândurile, la 

rădăcina păcatului, în locul unde este conceput păcatul şi de unde porneşte. De aceea, când a fost ispitit în 
felul în care a fost – când a fost scuipat şi lovit peste faţă şi peste cap, la Ierusalim, şi când de-a lungul 
întregii Lui lucrări publice Fariseii, Saducheii, cărturarii şi preoţii în ipocrizia şi nelegiuirea lor, pe care El o 
cunoştea, făceau tot posibilul ca să-L irite şi să-L tulbure – când în mod continuu a fost încercat în felul 
acesta, mâna Lui nu s-a ridicat niciodată spre a întoarce lovitura, nici măcar nu a trebuit să ţină sub control 
vreo astfel de mişcare, pentru că nu a îngăduit nici măcar impulsul care ar fi condus la o mişcare de felul 
acesta. Totuşi El a avut natura noastră în care astfel de impulsuri sunt foarte naturale. De ce, atunci, nu s-au 
manifestat astfel de mişcări în natura noastră în El? 

Pentru motivul că El era atât de supus voinţei Tatălui încât puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt 
lucra împotriva cărnii şi ducea lupta tocmai pe terenul gândurilor cu atâta putere încât, niciodată nu a fost 
permisă zămislirea vreunui astfel de lucru nici măcar în cea mai subtilă formă de gând. Aşa se face că sub 
povara tuturor acestor insulte şi încercări mâhnitoare el a rămas atât de calm, natura noastră umană în El a 
fost atât de calmă, ca şi atunci când Duhul Sfânt în chip de porumbel a venit peste El pe malurile Iordanului. 

„Să fie în voi gândul acesta”. Nu este destul ca un creştin, după ce devine agitat şi spune câteva 
cuvinte pline de mânie sau ridică mâna cu resentimente, să-şi spună: „o, eu sunt creştin, nu trebuia să fac aşa 
sau să vorbesc aşa”. Nu. Noi trebuie să fim atât de supuşi puterii lui Dumnezeu şi influenţei Duhului Sfânt 
încât gândurile noastre să fie în totalitate controlate încât să avem biruinţa de la început şi nici măcar 
impulsul să nu apară. Atunci vom fi creştini oriunde ne-am afla şi întotdeauna, în orice circumstanţă şi fără a 
putea fi influenţaţi. Dar până când nu ajungem în această stare, nu avem siguranţa că vom da pe faţă un spirit 
creştin în orice împrejurare şi în orice vreme, în faţa oricărui fel de insultă. 

Aşa cum s-a spus în lecţia precedentă, toate cele ce s-au adunat asupra lui Hristos şi pe care El le-a 
purtat, au fost cele mai greu de suportat pentru natura umană. Iar noi, înainte de biruinţa cauzei în care 
suntem angajaţi, va trebui să trecem prin aceste lucruri cele mai greu de suportat pentru natura umană. Şi 
dacă noi nu avem lupta deja câştigată, dacă nu suntem creştini cu adevărat, nu suntem siguri că vom da pe 
faţă spiritul creştin în timpul când va fi cea mai mare nevoie de el. De fapt întotdeauna este cea mai mare 
nevoie de spiritul creştin. 

În Isus, Domnul ne-a dat puterea care ne va pune în mâna lui Dumnezeu şi ne va face să fim supuşi 
Lui astfel ca el să ne poată controla în totalitate orice gând, ca să putem fi creştini în orice timp şi în orice 
loc, „făcând rob orice gând ascultării lui Hristos”. 

„Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. Hristos locuieşte în noi şi El este Împăratul. Legea 
lui Dumnezeu, legea împărăţiei, este scrisă în inimă. Unde este Împăratul şi legea împărăţiei, acolo este 
împărăţia. În ascunzişul cel mai tainic, în cămăruţa secretă a inimii, la rădăcina, la izvorul gândurilor – acolo 
îşi aşează tronul Său Hristos; acolo Legea lui Dumnezeu este scrisă de către Duhul; acolo Împăratul îşi 
afirmă autoritatea şi îşi elaborează principiile guvernării Sale, iar aderarea la această împărăţie înseamnă 
creştinism. Astfel, tocmai în citadela sufletului, în citadela gândurilor, tocmai în acel loc, în singurul loc prin 
care poate intra păcatul – acolo Dumnezeu îşi ridică tronul; acolo îşi aşează împărăţia; acolo pune Legea 
împreună cu puterea ce face ca autoritatea legii să fie recunoscută şi principiile ei să fie împlinite în viaţă, iar 
rezultatul este pace şi numai pace întotdeauna. Această împărăţie ne-a adus-o Hristos, şi ea vine la noi în 
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mintea lui Hristos. 
Să privim mai departe acest aspect. Când Hristos a avut natura noastră, în această natură a existat 

dumnezeirea Lui, dar nu a manifestat nimic din ea în natura noastră. Ce a făcut cu dumnezeirea Lui, cu eu-l 
Său divin, în carnea noastră când a devenit noi? Eu-l său divin a fost ţinut tot timpul ascuns – îndepărtat – cu 
scopul ca eu-l nostru cel rău, satanic să poată fi ţinut ascuns – îndepărtat. Când a fost în trup, El, El Însuşi, nu 
a făcut nimic. El a zis: „De la Mine Însumi nu pot face nimic”. El era prezent tot timpul. Eu-l Său divin, Cel 
care a făcut cerurile, era acolo în trup. Dar de la început până la sfârşit El, El Însuşi nu a făcut nimic”. El 
Însuşi a fost ţinut ascuns, a fost îndepărtat de la acţiune. Cine a făcut ceea ce a fost făcut atunci în El? „Tatăl 
care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui”. – Atunci, cine a fost Cel care s-a opus puterii ispitei în 
El, în trupul nostru? Tatăl. Tatăl este Cel care L-a ţinut ca să nu păcătuiască. El a fost „ţinut prin puterea lui 
Dumnezeu” aşa cum şi noi suntem „păziţi de puterea lui Dumnezeu”. 1Petru 1:5. 

El a fost noi în trup, şi în carnea Lui toate tendinţele spre păcat au fost răscolite pentru a-L face să 
consimtă la păcat. Dar El, El Însuşi, nu s-a păzit singur de păcătuire. Dacă ar fi făcut aşa S-ar fi manifestat El 
Însuşi împotriva puterii Satanei, ceea ce ar fi distrus planul de mântuire, chiar dacă El nu ar fi păcătuit. Şi 
chiar dacă la cruce cuvintele au fost spuse în bătaie de joc, ele erau cu totul adevărate: „Pe alţii i-a mântuit 
iar pe Sine nu Se poate mântui”. El, El Însuşi a fost ţinut cu totul în afară. Isus S-a dezbrăcat de Sine, şi prin 
faptul că S-a ţinut pe Sine ascuns, a dat voie Tatălui să intre şi să lucreze împotriva cărnii păcătoase, şi să-L 
mântuiască pe El şi să ne mântuiască pe noi în El.  

Păcătoşii sunt despărţiţi de Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să se întoarcă în acel loc din trupul 
omenesc din care păcatul L-a îndepărtat. El însă nu poate veni la noi în noi înşine, întrucât noi nu putem 
suporta prezenţa Lui. De aceea a venit Hristos în trupul nostru şi Tatăl a locuit cu El. El a putut suporta 
prezenţa lui Dumnezeu în plinătatea ei, şi în felul acesta Dumnezeu a putut locui cu El în plinătatea Lui, şi 
astfel ne-a adus plinătatea lui Dumnezeu în trupul nostru.  

Hristos a venit în acest trup păcătos, dar nu a făcut nimic de la Sine împotriva ispitei şi puterii 
păcatului în trup. El S-a dezbrăcat de Sine şi Tatăl a lucrat în trupul omenesc împotriva puterii păcatului şi L-
a păzit de păcătuire. 

Este scris despre creştini că sunt „păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă”. Aceasta se face în 
Hristos. Noi ne supunem lui Hristos, Hristos locuieşte în noi şi ne dă mintea Lui. Această minte a lui Hristos 
face posibil ca eu-l nostru să stea ascuns. Mintea lui Hristos – „să fie în voi mintea aceasta care era şi în 
Hristos Isus” – ascunde eu-l nostru, care este rău, şi ne ţine pe noi ascunşi, şi ne păzeşte ca să nu ne afirmăm 
noi înşine, pentru că orice manifestare a noastră este în sine păcat. Când mintea lui Hristos ne ascunde, 
aceasta dă Tatălui libertatea de a lucra cu noi şi de a ne păzi de păcătuire. În felul acesta Dumnezeu „lucrează 
în voi şi voinţa şi înfăptuirea din buna Lui plăcere”. Tot timpul este vorba de Tatăl, Hristos şi noi. Tatăl se 
manifestă în noi prin Hristos şi în Hristos. Mintea lui Hristos ne îndepărtează pe noi şi eu-l nostru păcătos, 
păzindu-ne ca să nu ne manifestăm, pentru ca Dumnezeu, Tatăl, să Se poată uni cu noi şi să poată lucra 
împotriva puterii păcatului, păzindu-ne de păcătuire. Astfel Hristos „este pacea noastră, care din doi 
(Dumnezeu şi noi) a făcut unul, şi a dărâmat zidul de la mijloc de despărţire dintre noi; în trupul Lui a 
înlăturat vrăjmăşia … ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou, făcând astfel pace”. 
Întotdeauna este Tatăl, Hristos şi noi; noi, păcătoşii, Dumnezeu, fără păcat; Hristos uneşte pe Cel fără păcat 
cu cel păcătos şi în El Însuşi distruge vrăjmăşia, îndepărtează eu-l din noi, pentru ca Dumnezeu şi noi să 
putem fi una, şi fiind făcut astfel un singur om nou, să fie pace. Şi pacea aceasta a lui Dumnezeu care este 
mai presus de orice înţelegere vă va păzi inimile şi minţile prin, sau în, Isus Hristos. 

Nu este una dintre cele mai mari binecuvântări faptul că Domnul Isus face pentru noi aceasta şi 
rămâne în noi şi ne asigură că Tatăl ne va păzi de păcătuire tot aşa cum L-a păzit şi pe El? Fără îndoială, 
deoarece când Hristos este prezent, este cu scopul de a îndepărta din noi eu-l. Şi dacă eu-l nostru dispare, mai 
este ceva ce împiedică pe Tatăl să Se manifesteze? Când noi suntem păziţi ca să nu ne afirmăm nimic nu va 
împiedica pe Dumnezeu să se arate în trupul nostru. Aceasta este taina lui Dumnezeu: „Hristos în voi, 
nădejdea slavei”. Dumnezeu arătat în trup. Nu doar Hristos arătat în trup, ci Dumnezeu descoperit în trup. 
Când Isus a venit în lume, nu a fost Hristos Cel care S-a manifestat în trup, ci Dumnezeu, întrucât „cine M-a 
văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”. 

Hristos S-a dezbrăcat de Sine pentru ca Dumnezeu să poată fi descoperit în trup, în trupul păcătos, iar 
când El vine la noi şi locuieşte în noi, în urma alegerii noastre, ne dăruieşte acea minte dumnezeiască a Lui, 
mintea care oriunde este primită îndepărtează eu-l.. Oriunde poate găsi intrare, oriunde I se permite să 
acţioneze, mintea lui Hristos este cea care îndepărtează eu-l, distruge eu-l, îl nimiceşte. De aceea când, în 
urma alegerii noastre, primim această minte divină, rezultatul va fi cu siguranţă îndepărtarea eu-lui din noi. 
Şi de îndată ce eu-l este îndepărtat, Dumnezeu lucrează din plin şi Se dă pe faţă, în trupul acesta păcătos. 
Aici este biruinţa. Aceasta este victoria. 
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Şi astfel, cu mintea slujesc Legea lui Dumnezeu. Legea este descoperită, este împlinită, principiile ei 
strălucesc în viaţă, deoarece Legea este caracterul lui Dumnezeu manifestat în trupul omenesc, în carnea 
păcătoasă, prin Isus Hristos. Eu cred că acest gând ar trebui să ne ridice pe fiecare dintre noi deasupra puterii 
Satanei şi a păcatului. Şi o va face dacă ne predăm acestei minţi divine şi o lăsăm să rămână în noi aşa cum a 
rămas în El. O va face. 

Cuvântul care ne-a fost adresat tot mereu a fost, „Scoală-te, luminează-te”. Dar noi singuri nu ne 
putem ridica. Adevărul şi puterea lui Dumnezeu sunt cele care ne ridică. Şi nu este ceea ce am prezentat 
exact adevărul care va ridica pe om? Da, domnilor. Îl va ridica din moarte, aşa cum vom vedea înainte de a 
încheia lecţiile. A fost necesar să urmărim acest gând, ca să putem vedea cât de completă este victoria şi cât 
de sigur este că o putem avea de îndată ce ne predăm lui Hristos şi acceptăm mintea care era în El. Să 
păstrăm totdeauna în minte că lupta împotriva păcatului este dusă pe terenul gândurilor, şi că Biruitorul, Cel 
care a dus lupta şi a biruit pe acest teren în orice fel de conflict imaginabil – Acel binecuvântat vine şi îşi 
aşează tronul în citadela izvorului gândurilor, la rădăcina gândurilor inimii păcătosului care crede. Acolo îşi 
înalţă tronul, acolo plantează principiile legii Sale, şi acolo domneşte. Astfel, după cum păcatul a stăpânit 
dând moartea, tot aşa şi harul stăpâneşte. A stăpânit păcatul? Cu siguranţă. A stăpânit cu putere? Da. A 
stăpânit, a domnit. Dar, tot aşa cum păcatul a stăpânit, în acelaşi fel harul va stăpâni. Înseamnă aceasta că 
harul trebuie să stăpânească tot aşa de sigur şi cu tot atâta putere, cum a stăpânit păcatul? Mult mai mult, 
mult mai din plin, mult mai abundent, mult mai glorios. Este sigur că aşa cum păcatul a domnit în noi, când 
suntem în Isus Hristos harul lui Dumnezeu domneşte în noi mult mai mult,”pentru ca, după cum păcatul a 
stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus 
Hristos Domnul nostru”. Şi pentru că aşa stau lucrurile, putem înainta biruitori spre desăvârşire. 

De pe această culme – este corect să o numim aşa – pe care ne ridică adevărul, putem înainta 
bucurându-ne, plini de recunoştinţă, pentru ceea ce avem în El şi primind aceasta în tot sufletul. Dar până 
când Domnul nu ne duce pe această înălţime, până când nu ne aşează acolo unde El are stăpânire asupra 
citadelei, până când nu suntem siguri că El este acolo şi că noi suntem în El, toate celelalte lucruri ne par 
vagi, nedefinite, şi par a fi undeva dincolo de noi – uneori aproape de posibilitatea noastră de a le atinge şi 
tânjim să ajungem să le putem pipăi cu adevărat, să ştim că ele există cu adevărat, dar ele rămân întotdeauna 
puţin dincolo de posibilitatea noastră de a le atinge, şi rămânem nesatisfăcuţi. Însă când ne predăm pe deplin, 
în totalitate, la modul absolut, fără nici o rezervă, renunţând la întreaga lume şi la tot ce este al ei, atunci 
primim acea minte divină a Sa prin Duhul lui Dumnezeu care Îi dă în stăpânire citadela. Aceasta ne ridică pe 
acea înălţime de pe care nu numai că putem atinge acele lucruri – ci ele sunt în inimă şi ne bucurăm de ele în 
viaţă! Aşadar, în El noi le avem, le cunoaştem şi bucuria lor este aşa cum spune Petru, „de nespus şi plină de 
slavă”. 

Pentru că Domnul ne ridică pe această înălţime, şi ne va ţine acolo, haideţi să continuăm să citim şi să 
primim ceea ce avem în El. Să începem cu Romani 6:6. Acesta este versetul care intră în mod direct în 
legătură cu acest gând pe care l-am studiat în seara aceasta. „Ştim bine”. Ce ştim bine? „Ştim bine că omul 
nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El”. Bun! În Isus Hristos, în trupul Lui, a fost natura umană, 
carnea păcătoasă, răstignită? A cui? Cine era El? El a fost om; a fost noi. Atunci, a cui carne păcătoasă, a cui 
natură umană, a fost răstignită pe crucea lui Isus Hristos? – A mea. Când am acest adevăr binecuvântat foarte 
clar în inima şi în mintea mea, anume că Hristos a fost om, cu natură umană, natură păcătoasă, şi că El a fost 
eu în trup – şi pentru că şi eu am această natură, înseamnă că atunci când El a fost răstignit pe cruce, şi eu am 
fost. Natura mea umană, eu în natura umană, am fost răstignit atunci. De aceea pot spune cu toată siguranţa 
şi cu toată credinţa, „am fost răstignit împreună cu Hristos”. Aşa este. 

De multe ori auzim oameni care spun, „aş vrea ca eu-l meu să fie răstignit”. Acestora le citim acest 
text, „ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El”. Dar ei răspund, „Aş vrea să fie 
aşa”. Atunci le citim celălalt text „am fost răstignit împreună cu Hristos”. Aici spune că eu am fost. Cine? Nu 
vezi că eşti tu? Totuşi ei răspund că nu văd că ar fi vorba despre ei. „Aş vrea să fie aşa, dar nu pot să văd 
cum am fost răstignit, şi nu pot să văd cum citind pur şi simplu aceasta şi afirmând că este aşa, va face să fie 
aşa”. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune aceasta şi este aşa pentru că El spune aşa, şi ar fi fost adevărat şi real 
pentru totdeauna, chiar dacă ar fi fost numai atât. Dar în cazul acesta este aşa pentru că este aşa. Dumnezeu 
nu rosteşte acest cuvânt ca să facă să fie aşa în noi; El rosteşte acest cuvânt pentru că este aşa în noi, în 
Hristos. 

În primul capitol din Evrei, dacă vă amintiţi, am avut o un exemplu de acest gen. Dumnezeu nu L-a 
numit pe Hristos Dumnezeu pentru a-L face să fie Dumnezeu. Nu. L-a numit Dumnezeu pentru că era 
Dumnezeu. Dacă El nu ar fi fost Dumnezeu, simpla rostire din partea lui Dumnezeu asupra lui Isus a 
cuvântului „Dumnezeu”, L-ar fi făcut să fie aşa, pentru că aşa este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dar aici 
nu a fost cazul. S-ar fi făcut aşa prin simplul cuvânt rostit, dar este aşa în alt fel. El era Dumnezeu, iar când 
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Dumnezeu L-a numit Dumnezeu, a făcut-o pentru că El era Dumnezeu. Aşadar aceasta este aşa pentru 
totdeauna, din două motive. Este aşa „prin două lucruri care nu se pot schimba”. 

În cazul nostru este acelaşi lucru. Omul nostru cel vechi a fost răstignit, totuşi când Dumnezeu îşi 
trimite cuvântul care spune că este aşa, când noi acceptăm acest cuvânt şi ne supunem lui, devine aşa pentru 
fiecare persoană care îl primeşte, deoarece cuvântul are în el puterea divină care va face să fie aşa. Şi prin 
acest cuvânt ar fi aşa pentru totdeauna, chiar dacă ar exista numai cuvântul rostit. Dar nu este numai cuvântul 
rostit, ci în Isus Hristos natura umană a fost răstignită pe cruce, în mod real, efectiv, şi această natură este 
natura mea umană, deci eu însumi în El am fost răstignit acolo. De aceea Dumnezeu spune despre oricine 
este în Hristos, „este răstignit”. Astfel prin două lucruri care nu se pot schimba, prin acest dublu act, este aşa. 
De aceea, putem spune cu toată libertatea, nu este o laudă, nu este îngâmfare în nici un caz, este simpla 
mărturisire a credinţei în Isus Hristos, „am fost răstignit împreună cu Hristos”. A fost răstignit Hristos? Dacă 
eu sunt în El, nu am fost răstignit împreună cu El? Cuvântul lui Dumnezeu spune că aşa este. „Omul nostru 
cel vechi a fost răstignit împreună cu El”. Foarte bine. Să mulţumim Domnului pentru că este aşa. 

Ce rost are atunci să tot încercăm, să tânjim ca eu-l nostru să fie răstignit, ca să putem crede că suntem 
primiţi de Dumnezeu? Aceasta este făcut, slavă Domnului! În El a fost făcut. Dacă sufletul, prin credinţă se 
cufundă în Isus Hristos, prin acea putere divină pe care i-o dă ca să facă aceasta, va descoperi că aceasta este 
o realitate dumnezeiască, şi este aşa. Şi a spune, a recunoaşte realitatea dumnezeiască a faptului că „am fost 
răstignit împreună cu Hristos”, este pur şi simplu o exprimare a credinţei veritabile. Isus S-a cufundat pe Sine 
în natura noastră umană şi împreună cu ea a fost răstignit. Când noi ne cufundăm în El, este acelaşi lucru, 
pentru că în El a fost făcut totul. Totul este în El. Vreau să vă reţin atenţia asupra unui gând pe care l-am 
amintit într-una din serile anterioare, anume că în El nu este ca într-un rezervor de care ne putem apropia 
pentru a scoate şi aplica la noi. Nu. Ci în El este în sensul că totul este acolo şi când noi suntem în El, când 
intrăm în rezervor, când ne cufundăm în El, atunci avem totul în El pentru că suntem în El. 

De aceea, fiecare dintre noi să spună prin credinţa lui Isus Hristos, „ştim bine că omul nostru cel vechi 
a fost răstignit împreună cu El”. „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăieşte în mine”. Hristos a înviat. Şi pentru că El trăieşte, şi noi trăim. „şi trăiesc… dar nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa” – în Fiul 
lui Dumnezeu? - „prin credinţa Fiului lui Dumnezeu” – acea credinţă divină pe care El a adus-o în natura 
umană şi pe care ne-o dă mie şi vouă. Noi trăim „prin credinţa Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat 
pe Sine însuşi pentru mine”. Gal.2:20. Da, m-a iubit! Dacă El S-a dat pe Sine şi a renunţat la toată slava şi la 
toată valoarea Sa inestimabilă pentru mine, care nu sunt nimic, este mult ca şi eu să mă dau pe mine Lui? 

În versetul din Rom.6:6 este cuprins mult mai mult: „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost 
răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui (să fie distrus), în aşa fel ca 
să nu mai fim robi ai (să nu mai slujim) păcatului”. Bun! În El avem biruinţa, biruinţa faţă de slujirea 
păcatului. Există biruinţă asupra păcatului, şi prin aceasta ştim că suntem răstigniţi împreună cu El. 

Am afirmat că această realitate binecuvântată pe care o găsim în El, ne ridică pe această înălţime, şi 
aceeaşi realitate ne menţine aici. Aşa este. Există putere în aceasta. Este real. Vom avea ocazia să o studiem 
mai pe deplin. 

Ce a urmat după răstignirea Sa? Ce s-a întâmplat după ce a fost prins cu piroane de cruce? A murit. Să 
citim în acelaşi capitol, versetul opt: „Acum, dacă am murit împreună cu Hristos” – ce altceva poate urma 
dacă nu moartea? Sigur ca dacă am fost răstignit împreună cu El, am şi murit împreună cu El. Pentru că am 
fost răstigniţi împreună cu El, am murit împreună cu El. 

Am murit împreună cu El? Ştim aceasta? Priviţi înapoi la versetul patru. Ce s-a întâmplat după ce a 
fost răstignit şi a murit? A fost îngropat – cel mort a fost îngropat. Şi cu noi ce s-a întâmplat? „Noi deci, … 
am fost îngropaţi împreună cu El”. Îngropaţi împreună cu El! Am fost răstigniţi împreună cu El? Am murit 
împreună cu El? A înfăptuit Tatăl împreună cu Fiul în natura umană moartea eu-lui păcătos? Da. Al cui eu? 
Al meu. 

Vedeţi că toate acestea sunt un dar al credinţei ce trebuie primit împreună cu tot ceea ce dă Dumnezeu 
prin credinţă? Moartea omului vechi este în Hristos. În El avem această moarte şi putem mulţumi lui 
Dumnezeu pentru ea. Împreună cu El a fost răstignit omul cel vechi. Împreună cu El a murit omul cel vechi, 
şi când Isus a fost îngropat, omul cel vechi a fost îngropat. Eu-l meu cel vechi, cel păcătos, cel omenesc, a 
murit şi a fost îngropat împreună cu El. Şi când sunt în El, rămâne îngropat împreună cu El. Dar când sunt în 
afara Lui, nu am parte de aceasta, bineînţeles. Oricine este în afara Lui nu are nimic din aceasta. Are doar în 
El – totul este în El. Şi noi primim totul prin credinţă în El. 

Studiem acum ceea ce avem în El, lucrurile (faptele – eng.) pe care le avem în El şi pe care le putem 
primi doar prin credinţă. Acestea sunt faptele credinţei. 

Mulţumim Domnului că acesta este un fapt real – că omul nostru cel vechi este răstignit, mort şi 
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îngropat împreună cu El şi că în El avem acest dar. În El avem darul şi faptul real al morţii omului cel vechi 
– moartea şi înmormântarea naturii umane, păcătoase. Şi dacă ceea ce este vechi este răstignit, mort şi 
îngropat, atunci versetul următor, al şaptelea, spune: „cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat”. 

Aşadar, dacă ştim că „omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El”, de acum înainte nu vom 
mai sluji păcatului, suntem izbăviţi de păcat. Fraţilor, mă bucur că din ce în ce mai mult, zi de zi, se cuvine 
să mulţumim lui Dumnezeu pentru eliberarea din slujirea păcatului, aşa cum Îi mulţumim pentru respiraţie. 
Iarăşi zic. Este de datoria noastră tot mai mult, este privilegiul nostru şi dreptul nostru să cerem aceasta în 
Hristos – doar în El şi crezând în El – şi să mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a eliberat de slujirea 
păcatului, aşa cum îi mulţumim pentru suflarea pe care ne-o dă în fiecare dimineaţă. 

Cum aş putea să am parte de binecuvântare şi de beneficiul care este în acest lucru, dacă nu iau acest 
lucru? Dacă ezit tot timpul şi mi-e teamă că nu sunt liber faţă de păcat, de cât timp va fi nevoie ca să fiu 
eliberat din slujba păcatului? Ezitarea, teama, vine din necredinţă, şi în sine este păcat. Dar în El, pentru că 
Dumnezeu ne-a eliberat cu adevărat din slujirea păcatului, avem dreptul să mulţumim lui Dumnezeu pentru 
aceasta, şi dacă o cerem şi-I mulţumim pentru aceasta, ne vom bucura de ea. „Cine a murit, este izbăvit de 
păcat” (conform notei, „este îndreptăţit faţă de păcat”). Aceasta se întâmplă în El, şi o avem când suntem în 
El prin credinţă. 

De aceea, să citim primul verset din Romani şase: „Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se 
înmulţească harul? Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?” 

Poate un om să mai trăiască în ceea ce i-a provocat moartea? Nu. Atunci omul care a murit datorită 
păcatului, poate să mai trăiască în păcat? Mai poate trăi cu păcatul? Un om moare de delirium tremens sau de 
febră tifoidă. Ar mai putea el să mai trăiască în delirium tremens sau în febră tifoidă, dacă ar putea fi readus 
cumva la viaţă şi să-şi dea seama că a trecut prin moarte? Singurul lucru care i-ar apărea în minte gândindu-
se la acestea ar fi moartea, întrucât acestea i-au mai provocat odată moartea. Aşa este cu omul care moare 
datorită păcatului. Simpla vedere a păcatului simpla apariţie a păcatului în faţa ochilor săi este moarte. Dacă 
are conştiinţa destul de trează şi destulă viaţă ca să-şi dea seama de prezenţa păcatului, va muri din nou 
datorită păcatului. Nu poate trăi în ceea ce i-a provocat moartea. 

Marea problemă însă a multor oameni este că ei nu sunt destul de bolnavi din cauza păcatului ca să 
moară. Acesta este necazul. Ei sunt bolnavi poate, datorită anumitor păcate, şi ar vrea să se oprească, ar „vrea 
să moară” faţă de aceste păcate, şi cred că au scăpat de ele. Apoi se îmbolnăvesc datorită altor păcate care, 
după aprecierea lor, nu se cuvine ca tocmai ei să le facă – nu mai pot avea favoarea şi stima oamenilor având 
astfel de păcate, şi încearcă să scape de ele. Dar ei nu sunt bolnavi de păcat – de păcatul în sine, de păcatul ca 
concept, de păcatul ca esenţă, care fie că se manifestă într-un fel, fie în alt fel. Nu se îmbolnăvesc destul de 
păcatul în sine încât să moară faţă de păcat. Când omul este destul de bolnav – nu de păcate ci de păcat, 
simpla sugerare a păcatului, doar a gândi la păcat – îl va face să nu mai poată trăi în el. Acesta nu mai poate 
trăi în el. I-a provocat odată moartea, şi nu mai poate trăi în ceea ce l-a făcut să moară. 

Tot timpul ni se oferă ocazia să păcătuim. Ocaziile de păcătuire există întotdeauna. Ocaziile de a 
păcătui şi de a trăi în păcat există zi de zi. Dar este scris: „purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, 
omorârea Domnului Isus”. „Mor zilnic”. Şi cu siguranţă dacă am murit faţă de păcat, simpla sugerare a 
păcatului pentru mine înseamnă moarte. Înseamnă moarte pentru mine în El. 

De aceea întrebarea apare în forma aceasta de surpriză, de uimire: „Noi, care am murit faţă de păcat, 
cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea 
Lui?” Botezul înseamnă botez în moartea Lui. 

„Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos 
a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” 

Să deschidem acum la Coloseni. Dacă vă amintiţi, acest text a fost citit într-una din zile în lecţia 
fratelui Durland. Col.2:20 (eng): 

 „Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de cele începătoare ale lumii (elementele lumii, spiritul 
lumesc, şi ceea ce duce spre lume – vrăjmăşia), de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi lumii?” 

Acest text vorbeşte despre eliberarea noastră din slujirea păcatului. El spune acelaşi lucru ca şi 
Rom.6:6, dar cu alte cuvinte: „omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul 
păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului”. De ce atunci, ca şi cum 
am trăi în afara Lui, să mai facem aceleaşi lucruri? Nu. Rom.6:14: „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra 
voastră”. Omul eliberat de sub stăpânirea păcatului este eliberat din slujirea păcatului. În Isus Hristos aceasta 
este o realitate. Să citim mai departe Rom.6:6-14: 

„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie 
dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit 
de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El.” 
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Isus trăieşte? Da. Slavă Domnului! Cine a murit? Isus a murit, şi noi am murit împreună cu El. Dar El 
este viu, iar noi cei care credem în El, suntem vii împreună cu El. Şi aceasta va fi adevărat mai apoi, mult 
mai pe deplin. 

„Întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. 
Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o 
trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu”. 

Să reţinem aceasta. Să mulţumim lui Dumnezeu, acum şi de acum înainte, zi după zi, păstrând în 
minte că „am fost răstignit împreună cu El”. Pentru că El a fost răstignit, şi eu am fost răstignit; pentru că El 
a murit, şi eu am murit împreună cu El; pentru că El a fost îngropat, şi eu am fost îngropat împreună cu El, şi 
pentru că El a fost înviat, eu am fost înviat împreună cu El, ca de acum înainte să nu mai slujesc păcatului. În 
El suntem eliberaţi de sub stăpânirea păcatului şi din slujirea păcatului. Mulţumim lui Dumnezeu pentru 
acest dar nespus de mare! 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 19 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Să comparăm textul din Evrei 2:14-15 cu cel din Rom.6:11-14. Vom citi mai întâi din Evrei: 
„Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la 

ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe 
toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.” 

Aceasta a făcut Hristos pentru a ne elibera. Să citim acum în Romani: 
„Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul 

nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să 
nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă 
lui Dumnezeu ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale 
neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră.” 

În felul în care a făcut-o El pentru a ne elibera pe noi, în acelaşi fel trebuie să ne supunem pentru a fi 
eliberaţi. Şi când facem aşa, suntem eliberaţi. El a făcut-o pentru a ne elibera pe noi cei care eram supuşi 
robiei toată viaţa noastră. Când noi o facem, suntem eliberaţi din robie şi păcatul nu mai are stăpânire asupra 
noastră. Astfel Rom.6:11-14 este răspunsul credinţei în individ, faţă de ceea ce a făcut Hristos, după cum este 
relatat în Evrei :2:14-15. 

Domnul a făcut mai mult pentru El decât că L-a înviat din moarte, şi face pentru noi în El mai mult 
decât să ne învie din morţi. El a murit şi a fost înviat din morţi. Noi am murit împreună cu El, şi apoi ce s-a 
întâmplat? Am înviat împreună cu El? Avem o înviere împreună cu El? Avem în El viaţă din morţi? Noi am 
fost răstigniţi împreună cu El. Am murit împreună cu El. Am fost îngropaţi împreună cu El, şi El a fost 
ridicat din moarte. Cu noi ce s-a întâmplat? Am fost înviaţi împreună cu El. Dar Dumnezeu a făcut pentru El 
mai mult decât doar să-L ridice din moarte. A făcut cu El mai mult decât să-L învie. L-a înviat şi L-a pus să 
şadă la dreapta Sa în ceruri. Ce s-a întâmplat cu noi? Ne-am oprit aici? Nu, fraţilor. Nu suntem noi în El? 
Dacă suntem în El când El a trăit pe pământ, dacă suntem în El pe cruce, dacă suntem în El în moarte, şi 
suntem în El în înviere, atunci suntem în El şi în înălţare şi suntem în El la dreapta lui Dumnezeu. 

Aceasta urmează în mod normal după ceea ce am citit seara trecută, dar haideţi să o citim din Scriptură 
ca să fim siguri că este aşa. Dacă am urmat până aici lucrarea lui Dumnezeu în El, o vom urma până la 
capăt? Seara trecută precum şi în lecţiile anterioare, ne-am bucurat de faptul că am trecut împreună cu El prin 
ispite şi am obţinut biruinţa. Seara trecută ne-am bucurat pentru faptul că am fost cu El pe cruce şi ne-am 
regăsit pe noi înşine răstigniţi acolo, aşa încât putem spune în credinţă veritabilă „am fost răstignit împreună 
cu Hristos”. Ne-am bucurat pentru că am intrat împreună cu El în mormânt, în moarte împreună cu El, şi am 
văzut că este o expresie a credinţei veritabile să te socoteşti mort cu adevărat. Ne-am bucurat pentru toate 
acestea. Haideţi să ne bucurăm şi de ieşirea noastră din moarte împreună cu El, pentru a trăi o viaţă nouă, ca 
a Lui. Şi dacă am ieşit din moarte împreună cu El – „dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi 
trăi împreună cu El” – suntem ridicaţi împreună cu El nu numai din moarte, ci acolo unde este El. Dacă 
Dumnezeu spune că este aşa, dacă El vrea să ne ducă până acolo, să mergem? Sigur că da. Să nu ni se pară 
un lucru ciudat dacă o face. Haideţi să-L urmăm acolo tot aşa cum L-am urmat şi am fost împreună cu El 
împotriva ispitelor, pe cruce şi în moarte. 

Să deschidem la capitolul doi din Efeseni, începând de la versetul patru: 
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că 

eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos”. 
Ne-a adus la viaţă, ne-a făcut vii împreună cu Hristos. Versetul următor: 
„Ne-a înviat (ne-a ridicat – eng.) împreună”. Împreună cu cine? Cu Hristos. „Şi ne-a pus să şedem 

împreună”. Cu cine? Cu Hristos. Unde? „Ne-a făcut să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus”. 
Cuvântul „locurile” este adăugat în traducerea noastră. Şi este de asemenea adăugat şi în Efes.1:3; 1:20. 

În limba greacă este „epouraniois”, care în traducere literală este „cele cereşti”. Dumnezeu ne-a adus 
la viaţă împreună cu El: ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună cu El, acolo unde stă El. Şi unde 
stă El? „A şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte”. Evrei 1:3. Dumnezeu „ne-a înviat împreună, şi ne-
a pus să şedem împreună” acolo unde stă El. 

Traducerea germană redă mai clar decât Authorized Version şi mai clar chiar decât cea greacă: 
„Da wir tot waren in den Sunden, hat er uns saint Christo (cuvântul „saint” înseamnă „cu”. Acesta este 

cuvântul grec literal Termenul grec înseamnă „cu”, „împreună” şi „în acelaşi timp”, şi aşa îl redă termenul 
german) – hat er uns saint Christos lebendig gemacht (ne-a înviat cu El) … und hat uns saint ihm 
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auferwecket (cu El ne-a sculat, nu doar ca pe un om care se scoală dimineaţa şi deschide ochii dar mai stă în 
pat, ci ne-a sculat ca pe unul care efectiv se ridică. Aşadar ne-a înviat împreună cu El şi ne-a sculat în aşa fel 
încât ne-am ridicat şi ne ridicăm împreună cu El.) und saint ihm in das himmlsiche Wesen gesetzt, in Christo 
Jesu.” 

Am extras toate semnificaţiile cuvântului „Wesen” şi am găsit că înseamnă esenţă, existenţă, fiinţă, fel 
de a fi, natură, caracter, dispoziţie, aer, comportare, conduită, mijloace de existenţă, proprietate, stat 
economie, aranjament existenţial, sistem, preocupare. 

Astfel Dumnezeu ne-a pus să şedem cu Hristos în cer, în existenţa cerească, în esenţa cerească, ne-a 
făcut să şedem împreună cu El în fiinţa cerească, în felul ceresc de a fi, în natura cerească, în caracterul 
ceresc, în dispoziţia cerească, în aerul ceresc, în comportarea cerească, în conducerea cerească; ne-a făcut să 
şedem împreună cu El în mijloacele cereşti de existenţă – întrucât „viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu”, mijloacele noastre de existenţă sunt în cer – „pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă 
astăzi” – mijloacele cereşti de existenţă, proprietatea cerească, statul, economia, aranjamentul existenţial, 
ordinea existenţială a lucrurilor. Noi aparţinem cerului, aparţinem întregului sistem ceresc. 

Acolo ne-a pus Dumnezeu pe noi în Hristos. Şi dacă noi, împreună cu El, am fost puşi să stăm în Isus 
Hristos în existenţa cerească, în esenţa, aerul, dispoziţia şi toate celelalte ale cerului, vreţi să stăm acolo în 
El? 

Cu alte cuvinte, vreţi să ne sculăm? Cum spune cuvântul? „Scoală-te, luminează”. Mai întâi scoală-te 
şi apoi luminează. Nu putem lumina până când nu ne sculăm. Ce poate face însă acest adevăr pentru noi? Nu 
ne ridică? Cât de sus ne ridică? Vă daţi seama că adevărul acesta ne scoate din lume şi ne pune alături de Isus 
Hristos în împărăţia cerului? Nu se vede că Isus Hristos a adus cerul pe pământ pentru cel care crede? De 
aceea este scris, El „ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului Său iubit”. 
Împărăţia cerurilor se aseamănă cu…, împărăţia cerurilor este ca …, împărăţia cerurilor este chiar lângă noi. 
Şi ce este această împărăţie a cerurilor? Dumnezeu ne strămută în ea – ne-a strămutat în ea. Suntem gata să 
locuim în ea, să ne bucurăm de atmosfera ei binecuvântată, de dispoziţia, de tot sistemul şi felul de a fi care 
aparţine acestei împărăţii şi care ne aparţine nouă în ea? 

Noi înşine nu ne putem ridica până acolo; noi trebuie să ne supunem adevărului şi acesta ne ridică. Să 
mai privim o dată aceasta. În primul capitol din Efeseni, începând cu versetul cincisprezece: 

„De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi, şi despre dragostea 
voastră pentru toţi sfinţii, nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele (şi 
urmează rugăciunea). Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh 
de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui.” 

Cui să dea acest duh? Pentru câţi oameni este scrisă această rugăciune? Vreţi să consideraţi că este 
pentru voi în seara aceasta? Vreţi să primiţi lucrurile cerute în rugăciunea aceasta pentru voi? Al cui cuvânt 
este acesta? Este doar o rugăciune a unui om? Nu este cuvântul lui Dumnezeu? Nu este cuvântul lui Isus 
Hristos care exprimă prin Duhul Său voia Sa şi dorinţa Sa în ceea ce ne priveşte pe noi şi ceea ce putem 
avea? Vă îndemn să a primim. Este voia Lui. Să citim mai departe: 

„Şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei 
moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale”. 

Voia Lui este ca noi să cunoaştem care este nemărginita mărime a puterii Lui faţă de noi cei care 
credem. Şi termenul grecesc folosit aici este acel cuvânt din care provine cuvântul nostru „dinamită”. 

„Nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos 
prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti”. 

Traducerea germană spune „L-a aşezat la dreapta Sa în cer”. 
Această putere a lui Dumnezeu L-a înviat pe Isus Hristos şi L-a pus la dreapta Lui în cer. Oricine 

dintre noi poate spune că este aşa, dar Dumnezeu vrea ca tu şi eu să cunoaştem lucrarea în noi a acestei 
puteri care L-a înălţat pe Hristos şi L-a aşezat acolo. Iar când cunoaştem lucrarea acestei puteri în noi, ce face 
această putere pentru noi? Ne înalţă şi ne aşează acolo. 

Al doilea capitol din Coloseni spune acelaşi lucru, începând de la versetul al doisprezecelea: 
„Fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea 

lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi. Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră 
pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate 
greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, 
pironindu-l pe cruce.” 

„Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta 
lui Dumnezeu”. (Col.3:1) 

Oricine este înviat, trebuie să caute lucrurile de sus. Cât de sus sunt aceste lucruri? Sunt acolo unde 
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este Hristos. Dar cum pot eu să caut acele lucruri care sunt sus unde stă Hristos, dacă nu sunt destul de 
aproape ca să le pot privi, să pot umbla după ele şi să mă pot gândi la ele? Totul este cuprins aici. 

„Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta 
lui Dumnezeu. … Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu”. 

Vrem să primim aceste cuvinte exact aşa cum le spune Dumnezeu, fără îndoieli? Este aşa de minunat! 
Ştiu că pentru mulţi pare a fi prea frumos ca să fie adevărat, dar nu este nimic din ceea ce face Dumnezeu 
care să fie prea frumos pentru a fi adevărat, pentru că Dumnezeu le face. Dacă ar fi fost spuse aceste cuvinte 
de altcineva, într-adevăr ar fi fost prea frumos ca să fie adevărat, pentru că nu ar fi fost realizabile, dar când 
Dumnezeu spune ceva, acel ceva nu este prea frumos pentru a fi adevărat; este foarte frumos şi este adevărat, 
pentru că Dumnezeu realizează ceea ce spune. De aceea, fraţilor, haideţi să ne ridicăm, aceasta ne va separa 
de lume; aceasta ne va duce în acel loc spre care profetului, cu atâta timp în urmă, i s-a spus să privească 
puţin mai sus, când a vrut să-i vadă pe cei ce mergeau pe calea cea dreaptă. Vrem să renunţăm la tot, şi să 
murim împreună cu El? Vrem să primim moartea pe care o avem în El şi să lăsăm ca moartea cu care am 
murit în El să lucreze în noi? După aceea, viaţa care a lucrat în El, acea putere care a fost desfăşurată în El, 
va face pentru noi ceea ce a făcut pentru El. Ne va scoate din Babilon; nu va mai rămâne nimic în noi din 
ceea ce este al Babilonului. Vom fi departe de Babilon şi de hainele lui, pentru că vom sta la dreapta lui 
Dumnezeu, îmbrăcaţi în veşminte cereşti; acestea sunt singurele veşminte potrivite acum pentru poporul lui 
Dumnezeu, întrucât în curând vom intra la ospăţul de nuntă, şi inul subţire cu care sunt îmbrăcaţi mireasa şi 
oaspeţii este neprihănirea sfinţilor. Dar toate acestea sunt în El. Noi avem totul în El. 

Să privim aceste lucruri din altă perspectivă. Nu mă grăbesc să trec de acest gând, şi cred că este bine 
să stăruim asupra lui în tot timpul pe care îl avem seara aceasta. Să privim acum din alt unghi. Am studiat 
timp de mai multe lecţii faptul că El în natura umană a fost noi înşine, şi că El în noi - şi noi în El - S-a 
întâlnit cu ispita şi cu puterea Satanei şi le-a înfrânt în totalitate, pentru că Dumnezeu era cu El. Dumnezeu 
lucra cu El. Dumnezeu Îl susţinea şi Îl păzea. El a supus totul şi Dumnezeu L-a păzit. În El noi supunem 
totul, şi Dumnezeu ne păzeşte. Lucrarea Domnului cu El este lucrarea Domnului cu noi, şi ne conduce la 
răstignire; acesta este adevărul – răstignirea eu-lui Său divin, neprihănit, duce la răstignirea eu-lui nostru rău 
care ne separă de Dumnezeu. În El este distrusă vrăjmăşia. Dumnezeu L-a însoţit, şi L-a însoţit în natura 
umană, în toată viaţa Lui în lumea aceasta, dar Dumnezeu nu a lucrat cu natura Lui umană doar în această 
lume. 

Tatăl nu a încetat să lucreze cu Hristos în natura Lui umană şi nu a încetat să lucreze cu natura umană 
în Hristos, atunci când Fiul atârna pe cruce. El trebuia să facă mai mult cu natura umană decât doar să o pună 
pe cruce. A purtat-o până la moarte, dar nu S-a oprit acolo în intenţia Lui cu natura umană. A purtat-o pe 
cruce şi în moarte, dar nu s-a oprit acolo. Nu a lăsat-o acolo, ci a scos-o din mormânt în nemurire. A făcut 
toate acestea, şi nu S-a oprit aici, ci a luat acea natură umană ce a fost înviată din moarte, în nemurire, a 
înălţat-o şi a aşezat-o la dreapta Sa, glorificată cu plinătatea strălucirii slavei lui Dumnezeu – în ceruri. De 
aceea intenţia lui Dumnezeu în ce priveşte natura umană, în ce vă priveşte pe voi şi pe mine, nu este 
realizată, nu şi-a ajuns împlinirea, până când nu ne vede şi pe noi la dreapta Sa, în slavă. 

În acest adevăr binecuvântat există putere dătătoare de viaţă. În Isus Hristos, Tatăl a expus înaintea 
universului gândurile inimii Sale în ce priveşte omenirea. O, cât de mult poate să piardă un om din scopul, 
din însăşi existenţa lui, dacă se mulţumeşte cu ceva mai puţin decât ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru el! 
Fraţilor, nu vă daţi seama că noi am fost mulţumiţi să stăm prea jos? Că ne-am mulţumit să avem minţile 
noastre prea departe de ceea ce are Dumnezeu pentru noi? Aceasta este realitatea. Dar acum, pentru că El 
vine şi ne cheamă mai sus, haideţi să mergem acolo unde ne va conduce. Credinţa este cea care face aceasta; 
nu este o părere, este singurul lucru drept ce trebuie făcut. Oricine nu o va face va rămâne atât de departe 
încât în scurtă vreme va pieri. Păstorul ceresc ne conduce acolo sus. El ne duce la păşuni verzi şi la ape de 
odihnă – la acele ape de odihnă ce curg din tronul lui Dumnezeu, apele vieţii. Haideţi să sorbim din ele cu 
nesaţ şi să trăim. 

Să privim şi mai departe aceasta. Voi spune din nou că Domnul, pentru a arăta omenirii ce a pregătit 
pentru noi, care este scopul Său cu fiecare om, ne-a dat un exemplu, aşa încât oricine să poată vedea scopul 
lui Dumnezeu cu el, şi să-l poată vedea adus la îndeplinire. Scopul lui Dumnezeu cu noi este să ne păzească 
de păcătuire împotriva puterii depline a păcatului şi a Satanei. Scopul Său cu El însuşi şi cu noi în lumea 
aceasta, este ca Dumnezeu să se poată manifesta în carnea păcătoasă. Adică, în puterea lui, El Însuşi să fie 
manifestat în locul nostru. Aceasta înseamnă ca eu-l nostru, care este rău, să fie crucificat, să moară şi să fie 
îngropat, şi apoi să fim înviaţi din starea de moarte a păcatului şi din netăierea împrejur a cărnii la înnoirea 
vieţii în Isus Hristos şi în Dumnezeu, şi să stăm la dreapta Sa, în slavă. Acesta este scopul lui Dumnezeu cu 
voi şi cu mine. Haideţi să citim aceasta: Rom.8:28: 

„De altă parte ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”. 
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De unde ştim aceasta? El nu numai că spune aşa, dar a şi arătat-o în faţa ochilor noştri. A făcut o 
demonstraţie pe viu a cestui lucru. Şi prin aceasta ne conduce pe noi acum. „Ştim că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul 
Său”. Care plan? Planul Său pe care îl are din veşnicii cu toate creaturile, precum şi cu omul, pe care l-a 
plănuit în Isus Hristos, Domnul nostru. Acest plan din veşnicie, este făcut în Isus Hristos, iar când noi 
suntem în Isus Hristos, acest plan ne cuprinde. Când ne supunem lui Hristos, când ne cufundăm în El, facem 
parte din acest plan etern, şi pentru că planul lui Dumnezeu va fi cu siguranţă împlinit, noi suntem în 
siguranţă, întrucât facem parte din planul Său. Şi aşa cum Satana nu poate face nimic împotriva planului lui 
Dumnezeu, nu poate face nimic nici împotriva noastră, pentru că suntem în acel plan. Pentru că tot ceea ce 
face Satana, şi tot ceea ce pot face duşmanii adevărului lui Dumnezeu, care luptă împotriva lui Dumnezeu şi 
a planului Său divin, şi în cele din urmă împotriva noastră – pentru că toţi aceştia nu pot înfrânge sau 
deteriora planul cel veşnic, nu ne pot înfrânge sau deteriora nici pe noi, pentru că în Hristos, suntem prinşi în 
acest plan. O, totul este în El, şi Dumnezeu ne-a creat din nou în El. 

Să citim mai departe. Dumnezeu ne spune de unde ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. „Căci” – ce înseamnă aceasta? Înseamnă „pentru că”, adică 
ştim aceasta pentru că Dumnezeu a făcut ceva ce o demonstrează în aşa fel încât să putem şti că este aşa. Ce 
este acel ceva prin care putem să ştim că este aşa? Ştim că este aşa pentru că „pe aceia pe care i-a cunoscut 
mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său”. Care este deci predestinaţia lui 
Dumnezeu? Care este planul pe care l-a stabilit mai dinainte, pe care l-a pregătit mai dinainte pentru orice 
om din lume? El i-a cunoscut pe toţi mai dinainte; i-a chemat pe toţi. „Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi 
mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului!” Isaia45:22. 

Care este destinul pe care l-a pregătit mai dinainte pentru oricine? Să fie asemenea chipului Fiului Său. 
Unde? Aici, în această lume, să fie asemenea chipului Fiului Său, aşa cum a fost Fiul Său în această lume. 
Dar Dumnezeu nu L-a lăsat pe Fiul Său în această lume, ci l-a luat din ea. Şi dacă planul Său din veşnicii L-a 
dus pe Hristos în afara acestei lumi, acelaşi plan ne cuprinde şi pe noi mai presus de această lume, şi ne duce 
dincolo de ea. Iar dacă planul Său pregătit mai dinainte este ca noi să fim asemenea chipului lui Isus Hristos 
în lumea aceasta, aşa cum a fost El în lume, cu siguranţă că presupune să fim asemenea chipului lui Isus 
Hristos şi în cealaltă lume, aşa cum este El în cealaltă lume. 

Planul din veşnicie al lui Dumnezeu pregătit mai dinainte pentru fiecare dintre noi, pentru voi, pentru 
mine, este ca noi să fim asemenea lui Isus Hristos, aşa cum este El, în slavă, la dreapta lui Dumnezeu. În 
Hristos a demonstrat aceasta. În Hristos, de la naştere, până la tronul ceresc, Dumnezeu a arătat care este 
planul Său cu fiecare om. A demonstrat astfel înaintea universului că aceasta este marea Lui intenţie cu 
fiinţele umane. 

Idealul lui Dumnezeu în ce priveşte omul, nu este omul aşa cum este în această lume. Luaţi cea mai 
plăcută figură de om care a existat vreodată în lume – cel mai înalt, cel mai simetric, cel mai educat, cel mai 
fin în orice privinţă, cel mai desăvârşit şi integru om în sine – este acesta idealul lui Dumnezeu în ce priveşte 
omul? Nu. Dacă vă amintiţi, cu câteva lecţii în urmă, am văzut că idealul lui Dumnezeu în ce priveşte omul 
este Dumnezeu şi omul uniţi în omul cel nou care este făcut în Hristos Isus prin distrugerea vrăjmăşiei. Acest 
om nou făcut din unirea lui Dumnezeu cu omul, acesta este idealul lui Dumnezeu pentru om. 

Luaţi totuşi omul, aşa cum este el în lume, în desăvârşita simetrie a perfecţiunii umane, uniţi-l cu 
Dumnezeu aşa încât doar Dumnezeu să se manifeste în el, şi acesta încă nu este idealul deplin al lui 
Dumnezeu cu omul, deoarece omul este încă în lumea aceasta. Idealul lui Dumnezeu în ce-l priveşte pe om 
nu este împlinit până când omul nu stă la dreapta lui Dumnezeu în ceruri, în slavă. Da, El a pregătit lucruri 
mari pentru noi, şi îmi doresc să mă bucur de ele! Da, fraţilor, vreau să fiu deschis şi să las această putere 
minunată să lucreze şi să-mi dea bucuria lucrării ei. 

Să citim mai departe. Pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie 
asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi”. Da, „Lui nu-I este 
ruşine să-i numească fraţi”. „Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul”. „Şi pe aceia pe care i-a 
hotărât mai dinainte i-a şi chemat, şi pe aceia pe care i-a chemat (aceia în care chemarea îşi atinge scopul, în 
care chemarea are efect. El cheamă orice suflet, aceasta este adevărul în ce priveşte partea Sa, dar chemarea 
nu-şi atinge ţinta; doar pe cei care răspund şi împlinesc planul chemării, în care chemarea este primită), i-a şi 
socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi (observaţi că nu pe cei care se socotesc singuri 
neprihăniţi ci cei pe care El îi socoteşte neprihăniţi), i-a şi proslăvit.” 

Vedeţi că planul lui Dumnezeu cu omul nu este împlinit până când omul nu este glorificat? De aceea 
Isus a intrat în lume aşa cum intrăm şi noi. A luat natura umană aşa cum o luăm şi noi, prin naştere. A trecut 
prin această lume în natura umană – Dumnezeu a lucrat cu natura umană. A ajuns pe cruce şi a murit – 
Dumnezeu a lucrat cu natura umană pe cruce, în mormânt, în învierea şi aşezarea Lui la dreapta lui 
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Dumnezeu, în slavă, - acesta este planul Său din veşnicii. Aceasta este predestinaţia din veşnicii pe care ne-a 
dat-o Dumnezeu. Acesta este planul pe care l-a pregătit şi l-a stabilit pentru voi. Îi daţi voie să-şi împlinească 
planul? Noi nu-l putem îndeplini, dar El trebuie să o facă. Şi şi-a demonstrat puterea de a o face. A dovedit-
o. Nimeni nu o poate nega. Şi-a dovedit capacitatea de a ne lua şi de a-şi realiza planul pe care îl are cu 
natura umană, cu carnea păcătoasă care este în lume. Şi mă bucur pentru aceasta. 

Remarcaţi ceva: „pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit 
neprihăniţi” – ce a făcut apoi? „i-a şi proslăvit”. O întrebare: pe cei pe care îi îndreptăţeşte, îi şi proslăveşte; 
nu-i poate proslăvi până când nu-i îndreptăţeşte. Ce înseamnă, atunci, această solie specială de îndreptăţire 
pe care Dumnezeu a trimis-o în aceşti ani bisericii şi lumii? Înseamnă că Dumnezeu se pregăteşte să-Şi 
proslăvească poporul. Dar noi suntem proslăviţi doar la venirea Domnului; de aceea, această solie de 
îndreptăţire pe care ne-a trimis-o Dumnezeu, are rolul de a ne pregăti pentru proslăvire la venirea Domnului. 
Prin aceasta, Dumnezeu ne dă cea mai puternică dovadă pe care ne-ar putea-o da, că ceea ce urmează este 
venirea Domnului. 

El ne pregăteşte pentru aceasta. Noi singuri nu ne putem pregăti. Am încercat destul până acum să ne 
îndreptăţim singuri, să ajungem să fim drepţi, şi să fim astfel gata pentru venirea Domnului. Am încercat să 
facem tot ce puteam mai bine, ca să putem să ne aprobăm , să fim mulţumiţi şi să putem spune „acum îl pot 
întâmpina pe Domnul”. Dar niciodată nu am fost satisfăcuţi. Nu. Pentru că nu se face în felul acesta. Pe aceia 
pe care i-a socotit neprihăniţi, pe aceia i-a proslăvit. Şi dacă Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte, este 
lucrarea Lui, iar când consideră că suntem gata să-L întâlnim pe Domnul, va fi bine, pentru că El Însuşi ne-a 
pregătit pentru această întâlnire. De aceea, noi ne încredem în El, ne supunem Lui, primim îndreptăţirea Lui, 
şi în dependenţă doar de aceasta, vom fi pregătiţi să-L întâmpinăm pe Domnul Isus, oricând ar alege 
Dumnezeu să-L trimită. 

Deci, El se pregăteşte acum să ne proslăvească. Iarăşi spun, este real faptul că noi ne-am mulţumit să 
trăim mult prea jos faţă de privilegiile minunate pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Haideţi să lăsăm 
ca adevărul atât de preţios să ne ridice acolo unde vrea să fim. 

Nici un maestru nu priveşte la lucrarea pe care o face, când este doar pe jumătate gata, ca să o critice şi 
să caute greşeli în ea. S-ar putea să fie greşeli, dar lucrarea nu este gata încă. Şi în timp ce lucrează, pentru a 
îndepărta toate defectele, o vede aşa cum va fi la final, aşa cum o are în minte, în planul său original. 

Ar fi ceva teribil ca Maestrul tuturor maeştrilor să privească la noi, aşa cum suntem pe jumătate 
lucraţi, şi să spună: „acesta nu este bun de nimic”. Nu. El nu face aşa ceva. El ne vede aşa cum suntem în 
planul Său făcut din veşnicii în Hristos, şi înaintează în lucrarea Sa minunată. Voi sau eu putem privi la 
această lucrare şi să spunem: „nu văd cum Domnul va face din mine un creştin şi cum va face să fiu pregătit 
pentru cer, sau pentru altceva”. Poate că aşa este, cum vedem. Şi dacă El ar privi la noi aşa cum ne privim 
noi înşine, dacă ar fi un lucrător sărman ca noi, aşa am rămâne; nu am putea să mai avem vreo valoare. Dar 
El nu este ca un meseriaş dintre noi, de aceea El nu priveşte la noi aşa cum privim noi. Nu. El ne vede aşa 
cum vom fi ca lucrare a Lui terminată. Deşi suntem în stare brută, cu defecte, nefinisaţi, aşa cum suntem aici 
şi în noi înşine, El ne vede aşa cum suntem acolo în Hristos. 

El este Lucrătorul. Şi în măsura în care avem încredere în El, Îl vom lăsa să-şi facă lucrarea, şi pe 
măsură ce o face, o vom vedea aşa cum o vede El. Nu ne-a dat El un exemplu al lucrării Lui? Dumnezeu a 
expus în faţa ochilor noştri, în Hristos, în totalitate, lucrarea Lui cu carnea păcătoasă. În Hristos a terminat-o 
şi a pus-o la dreapta Lui. Acum ne spune nouă: „Priviţi aici. Aceasta pot Eu să fac cu carnea păcătoasă. 
Pune-ţi încrederea în Mine şi lasă-Mă să lucrez; tu priveşte şi vezi ce am să fac. Ai încredere în lucrarea 
mâinilor Mele. Lasă-Mă să Mă ocup de lucrare; tu încrede-te în Mine, şi Eu voi face lucrarea”. Domnul este 
Cel care face toată lucrarea. Nu este deloc sarcina noastră. 

Dacă veţi ieşi afară din această clădire, şi veţi privi la fereastră (face referire la fereastra din spatele 
amvonului), veţi vedea că arată ca o amestecătură de bucăţi de sticlă, neagră, care nu spune nimic. Veniţi 
însă înăuntru şi priviţi din interior, şi veţi vedea o lucrătură minunată, pe care scrie cu cuvinte clare: „Socotiţi 
neprihăniţi fără plată prin răscumpărarea care este în Hristos Isus”; se vede Legea lui Dumnezeu scrisă în 
întregime şi cuvintele: „Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. 

În acelaşi fel voi şi eu, de cele mai multe ori, putem privi la noi doar din afară, şi totul ni se pare că 
este strâmb, întunecat fără valoare, şi ni se pare a fi doar ceva tare încâlcit. Dumnezeu priveşte din interior, 
aşa cum este în Isus. Dar când noi suntem în Isus şi privim prin lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu, când 
privim din interior, cum suntem în Isus Hristos, vom vedea de asemenea scris în cuvinte clare prin Duhul lui 
Dumnezeu: „socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos”. 
Vom vedea întreaga Lege a lui Dumnezeu scrisă în inimă şi strălucind în viaţă, şi cuvintele, „aici este 
răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. Toate acestea le vom vedea în 
lumina lui Dumnezeu în măsura în care această lumină este reflectată şi străluceşte în Isus Hristos. 
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Aş vrea să ştiţi că aceasta este cu siguranţă aşa. În spate, în Buletin, în josul paginii 182, avem această 
propoziţie: „Aş dori ca orice suflet care vede dovezile adevărului” – le vedeţi, fraţilor? Nu sunt date aici 
destule dovezi ca să ne salveze? „Aş dori ca orice suflet care vede dovezile adevărului să-L accepte pe Isus 
Hristos ca Mântuitor al său personal”. Îl primiţi acum ca Mântuitor al vostru personal în măsura deplină în 
care S-a descoperit pe Sine acolo unde este, şi pe noi în El acolo unde este? Vreţi să faceţi aceasta? Să citim 
următoarele: 

„Cei care Îl acceptă astfel pe Hristos sunt văzuţi de Dumnezeu nu aşa cum sunt în Adam, ci aşa cum 
sunt în Hristos, ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu”. 

El ne vede aşa cum suntem în Hristos, întrucât în El şi-a desăvârşit planul Său cu noi. Vă bucuraţi? 
Haideţi să primim acest plan, fraţilor! O, sufletul meu se simte atât de bine, zi după zi, pe măsură ce Domnul 
ne descoperă aceste lucruri! Îmi face atât de bine, şi aş dori atât de mult ca şi vouă să vă facă la fel de bine, 
aşa că haideţi să primim acest plan cu toată credinţa care produce renunţarea la sine, pe care ne-a adus-o 
Hristos. Să-l primim, şi să mulţumim lui Dumnezeu pentru el, zi de zi. Să lăsăm puterea Lui să lucreze în 
noi, să ne ridice din moarte, şi să ne ducă la dreapta lui Dumnezeu în locurile cereşti în Isus Hristos, unde stă 
El. De ce să nu avem o adunare de laudă pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Este Sabat. Nu trebuie 
să ne bucurăm pentru aceasta? Ce ziceţi? 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 20 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
În Ioan 17:4 prima idee din verset este cuprinsă în cuvintele lui Isus din rugăciunea înălţată pentru noi 

toţi: „Eu Te-am proslăvit pe pământ”. În lecţia anterioară am luat în considerare planul pe care îl are 
Dumnezeu cu omul, şi anume planul Său din veşnicii, şi am văzut că acest plan a fost împlinit înaintea 
întregului univers în Isus Hristos în trupul omenesc. Scopul existenţei omului este acela de a-L slăvi pe 
Dumnezeu, şi acest scop a fost arătat înaintea universului în Isus Hristos, pentru că planul din veşnicii al lui 
Dumnezeu în ce-l priveşte pe om a fost plănuit în Hristos, şi a fost adus la îndeplinire în Hristos pentru orice 
om, de când omul a păcătuit; de aceea El spune: „Eu Te-am proslăvit pe pământ”. Aceasta dovedeşte că 
planul lui Dumnezeu în crearea omului este ca omul să-L proslăvească. În seara aceasta vom studia cum Îl 
putem proslăvi pe Dumnezeu, cum Dumnezeu este proslăvit în om, şi ce înseamnă să proslăveşti pe 
Dumnezeu. 

Când Îl studiem pe Hristos şi vedem ce a făcut El şi ce a făcut Dumnezeu în El, înţelegem ce înseamnă 
să slăveşti pe Dumnezeu. Şi în El înţelegem care este scopul creării noastre, care este scopul existenţei 
noastre, şi de fapt, care este scopul creării şi existenţei oricărei fiinţe inteligente din univers. 

Am văzut în lecţiile precedente că doar Dumnezeu a fost manifestat în Hristos în lume. Hristos Însuşi 
nu S-a manifestat; El a fost ţinut ascuns. El a fost golit de Sine, a devenit noi în ce priveşte partea umană, iar 
apoi Dumnezeu, şi numai Dumnezeu, S-a manifestat în El. Ce înseamnă deci a-l proslăvi pe Dumnezeu? 
Înseamnă să fi în acea poziţie în care Dumnezeu şi numai Dumnezeu să fie manifestat în individ. Acesta este 
scopul creării şi existenţei fiecărui înger şi fiecărui om. 

Pentru a proslăvi pe Dumnezeu este necesar ca fiecare dintre noi să fim în starea şi în poziţia în care 
nimeni altcineva decât Dumnezeu să se manifeste, deoarece aceasta este poziţia în care S-a aflat Isus Hristos. 
De aceea El a spus, „Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine” (Ioan 14:10). „M-am pogorât 
din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis” (Ioan 6:38). „Tatăl care locuieşte în Mine, El face 
aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14:10). „Eu nu pot face nimic de la Mine însumi” (Ioan 5:30). „Nimeni nu poate 
veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis” (Ioan 6:44). „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe 
Tatăl. Cum zici tu dar, „arată-ne pe Tatăl”?” (Ioan 14:9). „Cine vorbeşte de la sine, caută slava lui însuşi; dar 
cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat, şi în el nu este strâmbătate” (Ioan 7:18). 

Motivul pentru care a spus, „Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine însumi”, este că, 
aşa cum a arătat în celălalt verset, „cine vorbeşte de la sine, caută slava lui însuşi”. Hristos, însă, nu a căutat 
slava Lui însuşi. El a căutat slava Celui ce L-a trimis; de aceea a spus, „Cuvintele … nu le spun de la Mine 
însumi”. Făcând aşa, a căutat slava Celui care L-a trimis, şi despre cel care face aşa este spus că „este 
adevărat, şi în el nu este strâmbătate”. El a fost atât de cu totul dezbrăcat de Sine, atât de totală a fost lipsa Sa 
de manifestare în orice fel, încât nici o influenţă nu a venit din partea Lui în afară de influenţa Tatălui. Şi 
aceasta într-o măsură atât de mare încât nimeni nu putea veni la El dacă nu era atras de Tatăl. Aceasta 
demonstrează cât de total era ţinut El ascuns, în spatele cortinei, cât de total a fost golit de Sine. Atât de 
perfectă a fost această ascundere încât nici un om nu putea veni la El – nimeni nu putea simţi nici o influenţă 
din partea Lui în afară de influenţa Tatălui, sau să fie atras de El. Doar manifestarea Tatălui – aceasta atrăgea 
oamenii la Hristos. 

Aceasta este o ilustraţie simplă a marelui adevăr pe care îl studiem acum – ce înseamnă să slăveşti pe 
Dumnezeu. Înseamnă să fi atât de cu totul dezbrăcat de sine încât nimic altceva să nu fie manifestat în afară 
de Dumnezeu, şi nici o influenţă să nu pornească de la individ în afară de influenţa lui Dumnezeu – atât de 
dezbrăcat de sine încât orice manifestare, orice cuvânt – să fie doar ale lui Dumnezeu şi să vorbească doar 
despre Dumnezeu. 

„Eu Te-am proslăvit pe pământ”. Când a fost pe pământ, a fost în carnea noastră umană, păcătoasă, iar 
când S-a dezbrăcat de Sine şi El Însuşi a rămas ascuns, Tatăl a locuit şi S-a manifestat în El în aşa fel încât 
toate faptele cărnii au fost înăbuşite, şi în locul oricărui act ce ţine de omenesc S-a descoperit slava lui 
Dumnezeu, caracterul Său, bunătatea Sa. 

Acelaşi lucru l-am văzut şi într-una din lecţiile anterioare, anume că Dumnezeu manifestat în trup, 
Dumnezeu manifestat în trupul păcătos, este taina lui Dumnezeu – nu Dumnezeu manifestat în trup neafectat 
de păcat, ci în trup păcătos. Aceasta înseamnă că Dumnezeu vrea să locuiască în aşa fel în trupul nostru atins 
de păcat, în zilele noastre, încât deşi carnea este îmbibată de păcat, păcătoşenia ei să nu fie simţită, să nu ne 
mai dăm seama de ea, şi să nu mai răspândească influenţa ei în jur, că Dumnezeu vrea să locuiască în aşa fel 
în trupul păcătos încât, în ciuda păcătoşeniei trupului deteriorat de păcat, oriunde va merge acea persoană să 
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se manifeste influenţa lui Dumnezeu, slava Lui, neprihănirea Lui, caracterul Lui. 
Aceasta s-a întâmplat şi în cazul lui Isus în trup. În felul acesta Dumnezeu ne-a demonstrat cum 

trebuie să slăvim pe Dumnezeu. A demonstrat universului cum va da slavă universul lui Dumnezeu – prin 
faptul că Dumnezeu şi numai Dumnezeu va fi manifestat în orice fiinţă inteligentă din univers. Aceasta a fost 
intenţia lui Dumnezeu de la început. Acesta a fost planul Său, planul Său din veşnicii, pe care l-a plănuit în 
Isus Hristos Domnul nostru. 

Putem citi chiar acum, deşi vom avea ocazia şi mai târziu să ne referim la aceasta. Vom citi textul care 
o cuprinde în câteva cuvinte. Efes.1:9-10. „Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe 
care-l alcătuise în Sine însuşi”. Care este această voie pe care a plănuit-o în Sine însuşi? El, fiind Dumnezeu, 
a plănuit acest plan în Sine însuşi, fiind planul Său – este acelaşi plan despre care se vorbeşte în alte locuri ca 
fiind „planul din veşnicii” al Său. Care este planul lui Dumnezeu din veşnicii, pe care l-a plănuit în Isus 
Hristos Domnul nostru? Iată-l descris aici: „la plinirea vremurilor, spre a-şi uni iarăşi într-unul în Hristos, 
toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ”. 

Să vedem ce înseamnă aceasta, ca Dumnezeu să-şi unească „iarăşi într-unul în Hristos, toate 
lucrurile”. Cine este acel „unul” în care Dumnezeu îşi uneşte toate lucrurile în Hristos? Acest „unul” este 
Dumnezeu. Cine era în Hristos? „Dumnezeu era în Hristos”. Nimeni altcineva decât Dumnezeu nu S-a 
manifestat în El. Dumnezeu a locuit în Hristos. În Hristos Dumnezeu uneşte iarăşi într-unul „toate lucrurile, 
cele din ceruri şi cele de pe pământ”. De aceea planul Său este ca la împlinirea vremurilor să-şi adune iarăşi 
în El în Hristos toate lucrurile. Prin Hristos, cu Hristos, şi în Hristos, toate lucrurile din ceruri şi de pe 
pământ sunt adunate iarăşi în unul Dumnezeu, aşa încât doar Dumnezeu să fie cel manifestat pretutindeni în 
univers, încât la împlinirea vremurilor, când planul lui Dumnezeu din veşnicii va fi realizat în faţa întregului 
univers, oriunde vom privi, la oricine vom privi, vom vedea reflectat pe Dumnezeu. Vom vedea chipul lui 
Dumnezeu reflectat. Şi Dumnezeu va fi „totul în toţi”. Aceasta o vedem în Isus Hristos. 2Cor.4:6: 

„Căci Dumnezeu care a zis „să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să 
facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”. 

Noi privim la faţa lui Isus Hristos. Şi ce vedem? Îl vedem pe Dumnezeu. Îl vedem pe Tatăl. Nu vedem 
pe Hristos reflectat pe faţa lui Isus Hristos. El S-a dezbrăcat de Sine, ca Dumnezeu să poată fi reflectat, ca 
Dumnezeu să poată străluci înaintea omului ce nu ar putea suporta prezenţa Lui în carnea lui umană. Isus 
Hristos a luat trupul omului care, ca o perdea a modificat razele strălucitoare ale slavei lui Dumnezeu aşa 
încât să o putem privi şi să trăim. Noi nu putem privi faţa descoperită a lui Dumnezeu, aşa cum nici copiii lui 
Israel nu au putut privi faţa lui Moise. De aceea Isus ia în El însuşi trupul omului şi înveleşte slava 
strălucitoare, mistuitoare a Tatălui, aşa încât noi, privind faţa Sa, să-L putem vedea reflectat pe Dumnezeu, 
să-L putem vedea şi iubi aşa cum este El, şi astfel să avem viaţa care este în El. 

Acest gând este amintit în 2Cor.3:18. Voi atinge doar puţin versetul pentru această prezentare. Vom 
avea ocazia să ne referim mai târziu la el. „Noi toţi privim cu faţa descoperită, slava Domnului” – unde 
privim slava Domnului? „Pe faţa lui Isus Hristos”. Aici spune că o privim ca într-o oglindă. Ce rost are o 
oglindă? O oglindă nu luminează de la ea însăşi. Oglinda reflectă lumina care străluceşte asupra ei. Noi toţi, 
cu faţa descoperită privim pe faţa lui Isus Hristos, ca într-o oglindă, slava lui Dumnezeu; de aceea Hristos 
este Cel prin care Tatăl este reflectat întregului univers. 

Doar El poate reflecta pe Tatăl în toată plinătatea Sa, deoarece originile Lui sunt din zilele veşniciei, şi 
aşa cum este spus în proverbe cap. opt, „am fost cu El, ca unul crescut împreună cu El”. El era una cu 
Dumnezeu, egal cu Dumnezeu, natura Lui fiind natura lui Dumnezeu. De aceea unul din marile motive 
pentru care numai El putea să vină în lume ca să salveze omul, a fost acela că Tatăl voia să fie manifestat în 
mod desăvârşit înaintea oamenilor, şi nimeni din univers nu-L putea manifesta pe Tatăl în toată plinătatea 
Lui în afară de singurul Său Fiu, care este chipul Tatălui. Nici o altă fiinţă nu putea să o facă, neavând toată 
cunoştinţa despre El. Doar Cel a cărui obârşie se suie până în zilele veşniciei putea să o facă. Drept urmare, 
El a venit şi Dumnezeu a locuit în El. În ce măsură? „Trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” este reflectată în 
El. Şi aceasta nu numai pentru oamenii de pe pământ, ci la împlinirea vremurilor El îşi va uni într-unul – în 
Hristos – toate lucrurile din ceruri şi de pe pământ. În Hristos Dumnezeu este descoperit îngerilor şi reflectat 
oamenilor din lume aşa cum altfel ei nu L-ar putea vedea. 

Am văzut atât de multe despre ce înseamnă să slăveşti pe Dumnezeu şi cum a fost slăvit Dumnezeu. 
Înseamnă să fi atât de eliberat de eu încât numai Dumnezeu să fie manifestat în neprihănirea Lui, în 
caracterul Său, care este slava Sa. În Hristos este arătat scopul Tatălui cu privire la noi. Tot ce a fost făcut în 
Hristos a fost pentru a arăta ce va fi făcut în noi, pentru că El a fost noi. De aceea, singurul mare gând pe care 
trebuie să-l avem tot timpul în minţile noastre este acela că trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu pe pământ. 

În El şi prin El avem acea minte divină care în Hristos L-a dezbrăcat de eu-l Său cel drept. Prin această 
minte dumnezeiască nedreptatea noastră este îndepărtată pentru ca Dumnezeu să fie glorificat în noi şi să fie 
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adevărat în dreptul nostru că, „Eu Te-am proslăvit pe pământ”. 
Să citim cele două versete din Corinteni, pentru noi. Ceva mai înainte le-am citit privindu-L pe El. 

„Dumnezeu care a zis, să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să 
strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos” 2Cor.4:6. Priviţi acum la noi. 
Ce a făcut Dumnezeu mai întâi? Ne-a luminat în inimile. Pentru ce? „Ca să dea lumina cunoştinţei slavei Lui 
Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”. Observaţi că Dumnezeu este manifestat în Isus Hristos, răspândind de pe 
faţa lui Isus slava care reflectată în noi luminează de asemenea şi pe alţii? De aceea, „Voi sunteţi lumina 
lumii”. Noi suntem lumina lumii pentru că lumina slavei lui Dumnezeu, strălucind de pe faţa lui Isus Hristos 
în inimile noastre, este reflectată, se răspândeşte spre alţii, ca oamenii văzându-ne, văzând faptele noastre 
bune, să slăvească pe Dumnezeu în „ziua cercetării” lor. „Să slăvească pe Tatăl care este în ceruri”. 

Studiaţi acest proces. Iată-L pe Tatăl, locuind într-o lumină de care nici un om nu poate să se apropie, 
pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, într-o asemenea slavă transcendentală, de o 
asemenea strălucire a sfinţeniei atotmistuitoare, încât nici un om nu poate privi la El şi să trăiască. Dar Tatăl 
doreşte ca noi să privim la El şi să trăim. De aceea singurul Său născut din Tatăl S-a supus pe Sine de bună 
voie, ca un dar şi a devenit noi înşine în natura umană, ca Tatăl în El să poată acoperi slava mistuitoare şi 
razele ei strălucitoare, încât să putem privi şi să trăim. Iar când privim aici şi trăim, acea slavă strălucitoare 
de pe faţa lui Isus Hristos luminează inimile noastre şi este reflectată spre lume. 

Acum din nou ultimul verset din cel de al treilea capitol. „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o 
oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui”. Al cui chip? Al lui Isus Hristos. Noi 
suntem „în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. Isus Hristos reflectă chipul lui 
Dumnezeu; noi, schimbaţi în acelaşi chip, să reflectăm chipul lui Dumnezeu. 

Traducerea germană dă o altă înţelegere mai largă chiar decât a noastră aici. Vrea să citesc în engleză. 
„Dar acum este reflectată în noi toţi gloria Domnului”. Observaţi? „Dar acum în noi toţi este reflectată gloria 
Domnului”. Ideea în traducerea noastră engleză şi cea din traducerea germană sunt ambele corecte. Noi 
privim slava pe faţa lui Isus Hristos şi suntem schimbaţi în acelaşi chip din slavă în slavă, şi astfel este 
reflectată şi în noi slava Domnului. 

Vreau să citesc acum restul versetului în germană. „Dar acum este reflectată în noi toată gloria 
Domnului cu faţa descoperită şi suntem glorificaţi în acelaşi chip de la o slavă la alta ca venind de la 
Domnul, care este Duhul”. Domnul care este Duhul; versetul anterior spune că Domnul este acel Duh. 

Observaţi că întreaga semnificaţie este că Dumnezeu va fi slăvit în noi, ca noi să fim slăviţi prin 
această slavă şi ca aceasta să poată fi reflectată pentru toţi oamenii de pretutindeni, ca ei să poată crede şi 
slăvi pe Dumnezeu. 

Priviţi din nou la Ioan 17. El spune acelaşi lucru ca în Ioan 17:22. Voi citi din nou versetul patru şi 
cinci: 

„Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Şi acum, Tată, 
proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea.” 

Acum versetul 22: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu”. El ne-a dat-o nouă. Aşadar ne 
aparţine. Această aparţine celui ce crede în Isus. Când noi ne supunem Lui, El ne dă acea minte divină care 
îndepărtează eu-l din noi, şi apoi Dumnezeu în Isus Hristos străluceşte în inimile noastre ce reflectă slava Sa, 
chipul Său divin. Această lucrare se va realiza atât de desăvârşit încât la venirea Lui se va vedea pe Sine în 
fiecare credincios la care va privi. „El va şedea, va topi şi va curăţa argintul” şi Se va vedea reflectat în 
poporul Său, pentru că toţi vor reflecta chipul şi slava lui Dumnezeu. 

Haideţi să folosim o ilustraţie din natură pentru a putea, pe cât posibil, să înţelegem ceva mai clar. 
Soarele străluceşte în ceruri. Noi am dori să privim soarele şi să-l vedem aşa cum este. Dar numai o sclipire a 
sa ne orbeşte ochii în aşa măsură încât avem nevoie de câteva secunde pentru a ne recăpăta vederea clară. 
Aşa că noi nu putem privi soarele ca să vedem toate strălucirile lui. Soarele are multă slavă şi frumuseţe în 
strălucirea lui în ceruri. Dacă luaţi o prismă şi o ţineţi în dreptul soarelui astfel încât razele soarelui să poată 
trece prin ea, atunci veţi vedea pe perete, pe pământ, sau pe orice altceva cade imaginea refractată – veţi 
vedea reflectat soarele aşa cum este el în sine. Şi ce anume se vede? Cum se numeşte? Un curcubeu. Ce este 
mai frumos decât un curcubeu? Nu există amestec de culori mai frumos decât cel din curcubeu. Şi acest 
curcubeu este pur şi simplu imaginea soarelui, cu slava sa astfel dispersată încât să o putem privi şi să-i 
admirăm frumuseţea. Toată slava este în soare, dar noi nu o putem vedea acolo. Nu o putem privi, privind la 
soare. Soarele este prea strălucitor. Ochii noştri nu sunt obişnuiţi cu atâta lumină. Nu pot primi aşa de mult. 
Dar prisma captează această slavă şi o face să strălucească în raze pe care le putem privi. Aceasta ne face în 
stare să vedem soarele pe care în alt fel nu l-am fi putut privi. Aşadar, când privim curcubeul, noi privim pur 
şi simplu soarele. Privind curcubeul, vedem pur şi simplu slava pe care o are soarele în strălucirea lui din 
ceruri. Când privim cu ochiul liber spre soare nu putem să-l vedem aşa cum este, privind însă reflecţia lui, îi 
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vedem slava într-un fel care ne încântă. 
Dumnezeu este însă mult mai strălucitor decât soarele. Dacă soarele ne orbeşte ochii printr-o simplă 

sclipire, ce efect ar avea slava transcendentală a Domnului asupra ochilor noştri muritori, păcătoşi? Ne-ar 
mistui. Aşa se face că noi nu putem privi la El aşa cum este, la slava Lui neacoperită, nemodificată. Natura 
noastră nu suportă aşa ceva. Dar Dumnezeu vrea ca noi să-I vedem slava. El doreşte ca tot universul să-I 
vadă slava. De aceea Isus Hristos S-a aşezat între Tatăl şi noi şi Tatăl face ca toată slava Lui să se manifeste 
în El, şi slava care străluceşte de pe faţa Sa este în aşa fel dispersată, transformată, încât o putem privi în 
toată frumuseţea ei încântătoare. În felul acesta Îl putem vedea pe Dumnezeu aşa cum este. În Isus Hristos nu 
vedem nimic altceva decât pe Dumnezeu în toată strălucirea slavei Sale neacoperite. 

Soarele străluceşte zi după zi în cerul fizic, şi toată slava lui şi-o arată şi o pune înaintea fiilor 
oamenilor. Singurul lucru necesar pentru a avea mereu înaintea ochilor strălucirea soarelui în această formă 
minunată, este o prismă – un mediu prin care strălucirea slavei sale să fie refractată – şi ceva pe care să cadă 
aceste raze după ce au trecut prin prismă, şi care să le reflecte. Putem obţine în fiecare zi un curcubeu dacă 
avem o prismă şi ceva pe ce să cadă razele refractate. 

În acelaşi fel putem avea manifestarea slavei lui Dumnezeu în fiecare zi, dacă vom păstra înaintea 
ochilor pe Isus Hristos, ca pe o prismă ce refractă razele strălucitoare ale slavei lui Dumnezeu, şi dacă noi 
înşine stăm înaintea lui Dumnezeu aşa cum ne doreşte, ca aceste raze refractate să cadă peste noi spre a fi 
reflectate. Şi atunci nu numai voi, ci şi alţii vor vedea întotdeauna slava lui Dumnezeu. Pentru ca omul să 
poată vedea şi cunoaşte slava lui, Dumnezeu doreşte, are nevoie de o prismă prin care să lumineze. În Isus 
Hristos s-a oferit prisma desăvârşită. După aceea mai are nevoie de ceva pe care aceste raze refractate să 
poată cădea pentru a fi reflectate, aşa încât oamenii să le poată vedea. Vreţi să fiţi voi aceştia, deschişi faţă de 
razele refractate ale slavei lui Dumnezeu care strălucesc prin binecuvântata prismă, Isus Hristos? Lăsaţi 
aceste raze să cadă peste voi, pentru ca oamenii privind la voi să poată vedea reflectată slava lui Dumnezeu! 
Aceasta este dorinţa cerului. 

Un alt gând. Luaţi o prismă şi ţineţi-o în dreptul soarelui. Razele luminii refractate vor cădea pe 
peretele casei şi minunatul curcubeu va fi reflectat acolo. Dar zidul tencuit este numai lut. Se poate ca lutul 
să manifeste slava soarelui? Se poate ca soarele să fie proslăvit de către acel lut? Da, cu siguranţă. Se poate 
ca lutul să reflecte razele soarelui şi să fie atât de frumos? Cum poate lutul să facă aceasta? O, secretul nu 
este în lut! Este în slavă. Puteţi ţine prisma în calea razelor soarelui şi lăsaţi ca razele refractate să cadă pe 
pământ. Dacă o ţineţi astfel pământul poate manifesta slava soarelui, nu pentru că pământul ar avea vreo 
slavă în sine, ci datorită slavei soarelui. 

Şi atunci este prea mult să credem că trupul păcătos, pe care îl avem, ţărână şi cenuşă fără nici o 
valoare, - este prea mult să credem că oameni ca noi pot manifesta slava Domnului, refractată prin Isus 
Hristos – slava Domnului care străluceşte de pe faţa lui Isus Hristos? Se poate să fi lut; se poate să fi 
elementul cel mai slab al pământului; se poate să fi păcătos ca orice om, dar aşează-te în faţa acestor raze şi 
lasă-le să strălucească peste tine, după cum doreşte Dumnezeu, şi în felul acesta vei proslăvi pe Dumnezeu. 
O, cât de des se pune întrebarea descurajantă: „cum poate o persoană ca mine să proslăvească pe 
Dumnezeu?”. Iubiţi fraţi şi surori, secretul nu este în voi. Este în slavă. Nu este în voi nici o virtute care să 
facă să strălucească această slavă, mai mult decât este în lutul peste care străluceşte curcubeul. Este o artă ca 
noi să oferim locul peste care să cadă slava, şi să strălucească în minunatele raze reflectate ale slavei lui 
Dumnezeu. Virtutea nu este în noi, ci este în slavă. Aceasta înseamnă să proslăveşti pe Dumnezeu. 

Este nevoie de îndepărtarea eu-lui pentru ca Dumnezeu în Hristos să poată fi proslăvit. Mintea lui 
Hristos face această îndepărtare a eu-lui, şi după aceea Dumnezeu este slăvit. Chiar dacă am fost păcătoşi 
toată viaţa noastră şi chiar dacă avem o carne păcătoasă, Dumnezeu este proslăvit, nu prin vreun merit care 
ar fi în noi, ci prin meritul care este în slavă. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu a creat fiecare fiinţă 
din univers. Şi aceste scop este ca orice fiinţă să fie un mijloc care să reflecte şi să facă cunoscut strălucirea 
slavei caracterului lui Dumnezeu aşa cum este descoperit în Isus Hristos. 

Cândva, demult, a existat o fiinţă atât de strălucitoare şi plină de slava Domnului încât a crezut că 
aceasta vine de la sine şi a dorit să strălucească singură. A dorit să aibă o slavă a sa însăşi. A dorit să reflecte 
lumina sa personală. Dar nu a reuşit să lumineze niciodată cu o adevărată lumină. Toată lumina sa, de atunci 
până astăzi a fost întuneric. Aceasta este originea întunericului din univers. Şi efectele care au rezultat de 
aici, de la primul până la ultimul posibil, sunt rezultatele acelui singur efort de a manifesta eu-l, de a lăsa eu-l 
să strălucească, de a proslăvi eu-l. Şi sfârşitul acestui efort va fi pieirea şi dispariţia. 

A proslăvi eu-l înseamnă a dispărea, a înceta să mai fi. A proslăvi pe Dumnezeu înseamnă a rămâne 
pentru veşnicie. Oamenii au fost făcuţi pentru a proslăvi pe Dumnezeu. Cel care Îl proslăveşte nu poate face 
altceva decât să trăiască pentru veşnicie. Dumnezeu doreşte astfel de fiinţe în univers. Întrebarea care se 
pune în dreptul fiecărui om este cu adevărat: „a fi, sau a nu fi; aceasta este întrebarea”. Vom alege să fim, şi 
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să fim mijloace prin care Dumnezeu să fie proslăvit pentru toată veşnicia? Sau vom alege să ne slăvim pe noi 
pentru puţină vreme, şi aceasta doar în întuneric, ca în final să dispărem în întuneric pentru totdeauna? 
Având în vedere ceea ce a făcut Dumnezeu, nu este greu să decizi ce cale vei alege, nu-i aşa? Nu este greu să 
decizi. Nu este preferinţa noastră să alegem acum şi întotdeauna doar calea Domnului? Să alegem să-L 
slăvim pe El şi numai pe El? 

Să citim un pasaj despre ce implică aceasta. În Ioan 12:23 citim: 
„Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului””. 
„Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice? … Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta? … Dar 

tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta”. 
Ce a spus după aceea? „Tată, proslăveşte Numele Tău!”. Când spunea aceasta, se afla în umbra 

grădinii Gheţemani. Ştia că se apropie ceasul şi ştia ce înseamnă acel ceas. De aceea tulburarea apăsa asupra 
sufletului Său divin, parcă voind să-L tragă înapoi. „Şi ce voi zice? Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?” 
Singurul lucru pe care putea să-l spună, pentru că acesta era scopul pentru care venise până la acel ceas, 
singurul lucru pe care-l putea spune a fost „Tată, proslăveşte Numele Tău!”. După aceea a urmat Gheţemani, 
crucea şi moartea. În această supunere însă, „Tată, proslăveşte Numele Tău!”, a fost făcut pasul care I-a dat 
biruinţa în Gheţemani, pe cruce şi asupra morţii. 

În aceasta a constat biruinţa Lui, şi pe acelaşi drum urmează să trecem şi noi. Suntem deja în acea 
situaţie – în acel timp în care se cere de la noi acest lucru. Trebuie să trecem prin această experienţă şi în 
timp ce o studiem vom fi ispitiţi să spunem „Oare este necesar să suportăm aceasta? Nu este aşa ceva mai 
mult decât cere Dumnezeu de la om?” „Acum sufletul meu este tulburat. Şi ce voi zice? „Tată, izbăveşte-mă 
din ceasul acesta?””. Cine v-a adus până în ceasul acesta? Cine v-a adus în faţa acestor dificultăţi? Cum aţi 
ajuns aici? Tatăl se ocupă de noi, El ne-a adus aici. Şi dacă, sub mâna Lui, suntem aduşi în situaţia în care ni 
se pare că dacă o acceptăm ne-ar stoarce de puteri, ce vom zice? „Tată, izbăveşte-mă din ceasul acesta? Dar 
tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta.” Ne-a adus aici cu un scop. S-ar putea să nu ştiu ce 
experienţă mi-a pregătit dincolo de aceasta; s-ar putea să nu înţeleg planul divin din această încercare, dar un 
lucru ştiu. Am ales să dau slavă lui Dumnezeu. Am ales ca Dumnezeu, în locul meu, să fie slăvit în mine, 
căile Lui să fie văzute în mine în locul căilor mele. De aceea nu putem spune „Tată, izbăveşte-mă din ceasul 
acesta”. Singurul lucru pe care îl putem face este să ne plecăm în supunere; singurul cuvânt pe care îl putem 
spune este „Tată, proslăveşte Numele Tău!”. S-ar putea ca imediat să urmeze un Gheţemani. Crucea va veni 
cu siguranţă, dar în acest Gheţemani este biruinţa. Este biruinţa asupra crucii şi asupra a tot ceea ce urmează. 

Acest lucru este foarte adevărat, şi Dumnezeu nu ne-a lăsat fără un cuvânt în acest sens. Să citim mai 
departe: 

„Ce voi zice? Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul 
acesta! Tată, proslăveşte Numele Tău!” Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „L-am proslăvit şi-l voi mai 
proslăvi!”. 

Cuvântul acesta este pentru noi în orice încercare, deoarece „Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o 
Tu”. Slava aceasta ne aparţine. El se va îngriji ca ea să fie reflectată peste noi şi prin noi aşa încât oamenii să 
ştie că Dumnezeu se manifestă şi acum în trup. Deci, care va fi alegerea noastră? Să ne hotărâm odată pentru 
totdeauna. Ce alegem, a fi sau a nu fi? Ce vom alege? A fi? Dar a fi înseamnă a slăvi pe Dumnezeu. Unicul 
rost al existenţei în univers este acela de a da slavă lui Dumnezeu. De aceea, să alegi să fi înseamnă să alegi 
să slăveşti pe Dumnezeu, şi a alege să slăveşti pe Dumnezeu înseamnă a alege ca eu-l să fie îndepărtat, 
distrus, şi doar Dumnezeu să se dea pe faţă şi să fie văzut. 

Când se realizează aceasta, capitolul 15 din 1Corinteni pune punctul pe i. Versetele 24 şi 28: 
„În urmă va veni sfârşitul, când El va da împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi 

nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi 
vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, 
„a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus 
totul. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci şi Fiul se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, 
pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.” 

Totul în câţi? El va fi totul în mine, va fi totul în tine, va fi totul în orice făptură prin Isus Hristos. 
Atunci planul va fi adus la desăvârşire. Atunci întregul univers, şi totul în el, va reflecta pe Dumnezeu. 

Acesta este privilegiul pe care Dumnezeu l-a acordat fiecărei fiinţe omeneşti. Este privilegiul pe care l-
a acordat fiecărei fiinţe din univers. Lucifer şi mulţimea celor ce l-au urmat au refuzat acest privilegiu. 
Oamenii l-au respins. Tu şi eu ce vom face? Îl vom accepta? 

Ne putem da noi seama de mărimea acestui privilegiu? Ce a costat ca acest privilegiu să ne poată fi 
acordat? Cât a costat? A costat preţul fără margini al Fiului lui Dumnezeu. 

O întrebare. A fost acest dar un dar de numai treizeci şi trei de ani? Cu alte cuvinte, după existenţa Sa 
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de o veşnicie înainte de venirea Lui în lume, Isus a venit în lume aşa cum a venit doar pentru treizeci şi trei 
de ani, ca apoi să redevină cum a fost înainte, să fie din nou cum a fost în toate privinţele, de-a lungul 
veşniciei următoare? Şi în felul acesta jertfa Lui să fie practic doar pentru treizeci şi trei de ani? A fost 
jertfirea Lui o jertfire doar pentru treizeci şi trei de ani sau a fost o jertfire pentru totdeauna? Când Isus 
Hristos a părăsit cerul, S-a dezbrăcat de Sine şi S-a cufundat în noi – pentru cât timp a făcut-o? Aceasta este 
întrebarea. Şi răspunsul este că a făcut-o pentru totdeauna. Tatăl ni L-a dat pe Fiul Său, şi Hristos ni S-a dat 
pentru toată veşnicia. Niciodată nu va mai fi în toate privinţele cum a fost înainte. Viaţa Lui ne-a dat-o nouă. 

Nu voi încerca acum să demonstrez aceasta. Voi citi doar câteva cuvinte din Spirit of Prophecy, ca să 
puteţi şti că aceasta este realitatea şi că suntem pe un teren sigur, să-l puteţi primi ca pe un adevăr 
binecuvântat şi să lăsaţi pe Dumnezeu să ni-l explice în veşnicie. Iată pasajul: 

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu”. L-a dat nu doar ca să trăiască 
printre oameni, să le poarte păcatele şi să moară ca jertfă pentru ei; L-a dat omenirii căzute. Hristos trebuia să 
se identifice cu interesele şi nevoile omenirii. Cel care este una cu Dumnezeu s-a unit cu fiii oamenilor prin 
legături ce nu vor fi rupte niciodată”. 

În ce anume s-a unit cu noi? În carnea noastră, în natura noastră. În ce măsură s-a unit cu noi? „Prin 
legături ce nu vor fi rupte niciodată”. Slavă Domnului! A părăsit natura dumnezeiască pe care o avea 
împreună cu Dumnezeu mai înainte de a fi lumea şi a luat natura noastră, şi poartă natura noastră pentru 
veşnicie. Aceasta este jertfa care cucereşte inimile oamenilor. Dacă se înţelege, aşa cum mulţi înţeleg, că 
jertfa lui Hristos a fost doar pentru treizeci şi trei de ani, după care a murit moartea pe cruce şi s-a întors în 
veşnicie exact aşa cum a fost înainte, oamenii pot spune că faţă de veşnicia dinainte şi cea de după, treizeci şi 
trei de ani nu înseamnă deloc o jertfă infinită, pentru veşnicie. Dar dacă înţelegem că El Şi-a cufundat natura 
Sa în natura noastră umană pentru toată veşnicia, aceasta este cu adevărat o jertfă. Aceasta este dragostea lui 
Dumnezeu. Şi nimeni nu poate spune nimic împotriva ei. Nici o inimă din lume nu poate spune nimic 
împotriva acestei realităţi. Fie că o acceptă sau nu, fie că omul o crede sau nu, există în ea o putere care te 
cucereşte, iar inima trebuie să stea în linişte în faţa acestui fapt teribil. 

Acesta este sacrificiul pe care L-a făcut. Şi citesc mai departe: 
„Cel care este una cu Dumnezeu S-a unit cu fiii oamenilor prin legături ce nu vor fi rupte niciodată. 

Lui Isus „nu-I este ruşine să-i numească fraţi”; Jertfa noastră, Avocatul nostru, Fratele nostru, poartă 
înfăţişarea noastră umană în faţa tronului Tatălui de-a lungul zilelor veşniciei; una cu cei pe care i-a 
răscumpărat – Fiul omului.” 

Acesta este preţul: jertfirea pentru totdeauna a Celui care era una cu Dumnezeu. Acest preţ trebuia 
plătit pentru a se reda oamenilor privilegiul de a slăvi pe Dumnezeu. 

O altă întrebare. A meritat privilegiul acesta un astfel de sacrificiu? Sau preţul care a fost plătit a creat 
privilegiul? Gândiţi-vă cu atenţie. Care este privilegiul? Am văzut că privilegiul oferit fiecărui suflet este 
acela de a proslăvi pe Dumnezeu. Ce L-a costat pe Dumnezeu ca să ne ofere acest privilegiu? L-a costat 
jertfirea pentru totdeauna a Fiului Său. A făcut El acest sacrificiu pentru a crea privilegiul, sau privilegiul 
exista şi merita o astfel de jertfire? 

Observ că acesta este un gând nou pentru mulţi dintre voi, dar nu vă fie teamă de el. Totul este în 
ordine. Cercetaţi-l doar cu atenţie şi gândiţi-vă la el. Aceasta este tot ce e nevoie. Voi repeta încă o dată, de 
două sau de trei ori dacă este necesar, întrucât merită din plin. De când mi s-a descoperit adevărul 
binecuvântat că jertfirea Fiului lui Dumnezeu a fost pentru veşnicie şi că s-a realizat pentru mine, tot mereu 
îmi revin în minte cuvintele care spun : „Mă voi pleca înaintea Domnului în toate zilele vieţii mele”. 

Întrebarea care a fost pusă este: a creat El privilegiul prin jertfa făcută, sau privilegiul exista deja, însă 
fiind pierdut merita jertfa pentru a ne fi redat? 

Cine poate să aprecieze cu adevărat privilegiul pe care ni-l oferă Dumnezeu, acela de a-L putea 
proslăvi? Nici o minte nu-l poate cuprinde. Să merite un astfel de preţ plătit – o jertfire pentru totdeauna – cu 
adevărat David a fost copleşit privind aceste lucruri: „O, Doamne, … o astfel de cunoştinţă este prea 
minunată pentru mine; este prea înaltă ca să o pot atinge” şi „în mulţimea gândurilor din lăuntrul meu, 
mângâierile Tale îmi desfată sufletul”. 

„Mare este taina evlaviei, căci Dumnezeu a fost arătat în trup”. Fiul omului, adică noi, a fost înălţat în 
slavă. Prin aceasta ne-a readus eternul privilegiu de a proslăvi pe Dumnezeu. Şi aceasta merita preţul pe care 
L-a plătit. Noi nu am fi putut visa niciodată că acest privilegiu era atât de mare, dar Dumnezeu a privit la el, 
Isus Hristos a privit acest privilegiu, a văzut ce înseamnă să dai slavă lui Dumnezeu. Şi privind privilegiul şi 
starea în care am ajuns noi, a spus: „merită preţul”, „voi plăti acest preţ”. Şi „atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu”, redându-ne astfel privilegiul de a putea proslăvi pe Dumnezeu. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 21 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Suntem încă în continuarea studiului cu privire la ceea ce avem în Hristos. Noi nu trebuie să uităm că 

Domnul ne-a înălţat şi ne-a aşezat la dreapta Sa în existenţa cerească. Şi mulţumim Domnului că ne-a mutat 
acolo, în slăvita Sa împărăţie. Studiem în continuare ce avem în El acolo unde este El, şi care sunt 
privilegiile şi comorile ce ne aparţin în El. 

În seara aceasta vom începe lectura cu Efeseni2:11,12,19: 
„De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se 

cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului: aduceţi-vă aminte că în vremea 
aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi 
fără Dumnezeu în lume”. 

„Aşadar voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, 
oameni din casa lui Dumnezeu”. 

Mă bucur pentru aceasta. Am primit un alt loc, am primit o altă stare. Şi toate acestea sunt făcute în 
Hristos; schimbarea aceasta este făcută în noi în El, căci El este „pacea noastră”. 

„Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui 
Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi (Dumnezeu şi noi) a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc 
care-i despărţea şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, … ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un 
singur om nou, făcând astfel pace. … Căci prin El şi unii şi alţii (cei ce sunt departe şi cei ce sunt aproape) 
avem intrare la Tatăl într-un Duh. Aşadar (de aceea, pentru că avem intrare la Tatăl în El – din acest motiv) 
nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii.” 

Traducerea germană oferă o altă perspectivă asupra cuvintelor din versetul 19 (faţă de cea engleză - 
n.tr.), astfel: „nu mai sunteţi oaspeţi şi străini, ci cetăţeni”. Forţa acestor termeni se va vedea mai clar dacă 
vom aminti că în Leviticul, unde Biblia noastră spune „străinul şi cel care locuieşte pentru o vreme în 
mijlocul tău”, cea germană redă „oaspetele şi străinul care este în mijlocul tău”. În Hristos noi nu mai suntem 
străini şi călători; nu mai suntem nici măcar oaspeţi. Suntem mult mai apropiaţi. 

„Nu mai sunteţi străini şi oaspeţi, ci împreună cetăţeni, din casa lui Dumnezeu”. 
Un oaspete nu este unul din casă. Este o persoană binevenită, însă doar vine şi pleacă, pe când cel ce 

aparţine casei vine şi rămâne. Cuvântul german folosit pentru „oameni din casă” ne va ajuta să înţelegem 
adevărata relaţie sugerată. Cuvântul este „Hausgenossen” şi este derivat din „essen”, care înseamnă „a 
mânca”. Hausgenossen este unul care mănâncă în casă şi trăieşte acolo. El este acasă; când intră în casă nu 
intră ca musafir, ci intră pentru că aparţine casei. 

Textul acesta arată marele contrast între ceea ce eram şi ceea ce suntem. Mai sunt şi alte texte care ne 
arată acest contrast chiar mai clar. Să deschidem la capitolul patru din Galateni, începând de la primul verset: 

„Dar câtă vreme moştenitorul (cel ce are în perspectivă moştenirea) este nevârstnic, eu spun că nu se 
deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot. Ci este sub epitropi şi îngrijitori, până la 
vremea rânduită de tatăl său. Tot aşa şi noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învăţăturilor începătoare 
ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub 
Lege, ca să ne răscumpere pe cei ce eram sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, 
Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă „Ava”, adică „Tată”. Aşa că nu mai eşti rob.” 

Noi nu suntem în casă ca robi – nu mai suntem robi. Suntem slujitori ai Domnului, este adevărat, şi 
datorăm Domnului slujirea noastră, dar ceea ce studiem acum este relaţia noastră cu Domnul şi locul pe care 
ni-l dă în familie. 

Şi studiul ne arată că Domnul ne oferă o relaţie mai apropiată cu El decât cea a slujitorului din casă. 
Noi nu facem parte, ca slujitori, din familia cerească, ci în calitate de fii. 

„Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu (al lui Dumnezeu prin 
Hristos – eng.)” Aici ni se oferă imaginea unui copil, poate singurul fiu; tot ce au părinţii îi va reveni lui în 
virtutea dreptului de moştenitor; dar el este încă un copil şi este sub tutori şi îngrijitori care îl educă şi îl 
formează în felul în care doreşte tatăl, până când ajunge la vârsta la care tatăl îl va invita într-o relaţie mai 
apropiată, în treburile familiei şi în problemele şi afacerile proprietăţii. Cât timp băiatul este doar un copil, nu 
ştie nimic despre problemele legate de administrarea proprietăţii. El are altceva de învăţat înainte de a fi luat 
lângă tatăl său, dar după ce primeşte educaţia dorită de tatăl său, şi după ce ajunge la vârsta potrivită, atunci 
tatăl îl ia cu el, având o relaţie strânsă cu el. După aceea îi vorbeşte despre afacerile sale, şi poate chiar îi 
încredinţează spre administrare o bună parte din afaceri. 
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Să deschidem acum la Ioan 15:13-15. Hristos este Cel care vorbeşte: „Nu este mai mare dragoste decât 
să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. Nu vă 
mai numesc robi.” „Robul nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea”. Acesta este un motiv serios 
pentru care Isus nu ne mai numeşte robi. Noi vom rămâne în casă pentru totdeauna. Noi suntem ai casei, casa 
noastră este acolo. „Nu vă mai numesc robi”. Vă numesc fii, pentru că fiul rămâne în casă pentru totdeauna. 
Înainte eram străini şi călători, dar El ne-a apropiat, şi nu mai suntem nici măcar oaspeţi, cu atât mai puţin 
străini. Ne-a adus într-o poziţie chiar mai apropiată decât a slujitorului care crede că va locui în casă cât timp 
va trăi. Ne-a adus într-o poziţie mai apropiată decât a copilului care nu a ajuns încă la vârsta maturităţii. Ne-a 
făcut mai mult decât aceştia, ne-a dat statutul de prieteni şi fii, chemaţi să se sfătuiască cu El care este Capul 
şi posesorul întregii proprietăţi. 

Să citim tot versetul. „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am 
numit prieteni”. Nu ne mai numeşte robi, deoarece robul nu ştie ce face stăpânul său. Ne numeşte prieteni, 
pentru că nu vrea să ţină nimic ascuns faţă de noi. Isus spune „nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie 
ce face stăpânul său”. Vreau să fiţi mai aproape. Vă numesc prieteni. De ce? „V-am numit prieteni, pentru că 
v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu”. 

După cum vedeţi El vrea să ne introducă la consfătuirile din casa Sa. Nu are nici un secret pe care să-l 
ţină ascuns faţă de noi. Nu doreşte să ascundă nimic. Aceasta nu înseamnă că ne va spune totul într-o singură 
zi. Nu poate face aceasta deoarece noi nu suntem destul de capabili să înţelegem totul chiar dacă ar încerca 
să ne spună tot. Important este că El ne spune: „V-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu”. 
Sunteţi invitaţi să cunoaşteţi toate aceste lucruri. Şi ne dă timp pentru a putea cuprinde adevărul Său. Cât 
timp ne acordă? Viaţa veşnică; veşnicia. Aşa că putem spune „Doamne, e timpul Tău, vorbeşte, spune-ne 
voia Ta. Aşteptăm să învăţăm”. 

Să citim din nou din Efeseni. Este aici un cuvânt care, comparat cu cel din germană, ilustrează mai 
bine acest fapt. Efes.1:3-7: 

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu toate 
binecuvântările duhovniceşti în locurile cereşti în Hristos. (Traducerea germană spune „proprietatea 
cerească”, bunurile cereşti). În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără 
prihană înaintea Lui în dragoste; ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi (am ajuns la ceea ce am studiat mai 
înainte) prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în 
Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său pe 
care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; căci a binevoit să ne 
descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi”. 

„A binevoit să ne descopere taina voii Sale”. Cuvântul german folosit pentru „taină” este „geheimnis”. 
Sigur că în germană, „geheimnis” înseamnă acelaşi lucru ca şi cuvântul nostru „taină”. Este ceva secret. Dar 
dacă vom merge la rădăcina acestui cuvânt vom vedea care este secretul ascuns aici. Într-adevăr „geheimnis” 
este ceva tainic, ceva ascuns sau acoperit. „În mod secret”, în germană, este „heimlich”. Iosif din Arimatea 
era un ucenic al Domnului, dar „heimlich” – de frica Iudeilor; adică în secret, pe ascuns, de frica Iudeilor. Ce 
înseamnă acest „heimlich”? „Heim” este „home”, casă. „Geheimnis” se referă la problemele private ale 
casei, sau mai literal, secretele casei. În orice familie există ceva ce se numeşte secretele familiei. Doar 
familia are dreptul să le cunoască. Un străin nu se poate amesteca în ele. Un oaspete poate să vină şi să plece, 
dar nu are niciodată dreptul să cunoască vreunul dintre aceste secrete ale familiei. Acestea nu-i sunt 
dezvăluite. Acest cuvânt „secret” – taina sfântă a problemelor familiei, între soţ, soţie şi copii – aceste lucruri 
care ţin în mod particular de familie, de interesele casei, consfătuirile secrete ale familiei – aceasta este ideea 
redată de cuvântul german folosit pentru „secret” sau „taină”. Aşadar Isus ne-a luat în casa Lui şi ne face 
cunoscut acel „geheimnis” al voinţei Lui – secretele casei familiei cereşti. Domnul ne conduce într-o relaţie 
atât de intimă cu El încât lucrurile secrete ale familiei – chiar cele mai secrete – nu le ascunde faţă de noi. El 
spune că este aşa. 

Mai este încă un verset pe care îl putem citi. Reţineţi însă: există probleme ale familiei divine, există 
secrete ale acestei familii, şi au existat demult, cu mult înainte ca noi să intrăm în familie. Noi eram străini 
faţă de familie. Nu aveam nici o legătură cu familia. Dar Domnul ne-a chemat, noi am venit, şi El ne-a 
integrat în familie, ne-a atras într-o relaţie atât de apropiată cu El încât poate să ne dezvăluie secretele 
familiei. Şi pentru aceasta, aşa cum am văzut cu ceva timp în urmă, va fi nevoie să fim un timp îndelungat 
acolo; şi El va avea nevoie de mult timp ca să o facă, deoarece capacitatea noastră este prea mică faţă de 
greutatea acestor lucruri. 

Mai mult, noi avem nevoie de cineva care cunoaşte problemele familiei de la începuturile ei şi în toate 
amănuntele, ca să ni le spună. Este cineva în familie care cunoaşte toate aceste taine ale familiei de la 
începuturi, şi care vrea să ne arate şi să ne spună ceea ce urmează să ştim? Deschideţi la Proverbe 8, 



111 
 

începând de la versetul 22: 
„Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui(m-a avut de la începutul lucrărilor Lui – eng.), 

înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a 
fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape; am fost născută 
înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea 
dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, Eu eram de faţă; când a tras o zare pe 
faţa adâncului, când a pironit norii sus, şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus hotar 
mării, ca apele să nu treacă peste poruncile Lui, când a pus temeliile pământului, Eu eram meşterul Lui, la 
lucru lângă El (Eu eram din El, ca unul care am crescut împreună cu El – eng.)” 

Şi acesta este Cel ce ne-a spus „nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci 
v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu”. Şi El este ca unul care a 
crescut împreună cu El, şi este din zilele veşniciei. Iar nouă ne spune „v-am numit prieteni, pentru că vă spun 
tot ceea ce Mi-a spus Tatăl”. Nu doar că ne acordă timpul în care să ne înveţe, dar El este şi cel care poate să 
ne înveţe, deoarece El a fost de la început. El cunoaşte toate tainele şi a spus că nu vrea să ascundă nimic faţă 
de noi. Această atitudine ne arată cât de multă încredere are în noi. Voi citi în continuare un pasaj care a sosit 
cu ultima poştă din Australia, şi cred că veţi recunoaşte vocea: 

„Omul nu este numai iertat prin jertfa ispăşitoare, ci prin credinţă este primit în Cel Preaiubit. Reîntors 
la loialitate faţă de Dumnezeu, a cărui Lege o călcase, el nu este doar tolerat ci este onorat ca fiu al lui 
Dumnezeu, ca membru al familiei cereşti. Este moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Isus 
Hristos”. 

„Dar este atât de firesc să gândim în noi înşine că El doar ne tolerează atunci când credem în Isus; să 
gândim că, obligându-L în felul acesta să o facă, va răbda mai mult timp căile noastre, dacă oare cumva ne 
putem face destul de buni încât să-I putem fi destul de plăcuţi ca să aibă încredere în noi. Repet, este atât de 
firesc să ne aşezăm într-o astfel de poziţie. Şi Satana este atât de pregătit să ne vorbească în felul acesta şi să 
ne ajute să ne aşezăm în această poziţie.” 

Domnul însă nu doreşte să fim plini de ezitare şi îndoială cu privire la starea noastră înaintea Lui. Nu, 
domnilor. El zice „când aţi crezut în Mine, când M-aţi primit, voi sunteţi primiţi în Mine, şi Eu nu doresc să 
vă tolerez doar, încercând să merg alături de voi. Eu vreau să-mi pun încrederea în voi ca într-un prieten şi să 
vă invit în sfaturile voinţei Mele şi să vă încredinţez o parte din problemele moştenirii. Nu este nimic ce să 
doresc să ţin ascuns faţă de voi”. Aceasta este într-adevăr încredere. 

Am auzit mulţi oameni spunând că sunt atât de mulţumiţi pentru încrederea pe care o au în Domnul. 
Nu am nimic de obiectat, dar nu cred că este o foarte mare realizare sau ceva vrednic de foarte mare laudă 
faptul ca eu să am încredere într-o fiinţă ca Domnul, având în vedere cine sunt eu şi cine este El. Nu cred că 
am o recomandare mai bună dacă am încredere în Domnul. Dar ca El să aibă încredere în mine, este ceva 
uimitor. Aici este minunea. Văzând cine este El şi cine eram eu, şi totuşi să mă ia, să-mi spună în cuvinte 
clare ce doreşte să facă cu mine, cât de aproape doreşte să mă ia lângă El, câtă încredere Şi-a pus în mine – 
aceasta este într-adevăr minunat. Oricum am privi acest fapt, este ceva uimitor pentru mine şi este ceva ce 
mă face să laud pe Dumnezeu pentru că are încredere în mine. Este un lucru mare ca El să aibă măcar o 
fărâmă de încredere în mine, dar adevărul este că încrederea Lui în noi nu are limite. 

Din textele pe care le-am citit s-a putut vedea că încrederea Lui în noi nu cunoaşte margini. Are vreo 
limită încrederea omului într-un prieten pe care îl primeşte în casă, îi acordă un loc în familie şi îi dă dreptul 
să cunoască secretele familiei şi ale casei? Ştiţi bine că aceasta este cea mai înaltă treaptă a încrederii la care 
poate ajunge prietenia între fiinţele umane, ca tainele familiei să fie date pe faţă fără reţineri. Când cineva 
introduce o altă persoană în treburile casei sale şi în tainele familiei sale, acest fapt demonstrează că omul 
acela nu pune limite încrederii lui în acea persoană. Exact în felul acesta îl tratează Domnul pe cel ce crede în 
Isus. 

Cealaltă persoană se poate să trădeze încrederea sacră pe care prietenul i-a acordat-o, dar aceasta nu 
schimbă realitatea faptului că încrederea i-a fost acordată. Noi putem greşi în felul în care apreciem 
încrederea lui Dumnezeu în noi, şi se poate ca oamenii să trădeze această încredere sacră, dar adevărul este 
că Dumnezeu nu întreabă dacă vom face aceasta sau nu. El nu ne priveşte cu suspiciune şi nici numai cu 
toleranţă. El zice „veniţi la Mine”. „Voi sunteţi primiţi în Cel Preaiubit. Eu am încredere în voi. Veniţi, 
haideţi să fim prieteni. Intraţi în casa Mea, sunteţi de-ai casei. Luaţi loc la masă şi mâncaţi aici. De acum 
înainte faceţi parte din familie, egali cu cei care au fost aici dintotdeauna.” El nu vă tratează ca pe robi, ci ca 
pe împăraţi, făcându-vă cunoscut tot ce se poate cunoaşte. 

Fraţilor, nu naşte în noi această încredere sentimente de recunoştinţă şi de prietenie faţă de Domnul? 
Nu trebuie să-L tratăm şi noi cum ne tratează El? Nu trebuie să lăsăm ca această încredere să ne atragă şi să 
ne facă să ne supunem Lui, dovedindu-ne vrednici de această încredere? Ca o realitate, nu există nimic 
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altceva care atrage mai mult omenia omului, decât faptul de a-i arăta încredere. Dacă eşti suspicios faţă de el 
nu-l va ajuta cu nimic. 

Să citim acum din Ioan 16:12: „Mai am să vă spun multe lucruri”. Cui? Haideţi să nu privim aceste 
cuvinte ca fiind adresate doar acelor ucenici. El ni le spune, vouă şi mie, aici şi acum. Nu ne-a înviat El din 
morţi? Nu ne-a adus la viaţă împreună cu Isus Hristos? Şi nu ne-a înălţat împreună cu El? Nu ne-a pus să 
şedem împreună cu El la dreapta Sa în ceruri? „Mai am să vă spun multe lucruri”. Cine? Isus. „Dar acum nu 
le puteţi purta”. Da. Dar veşnicia îmi va oferi ocazia de a creşte în cunoştinţă şi în înţelegere, aşa încât să le 
pot purta. Aşa ceva nu se face în grabă. 

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va 
vorbi de la El”. Aceasta nu vrea să spună că nu va vorbi despre El; nu aceasta este ideea. Este adevărat că 
Duhul nu va vorbi despre El însuşi; dar ideea cuprinsă aici este că El nu va vorbi ca şi cum El ar fi sursa 
cuvintelor. El nu se expune în faţă şi nu vrea să vorbească nimic ca venit de la El, întocmai după cum Isus, 
când a venit în lume, nu a vorbit de la El însuşi. Isus a zis „Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la 
Mine”, şi „Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc”. 
Ioan12:49. Şi aşa după cum Isus nu S-a afirmat pe Sine, vorbind de la Sine, ci ceea ce a auzit de la Tatăl, 
aceea a vorbit – în acelaşi fel Duhul Sfânt nu vorbeşte de la Sine, ci ceea ce Duhul lui Dumnezeu aude, aceea 
vorbeşte. 

„El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare”. 
Foarte bine. Deci noi facem parte din familia cerească. Isus este Cel care a făcut parte din familie de la 

începuturi, şi căruia I S-a încredinţat grija noastră. El este Cel care ne va face cunoscut toate lucrurile. Şi este 
scris că ei „urmează pe Miel oriunde merge El”. Aşadar, El are de spus ceva, are de arătat ceva şi ne dă 
Duhul Sfânt ca reprezentant personal al Lui, care ne aduce prezenţa personală a Lui, pentru ca prin acest 
mijloc să ne poată descoperi aceste lucruri, pentru ca prin El să ne poată spune ceea ce are de spus. 

„Vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va 
descoperi”. 

De ce spune Isus că Duhul sfânt „va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi”? Deoarece „Tot ce are 
Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi”. Câte lucruri urmează să 
ne descopere Duhul Sfânt? Toate lucrurile. Toate lucrurile cui? „Tot ce are Tatăl”.Nu este nimic care va fi 
ascuns. 

„După cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului 
nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc.” 

Noi suntem moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Isus Hristos, iar Dumnezeu L-a 
făcut pe Isus „moştenitor al tuturor lucrurilor”. „Toate lucrurile”, aşadar tot ce este în univers, le-a pregătit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. „Tot ce are Tatăl”, a pregătit pentru cei ce-L iubesc. Chiar şi numai 
aceasta ar trebui să nască în noi iubire pentru El. Dar cum vom putea cunoaşte acele lucruri mari pe care 
ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi care la inima omului nu s-au suit? Ah! Dumnezeu ni le-a făcut 
cunoscut prin Duhul, căci Duhul cercetează toate lucrurile, chiar lucrurile adânci ale lui Dumnezeu”. 

Cu ce scop cercetează Duhul lucrurile adânci ale lui Dumnezeu? Ca să ni le descopere. Ele sunt prea 
adânci pentru noi. Dacă Domnul le-a desfăşura pur şi simplu în faţa noastră şi ar zice „veniţi şi căutaţi tot ce 
doriţi”, nu am găsi nimic. Ele sunt prea adânci. Dar El nu ne lasă aşa, ci vrea să ni le descopere, de aceea a 
pus totul în mâinile lui Isus, care este din El şi care este unul dintre noi, iar Isus Hristos ni le descoperă prin 
Duhul Său. 

„În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot 
aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu”. „Şi noi n-am primit duhul 
lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu”. 

Ce ni se spune aici? Noi am primit Duhul lui Dumnezeu. Să mulţumim Domnului pentru că L-am 
primit. Într-una din aceste zile am văzut un pasaj din Mărturia lui Isus, care spune că unii aşteaptă să vină 
timpul când va fi revărsat Duhul Sfânt. Dar ni se spune că timpul este „acum”, iar noi trebuie să-L cerem şi 
să-L primim acum. 

„Se priveşte spre coborârea Duhului Sfânt asupra bisericii ca fiind ceva undeva în viitor; dar este 
privilegiul bisericii să Îl aibă acum. Căutaţi Duhul lui Dumnezeu, rugaţi-vă pentru El, credeţi.” 

Domnul spune „Luaţi Duh Sfânt”. „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi”. „Şi 
noi… am primit … Duhul care vine de la Dumnezeu”. Ne-am predat Lui? Ne-am dat pe noi înşine cu totul 
Lui? Ne-am deschis inimile ca să primim mintea lui Isus Hristos, ca să-L putem cunoaşte pe Cel care este 
adevărat şi să fim în El, Cel adevărat, şi anume în Fiul Său, Isus Hristos? El este Dumnezeul adevărat şi viaţa 
veşnică. „Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său”. Dumnezeu L-a trimis, 
aşa spune El. De aceea mulţumiţi-I pentru că L-a trimis şi „luaţi Duh Sfânt”. Să-L primim cu mulţumiri şi să 
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permitem Duhului să ne folosească, în loc să aşteptăm şi să tânjim după o demonstrare exterioară a lucrării 
Lui minunate care să ne dea sentimente pe baza cărora să gândim că acum într-adevăr avem Duhul lui 
Dumnezeu, acum putem face lucruri mari. Duhul lui Dumnezeu nu va veni niciodată în felul acesta. Dacă 
Duhul Sfânt ar fi fost revărsat peste noi în seara aceasta, ca la ziua Cincizecimii, cel care ar fi avut aşteptări 
de felul acesta, nu ar fi primit Duhul. 

Trebuie să ne schimbăm ideile cu privire la aceasta, să încetăm să aşteptăm demonstrarea exterioară, 
pe care să o putem vedea cu ochii noştri, sau care să ne dea un sentiment real pe baza căruia să putem ştii că 
avem Duhul lui Dumnezeu şi că suntem capabili să facem lucruri mari. 

Dumnezeu a rostit cuvântul, a făcut făgăduinţa. Ne-a înălţat la cer şi ne-a pus la dreapta Sa în Hristos, 
iar acum spune: „Totul este deschis în faţa voastră, şi Duhul vă este dat ca să vă arate totul, să vă spună totul 
ca să cunoaşteţi totul”. Ce am putea cere mai mult? Ce am putea cere mai mult de la El, care să ne arate mai 
clar dorinţa şi bunăvoinţa Sa ca noi să avem acum Duhul lui Dumnezeu? 

Cerul aşteaptă să ni-L acorde. Ce se cere din partea noastră pentru a-L primi? Căutaţi-L, rugaţi-vă 
pentru El, credeţi. Când acestea sunt făcute, nimic nu-L va mai opri. Când acestea sunt făcute, atunci tot ce 
ni se cere este să primim Duhul Sfânt. Domnul ne spune cum să-L primim: să-L căutăm, să ne rugăm pentru 
El, să credem. Şi cel care crede a şi primit. „Dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă, şi dacă ştim că ne 
ascultă, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” 

Duhul lui Dumnezeu ne conduce. Astfel ne-a condus Domnul în adevărul Său. Ne-a ridicat prin 
adevărul Său la înălţimi pe care nu le-am cunoscut niciodată mai înainte. Şi pentru ce ne-a ridicat aici? Ca să 
ne arate ce este important. Şi anume să renunţăm la lume şi la tot ce este în afară de Dumnezeu, pentru toată 
veşnicia. Să predai toate planurile, toate proiectele şi tot ceea ce-ţi reţine mintea. Să scoţi afară eu-l şi lumea 
şi tot, şi să primeşti pe Dumnezeu, nefiind legat de nimic altceva decât de Dumnezeu. Atunci suntem în Isus 
Hristos, la dreapta lui Dumnezeu, iar tot universul şi toată veşnicia ne sunt deschise, iar Duhul lui Dumnezeu 
ne este dat ca să ne înveţe toate aceste lucruri şi să descopere tainele lui Dumnezeu celor care cred. 

„Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe 
care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său”. 

Fie ca textul următor să fie textul pentru mulţumirile şi rugăciunile noastre, şi cu care să putem spune 
amin. Efes.3:14-21. 

„Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos (Ce spuneţi?) din 
care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ … aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre 
prin credinţă, pentru ca având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, 
care este lărgimea, adâncimea şi înălţimea”. 

Pentru ce toate acestea? Ca să putem cunoaşte ce este ceea ce ne-a dat, ca să putem înţelege, cuprinde 
şi păstra, bucurându-ne pentru totdeauna de tot ceea ce ne-a dat fără plată în Isus Hristos. 

„Şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată 
plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în voi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică prin Hristos Isus, din neam în neam, în vecii 
vecilor. Amin”. 

Şi tot poporul să spună Amin şi Amin, pentru veşnicie. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 22 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Lecţia din seara aceasta o vom începe cu Efeseni 1, versetele 19-21, şi este continuarea studiului 

referitor la ceea ce avem în Hristos, acolo unde este El. Versetele sunt o parte din rugăciunea pentru voi „ca 
să pricepeţi … care este faţă de noi credincioşii nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii 
tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta 
Sa, în locurile cereşti” sau în existenţa cerească, aşa cum apare în cap.2 cu versetul 6. Acelaşi gând este redat 
în Fil.3:8-10: 

„Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii 
lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, şi 
să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa 
în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui”. 

Acelaşi lucru apare în aceste texte ca fiind cel pe care Domnul doreşte să-l cunoaştem. „Ca să pricepeţi 
… care este faţă de noi credincioşii nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea tăriei puterii Lui, pe 
care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi”. Apoi Pavel spune „să-L cunosc pe El şi 
puterea învierii Lui”. Această putere nu este doar puterea care-l va învia pe Pavel după moartea şi 
înmormântarea lui. Nu e vorba doar de atât ci despre o cunoaştere a puterii învierii Lui, acum, când trăim. 
Această putere ne este dată prin El, şi prin aceasta suntem răstigniţi împreună cu El, suntem morţi şi 
îngropaţi împreună cu El, şi apoi înviaţi împreună cu El, înălţaţi la cer şi aşezaţi împreună cu El la dreapta lui 
Dumnezeu în cer. La această putere fac referire aceste versete. 

„Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu 
moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi (sau dintre cei morţi)”. 

Pavel voia să cunoască puterea învierii lui Hristos ca să ajungă el însuşi la învierea dintre cei morţi. 
Omul care în viaţa aceasta nu cunoaşte puterea învierii lui Hristos, nu o va cunoaşte nici într-o altă viaţă. Cu 
adevărat, chiar dacă va fi înviat din moarte, nu va cunoaşte puterea care l-a înviat din moarte, şi cel care nu 
cunoaşte puterea învierii lui Hristos înainte să moară, nu va cunoaşte puterea învierii lui Hristos din acea 
moarte. 

Rugăciunea Domnului este ca eu să pot pricepe care este faţă de cei credincioşi nemărginita mărime a 
puterii Sale, pe care a desfăşurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă în ceruri. 
În El noi cunoaştem puterea care ne învie împreună cu El din greşelile şi păcatele noastre, şi ne pune să 
şedem împreună cu El în existenţa cerească. Acum Efes.1:20-21: 

„Şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de 
orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta ci şi în cel 
viitor”. 

Despre această putere a lui Dumnezeu, care ne ridică, în Hristos, deasupra domniilor, stăpânirilor, 
puterilor şi dregătoriilor din această lume, vom studia în seara aceasta. De aceea, mai întâi, trebuie să 
studiem care este natura acestor domnii şi stăpâniri care există în lume. Înainte de aceasta, haideţi să 
remarcăm încă o dată faptul că în Hristos avem, şi trebuie să cunoaştem această putere care ne ridică în El şi 
împreună cu El, mai sus de toate domniile şi stăpânirile, puterile şi dregătoriile din această lume. Există 
separare între biserică şi stat; există o separare de lume, care ne pune în acea poziţie în care vom fi protejaţi 
mai bine decât o fac puterile acestei lumi. Şi acesta este un act al credinţei. 

Cât despre natura acestor domnii şi stăpâniri, să citim mai departe în capitolul doi: 
„Voi eraţi morţi în greşelile şi păcatele voastre, în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, 

după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării”. 
Există un duh care lucrează în fiii neascultării, şi acest duh este duhul domnului puterii văzduhului. 

Traducerea germană spune „după domnul care stăpâneşte în văzduh, şi anume după duhul care până astăzi 
lucrează în copiii necredinţei”. 

La început, când eram morţi în păcate, noi „trăiam după mersul lumii acesteia, după domnul puterii” 
lumii. 

Din cuvântul „domn” derivă ideea de „domnie”. În formele monarhice de guvernare există domnii 
(principate), ducate, regate şi imperii. Un principat (domnie) este jurisdicţia, teritoriul, domeniul unui prinţ; 
un ducat este domeniul unui duce; un regat domeniul unui rege; un imperiu domeniul unui împărat. Conform 
acestui text, Hristos ne-a ridicat deasupra domniilor (principatelor – eng.), stăpânirilor ş.a.m.d. care sunt în 
această lume şi sunt ale lumii. El ne-a ridicat deasupra stăpânirii duhului care domneşte în fiii neascultării. 
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Putem fi fericiţi şi să mulţumim Domnului pentru că în Hristos suntem ridicaţi deasupra acestui prinţ 
şi deasupra jurisdicţiei şi puterii lui. Aceasta este ideea, că în Hristos, Dumnezeu ne-a ridicat mult deasupra 
oricărei domnii, a oricărei stăpâniri, puteri sau dregătorii care există în lume. 

Să citim acum Efes.6, începând de la versetul zece: 
„Încolo fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui 

Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului”. 
Împotriva cui are de luptat creştinul în această lume? În ceea ce priveşte domniile, puterile şi imperiile 

acestei lumi, cu cine are de luptat creştinul? Cu diavolul. „Ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor 
diavolului”. 

Deci, când un anume guvern se ridică împotriva unui creştin, se amestecă în problemele lui şi îl 
persecută, are de luptat creştinul împotriva acelui guvern? Are de-a face cu el? Nu. Are de luptat împotriva 
diavolului. Această idee trebuie să o păstrăm în minte. Noi trebuie să înţelegem că atunci când guvernele, 
regatele, împărăţiile şi stăpânirile persecută creştinul, ne persecută pe noi, noi nu avem de-a face cu ele ca 
atare. Noi nu le declarăm război lor. Nu ne luptăm cu ele. Noi luptăm împotriva diavolului şi războiul nostru 
este împotriva lui. 

Acest lucru este sugerat de o mărturie care a venit în primăvară, şi în care este declarat că misionarii 
nu trebuie să uite să atenţioneze oamenii oriunde şi oricând, că luptele, agitaţiile, controversele şi conflictele 
care se dau pe faţă în această lume, nu ies pur şi simplu din lume şi din lucrurile pe care le vedem, ci ele sunt 
rezultatul, lucrarea vizibilă a puterilor spirituale care sunt ascunse vederii, că toate acele elemente ale răului 
care sunt la lucru şi pe care le vedem apropiindu-se atât de repede, sunt pur şi simplu lucrările exterioare ale 
acelui spirit care este în spatele lor. Iar instrumentele pe care le vedem răspândind peste tot solia Domnului şi 
făcând să înainteze lucrarea Lui, demonstrează pe de altă parte că acestea sunt lucrările vizibile ale Duhului 
şi puterii lui Dumnezeu care este în spatele acestora. Cuvântul care ne este adresat spune ca noi, lucrătorii, să 
vedem acestea şi să atragem atenţia oamenilor asupra faptului că toate aceste tulburări, conflicte şi 
controverse dintre bine şi rău sunt pur şi simplu disputele dintre Isus Hristos şi Satana – şi aceasta este marea 
controversă a tuturor veacurilor. 

Este atât de uşor ca mintea noastră să se oprească asupra guvernelor şi stăpânirilor şi să gândim că 
avem de luptat cu ele. Nu. Noi nu avem nici o luptă de dus împotriva guvernelor. Noi nu avem nimic de 
făcut împotriva guvernelor, întrucât este scris: „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte”. Noi nu 
avem de luptat împotriva guvernului. Fiecare creştin va fi în armonie întotdeauna cu orice lege dreaptă pe 
care orice guvern o poate adopta. Aşa că el nu-şi pune niciodată în dreptul său problema legilor care urmează 
să fie adoptate, atât timp cât guvernul legiferează în cadrul jurisdicţiei sale. Pe el nu-l interesează ce legi sunt 
adoptate aici, deoarece viaţa lui, ca creştin, în frica lui Dumnezeu, nu va intra niciodată în conflict cu nici o 
lege dreaptă care este adoptată – cu nici o lege pe care Cezarul o poate elabora în cadrul propriei jurisdicţii, 
pe care i-a rânduit-o Dumnezeu. 

Dar când Cezarul îşi depăşeşte atribuţiile şi trece dincolo de jurisdicţia lui, în împărăţia lui Dumnezeu, 
atunci cu siguranţă orice lege pe care o adoptă va veni în conflict cu creştinul, deoarece creştinul este drept, 
iar legea este greşită. Nu creştinul este cel care şi-a schimbat atitudinea, ci cealaltă putere. De aceea noi nu 
trebuie să ne frământăm mintea dacă trebuie să luptăm împotriva guvernului sau nu. Nu avem nimic de-a 
face cu aşa ceva. Noi trebuie să păstrăm în minte faptul că dacă guvernul părăseşte armonia cu dreptatea şi 
urmează o astfel de cale care îl pune în conflict cu noi, noi nu avem de luptat împotriva lui – noi avem de 
luptat întotdeauna împotriva diavolului. „Noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui”. Guvernele sunt 
carne şi sânge. Oameni, curţi, judecători, legislatori – aceştia sunt carne şi sânge. 

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”. 

„În locurile cereşti” pare că se referă la acea jurisdicţie a cerului peste care domneşte Isus Hristos. 
Traducerea literală a versetului 12 din capitolul 6 sună astfel: „Noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi 
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva autorităţilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, 
împotriva puterii spirituale a răutăţii în cele cereşti”. Este vorba despre aceleaşi „cele cereşti” în care ne-a 
ridicat Dumnezeu împreună cu El, şi în care ne-a pus să şedem împreună cu El, mai pe sus de orice domnie, 
de orice stăpânire, de orice putere şi de orice dregătorie care există pe pământ.  

Traducerea germană redă acest lucru cu tot atâta forţă ca şi în limba greacă. Astfel: „Căci noi n-avem 
de luptat cu carnea şi cu sângele, ci cu prinţul şi cu puterea, şi anume cu domnul acestei lumi”. Este vorba de 
dumnezeul acestei lumi – Satana. Aşadar, noi nu avem de luptat cu carnea şi cu sângele ci cu domnul acestei 
lumi: „Şi anume cu domnul acestei lumi care domneşte în întunericul acestei lumi, cu spiritele josnice de sub 
cer.” 

Este tare. Este plină de forţă această traducere. Vedem cine este cel împotriva cărui avem de luptat – 
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domnul acestei lumi – cel care domneşte în întunericul acestei lumi – prinţul acestei lumi, care stăpâneşte în 
întunericul acestei lumi. 

Acum ştim, sau cel puţin ar trebui să ştim, că nu va mai dura mult timp până când fiecare stăpânire a 
acestui pământ va trece sub conducerea domnului acestei lumi, care stăpâneşte în întuneric, şi toate 
împreună, ca una singură vor ţinti împotriva adevărului lui Dumnezeu şi a celor prin care acest adevăr este 
reprezentat în lume. Aş vrea ca toţi să ştie că vom ajunge foarte curând în această situaţie. Aş dori ca fiecare 
adventist de ziua a şaptea să ştie care este realitatea, că acum suntem în timpul când toate regatele şi 
stăpânirile pământului se ridică, în felul acesta, împotriva adevărului lui Dumnezeu. Dacă există aici 
persoane (nu spun că există) care nu ştiu aceasta, în foarte scurt timp vor fi forţate să recunoască adevărata 
stare a lucrurilor, având în vedere felul în care au decurs şi decurg evenimentele. 

Aşa cum am mai amintit odată aici, Statele Unite sunt privite de întreaga lume, aşa cum au şi fost 
întotdeauna, ca o adevărată citadelă a libertăţii drepturilor şi a libertăţii de conştiinţă, iar Elveţia a fost unica 
ţărişoară, unica republică din Europa în care exista libertate din plin. Totuşi acum Elveţia şi Statele Unite 
sunt cele două ţări de pe pământ care acţionează cel mai mult împotriva rămăşiţei şi seminţei bisericii celor 
care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos. Iar Anglia se alătură lor cu sârguinţă. Şi 
dacă aceste ţări, care au fost exemplare în lume în ce priveşte drepturile oamenilor şi libertatea de conştiinţă, 
se ridică împotriva lui Dumnezeu şi a adevărului Său – nu este acum acea vreme, despre care am vorbit, când 
toată lumea trece sub conducerea Satanei, gata să fie întoarsă împotriva adevărului lui Dumnezeu şi 
împotriva puterii lui Isus Hristos? 

Totuşi, chiar dacă vedem toate acestea, în Isus Hristos noi suntem protejaţi, întrucât în El lucrează 
acea putere care ne ridică din morţi împreună cu El, şi care ne aşează la dreapta lui Dumnezeu în existenţa 
cerească, mult deasupra oricărei puteri şi forţe şi domnii şi stăpâniri care există pe pământ şi care se află în 
mâna Satanei. Nu este o binecuvântare faptul că, chiar acum, când vom fi siliţi să intrăm în acest conflict, 
Isus Hristos face ca adevărurile Lui minunate să strălucească în faţa noastră şi să ne înalţe acolo unde este El, 
ca să putem şti că suntem deasupra tuturor acestor lucruri şi că avem biruinţa asupra lor? 

Vom studia aceste lucruri şi mai adânc. Am vorbit suficient despre stăpâniri. Isus spune că ne ridică 
mai pe sus de orice stăpânire şi de orice putere. 

Acest cuvânt, „putere”, oriunde aţi căuta în limba greacă, veţi vedea că înţelesul absolut al cuvântului 
este „putere autoritară exercitată de cel tare împotriva celui drept”. Acesta este înţelesul cuvântului. În 
traducere literală înseamnă „autoritate”. Există şi înţelesuri uzuale, este adevărat, pe lângă înţelesul absolut. 
În folosirea lui uzuală, caracterul puterii este arătat de cel cu care se află în relaţie. Spre exemplu, dacă acest 
cuvânt este folosit pentru a descrie puterea lui Hristos şi autoritatea Domnului, este vorba de o putere dreaptă 
şi legitimă, întrucât este autoritatea Domnului. Dar când este folosit pentru a descrie puterile lumii, în orice 
situaţie este asociat cu natura acestei lumi şi cu spiritul care domneşte în lume, şi aceasta ne conduce la 
înţelesul absolut al cuvântului, care este autoritate şi putere a „celui tare împotriva celui drept”. 

Când s-a întâmplat pentru prima oară în univers ca cineva să-şi asume autoritatea sau puterea celui tare 
împotriva celui drept? S-a întâmplat cu ocazia revoltei lui Lucifer, prin afirmarea eu-lui său. El a adus acea 
putere în lumea aceasta şi a impus-o aici când a luat lumea în stăpânire prin amăgire. De aceea, este corect 
folosit acest cuvânt pentru a ne spune că dacă Hristos ne-a ridicat mai sus de orice stăpânire şi de orice 
putere din această lume, aceasta însemnă că ne-a ridicat deasupra puterii celui tare manifestată împotriva 
celui drept, care este puterea Satanei, pe care a introdus-o şi o foloseşte în această lume. 

Aceasta nu face decât să accentueze gândul pe care l-am amintit mai înainte, şi anume că lupta noastră 
este pur şi simplu lupta care a fost dusă de la început între cele două puteri spirituale, între puterea legitimă şi 
cea nelegitimă, între puterea celui drept împotriva celui tare şi puterea celui tare împotriva celui drept. Lupta 
se duce între aceste două puteri spirituale. Noi eram sub puterea celui tare manifestată împotriva celui drept – 
puterea forţei. Isus Hristos însă, ne-a făcut să cunoaştem puterea celui drept manifestată împotriva celui tare 
– puterea iubirii. Noi am ieşit de sub dominaţia puterii celui tare împotriva celui drept – puterea forţei, şi am 
trecut de partea puterii celui drept împotriva celui tare – puterea iubirii. Iar acum lupta se duce între aceste 
două puteri şi ne are pe noi în vedere. Întotdeauna lupta este între aceste două puteri spirituale. Indiferent ce 
instrumente ar putea fi folosite în această lume ca manifestare exterioară a puterii, lupta este întotdeauna 
între cele două puteri spirituale: Isus Hristos şi prinţul căzut. 

Să urmărim în continuare acest gând şi să vedem unde este biruinţa noastră şi unde ni se dă biruinţa 
asupra acestei puteri nelegitime, asupra puterii celui tare împotriva celui drept. Să citim în Coloseni2, 
începând de la versetul 9. 

„În El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este capul 
oricărei domnii şi stăpâniri. În El aţi fost tăiaţi împrejur nu cu o tăiere făcută de mână, ci cu tăierea împrejur 
a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti; fiind îngropaţi împreună cu El prin 
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botez şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi. Pe 
voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus 
la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile”. 

V-a adus la viaţă împreună cu El! Observaţi că este acelaşi lucru pe care l-am citit seara trecută din 
Efeseni2 – şi anume că El ne-a înviat şi ne-a ridicat din morţi împreună cu El şi ne-a pus să stăm acolo unde 
stă El. Aici însă, ni se dă cheia felului în care ni se dă biruinţa în El. „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile 
(puterile – eng.), şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”, sau aşa 
cum apare în germană, „a ieşit biruitor asupra lor în El însuşi”. Col.2:15. Cuvântul „putere” folosit aici este 
acelaşi termen grec care exprimă puterea celui tare împotriva celui drept. Cred că nu e nevoie să deschidem 
la parabola spusă de Isus în Luca 11:21-22: „Când omul cel tare şi bine înarmat îşi păzeşte casa, averile îi 
sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el şi-l biruieşte, atunci îi ia cu sila toate armele în 
care se încredea şi împarte prăzile luate de la el”. Satana este la originea autorităţii celui tare împotriva celui 
drept. Prin înşelăciune el a devenit capul acestei lumi, prin faptul că a devenit puterea care controla capul 
celui care era capul acestei lumi. Şi prin faptul că a preluat controlul asupra lui Adam şi asupra stăpânirii lui 
Adam, el a devenit capul acestei stăpâniri, capul acestei lumi, capul oricărei domnii, stăpâniri şi puteri din 
lume şi ale lumi. 

Dar a venit în lume unul mai tare ca el. Noi ştim că este mai tare, întrucât bătălia a fost dusă şi El a 
învins. A apărut un al doilea Adam, nu aşa cum fusese primul Adam, ci aşa cum au ajuns să fie descendenţii 
primului Adam în momentul venirii celui de al doilea. Al doilea Adam a preluat acea stare de degenerare la 
care ajunsese omenirea după căderea primului Adam, şi în acea stare a venit şi a contestat dreptul de 
stăpânire al celui care furase moştenirea. S-a dus o luptă între aceştia doi pe pământ. S-a dus o luptă care 
trebuia să hotărască dacă prada să fie împărţită sau să rămână intactă în mâinile celui care o dobândise prin 
puterea forţei manifestate împotriva dreptăţii. Cel care a intrat pe terenul acestui rebel, a dovedit că este mai 
puternic decât cel care deţinea stăpânirea, şi l-a înfrânt la fiecare pas, toată viaţa Lui. Apoi, pentru a 
demonstra universului cât de cu mult mai puternic este decât celălalt, Isus nu numai că l-a înfrânt pe Satana 
la fiecare pas în timpul vieţii Lui, dar după aceea, S-a dat pe Sine, mort, în mâinile, în puterea celuilalt, care 
avea stăpânirea. Şi acesta, care avea stăpânirea, L-a închis cu toată puterea lui în moarte, dar chiar şi aici El a 
sfărâmat puterea Satanei. În felul acesta Hristos a demonstrat că este mai puternic decât Satana nu numai 
când este viu, ci şi când este mort. Când a fost mort, a fost mai puternic decât Satana, şi de aceea, ieşind din 
mormânt a strigat de bucurie înaintea universului: „Eu sunt Cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii 
vecilor, Amin! Eu ţin cheile morţii şi ale locuinţei morţilor!” Da! El este viu acum, slavă Domnului! 

Şi atunci, dacă un Hristos mort este mai puternic decât diavolul, ce nu poate să facă un Hristos viu, 
care stă astăzi la dreapta lui Dumnezeu? Mai există motive să fim descurajaţi? Mai este vreun motiv să ne fie 
teamă, chiar şi în faţa tuturor domniilor, stăpânirilor, puterilor şi dregătoriilor pe care Satana le poate aduna 
pe pământ? Nu. Întrucât Cel care este acum cu noi viu, pe când era mort a fost mai puternic decât Satana cu 
toată puterea lui. Isus Hristos este viu în vecii vecilor; noi suntem vii în El; şi puterea Lui este desfăşurată 
pentru noi – puterea Lui nepieritoare. O putere a Lui limitată de moarte ar fi fost suficientă pentru noi, nu 
este aşa? Dar El nu ne oferă doar atât. Isus ne dă puterea lui vie, nepieritoare. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, şi fiţi 
biruitori în această putere! 

Isus a intrat pe terenul celui care deţinea puterea acestei lumi, puterea tăriei împotriva dreptăţii, şi în 
cele din urmă a intrat în chiar cetăţuia fortăreţei şi în fortăreaţa cetăţuii acestei puteri nelegitime. Acela care 
este mai tare decât celălalt, a intrat, a luat-o în stăpânire, şi a ieşit ţinând cheile pe care încă le mai ţine. Slavă 
Domnului! Aşa că, dacă această putere nelegitimă ne-ar închide în acel loc, în închisoarea aceea, totul este 
O.K.. El nu ne poate ţine acolo, întrucât Prietenul nostru are cheile. Când El vrea să ieşim de acolo, cheia 
este răsucită, uşa este larg deschisă, şi suntem scoşi afară. Şi pentru a ne asigura de faptul că El are cheile, 
când a ieşit, le-a luat şi le ţine pentru vecie. Din acest motiv este scris în Efes.4:7,8: 

„Dar fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis: „S-a suit 
sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor”. 

„A dezbrăcat domniile şi stăpânirile” şi a scos o mulţime de captivi de sub stăpânirea Satanei şi a 
morţii, atunci când a ieşit. Este scris în Matei27:51-53, acolo unde se vorbeşte despre răstignirea lui Isus: 

„Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor 
care muriseră, au înviat. Ei au ieşit din morminte după învierea Lui”. 

Mormintele s-au deschis la răstignirea Lui. Când au ieşit din ele? După învierea Lui. Sigur că da. Scrie 
că atunci când iese împarte prada. Când a ieşit a scos o mulţime de captivi, şi când S-a înălţat la cer, i-a dus 
cu El sus ca primă ceată de captivi recuperaţi de pe terenul inamic. La acest eveniment se face referire când 
se spune că a dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor 
asupra lor. Cuvântul „biruitor” folosit aici se referă la triumful roman. Triumful roman era acordat 
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generalului roman care după ce a intrat într-o ţară inamică, a învins duşmanul, a luat de acolo pradă şi 
captivi, şi i-a adus cu el în cetatea lui. Dacă existau cetăţeni romani captivi în acea ţară, el îi aducea acasă. 
Când biruinţa lui era totală şi se întorcea acasă, Senatul îi acorda un triumf. În acel triumf el era aşezat într-
un car mare şi splendid tras de şase sau mai mulţi cai de rasă având aceeaşi culoare, şi el împreună cu prada 
şi captivii în alai străbătea străzile Romei, fiind aclamat de oameni care în acea mare zi festivă îl onorau în 
triumful său. 

Isus Hristos, Biruitorul nostru, biruitorul pentru noi, a venit în această ţară a inamicului şi a luptat 
luptele. Noi eram prizonieri, ţinuţi sub puterea celui nelegitim, dar a venit Prietenul nostru, Generalul nostru 
şi a purtat luptele. A intrat în fortăreaţa duşmanului, i-a sfărâmat lanţurile şi a deschis cetăţuia. A luat cheile, 
a luat prada, a scos captivii şi i-a dus triumfător în cetatea lui glorioasă. Acum, „mulţumiri fie aduse lui 
Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna în carul Lui de biruinţă în Hristos”. În El, suntem triumfători asupra 
acestei puteri nelegitime, asupra celui care deţine acea putere a tăriei împotriva dreptăţii. Şi în triumful acesta 
asupra Satanei, este desfăşurată înaintea întregului univers puterea dreptăţii împotriva forţei. 

Remarcaţi un lucru: puterea celui drept împotriva celui tare, nu poate folosi niciodată nici o forţă. 
Observaţi aceasta? Observaţi că tocmai în aceasta constă spiritul care se numeşte creştin, şi care este tocmai 
Spiritul lui Isus Hristos, şi care este de neîmpotrivire? Putea Hristos să folosească forţa pentru a demonstra 
puterea dreptăţii asupra forţei? Nu. 

Pentru a menţine puterea forţei asupra dreptăţii, forţa trebuie să fie folosită cu fiecare ocazie, deoarece 
numai aceasta poate fi folosită pentru a învinge. În acest caz dreptatea are parte doar de o consideraţie 
secundară, dacă este luată măcar în considerare. 

Dar pe de altă parte, puterea dreptăţii asupra forţei stă în dreptate şi nu în putere. Puterea constă în 
dreptatea însăşi. Cel care se oferă garant pentru principiul dreptăţii contra putere, şi în care acesta trebuie să 
fie demonstrat, nu poate să apeleze niciodată la nici un fel de forţă. Nu poate folosi nici un fel de forţă nici 
măcar pentru a apăra puterea dreptăţii. El depinde numai de puterea dreptăţii însăşi pentru a învinge, şi 
pentru a înfrânge toată puterea forţei care poate fi stârnită împotriva lui. Acesta este secretul. 

Vă daţi seama că aceasta explică imediat de ce Hristos a stat ca un miel în faţa acelor puteri şi acelor 
forţe care au fost adunate împotriva Lui? El nu avea nimic de a face cu ideea de a folosi vreo forţă pentru a li 
se împotrivi. Când Petru a scos sabia voind să-L apere, i-a spus: „Puneţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot 
sabia, de sabie vor pieri”.  

Când ţinem la aceasta, toate lucrurile vor fi limpezi cu privire la ce avem de făcut aici, acolo, sau în 
altă parte. Noi suntem angajaţi de partea puterii dreptăţii asupra forţei – puterea iubirii. Isus Hristos a murit 
ca un făcător de rele, abuzat, îmbrâncit încoace şi încolo, îmbulzit, batjocorit, scuipat, încoronat cu spini, 
orice provocare imaginabilă i-a fost adresată, şi El a murit sub povara acestora, apelând la puterea dreptăţii 
asupra forţei. Şi această putere a dreptăţii pentru care a murit El, a mişcat lumea de atunci încoace, şi o va 
mişca şi în zilele noastre aşa cum nu a mai fost niciodată mişcată. De îndată ce Dumnezeu găseşte oamenii 
care se hotărăsc să fie dovezi ale acestui principiu, să fie angajaţi în inimă faţă de acest principiu şi să nu se 
gândească la nimic altceva şi să nu dorească să apeleze la nimic altceva decât la principiul absolut al dreptăţii 
şi puterii ei, faţă de care sunt angajaţi, atunci vom vedea, şi lumea va vedea această putere lucrând ca 
niciodată mai înainte. 
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M-am referit seara trecută la o Mărturie despre lupta dusă între puterile spirituale. O voi citi acum, 

pentru că ea nu vorbeşte doar despre aceasta, ci şi despre ceea ce am studiat aici, despre nevoie de a fi 
absolut dependent de puterea dreptăţii însăşi, pentru a învinge. Noi nu avem nevoie să ne agităm, să devenim 
abuzivi, şi nici altceva de felul acesta, ci doar să afirmăm principiul şi să-l lăsăm să stea în picioare, fiind 
încrezători în el pentru biruinţă. 

„În aceste vremuri de interes deosebit, păzitorii turmei lui Dumnezeu ar trebui să înveţe oamenii că în 
controversă se află puterile spirituale; nu fiinţele umane sunt cele care au creat sentimente de o astfel de 
intensitate aşa cum există acum în lumea religioasă. O putere din sinagoga spirituală a Satanei infuzează 
elementele religioase ale lumii, stârnind oamenii la acţiuni hotărâte pentru a impune avantajele pe care 
Satana le-a câştigat, prin faptul că a condus lumea religioasă să declare război celor care fac din cuvântul lui 
Dumnezeu călăuza lor şi singura temelie a învăţăturii lor. Eforturile pline de dibăcie ale Satanei sunt folosite 
pentru a strânge orice principiu şi orice putere în slujba modificării cerinţelor obligatorii ale Legii lui 
Dumnezeu, îndeosebi a poruncii a patra, care defineşte cine este Creatorul cerurilor şi a pământului. 

Omul păcatului s-a gândit să schimbe vremurile şi legea; dar a făcut-o? Aceasta este întrebarea. Roma 
şi toate bisericile care au băut din cupa nelegiuirii ei, voind să schimbe vremurile şi legea, s-au înălţat mai 
sus de Dumnezeu şi au stricat marele memorial al lui Dumnezeu, Sabatul zilei a şaptea. Sabatul trebuia să 
rămână ca o reprezentare a puterii lui Dumnezeu în actul Său de creare a lumii în şase zile şi în odihna Lui 
din ziua a şaptea. „De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o” pentru că în ea S-a odihnit 
de toate lucrările Sale pe care le făcuse. Ţinta lucrării iscusite a marelui înşelător a fost aceea de a lua locul 
lui Dumnezeu. Şi în eforturile lui de a schimba vremurile şi legea, a lucrat pentru a menţine o putere în 
opoziţie faţă de Dumnezeu şi mai sus de El. 

Aici este marea problemă. Aici se întâlnesc cele două puteri care se confruntă – prinţul lui Dumnezeu, 
Isus Hristos, şi prinţul întunericului, Satana. Aici intervine conflictul. În lume sunt doar două clase, iar 
fiecare fiinţă omenească va sta sub unul dintre cele două steaguri – steagul prinţului întunericului, sau steagul 
lui Hristos. 

Dar a face apel la vreun fel de putere pentru apărarea dreptăţii, înseamnă a păşi de care parte a 
conflictului? Înseamnă a ne aşeza de partea puterii ce acţionează împotriva dreptăţii. Aceasta este partea cea 
rea, şi în felul acesta suntem de partea cea rea, indiferent care ar fi mărturisirea noastră de credinţă. Dar a 
rămâne statornic principiului dreptăţii care este mai presus de putere, al dreptăţii care are puterea de a 
învinge în ea însăşi, - aceasta înseamnă să fi de partea divinităţii. 

Dumnezeu va insufla cu Duhul Său pe adevăraţii Săi copii credincioşi. Duhul Sfânt este reprezentantul 
lui Dumnezeu şi va fi agentul puternic activ în lumea noastră, care va lega pe cei drepţi şi credincioşi în 
snopi pentru grânarul Domnului. Satana lucrează şi el cu o intensă activitate pentru a-şi aduna în 
mănunchiuri neghina lui dintre grâu. 

Învăţătura fiecărui adevărat ambasador al lui Hristos este acum o problemă foarte solemnă şi serioasă. 
Noi suntem angajaţi într-un război care nu se va sfârşi până când nu se va lua şi ultima decizie pentru 
eternitate. Fie ca orice ucenic al lui Isus să-şi aducă aminte că „noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi a 
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, 
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”. Interesele veşniciei sunt implicate în acest conflict, 
de aceea nu trebuie să existe nici o lucrare superficială, nici o experienţă înşelătoare, pentru a face faţă 
acestei chestiuni. „Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, şi să păstreze pe cei 
nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii. … Pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie şi putere, nu 
aduc înaintea Domnului nici o judecată batjocoritoare împotriva lor”. 

Acesta este principiul. Noi nu avem de adus nici o acuzaţie, nici o judecată batjocoritoare împotriva 
nimănui şi nici împotriva opoziţiei manifestate faţă de noi. Noi ne încredem în adevărul pe care îl predicăm. 
Puterea este în adevăr, nu în noi. Şi adevărul se apără nu numai pe el, ci şi pe noi. Iar noi nu trebuie să 
apărăm adevărul, condamnând pe alţii. 

Domnul doreşte ca orice inteligenţă umană pusă în slujba Sa, să se abţină de la acuzaţii severe şi 
invective. Noi suntem instruiţi să procedăm cu înţelepciune faţă de cei dinafară. Lăsaţi pe seama lui 
Dumnezeu lucrarea de condamnare şi de judecată.” 

Totdeauna este aşa: adevărul îşi este propria apărare; dreptatea îşi este propriul sprijin, dar şi sprijinul 
nostru. 
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„Hristos ne invită: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul 
Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru 
sufletele voastre”. Oricine ascultă invitaţia va lua jugul împreună cu Hristos. Noi trebuie să manifestăm 
oriunde şi oricând blândeţea şi smerenia lui Hristos. Atunci Domnul va fi reprezentat prin mesagerii Săi, şi îi 
va face gură a Lui; iar cel care este gură pentru Dumnezeu nu va pune niciodată pe buze omeneşti cuvinte pe 
care Maiestatea cerului nu le-ar rosti în controversa Sa cu diavolul. Unica noastră siguranţă este în a primi 
inspiraţie divină din cer. Numai aceasta poate califica oameni pentru a fi împreună lucrători cu Hristos.” 

Vom continua în această direcţie studiul principiului. Aşa cum am văzut în lecţia trecută, puterea forţei 
ce acţionează împotriva dreptăţii a pus stăpânire pe lumea aceasta prin faptul că l-a amăgit şi l-a adus sub 
stăpânirea ei pe cel căruia îi fusese dată lumea în stăpânire. Domnul, Dumnezeul cerurilor nu a dorit să 
folosească nici un fel de putere fizică, nici un fel de forţă, pentru a recupera stăpânirea din mâinile Satanei, 
chiar dacă acesta a dobândit-o pe nedrept. Nu ar fi fost nici o nedreptate dacă ar fi luat-o înapoi în felul 
acesta. Dar Dumnezeu nu lucrează în felul acesta; acesta este studiul nostru. 

Afirm aici lucrul acesta, şi puteţi cugeta asupra lui pentru toată veşnicia: universul lui Dumnezeu se 
bazează pe principiul jertfirii de sine. Suportul, temelia universului însuşi, este principiul jertfirii eu-lui 
pentru a învinge; aceasta înseamnă să învingi prin lipsă de împotrivire – să învingi prin principiul curat al 
puterii dreptăţii în ea însăşi. Acesta este ceea ce susţine universul. Pe acesta se sprijină el. Şi aceasta este pur 
şi simplu evanghelia. Ar fi suficient să spunem că evanghelia este cea care susţine universul, dar principiul 
evangheliei este principiul jertfirii lui Isus Hristos şi al lui Dumnezeu care renunţă la Sine şi se dă pe Sine în 
El. 

Aşa că Domnul, pentru a recupera teritoriul pierdut, nu voia să folosească nici o putere care în sine nu 
este dreptate. De aceea, când a dorit să recupereze acest teritoriu împreună cu omenirea, a făcut-o într-un 
astfel de mod încât nici Satana însuşi şi nici unul dintre partizanii lui nu pot spune niciodată că nu a făcut-o 
în dreptate. 

Ceea ce a fost pierdut de om, a fost recâştigat de Om. Acest lucru l-am văzut în capitolul doi din Evrei, 
la începutul studiului nostru: 

„În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare, despre care vorbim. Ba încă, cineva a făcut 
undeva următoarea mărturisire: „ce este omul, ca să-Ţi aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? 
L-ai făcut pentru puţină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste 
lucrările mâinilor Tale: toate le-ai supus sub picioarele Lui”. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat 
nimic nesupus. Totuşi, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar pe Acela … pe Isus Îl vedem”. 

Îl vedem pe Isus în locul omului şi ca omul. Dumnezeu nu a supus unor îngeri lumea viitoare despre 
care vorbim, ci a supus-o omului, şi Omul este Isus Hristos. Acesta este cel de al doilea Adam. Aşa că putem 
spune că ceea ce a fost pierdut prin om, a fost recâştigat prin Om. Prin Adam a fost pierdut, şi prin Adam 
este recâştigat. Acel Adam care a recâştigat totul, a făcut-o nu din poziţia în care a fost primul Adam atunci 
când a pierdut totul, ci din poziţia în care au ajuns descendenţii primului Adam în urma degenerării sub 
influenţa puterii păcatului până în momentul în care El a intrat în joc pentru a contesta dreptul Satanei. 

Mă refer desigur la momentul în care a intrat în câmpul de luptă, într-o luptă fizică, corporală. În mod 
practic, El a intrat pe terenul de luptă înainte ca universul să fi fost creat, şi odată cu căderea omului în păcat 
de asemenea a intrat, dar El nu a luat asupra Sa carnea şi nu a intrat în lupta efectivă, până când nu a venit în 
lume în carnea omenească. Domnul Hristos a intrat în lupta cu Satana pe teren deschis, în carnea umană care 
degenerase până la momentul naşterii Sale în lume. Şi acolo, în slăbiciunea naturii umane care exista în lume 
la venirea Lui în trup, El a dus lupta. 

Natura umană nu va fi niciodată mai slabă, lumea nu va fi niciodată mai rea în sine, natura umană nu 
va atinge niciodată o stare mai josnică în sine, decât atunci când a venit Isus Hristos în lume. Singurul fel în 
care natura umană poate să fie mai rea, este prin faptul ca aceeaşi stare de nelegiuire să fie numită creştinism. 
Un om poate să fie nimic altceva decât răutate, aşa cum era lumea când Hristos S-a născut în lume, şi totuşi, 
dacă el nu se numeşte creştin, dacă nu afirmă nici unul dintre principiile evangheliei, Dumnezeu îl poate 
atinge în starea lui pierdută prin intermediul evangheliei şi să-l salveze cu ajutorul ei. 

Dar dacă omul mărturiseşte evanghelia în răutatea lui şi foloseşte mărturisirea evangheliei doar ca o 
formă, ca o manta care să-i acopere răutatea, atunci el dă la o parte mâna lui Dumnezeu, singurul mijloc pe 
care îl are Domnul pentru salvarea omului, şi îl perverteşte pentru a-şi sprijini propria nelegiuire. Şi aceasta îl 
face să fie mai rău în această privinţă, datorită faptului că şi-a tăiat singur calea de salvare, folosind mijlocul 
de salvare rânduit de Dumnezeu ca pe o manta cu care să-şi acopere nelegiuirea şi cu care să-şi sprijine 
răutatea. În sine, în carnea sa, răutatea sa carnală în mod practic nu este mai mare; atâta doar că acum a 
devenit tot aşa de ipocrit pe cât este de rău. Lumea, în zilele de pe urmă nu va fi mai rea în sine decât a fost 
atunci când Hristos S-a născut în lume. Singurul fel în care va fi mai rea este datorită faptului că va avea o 
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formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, întrucât va folosi numele de creştin pentru a-şi acoperi 
păcătoşenia, pervertind în felul acesta unicul mijloc de salvare rânduit de Dumnezeu. 

Isus Hristos a venit în lume în această stare cea mai decăzută a cărnii umanii, şi în această carne, ca 
om, a luptat cu diavolul. 

În felul acesta nici măcar diavolul nu poate găsi niciodată nici o vină în felul acesta de salvare. Satana 
a înşelat omul şi l-a pus sub stăpânirea sa, atunci când omul avea slava şi chipul lui Dumnezeu, fiind 
înzestrat cu toate binecuvântările, cu puterea şi cu bunătatea lui Dumnezeu. Acum, când al doilea Adam a 
venit în carnea umană, în acea stare în care Satana adusese omenirea datorită păcatului, şi a intrat în luptă 
purtând toată această slăbiciune, Satana nu poate să spună niciodată că nu a fost corect. Nu poate spune 
niciodată: „Ai avut un avantaj, şi a fost incorect. Ai venit cu o armură prea tare, cu prea multe mijloace de 
apărare, ca să fie o competiţie dreaptă”. Nu poate face aceasta, pentru că Hristos a luat asupra Sa tocmai 
slăbiciunea cărnii până la care Satana îl adusese pe om. Hristos a venit tocmai în această slăbiciune, şi în 
această slăbiciune a spus „sunt gata pentru confruntare”. Şi Fratele nostru l-a învins! Slavă Domnului! Şi 
slavă Numelui Său! 

Şi acum un alt aspect. Vă amintiţi că una dintre lecturile din Săptămâna de Rugăciune avea ca subiect 
loialitatea faţă de Dumnezeu şi că a fost amintit pasajul din Iov în legătură cu fiii lui Dumnezeu care veneau 
înaintea Domnului, şi că Satana a venit şi el cu ei. 

Gândul care a fost prezentat era că acei fii ai lui Dumnezeu erau cei din alte lumi – din diferite părţi 
ale universului – corespondenţii a ceea ce era Adam atunci când el era conducătorul acestei lumi, când a fost 
creată şi dată lui sub stăpânire. Scriptura spune că Adam era fiul lui Dumnezeu. Dar când Satana a venit în 
lume şi a luat-o în stăpânire subjugând sub puterea lui conducătorul ei, a rămas el în locul în care trebuia să 
stea Adam. De aceea când fiii lui Dumnezeu din alte lumi veneau să se înfăţişeze înaintea Domnului, Satana 
venea şi el odată cu ei, înfăţişându-se înaintea Domnului ca reprezentant al acestei lumi, pe care o avea sub 
stăpânire. V-am prezentat schiţat aceasta ca să vă atrag atenţia asupra gândurilor din continuarea studiului. 

Încă de la instaurarea dominaţiei Satanei aici, Dumnezeu a chemat la Sine oamenii din această lume. 
Încă din ziua în care Satana a obţinut controlul acestei lumi, Dumnezeu a spus: „Vrăjmăşie voi pune între 
tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei”. Dumnezeu a chemat oamenii să iasă din rândurile Satanei şi să 
vină sub stăpânirea Sa. Şi mulţi au ieşit de-a lungul timpului. Dar tot timpul Satana a lansat acuzaţia că acest 
lucru nu era corect. El zicea: „aceştia sunt prada mea legitimă, iar Tu mi-i iei şi îi duci la Tine. Ce ai făcut ca 
să ai dreptul să faci aceasta? Eu am câştigat aici.” În felul acesta El contesta tot timpul dreptul lui Dumnezeu 
de a face aceasta, şi în acelaşi timp îi acuza pe toţi cei pe care Dumnezeu îi chemase afară din lume, la El. Pe 
aceştia îi acuza înaintea lui Dumnezeu zi şi noapte. Afirmaţiile Satanei erau de felul: „Aceştia sunt 
proprietatea mea. Ei îmi sunt supuşi de drept. Toţi sunt încărcaţi cu păcate, fiind cu totul răi. Cu toate 
acestea, Tu îi chemi, îi îndreptăţeşti şi îi prezinţi înaintea universului ca şi cum ar fi fost buni dintotdeauna. 
Aşa ceva nu este corect. Ei sunt păcătoşi, sunt răi. Ei sunt exact cum suntem toţi ceilalţi de aici”. În felul 
acesta, el este pârâşul fraţilor, care pâra înaintea lui Dumnezeu zi şi noapte pe oricine ar fi ieşit de sub 
autoritatea lui, la Dumnezeu. 

Isus a venit în lume pentru a demonstra că El are dreptul să facă aceasta şi că ceea ce face este drept. 
În acest scop a coborât până în acea stare de slăbiciune pe care am prezentat-o cu ceva timp înainte, şi S-a 
angajat în confruntarea cu diavolul pentru a recăpăta, prin dreptate conducerea stăpânirii pierdute. Vă rog să 
remarcaţi un lucru: Satana câştigase conducerea stăpânirii de la Adam, căruia îi fusese încredinţată, nu prin 
dreptate, ci prin puterea care se opune dreptăţii. Al doilea Adam a venit, nu cu puterea care se opune 
dreptăţii, ci cu dreptatea care se opune puterii şi a recâştigat conducerea acestei lumi împreună cu tot ce îi 
aparţine. De aceea, când a fost ridicat din moarte, a fost ridicat ca şi cap al oricărei domnii, al oricărei 
stăpâniri, al oricărei puteri şi al oricărei dregătorii, nu numai ale acestei lumi, ci şi ale lumii viitoare. 

Să deschidem acum la Apocalipsa capitolul 12. Aici se găseşte pasajul din care derivă tot ceea ce 
spun. Viziunea începe cu momentul naşterii lui Hristos în lume, când diavolul stătea gata să-L devoreze pe 
Hristos imediat ce S-ar fi născut. Versetul şapte: 

„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii Lui s-au luptat cu balaurul . Şi balaurul cu îngerii lui s-
au luptat şi ei. 

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acel care înşeală întreaga lume, a fost 
aruncat pe pământ, şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit un glas tare, care zicea: 
„Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că 
pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos”. 

Cuvântul „pârâş”, în greacă, este „cel care acuză pe cineva în faţa unei curţi de judecată” – ceea ce la 
noi corespunde cu un avocat al acuzării. Traducerea germană redă exact aceeaşi idee. Termenul nostru 
„acuzator” (eng.), nu reda destul de clar aceasta, întrucât un om poate acuza pe nedrept un alt om, afirmând 
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minciuni în legătură cu el şi vorbindu-l de rău, aşa cum fac o mulţime de oameni. Acest fel de a proceda este 
urmarea aceluiaşi principiu al Satanei, desigur, dar nu despre aceasta este vorba aici. Acest acuzator, acest 
pârâş, în acest verset, este cineva care este un avocat al acuzării într-o curte de judecată. Iată care este 
situaţia: de o parte era Satana, care avea stăpânirea, iar de cealaltă parte era Dumnezeu care îi chema şi îi 
primea pe toţi cei care voiau să se întoarcă la El de sub puterea Satanei. Dar Satana pretindea că are dreptul 
asupra tuturor acestora. Aşa că El intra în curtea de judecată a lui Dumnezeu ca reprezentant al acuzării, şi îi 
acuza pe toţi aceia, ca supuşi ai săi, aşa cum obişnuiau să facă deţinătorii de sclavi din Statele Unite, în baza 
Legii Sclavilor Fugari. El Îi pâra pe toţi aceştia în faţa instanţei şi cerea ca ei să fie redaţi din nou autorităţii 
sale, afirmând că nu era drept şi corect ca ei să fie astfel luaţi de la el. 

Şi el avea posibilitatea să-şi prezinte argumentele care aveau o umbră aparentă de dreptate, întrucât 
lupta încă nu fusese încă dusă, bătălia încă nu avusese loc, şi încă nu fusese obţinută acea biruinţă totală care 
să nimicească orice argument şi dreptul său de a fi avocat al acuzării. Este adevărat că făgăduinţa lui 
Dumnezeu fusese sigură, biruinţa fusese sigură şi promisiunea lui Dumnezeu era garantată, totuşi încă nu 
fuseseră dovedite într-un conflict deschis, în carne. Aşa se face că atunci când Hristos a venit în trup, a fost 
pusă peste El atât de multă ispitire prin puterea Satanei, ca şi cum nu ar fi existat nici o făgăduinţă cu privire 
la răscumpărare. Aşa de mult să fi fost? Atunci când a venit în trup, au existat cu adevărat atât de multe ispite 
pentru El, şi ispitele au fost atât de reale, ca şi cum nu ar fi existat nici o făgăduinţă cu privire la 
răscumpărare? Cu siguranţă. Dacă nu a fost aşa, atunci El a fost protejat faţă de ispită şi conflictul nu a fost 
real ci mai mult imaginar. 

Isus a venit în lume ca să demonstreze nedreptatea acelui argument pe care Satana îl prezenta înaintea 
curţilor lui Dumnezeu, aşa cum o fac avocaţii acuzării. Aceasta este ideea; şi aceasta este cu totul legal. Isus 
a venit pe terenul Satanei şi a luat asupra Sa natura umană care era în starea în care o adusese Satana. În 
această natură umană El a întâlnit pe Satana pe propriul lui teren şi în ciuda întregii puteri a acestuia, l-a 
înfrânt doar prin puterea încrederii pe care o avea în dreptatea care poate învinge puterea. El Însuşi nu a 
exercitat nici o umbră de dreptate a Sa ca să facă ceva de la Sine, pentru a Se proteja sau ajuta. El S-a 
încrezut total şi pe deplin în acea putere divină a dreptăţii care este mai presus de putere şi în tot ce putea 
face aceasta. Şi a biruit, devenind astfel pe drept capul acestei lumi şi al tuturor celor care vor fi răscumpăraţi 
din ea împreună cu pământul însuşi. 

 Mai departe, cuvântul care spune că pârâşul fraţilor noştri „a fost aruncat jos”, în greacă, transmite 
imaginea unui avocat al acuzării care vine înaintea curţii de judecată, dar nu mai are nici un proces de 
susţinut. El este respins. Argumentele lui nu mai sunt ascultate. De ce? Pentru că acum noi avem un Avocat 
înaintea instanţei, Isus Hristos cel neprihănit. Da. Slavă Domnului! 

În curtea de judecată, înainte ca Isus Hristos să fi venit în trup, acolo se afla pârâşul fraţilor, 
reprezentantul acuzării, pledând pentru drepturile sale legitime asupra supuşilor din dominionul său, care au 
fugit de pe domeniul său , adăpostindu-se la un altul. El îşi putea prezenta argumentul cu o aparenţă de 
dreptate deoarece domeniul său, autoritatea sa, încă nu fuseseră contestate viabil. Însă Hristos a venit şi le-a 
contestat şi a făcut-o atât de cinstit şi în dreptate la fiecare pas al Său încât Satana însuşi nu a putut să-I aducă 
nici o acuzaţie de incorectitudine în ceea ce a făcut. Şi pentru că a învins, acum Hristos este cel care stă 
înaintea curţii de judecată, dar nu ca reprezentant al acuzării, ci ca Avocat al apărării. Iar din momentul în 
care El a intrat în curte ca Avocat de drept, celălalt, pârâşul, reprezentantul acuzării, a fost respins, a fost scos 
afară. Nu mai are nici un proces de susţinut împotriva celor pe care ar vrea să-i acuze. Şi aceasta este bine; e 
bine. 

„Vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi; dar dacă cineva a păcătuit”, poate că pârâşul este tot acolo. 
Poate că-şi susţine pledoaria lui de avocat al acuzării, dar „avem la Tatăl un Mijlocitor, Pe Isus Hristos Cel 
neprihănit”, şi prin faptul că El este acolo, reprezentantul acuzării este respins, scos afară, aruncat jos. 
Aceasta este povestea. Aceasta este valoarea Avocatului nostru înaintea curţii. Îl elimină pe reprezentantul 
acuzării şi îi anulează procesele aşa încât nu mai este nici un loc pentru el înaintea instanţei. Slavă 
Domnului!. 

Să trecem acum la un alt punct. Este vorba de un răspuns la o întrebare care a apărut în mintea unora 
în legătură cu ceea ce am prezentat seara trecută, şi anume că Domnul Isus în ceruri nu va mai fi niciodată în 
cer, în toate privinţele, aşa cum a fost înainte. Întrebarea este: există un text în scriptură – l-am citit în acea 
seară - care spune „Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi 
lumea”. Aceasta va fi a Lui. Acea slavă pe care o avea înainte de a fi lumea, este a Lui acum, şi îi va aparţine 
pentru toată veşnicia. Dacă veţi citi în Buletin la pag.331,332, veţi găsi mărturia pe care am citit-o despre 
umilirea lui Hristos. Cel care a fost născut în chip de Dumnezeu, a luat chipul omului. „În trup El era tot 
timpul Dumnezeu, dar nu S-a dat pe faţă ca Dumnezeu”. „El S-a dezbrăcat de chipul de Dumnezeu, şi în 
locul acesteia a luat chipul, forma omului”. „El a renunţat pentru o vreme la slava chipului de Dumnezeu.” 
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Observaţi diferenţa: El a renunţat pentru o vreme la slava chipului de Dumnezeu. Însă la chipul de 
Dumnezeu, în sine, a renunţat pentru toată veşnicia. Acesta este contrastul care apare în Scriptură precum şi 
în aceste texte. Deşi avea chipul lui Dumnezeu, El a luat asupra Sa chipul omului. După aceea, la pag. 382 
din Buletin, citim din nou acest text din Mărturii: „purtând înfăţişarea noastră umană înaintea tronului 
Tatălui de-a lungul veacurilor veşniciei”. Observaţi? Diferenţa nu este în ce priveşte slava. Diferenţa constă 
în forma peste care se odihneşte slava, prin care este manifestată şi prin care este reflectată. 

Şi mai este încă ceva ce ţine de această idee. El avea înfăţişarea lui Dumnezeu – a renunţat la aceasta, 
S-a dezbrăcat de Sine, sau după cum redă traducerea franceză, „S-a anihilat pe Sine”, ceea ce spune cu 
destulă forţă că în ce priveşte înfăţişarea pe care o avea, S-a anihilat, şi în acea înfăţişare nu avea să mai fie 
văzut niciodată. El poartă „înfăţişarea noastră umană înaintea tronului Tatălui, de-a lungul veacurilor 
veşniciei”. Şi slava pe care o avea în înfăţişarea Sa de Dumnezeu – slava aceasta o poartă în înfăţişarea 
noastră umană. „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu”. Slava lui Dumnezeu ne-a dat-o nouă, înfăţişării 
umane, trupului omenesc, pentru totdeauna. 

În loc ca Hristos să fie înjosit, noi suntem înălţaţi. În loc ca divinitatea să fie înjosită sau micşorată, 
omenescul este înălţat şi glorificat. În loc ca El să fie adus pentru totdeauna în starea de jos în care ne aflăm 
noi, El ne ridică pentru veşnicie acolo unde este El. În loc să fie lipsit de slavă, rămânând în starea noastră, 
care nu avem nici o slavă, El a renunţat la ea pentru o vreme, a devenit noi şi a luat înfăţişarea noastră pentru 
veşnicie, pentru ca El în această înfăţişare, şi noi în El, să fim înălţaţi la slava pe care o avea mai înainte de a 
fi lumea. 

Mai este încă ceva aici. În ce fel de formă a fost dusă lupta împotriva Satanei? În forma noastră 
umană, în forma mea, în natura mea, în natura dumneavoastră. Pentru cât din universul lui Dumnezeu a fost 
dusă lupta? Cât de mult din univers a fost implicat? Întregul univers. Aşadar în lumea aceasta şi în carnea 
noastră, în trupul nostru, a fost purtată lupta, a fost luptată bătălia, şi aici a fost câştigată biruinţa pentru 
întregul univers. Într-un fel sau altul, fie de-o parte, fie de alta, a fost implicat tot universul. 

De aceea, pentru a duce la îndeplinire planul cel din veşnicii al lui Dumnezeu, El a trebuit să coboare 
în această lume, să ia trupul şi natura noastră, deoarece acest plan din veşnicii, acest scop al lui Dumnezeu a 
fost contestat aici, în această lume şi în trupul şi natura noastră care au devenit centrul controversei. Cel ce 
era una cu Dumnezeu S-a dezbrăcat de Sine, a îmbrăcat trupul şi natura noastră şi a luptat în acest trup şi în 
această natură, iar lupta a fost câştigată în acest trup şi în această natură. Cărui trup şi cărei naturi aparţine 
biruinţa? Trupului nostru şi naturii noastre. Prin natura lucrurilor această biruinţă aparţine trupului nostru şi 
naturii noastre în Isus Hristos, şi celei unite cu Isus Hristos. Aşadar, observaţi că această luptă, această 
biruinţă, nu ne reintegrează în univers doar în starea în care era Adam, nici doar unde ar fi ajuns dacă nu ar fi 
păcătuit, ci acolo unde este Isus Hristos prin dreptul Său divin. Cât de minunat este! Aşa este, şi ceea ce este 
şi mai frumos este că totul este adevărat. 

Noi prea adesea pierdem din vedere slava acestei realităţi, privind doar la nenorocirea produsă de 
intrarea păcatului în lumea noastră. A fost într-adevăr o nenorocire, ca păcatul să apară în univers. Şi în 
sensul acesta a fost o nenorocire faptul că păcatul a atins această lume şi că bătălia pentru univers a trebuit să 
fie dusă aici, în lumea noastră. Dar prin faptul că lumea noastră a fost atinsă şi a fost implicată, aceasta ne-a 
implicat pe mine şi pe dumneavoastră, întrucât aici, în natura noastră a trebuit să fie desfăşurată lupta pentru 
univers, şi putem mulţumi Lui Dumnezeu că biruinţa este câştigată şi că avem şi noi o parte în această 
biruinţă pentru univers. De aceea nu putem spune că totul a fost doar o nenorocire, pentru că Dumnezeu 
poate să schimbe cele mai mari nenorociri în cele mai mari biruinţe. Ar fi fost cea mai mare nenorocire 
pentru noi dacă nu ar fi existat nici o răscumpărare. Dar când Dumnezeu îşi îndreaptă mâna spre un lucru, 
cele mai mari nenorociri devin cele mai mari biruinţe. Şi această mare nenorocire pentru univers, Dumnezeu 
a schimbat-o într-o mare biruinţă în favoarea universului. O, El a făcut-o să fie spre triumful absolut şi etern 
al universului! 

Hristos S-a golit pe Sine de chipul de Dumnezeu şi a luat chipul nostru omenesc. S-a golit pe Sine de 
natura de Dumnezeu şi a luat natura noastră umană. Şi făcând aşa, a adus omenescului divinul. Făcând aşa, a 
condus omenescul să-l învingă pe Satana şi păcatul. Hristos a obţinut biruinţa în natura noastră umană 
împotriva întregii puteri a Satanei, de aceea El nu spune doar „Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava, 
pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea”, ci mai departe spune „le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o 
Tu”. În loc ca El să fie adus pentru eternitate în starea în care eram noi, El ne ridică pe noi pentru veşnicie 
acolo unde este El. 

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Său nespus de mare”! Noi avem un Mijlocitor în 
curţile cereşti, care, în plinătatea drepturilor, stă ca Avocat al nostru şi închide gura avocatului acuzării care 
ar vrea să ne acuze zi şi noapte înaintea lui Dumnezeu. Isus Hristos câştigă procesele noastre, pentru că le-a 
câştigat deja. Şi aceasta pentru că deşi avea chip de Dumnezeu, S-a dezbrăcat de Sine şi a luat asupra Sa 
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chipul unui slujitor. „La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi 
încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult (şi ne-a înălţat şi pe noi în El), şi I-a 
dat Numele care este mai pe sus de orice nume; pentru ca în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al 
celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu 
Tatăl, că Isus Hristos este Domnul”. 

Ne face plăcere să ne aplecăm genunchii înaintea Lui şi acum, cu atât mai mult în ziua aceea, spre 
slava Lui. Indiferent dacă cineva o face acum sau nu, în ziua în care Isus Hristos va fi încoronat cu coroana 
biruinţei Lui înaintea universului şi pentru univers, orice genunchi, începând cu Lucifer şi până la ultimul om 
care L-a respins, se va pleca şi vor recunoaşte cu toţii că Isus Hristos este Domnul, şi o vor face spre slava lui 
Dumnezeu Tatăl. Şi în acea zi, orice limbă din univers va mărturisi divinitatea adevărului şi dreptatea 
nepieritoare a principiului dreptăţii care învinge puterea. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 24 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Textul pe care-l studiem în seara aceasta este în Fapte 10:28: „Ştiţi, le-a zis el, că nu este îngăduit de 

Lege unui Iudeu să se însoţească cu unul de alt neam, sau să vină la el”. 
Interlinearul grecesc pe care îl am aici, arată că această idee a fost exprimată într-un fel mult mai tare 

decât cel redat de traducerea noastră. „Ştiţi, le-a zis el, cât este de neîngăduit de Lege ca un Iudeu să se 
însoţească cu unul de altă rasă, sau să se apropie de el”. Nu doar că „nu este îngăduit de Lege”, ci „ştiţi cât 
este de neîngăduit” să faci aşa ceva. 

Era într-adevăr ceva osândit de Lege? Era ceva ilegal ca un Iudeu să vină în contact sau să se asocieze 
cu cineva de alt neam? Iudeii priveau aceasta ca fiind ceva contrar Legii, dar era aşa? Iudeii erau poporul lui 
Dumnezeu. Ei aveau această mărturisire de veacuri. În tot acest timp ar fi trebuit să înveţe că ceea ce spune 
Dumnezeu, şi numai aceea este legal, şi că nimic din ceea ce altcineva spune nu este literă de lege, şi de 
aceea nu se poate spune că este legal, şi nici despre încălcarea acelor cuvinte nu se poate spune că este ceva 
neîngăduit de Lege. Ei ar fi trebuit să înveţe aceasta, dar în loc să înveţe aceasta au învăţat tocmai opusul, şi 
acest opus era de aşa natură încât ceea ce spuneau oamenii era socotit de fapt ca fiind mai obligatoriu decât 
ceea ce spusese Dumnezeu. Poruncile oamenilor, obiceiurile oamenilor şi căile oamenilor au făcut fără 
valoare cuvântul lui Dumnezeu, încât Isus a trebuit să spună „aţi desfiinţat porunca lui Dumnezeu prin datina 
voastră”. 

Însă Hristos, în lucrarea Sa pe care a făcut-o în lume şi pe care a făcut-o în El însuşi pentru toţi cei ce 
sunt în El, a fost tocmai reversul acestei ordine de lucruri. El a întors lucrurile în aşa fel încât oamenii să 
vadă că ceea ce spune un om sau o adunare de oameni nu poate fi niciodată literă de lege, şi că niciodată 
creştinul nu trebuie să socotească aşa ceva ca fiind aprobat de lege, sau călcarea acelor cuvinte ca fiind 
osândită de lege. Numai ceea ce spune Dumnezeu este aprobat de lege, şi a nu face ceea ce spune Dumnezeu, 
aceea este neîngăduit de lege. 

Acesta este principiul pe care urmează să-l studiem pe parcursul unei lecţii sau două – poate că mai 
mult – şi acesta este principiul pe care avem nevoie să-l studiem acum, întrucât am ajuns la hotarele 
timpului, şi în curând va veni vremea când lumea va fi la fel de înrobită de poruncile, tradiţiile şi 
prejudecăţile oamenilor, care desfiinţează Legea lui Dumnezeu, cum au fost oamenii la venirea lui Hristos în 
lume. Şi de aceea, dacă vom fi de partea lui Dumnezeu, cum şi trebuie să fim, vom fi legaţi atât de tare de 
ceea ce spune Dumnezeu încât numai Cuvântul Lui va fi singura noastră regulă de viaţă. Numai acesta va fi 
călăuza noastră, şi acesta în Hristos, aşa cum este trăit în Hristos şi demonstrat în El. 

Şi când aşa vor sta lucrurile, când lumea va fi căsătorită cu formele, ceremoniile şi tradiţiile prin care 
desfiinţează Legea lui Dumnezeu, cei drepţi se vor purta cu cei care acţionează conduşi de tradiţiile lor, aşa 
cum S-a purtat Hristos cu ceilalţi din zilele Lui. Nu a fost niciodată planul lui Dumnezeu să fie socotit drept 
ceva ilegal să te asociezi cu oameni din alte naţiuni. Şi dacă Iudeii ar fi rămas credincioşi lui Dumnezeu, nici 
unul dintre ei nu ar fi socotit drept călcare de lege să te asociezi sau să ai de-a face cu cineva dintr-o altă 
naţiune. Ei au ajuns pe această poziţie datorită faptului că şi-au închis ochii şi au întors spatele învăţăturilor 
Lui Dumnezeu şi felului Său de a se purta cu ceilalţi de la început şi până atunci. 

Să privim puţin poziţia Iudeului, aşa cum a fost exprimată de Petru în acel text, şi care exprima 
concepţia naţiunii iudaice. În aprecierea lor, toate celelalte naţiuni era alungate dinaintea lui Dumnezeu şi nu 
aveau nici o parte cu El. Totuşi, de atâtea ori, Domnul le arătase că nu aşa stăteau lucrurile. 

În zilele lui Iona, zilele pline de glorie ale împărăţiei Asiriei, înainte ca împărăţia Babilonului să intre 
în istorie, - atunci demult, Dumnezeu chemase un om din poporul Său – Iona – ca să meargă la un popor 
păgân şi să le vorbească despre osânda care-i ameninţa şi despre distrugerea care urma să vină peste ei, 
pentru ca în urma avertizării să se poată pocăi şi în felul acesta să scape de ruină. Dar el a răspuns Domnului 
„nu este de nici un folos să fac aceasta, pentru că Tu eşti un Dumnezeu plin de îndurare şi Îţi pare rău de răul 
pe care vrei să-L faci, iar dacă eu merg până acolo şi le spun ce mi-ai spus să le spun, şi dacă ei se pocăiesc, 
întorcându-se de la răutatea lor, Tu nu vei distruge cetatea. Şi atunci care este rostul călătoriei mele până 
acolo pentru a le spune că cetatea va fi distrusă? Tu nu o vei face dacă ei se întorc de la căile lor rele.” 

Dar Domnul a insistat ca el să meargă la Ninive. Totuşi Iona nu a renunţat la părerile lui şi a plecat 
spre Iopa ca să fugă la Tars. Domnul l-a adus însă înapoi, şi între timp s-a convins că ar fi mai bine să 
meargă la Ninive. A plecat la Ninive şi a traversat oraşul - timp de trei zile - predicând. „Încă patruzeci de 
zile şi Ninive va fi nimicită!” Cuvântul a ajuns la urechile împăratului Ninivei, şi el a trimis poruncă tuturor 
oamenilor să se întoarcă de la căile lor rele, să se îmbrace în sac şi cenuşă, să postească până şi animalele, şi 
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cu toţii să strige către Dumnezeu. Domnul a auzit strigătul lor, a primit pocăinţa lor şi a iertat cetatea. Iona 
însă a ieşit din cetate şi s-a aşezat pe o înălţime din apropiere ca să vadă dacă Dumnezeu va nimici sau nu 
cetatea. Dar Dumnezeu nu a nimicit-o, fapt care nu a plăcut deloc lui Iona. El a zis: „Ah, nu este aceasta 
tocmai ceea ce ziceam eu înainte să plec de acasă? Ţi-am spus că dacă vin aici şi le spun ce mi-ai zis să le 
spun, ei se vor pocăi de rele şi Tu îi vei ierta şi nu vei nimici cetatea, şi că era mai bine să fi rămas acasă.” 

„Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de 
răul pe care se hotărâse să li-l facă, şi nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, şi s-a mâniat. S-a 
rugat Domnului, şi a zis,”Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? 
Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de 
îndurare, îndelung răbdător, şi bogat în bunătate, şi că Te căieşti de rău! Acum, Doamne, ia-mi viaţa, căci 
vreau mai bine să mor decât să trăiesc!” Domnul a răspuns: „Bine faci tu că te mânii?”” Iona3:10;4:1-4. 

În continuare ni se spune cum Iona s-a dus şi s-a aşezat la răsărit de cetate unde şi-a făcut un umbrar 
sub care s-a hotărât să stea până va vedea ce va fi cu cetatea. Apoi Domnul a făcut să crească un curcubete pe 
care după aceea l-a făcut să se ofilească, fapt pentru care Iona s-a mâniat foarte tare şi s-a rugat din nou să 
moară. 

„Dar Dumnezeu a zis lui Iona: „Bine faci tu că te mânii din pricina curcubetelui?” El a răspuns: „Da, 
bine fac că mă mânii până la moarte!” Atunci şi Dumnezeu a zis: „Ţie îţi este milă de curcubetele acesta, 
care nu te-a costat nici o trudă şi pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut şi într-o noapte 
a pierit. Şi Mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de 
mii de oameni, care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!”” 

Se presupune că Iona ar fi învăţat în cele din urmă această lecţie, şi că după aceea relatarea ei a fost 
păstrată ca una dintre cărţile sfinte puse în mâna poporului, şi din care erau învăţaţi. Şi ei ar fi trebuit să 
înveţe lecţia aceasta care spune că Domnul are în grijă celelalte naţiuni şi că doreşte ca şi poporul său să se 
îngrijească de ele. 

Iona ştia aceasta şi a zis că el ştia că Domnul este „un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung 
răbdător şi bogat în bunătate, şi că Te căieşti de rău”. Cunoscând aceasta ar fi trebuit să fie cu atât mai dispus 
să meargă la acel popor şi să le vestească solia Domnului ca să se poată pocăi şi să fie în felul acesta salvaţi. 
Însă, cu toate că aveau această carte, cu toată lecţia pozitivă cuprinsă în ea, Iudeii s-au purtat de atunci încolo 
în totală opoziţie faţă de ea. Ei au început să creadă că lui Dumnezeu nu-I păsa de păgâni decât dacă aceştia 
se converteau la Iudaism, dar Mântuitorul le-a spus celor care gândeau în felul acesta, că prozeliţii pentru 
care ei înconjurau „marea şi pământul” erau „fii ai ghenei, de două ori mai răi” decât ei. Şi aşa era. 

După ce au pornit pe această cale nedreaptă, îndepărtându-se de adevăratul gând al lui Dumnezeu în 
ce-i privea pe ei şi pe celelalte Neamuri din jurul lor, devenind exclusivişti, s-au închistat în ei înşişi 
ajungând să fie mai răi decât păgânii din jurul lor. Atunci Dumnezeu i-a împrăştiat printre Neamurile din 
jurul lor, unde au fost obligaţi să se asocieze cu cei din alte popoare; nu aveau încotro. Şi totuşi Petru spune 
„ştiţi cât este de neîngăduit de lege ca un Iudeu să se însoţească cu unul de alt neam sau să vină la el” – cu 
cei care nu erau tăiaţi împrejur. În capitolul unsprezece fraţii din Ierusalim îl mustră pentru că „ai intrat în 
casă la nişte oameni netăiaţi împrejur, şi ai mâncat cu ei”. 

Daniel şi cei trei tineri au mâncat la masa unui rege păgân, împreună cu păgânii, zile şi ani la rând, şi 
Dumnezeu a fost cu ei tot timpul şi a făcut din Daniel unul dintre cei mai mari profeţi, şi i-a scos pe cei trei 
din cuptorul încins. Pentru ce au fost scrise toate acestea şi pentru ce le-a fost pusă în mâini această carte pe 
care trebuiau să o studieze în permanenţă? Vă puteţi da seama că era simplu să fie învăţaţi cu totul altceva 
decât ceea ce spuneau şi făceau. 

Mai mult: dacă deschidem la Daniel capitolul patru citim: 
„Nebucadneţar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, care locuiesc pe 

tot pământul: să aveţi multă pace! Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele şi minunile, pe care le-a făcut 
Dumnezeul cel Preaînalt faţă de mine. Cât de mari sunt semnele Lui şi cât de puternice sunt minunile Lui! 
Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Lui dăinuieşte din neam în neam!” 

Nebucadneţar vesteşte oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod adevărul despre 
adevăratul Dumnezeu, despre bunătatea Lui şi despre mărimea minunilor Lui. Au avut în mâini această 
relatare. În propriile lor cărţi aveau scris că Dumnezeu dăduse lui Nebucadneţar un vis şi lui Daniel îi dăduse 
interpretarea visului, aşa încât, prin aceste mijloace Dumnezeu l-a condus pe Nebucadneţar să trimită această 
proclamaţie tuturor neamurilor şi tuturor oamenilor de orice limbă, prin care li se aducea la cunoştinţă cât de 
bun este adevăratul Dumnezeu, cât de mare este şi cât de bine este să te încrezi în El. Priviţi la ultimul verset 
al capitolului. Nebucadneţar îşi povestise experienţa, povestise cât de mult ofensase pe Dumnezeu, cum 
fusese îndepărtat dintre oameni şi cum Dumnezeu îl adusese înapoi la timpul anunţat: 

„În vremea aceea, mi-a venit mintea înapoi; slava împărăţiei mele, măreţia şi strălucirea mea mi s-au 
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dat înapoi; sfetnicii şi mai marii mei din nou m-au căutat; am fost pus iarăşi peste împărăţia mea, şi puterea 
mea a crescut. Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui 
sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” 

Şi aceasta era o lecţie pe care o aveau continuu înaintea ochilor, prin care Domnul încerca să-i înveţe 
că toate acele noţiuni ale lor erau total opuse adevărului. Dumnezeu îi învăţa că era dispus să ajungă la inima 
păgânilor şi că dorea să ajungă, şi că El separase pe Israel de Neamuri ca ei să poată să-L cunoască pe 
Dumnezeu şi să le vorbească şi celorlalţi despre El. Iar dacă ei ar fi făcut aşa cum Dumnezeu dorea de la 
început să facă, nu ar fi căzut asupra unui împărat păgân o astfel de sarcină, pentru că poporul lui Dumnezeu 
ar fi vestit slava Sa tuturor neamurilor. Dar pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu şi în felul acesta s-au 
îndepărtat de celelalte popoare, Dumnezeu a trebuit să se folosească de conducătorii acelor popoare păgâne 
pentru a vesti tuturor popoarelor cunoştinţa de El însuşi. 

Să privim şi la capitolul şase. Este vorba aici despre exemplul lui Darius, despre persecuţia asupra lui 
Daniel şi eliberarea lui. Să citim decretul lui Darius din versetul douăzeci şi cinci: 

„După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către 
oamenii de toate limbile, care locuiau în toată împărăţia: Pacea să vă fie dată din belşug! Poruncesc ca, în 
toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă şi să se înfricoşeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El 
este Dumnezeul cel viu, şi El dăinuieşte veşnic; împărăţia Lui nu se va nimici niciodată, şi stăpânirea Lui nu 
va avea sfârşit. El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe 
Daniel din ghearele leilor!”” 

Iarăşi, aici este făcut cunoscut adevăratul Dumnezeu tuturor popoarelor, neamurilor şi oamenilor de 
orice limbă, prin cuvintele unuia pe care Iudeul l-ar fi considerat un proscris, cu totul părăsit şi respins de 
Dumnezeu. Şi totuşi relatarea aceasta exista în propria lor limbă, în mâinile lor, an după an, şi îi învăţa exact 
opusul lucrurilor pe care ei le învăţau şi le făceau. 

Vom mai aminti încă un exemplu relatat în primul capitol din cartea lui Ezra, pe care îl vom citi în 
legătură cu ultimele două versete din 2Cronici: 

„În cel dintâi an al lui Cir, împăratul Perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura 
lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris 
această vestire în toată împărăţia lui: „Aşa vorbeşte Cir, împăratul Perşilor: „Domnul, Dumnezeul cerurilor, 
mi-a dat toate împărăţiile pământului, şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi 
este din poporul Lui? Domnul, Dumnezeul lui să fie cu el, şi să plece.” 

„În cel dintâi an al lui Cir, împăratul Perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura 
lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris 
vestirea aceasta în toată împărăţia lui: „Aşa vorbeşte Cir, împăratul Perşilor: „Domnul, Dumnezeul cerurilor 
mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi 
este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el, şi să se suie la Ierusalim în Iuda şi să zidească acolo Casa 
Domnului, Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim.” Ezra 1:1-3. 

Este suficient. Există mult mai multe exemple în Scriptură, ceea ce ne demonstrează cât de mult şi-au 
închis Iudeii ochii şi cât de mult au întors spatele lui Dumnezeu, încât să ajungă în poziţia în care erau atunci 
când Hristos a venit în lume. 

Este adevărat că în cartea lui Moise, când Domnul a scos pe copiii lui Israel din Egipt, dar şi în alte 
cărţi, li s-a spus să fie separaţi de toate popoarele. Aşa este. Şi li s-a spus şi cum va fi realizată această 
separare. În capitolul treizeci şi trei din Exod, versetele 14-16, este scris: 

„Domnul a răspuns: „Voi merge Eu însumi cu tine, şi îţi voi da odihnă”. Moise I-a zis: „Dacă nu mergi 
Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul 
Tău? Oare nu când vei merge Tu însuţi cu noi, şi când prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău, de 
toate popoarele de pe faţa pământului?” 

„Prin aceasta vom fi deosebiţi (separaţi – eng.)”. Ce înseamnă „prin aceasta”? Dacă „vei merge Tu 
însuţi cu noi”. Aici erau învăţaţi şi în ce fel urmau să fie separaţi de toate popoarele. 

Dacă ar fi căutat prezenţa Lui şi dacă ar fi avut prezenţa Lui, atunci ar fi fost separaţi cu adevărat de 
toate popoarele, în inimă şi în viaţă. Dar în acelaşi timp s-ar fi apropiat de orice om de pe pământ. S-ar fi dus 
la fiecare neam, limbă şi norod, şi le-ar fi vorbit despre slava lui Dumnezeu, despre bunătatea şi puterea Lui, 
întocmai aşa cum au făcut Nebucadneţar, Dariu şi Cir. 

Dar în loc să facă aşa, nu au căutat prezenţa Domnului, nu au căutat să-L aibă cu ei pentru a fi sfinţiţi – 
a fi separat de lume pentru Domnul, înseamnă să fi sfinţit. Dacă ar fi avut prezenţa Domnului ca să-i 
sfinţească, ar fi putut merge oriunde pe pământ şi ar fi rămas totuşi separaţi de toate popoarele. 

Dar pentru că nu aveau ceea ce i-ar fi separat, şi singurul mijloc prin care puteau să fie separaţi, şi 
pentru că totuşi trebuiau să fie separaţi, atunci ce aveau de făcut? Care era singurul mod în care puteau să se 
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separe? Ştim că nu-L aveau pe Cel a cărui prezenţă ar fi putut face aceasta. Şi atunci singurul fel în care 
puteau realiza aceasta era să se separe singuri, după propriile lor idei în legătură cu ceea ce voia să spună 
Dumnezeu când le-a zis că ei trebuie să fie separaţi. Dar o părere a omului în legătură cu ceea ce vrea să 
spună Dumnezeu – ştim bine cât este de aproape de adevăr, pentru că El spune: „Căci gândurile Mele nu sunt 
gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, 
atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre”. Isaia55:8,9. Atât 
sunt de departe, pe cât este omul de departe. 

Întrucât nu aveau prezenţa lui Dumnezeu care putea realiza această separare pentru ei şi în ei, au luat 
această lucrare în mâinile lor, şi trebuiau să o facă, dacă voiau să fie separaţi. 

Dar dacă nu aveau prezenţa lui Dumnezeu, singura care putea face aceasta, atunci încercarea lor de a 
se separa singuri, numai unde putea să ducă? Gândiţi-vă care putea fi singurul rezultat al acestei încercări? 
Nu putea duce la altceva decât la creşterea, întărirea şi supremaţia eu-lui. Încredere de sine, mândrie de sine, 
înălţare de sine, îndreptăţire de sine – orice fel de egoism – o creştere din ce în ce mai mare a valorii eu-lui, 
într-o încercare zadarnică de a împlini ei singuri Scriptura prin care Domnul le-a spus că trebuie să fie 
separaţi de toate celelalte neamuri. 

Iar când, datorită acestui mod de a proceda, au ajuns să fie mai răi decât păgânii din jurul lor, Domnul 
a trebuit să-i scoată din ţară şi să-i răspândească printre celelalte neamuri. Şi când au fost împrăştiaţi astfel, 
au ajuns să fie mai separaţi de celelalte neamuri decât au fost vreodată de la intrarea lor în ţară. Pentru că 
atunci când s-au văzut împrăştiaţi, au căutat pe Domnul, aşa cum nu o făcuseră în ţara lor, s-au încrezut în El, 
aşa cum nu se încrezuseră când au fost în ţara lor, L-au găsit, aşa cum nu-L cunoscuseră acolo, şi prezenţa 
Lui în viaţa lor i-a despărţit de păgâni atunci când au fost împrăştiaţi printre păgâni. 

În toate căile lor Domnul încerca să le arate că nu sunt pe drumul cel bun, să-i înveţe care este singurul 
mod real în care se putea realiza aceasta. Totuşi, în ciuda eforturilor Sale, ei au ales calea greşită. Mai mult 
de atât: fără să aibă prezenţa lui Dumnezeu, care ar fi dat înţeles tuturor cuvintelor pe care El le rostise şi 
tuturor rânduielilor pe care li le dăduse să fie respectate în slujbele şi în închinarea lor, umblarea lor după eu-
l lor i-a condus la pervertirea formelor de închinare prescrise de Dumnezeu. I-a condus să privească aceste 
forme ca mijloace de mântuire. Şi când au făcut aşa, au crezut că acestea îi făceau să fie neprihăniţi, iar 
pentru că celelalte popoare nu le aveau, în mod logic, nu puteau să aibă nici o neprihănire. Apoi au susţinut 
că Dumnezeu dăduse aceste forme în acest scop, şi pentru că nu le-a prescris şi altor popoare însemna că 
Dumnezeu îi preţuia pe ei mai mult decât pe oricine. 

În felul acesta nu numai că s-au pus în locul lui Dumnezeu, ci toate slujbele pe care El le rânduise cu 
alt scop, au fost pervertite de către ei şi au fost puse în slujba îndreptăţirii de sine, a înălţării de sine şi a 
exclusivismului. 

Dacă ar fi avut prezenţa Lui, aşa cum El hotărâse pentru ei, toate aceste forme prescrise ar fi avut 
pentru ei o semnificaţie divină şi ar fi găsit viaţa dumnezeiască în fiecare fază a slujbei rânduite. Atunci L-ar 
fi găsit pe însuşi Isus Hristos împreună cu prezenţa Lui vie şi puterea Lui transformatoare, şi aceasta ar fi dat 
energie plină de viaţă fiecărei forme prescrise şi fiecărui simbol pe care îl aveau în faţa ochilor lor. Atunci 
toate aceste lucruri ar fi trezit în ei un viu interes, pentru că toate ar fi reprezentat un Hristos prezent – 
Hristos prezent în mijlocul lor. 

Lipsa prezenţei lui Hristos în viaţa lor, într-o inimă convertită, i-a condus la o creştere a eu-lui în 
detrimentul lui Dumnezeu în viaţa lor, şi i-a condus să considere formele divine rânduite de Dumnezeu, ca 
fiind doar nişte ceremonii şi forme exterioare prin care sperau să obţină viaţa. I-a dus până acolo încât să 
pună aceste lucruri în locul lui Dumnezeu, şi să le considere căi spre mântuire. 

Cred că avem suficient timp în ora aceasta, ca să citim câteva pasaje care descriu ce au făcut ei din 
toate acestea, în timpul lui Hristos. Aş dori să fiţi foarte atenţi la aceste cuvinte. 

Am aici câteva din primele capitole din noua ediţie a cărţii „Viaţa lui Isus”, de E.G.White. Aici sunt 
multe lucruri în legătură cu subiectul pe care l-am studiat în seara aceasta, şi care cred că ar fi de valoare 
pentru orice misionar şi lucrător în mod deosebit, dar şi pentru tot poporul nostru, dacă am putea cuprinde 
aici toate declaraţiile, aşa încât să le putem avea pe toate aici în Buletin, înaintea ochilor noştri,pentru a le 
folosi în timpul care ne stă în faţă. 

De aceea am adus aici aceste pasaje, şi le voi citi fără să fac nici un comentariu asupra lor în seara 
aceasta, dar în lecţia următoare vom urmări concluziile lor. Toate acestea ne sunt necesare pentru studiul 
următor. Întrucât „Viaţa lui Isus” nu este încă tipărită, fiind doar sub formă de manuscris, nu vă pot da 
referinţe. 

„Conducătorii Iudei se înfrânau să nu se însoţească cu cei dintr-o altă clasă decât clasa lor. Ei se ţineau 
de o parte nu numai faţă de Neamuri, ci şi faţă de majoritatea celor din poporul lor, fără să caute nici să le 
câştige prietenia, nici să le fie de folos. Învăţăturile lor i-au condus pe Iudeii din toate clasele să se separe de 
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restul lumii într-un fel care-i făcea să devină îndreptăţiţi de sine, egoişti şi intoleranţi. Această izolare 
riguroasă şi bigotismul Fariseilor îngustase influenţa lor şi crease un prejudiciu pe care Mântuitorul a dorit 
să-l schimbe, pentru ca influenţa misiunii Lui să ajungă la orice făptură. Acesta a fost scopul pentru care Isus 
a luat parte la acea masă de nuntă, începând să dărâme exclusivismul care exista la conducătorii Iudei, şi 
pentru a deschide calea ca ei să se amestece cu poporul de rând.” 

„Iudeii se îndepărtaseră atât de mult de învăţăturile din vechime ale lui Jehova, încât susţineau că vor 
fi drepţi în ochii lui Dumnezeu, şi vor primi împlinirea făgăduinţelor Lui, dacă vor păzi cu stricteţe litera 
legii dată lor prin Moise. Zelul cu care ei urmau învăţăturile bătrânilor le conferea un aer de mare evlavie. 
Fără să găsească mulţumire în împlinirea acelor slujbe pe care Dumnezeu le specificase pentru ei prin Moise, 
ei căutau în continuu noi datorii dificile şi rigide. Ei îşi măsurau sfinţenia prin numărul şi mulţimea 
ceremoniilor, în timp ce inimile lor erau pline de ipocrizie, mândrie şi avariţie. În timp ce afirmau că erau 
singura naţiune dreaptă de pe pământ, blestemul lui Dumnezeu era asupra lor din cauza nelegiuirilor lor.” 

„Ei primiseră interpretări nesfinţite şi confuze ale legii date lor prin Moise; ei adăugaseră tradiţie după 
tradiţie, restrânseseră libertatea de gândire şi de acţiune, până când poruncile, rânduielile şi slujbele lui 
Dumnezeu au fost pierdute într-o horă neîncetată de ceremonii şi ritualuri fără înţeles. Religia lor era un jug 
de robie. Tot timpul erau îngroziţi la gândul că s-ar putea întina. Stăruind în mod continuu în aceste lucruri 
mintea lor se pipernicise şi modul lor de viaţă se îngustase.” 

O întrebare: Care era rădăcina acestor lucruri? Eu-l, eu-l, ego-ismul. 
„Isus Şi-a început lucrarea de reformă prin faptul că a manifestat o strânsă simpatie cu omenirea. El 

era Iudeu şi dorea să lase un model desăvârşit pentru cel care este Iudeu pe dinăuntru. În timp ce dovedea un 
profund respect pentru legea lui Dumnezeu şi învăţa ascultarea de poruncile ei, îi mustra pe Farisei pentru 
pretinsa lor evlavie şi se depunea eforturi pentru a elibera oamenii de sub puterea pretenţiilor fără sens care îi 
înrobeau. 

Isus mustra necumpătarea, îngăduinţa de sine, şi nebunia; totuşi era social în natura Sa. El a acceptat 
invitaţiile de a cina atât cu cel învăţat şi nobil cât şi cu cel sărac şi apăsat. În aceste ocazii conversaţiile Sale 
erau ziditoare şi instructive. El nu aproba scenele de frivolitate şi de petrecere, dar bucuriile inocente îi erau 
plăcute. O căsătorie la Iudei era o ocazie solemnă şi impresionantă, iar atmosfera ei de bucurie nu displăcea 
Fiului omului. Minunea făcută la acea sărbătoare ţintea exact spre dărâmarea prejudecăţii Iudeilor. Ucenicii 
lui Isus au învăţat din ea o lecţie de simpatie şi umilinţă.” 

Într-un alt capitol, despre Nicodim şi vizita lui la Hristos, citim: 
„În acea vreme Israeliţii ajunseseră să privească slujbele jertfelor ca având în ele însele virtutea de a 

ispăşi pentru păcat, şi în felul acesta au pierdut din vedere pe Hristos, spre care arătau. Dumnezeu voia să-i 
înveţe că toate slujbele lor erau lipsite de valoare, în ele însele, întocmai ca acel şarpe de bronz, însă trebuiau, 
ca acesta, să conducă mintea spre Hristos, marea jertfă pentru păcat.” 

„Aşa păcătoasă cum era, această femeie era într-o stare mai favorabilă schimbării ei într-o 
moştenitoare a împărăţiei lui Hristos decât ceilalţi Iudei care făceau mărturisiri de înaltă evlavie, şi totuşi se 
încredeau pentru mântuirea lor în respectarea ceremoniilor şi formelor exterioare. Ei nu simţeau nevoia unui 
Mântuitor, nici a unui învăţător; dar această sărmană femeie tânjea după eliberare de sub povara păcatului 
…” 

„Isus era Iudeu, totuşi se amesteca nestingherit printre Samariteni, făcând astfel fără valoare 
obiceiurile şi bigotismul naţiunii Sale. El începea deja să dărâme zidul de despărţire dintre Iudei şi Neamuri, 
şi să vestească mântuirea lumii. Chiar de la începutul lucrării Sale, a mustrat pe faţă moralitatea superficială 
şi pietatea ostentativă a Iudeilor….” 

„În templul din Ierusalim exista un zid de despărţire, care separa curtea de afară de clădirea propriu-zis 
a templului. Neamurilor li se permitea să intre în curtea dinafară, dar era permis de lege doar Iudeilor să intre 
în curtea dinăuntru. Dacă un Samaritean trecea acest hotar, viaţa lui trebuia să plătească pentru vina 
profanării templului care era în felul acesta desacralizat. Dar Isus, care era în mod virtual originea şi 
fundamentul templului, atrăgea Neamurile le el prin legături de tovărăşie şi simpatie omenească, în timp ce 
harul Său divin şi puterea Sa le oferea mântuirea pe care Iudeii refuzau să o primească.” 

„Şederea lui Isus în Samaria nu avea ca unic scop să aducă lumină sufletelor care ascultau cu atâta 
nesaţ cuvintele Lui. A fost şi o lecţie pentru ucenicii Săi. Deşi erau sinceri în ataşamentul lor faţă de Hristos, 
ei încă mai erau sub influenţa învăţăturilor bigotismului şi îngustimii Iudeilor. Ei simţeau că pentru a se 
dovedi credincioşi naţionalităţii lor, erau datori să nutrească vrăjmăşie faţă de Samariteni.” 

Observaţi legătura dintre acest citat şi cel anterior lui? În timp ce vorbea cu femeia samariteancă, Isus 
începea să dărâme zidul de despărţire dintre Iudei şi celelalte naţiuni; iar ucenicii socoteau că era de datoria 
lor să nutrească „vrăjmăşia”. Observaţi că din acest motiv când Isus a început să dărâme zidul de despărţire, 
a făcut-o prin distrugerea vrăjmăşiei? 



130 
 

„Ei erau plini de uimire în faţa purtării lui Isus, care dărâma zidul de despărţire dintre Iudei şi 
Samariteni, şi în felul acesta dădea în mod clar la o parte învăţăturile cărturarilor şi Fariseilor. Ucenicii nu 
puteau refuza să urmeze exemplul Învăţătorului lor, totuşi sentimentele lor se revoltau la fiecare pas. Petru 
cel impulsiv, până şi iubitorul Ioan, cu greu se puteau supune noii stări de lucruri. Cu greu suportau ideea că 
ei trebuiau să lucreze pentru astfel de oameni ca Samaritenii.” 

„De-a lungul celor două zile în care au fost părtaşi lucrării Domnului în Samaria, fidelitatea faţă de 
Hristos le-a ţinut sub stăpânire prejudecăţile. Ei nu voiau să dea pe faţă lipsă de respect faţă de El, totuşi în 
inimă nu erau împăcaţi. Dar aceasta a fost o lecţie esenţială pe care trebuiau să o înveţe. Ca ucenici şi 
ambasadori ai lui Hristos, sentimentele lor de mândrie, de luptă şi ură trebuiau să cedeze locul iubirii, milei şi 
simpatiei. Inimile lor trebuiau să fie deschise faţă de toţi cei care, ca şi ei, aveau nevoie de iubire, bunătate şi 
învăţătură cu răbdare.” 

„Isus nu a venit în lume ca să micşoreze demnitatea legii, ci ca să o înalţe. Iudeii o pervertiseră prin 
prejudecăţile şi interpretările lor greşite. Pretenţiile şi cerinţele lor fără nici un înţeles ajunseseră de poveste 
printre popoarele celorlalte naţiuni. Îndeosebi ziua Sabatului era îngrădită prin tot felul de restricţii fără sens. 
Aceasta nu mai putea fi numită o desfătare, zi sfântă pentru Domnul, deoarece cărturarii şi Fariseii făcuseră 
din respectarea ei un jug amar. Unui Iudeu nu-i era îngăduit să aprindă un foc în ziua Sabatului, nici măcar o 
lumânare nu era voie să fie aprinsă în acea zi. Vederile poporului erau atât de înguste încât deveniseră sclavi 
propriilor reguli nefolositoare. Drept urmare, au ajuns să depindă de Neamuri pentru înfăptuirea multor 
servicii pe care regulile lor nu le dădea voie lor să le facă. 

Ei nu se gândeau că dacă aceste îndatoriri de viaţă necesare, erau păcătoase, atunci cei care angajau pe 
alţii în înfăptuirea lor, erau tot atât de vinovaţi ca şi cum ei înşişi ar fi înfăptuit acel lucru. Ei gândeau că 
mântuirea era restrânsă la Iudei, că oricum starea celor fiinţe era atât de lipsită de speranţă, încât nu putea fi 
nici îmbunătăţită, nici înrăutăţită. Dar Dumnezeu nu a dat nici o poruncă ce să nu poată fi respectată de toţi 
oamenii. Legile Sale nu aprobă nici o folosire iraţională a lor şi nici restricţii egoiste asupra lor…” 

„Simplitatea învăţăturilor Lui atrăgea mulţimile care nu aveau nici un interes faţă de cuvântările lipsite 
de viaţă ale rabinilor. Fiind ei înşişi sceptici şi iubitori de lume, aceşti învăţători vorbeau cu ezitare atunci 
când încercau să explice cuvântul lui Dumnezeu, ca şi cum învăţăturile Lui ar fi putut să fie înţelese ca 
însemnând un lucru sau chiar opusul acelui lucru. … Atât prin cuvintele Lui cât şi prin faptele Lui pline de 
milă şi bunăvoinţă, El sfărâma puterea opresivă a tradiţiilor din bătrâni şi a poruncilor omeneşti, în locul 
acestora prezentând dragostea lui Dumnezeu în desăvârşita ei plinătate…” 

„În loc ca Sabatul să fie binecuvântarea care trebuia să fie, devenise un blestem datorită cerinţelor 
adăugate de Iudei. Isus voia să o elibereze de aceste poveri…” 

„Scripturile vechiului Testament, pe care ei spuneau că le cred, vorbeau lămurit despre fiecare detaliu 
al misiunii lui Hristos … Dar minţile Iudeilor se piperniciseră şi se îngustaseră datorită prejudecăţilor lor 
nedrepte şi bigotismului lor lipsit de raţiune…” 

„Conducătorii Iudei erau plini de mândrie spirituală. Dorinţa lor de slăvire a eu-lui se manifesta chiar 
şi în slujbele lor de la Templu. Le făcea plăcere să li se facă plecăciuni în pieţe şi erau satisfăcuţi cu rostirea 
titlurilor lor de pe buze omeneşti. Şi pentru că adevărata evlavie se pierduse , au devenit tot mai geloşi pentru 
tradiţiile şi ceremoniile lor.” 

Mai avem încă un citat. 
„Aceste pedepse au avut efect, şi pentru că au venit asupra lor calamităţi şi persecuţii repetate din 

partea duşmanilor lor păgâni, Iudeii s-au întors la o respectare strictă a tuturor formelor exterioare ale legii 
sacre. Nemulţumiţi cu atât, ei au făcut adăugări împovărătoare acestor ceremonii. Mândria şi bigotismul lor 
i-au condus spre o interpretare îngustă a cerinţelor lui Dumnezeu. Cu trecerea timpului s-au îngrădit singuri 
cu tradiţiile şi obiceiurile strămoşilor lor, până au ajuns să vadă cerinţele făcute de oameni ca fiind la fel de 
sfinte ca Legea originală. Această încredere în ei înşişi şi în propriile reguli, cu prejudecăţile inerente 
împotriva tuturor celorlalte popoare, i-a făcut să se împotrivească Spiritului lui Dumnezeu care voia să le 
corecteze aceste greşeli, ceea ce i-a făcut să se îndepărteze şi mai mult de aceştia. 

În zilele lui Hristos aceste cerinţe şi restricţii au devenit atât de obositoare încât Isus a declarat: „Ei 
leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat, şi le pun pe umerii oamenilor”. Standardul lor greşit cu privire la 
datorie, evlavia şi sfinţenia lor superficială, au făcut să nu se vadă adevăratele şi dreptele cerinţe ale lui 
Dumnezeu. În îndeplinirea rigidă a ceremoniilor exterioară, slujirea din inimă era neglijată.” 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 25 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Pentru a putea avea subiectul, sau mai bine zis miezul subiectului, limpede înaintea ochilor, voi repeta 

câteva expresii din pasajele cu care am încheiat lecţia de seara trecută: 
La nunta din Cana, Isus a început lucrarea Sa de dărâmare a exclusivismului care exista printre Iudei. 
Religia lor era un jug de robie. 
„Minunea de la sărbătoare ţintea direct spre dărâmarea prejudecăţilor Iudeilor.” 
„Isus era Iudeu, şi totuşi de amesteca nestingherit printre Samariteni, negând valoarea obiceiurilor şi 

bigotismul naţiunii sale. El începea deja să dărâme zidul de despărţire dintre Iudei şi Neamuri, şi să predice 
mântuirea lumii.” 

„Ei simţeau că pentru a se dovedi loiali naţionalităţii lor, era de datoria lor să nutrească vrăjmăşie faţă 
de samariteni. Ei erau plini de uimire faţă de comportarea lui Isus, ce dărâma zidul de despărţire dintre Iude 
şi Samariteni şi, pe faţă, dădea la o parte învăţăturile cărturarilor şi fariseilor. … De-a lungul celor două zile 
în care au fost părtaşi lucrării Domnului în Samaria, fidelitatea faţă de Hristos le-a ţinut prejudecăţile sub 
stăpânire. Ei nu voiau să dea pe faţă lipsă de respect faţă de El, dar în inimă nu erau împăcaţi. Totuşi aceasta 
era o lecţie esenţială pe care trebuiau să o înveţe.” 

„Isus nu a venit în lume ca să micşoreze demnitatea legii, ci ca să o înalţe. Iudeii o pervertiseră prin 
prejudecăţile şi interpretările lor greşite. Pretenţiile şi cerinţele lor lipsite de înţeles ajunseseră de poveste 
printre popoarele celorlalte naţiuni. Îndeosebi ziua Sabatului era îngrădită prin tot felul de restricţii fără sens. 
Aceasta nu mai putea fi numită o desfătare, zi sfântă pentru Domnul, deoarece cărturarii şi Fariseii făcuseră 
din respectarea ei un jug amar. Unui Iudeu nu-i era îngăduit să aprindă un foc în ziua Sabatului, nici măcar o 
lumânare nu era voie să fie aprinsă în acea zi. Vederile poporului erau atât de înguste încât au devenit sclavi 
propriilor reguli nefolositoare.” 

„Sabatul, în loc să fie binecuvântarea care trebuia să fie, devenise un blestem datorită cerinţelor 
adăugate de Iudei.” 

„Conducătorii Iudei era plini de mândrie spirituală. Dorinţa lor după slăvirea eu-lui se manifesta chiar 
în slujbele lor de la Templu.” 

„Pentru că au venit peste ei calamităţi şi persecuţii repetate din partea duşmanilor lor păgâni, Iudeii s-
au întors la respectarea strictă a tuturor formelor exterioare ale legii sacre. Nefiind mulţumiţi cu atât, ei au 
făcut adăugări împovărătoare acestor ceremonii. Mândria şi egoismul lor i-a condus la o interpretare îngustă 
a cerinţelor lui Dumnezeu. Cu trecerea timpului s-au îngrădit singuri cu tradiţiile şi obiceiurile strămoşilor 
lor, până când au ajuns să vadă cerinţele făcute de oameni la fel de sfinte ca legea originală. Această 
încredere în ei înşişi şi în propriile lor reguli, cu prejudecăţile inerente faţă de toate celelalte neamuri, i-a 
făcut să se împotrivească Duhului lui Dumnezeu.” 

„În toate lecţiile Sale, Isus a prezentat oamenilor lipsa de valoare a ascultării numai ceremoniale. … 
Iudeii ajunseseră să fie fireşti şi nu deosebeau lucrurile spirituale. În felul acesta, când Hristos a desfăşurat 
înaintea lor marile adevăruri care erau chiar sufletul întregului lor serviciu, ei, privind doar la cele exterioare, 
L-au acuzat că vrea să le strice pe acelea. … El ştia că ei vor folosi acele fapte ale milei ca argumente 
puternice pentru a impresiona minţile maselor, care, toată viaţa lor fuseseră legate de restricţiile şi pretenţiile 
Iudeilor. Cu toate acestea, cunoaşterea acestui fapt nu L-a împiedicat să dărâme zidul inutil al superstiţiei 
care îngrădea Sabatul. 

Actul Său plin de milă era o onoare adusă Sabatului, în timp ce acei care se plângeau de El dezonorau 
Sabatul prin mulţimea ceremoniilor şi ritualurilor nefolositoare.” 

„Iudeii Îl acuzau pe Hristos de călcare în picioare a Sabatului, când de fapt El nu căuta altceva decât 
să-l readucă la caracterul său original. Interpretările date legii de către rabini, toate pretenţiile lor minuţioase 
şi împovărătoare, deturnau Sabatul de la adevăratul lui scop, şi dădeau lumii o concepţie falsă asupra legii şi 
caracterului lui Dumnezeu. Învăţăturile lor, în mod virtual, arătau că Dumnezeu ar fi dat o lege de care le era 
imposibil Iudeilor să asculte, cu atât mai puţin altor oameni. În felul acesta, în firea lor pământească, 
despărţiţi de Dumnezeu în duh, în timp ce aveau pretenţia că Îi slujesc, ei făceau exact lucrarea pe care 
Satana dorea ca ei să o facă – să pună la îndoială caracterul lui Dumnezeu şi să-i facă pe oameni să-L vadă ca 
pe un tiran; să creadă că respectarea Sabatului ,aşa cum o cerea Dumnezeu, îl face pe om insensibil, lipsit de 
simpatie şi crud.” 

„Hristos nu a venit să dea la o parte ceea ce au vorbit patriarhii şi profeţii, căci El însuşi vorbise prin 
aceşti oameni de seamă. El însuşi era originea adevărului. Fiecare perlă a adevărului vine de la Hristos. Dar 



132 
 

acele nestemate nepreţuite fuseseră aşezate în bijuterii false. Lumina lor preţioasă fusese făcută să îndrepte 
spre minciună. Oamenii le foloseau pentru a-şi împodobi tradiţia şi superstiţia. Isus a venit să le scoată din 
acele bijuterii false şi să le pună în cadrul adevărului.” 

Ce ar putea să exprime mai clar ideea de „formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea”, decât acei 
oameni şi slujbele lor din acele zile? Vă puteţi imagina? Fiecare dintre aceste declaraţii este pur şi simplu un 
alt mod de a prezenta adevărul că ei aveau „o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea”. Acum suntem în 
acea vreme din istoria lumii, când acelaşi lucru – „o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea” – este un 
blestem pentru lume. Şi aceleaşi lucruri care au fost scrise în Scriptură împotriva acelui lucru în acele zile, 
sunt lumina şi adevărul lui Isus împotriva acestui lucru, în zilele noastre. Acelaşi lucru care a scăpat oamenii 
de forma de evlavie fără putere, atunci – acelaşi lucru care a scăpat oamenii de vârtejul de forme şi ceremonii 
fără rost, de ceremonialism şi de lege ceremonială, care este pur şi simplu ceremonialism – acelaşi lucru care 
a scăpat oamenii de atunci îi va scăpa de acestea pe oameni şi în zilele noastre. 

Ce anume i-a scăpat pe oameni de acele lucruri, atunci? „El este pacea noastră, care din doi a făcut 
unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea 
poruncilor, în orânduirile ei (în ceremoniile ei, în formele ei lipsite de putere), ca să facă pe cei doi să fie, în 
El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace”. O supunere absolută lui Isus Hristos a oricărui interes din 
univers, găsind astfel în El distrugerea vrăjmăşiei, a fost atunci cea care a scăpat oamenii de ceremonialism, 
şi nimic altceva nu va scăpa oamenii de ceremonialism în zilele noastre. Nimic altceva nu-i va scăpa pe 
adventiştii de ziua a şaptea de ceremonialism şi de călcarea pe aceleaşi urme ale legii ceremoniale din 
vechime. 

(Profesor Prescott: Aş vrea să ştiu dacă am înţeles bine, pentru că mi se pare că aici este miezul 
lucrurilor. Trebuie să înţelegem că Isus Hristos a distrus atunci în mod real nu numai acea lege ceremonială, 
ci că a făcut mai mult decât atât, distrugând orice lege ceremonială de oricând şi de oriunde, indiferent de 
felul în care este exprimată?) 

Da. Exact aşa este. 
Vom reveni asupra acestui gând pe o altă cale. Care era cauza tuturor acestor ceremonii? Care era 

cauza despărţirii dintre Iudei şi neamuri? Care era cauza pentru care aveau o formă de evlavie, dar fără 
putere? Care era problema ucenicilor când erau cu Isus în Samaria? Vrăjmăşia. Vrăjmăşia, păcatul, eu-l. 
Instalarea eu-lui în locul lui Dumnezeu a fost cea care nu numai că a pervertit slujbele lăsate de Dumnezeu şi 
formele acestor slujbe, ci a mai şi adăugat acestora un munte întreg de ceremonii şi adăugiri ale lor proprii, 
aşa cum am citit. Care era scopul acestora? Pentru ce făceau toate acestea? Ca să fie mântuiţi, să fie 
neprihăniţi. Dar nu există nici o formă de ceremonie nici măcar cea pe care o rânduise Dumnezeu, care să 
poată mântui omul. Aceasta au pierdut ei din vedere. Aceasta o pierd din vedere, şi astăzi, mii de oameni. Şi 
aceasta este „o formă de evlavie, dar fără putere”, acesta este ceremonialismul, şi dacă veţi accepta aceasta, 
aceasta este legea ceremonială care a fost distrusă atunci când a distrus în trupul Său vrăjmăşia şi în felul 
acesta a dărâmat zidul de despărţire de la mijloc. 

Lipsa prezenţei lui Isus în inimă printr-o credinţă vie a fost cea care i-a condus să-şi pună încrederea 
pentru mântuire în aceste alte lucruri. Neavându-L pe Hristos pentru mântuire, ei au făcut celelalte lucruri, ca 
prin acelea să poată fi neprihăniţi. În felul acesta au luat mijloacele pe care Dumnezeu le rânduise pentru alte 
scopuri – au luat cele zece porunci, tăierea împrejur, jertfele şi darurile, arderile de tot şi jertfele pentru păcat 
– toate acestea pe care Dumnezeu le rânduise cu alt scop, şi le-au folosit pentru a obţine mântuirea prin ele, 
le-au folosit pentru a obţine neprihănirea prin împlinirea lor. 

Însă nu au putut găsi neprihănire prin facerea acestor lucruri. Nu au putut găsi pacea. Nu au putut găsi 
satisfacţie pentru inima lor, pentru că nu era în acestea. Totul venea de la ei. De aceea, pentru a obţine ceea 
ce nu găseau, s-au văzut nevoiţi să scoată din acele lucruri pe care le rânduise Dumnezeu, şi din cele pe care 
le spusese El, zeci de mii de distincţii cazuistice şi de fire despicate în patru, ca să poată fi siguri că merg 
exact pe linia bună, şi să poată fi siguri că aveau neprihănirea pe care o căutau. Cu toate acestea, aceste 
lucruri nu le aducea satisfacţie. Pentru că nu au găsit nici aici pacea inimii, au trebuit să mai adauge o 
mulţime de lucruri inventate de ei, şi totul a ajuns să fie o invenţie de-a lor. Totul era ceremonialism de la 
început până la capăt, şi toate au fost făcute cu scopul ca prin ele să poată ajunge neprihăniţi. 

Însă nimic altceva decât credinţa în Isus nu poate să-l facă pe om neprihănit, şi nimic altceva decât 
aceasta nu poate să-l păstreze neprihănit. Dar ei nu aveau această credinţă. Ei nu-L aveau pe El ca să 
domnească în inima lor prin credinţă vie, astfel încât virtuţile Lui să strălucească în vieţile lor prin acele 
lucruri rânduite de Dumnezeu, pe care Hristos însuşi le rânduise cu acest scop. Şi pentru că încercau ca prin 
aceste lucruri – care erau pur şi simplu expresia minţii lor fireşti care lucra în felul acesta – să obţină 
neprihănirea,au pierdut din vedere adevărata neprihănire; în felul acesta eu-l lor a zidit în ei ceea ce mărturia 
numeşte „zidul de la mijloc”, „zidul de despărţire”, „cerinţe fără rost”, „gard în jurul lor” – folosind aceste 
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expresii iar şi iar, în orice fel posibil. 
Care a fost cauza înălţării acestui zid? L-a ridicat Dumnezeu? Nu. Cine l-a zidit? Ei înşişi. Şi ce anume 

din ei a stat la temelia acestui zid? Eu-l. Şi acest eu, aşa cum am studiat de atâtea ori, este vrăjmăşie 
împotriva lui Dumnezeu. Nu se supune legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Am citit că ucenicii 
„simţeau că pentru a se dovedi loiali naţionalităţii lor, era de datoria lor să nutrească vrăjmăşie faţă de 
Samariteni”. Să o dobândească? Nu, ci să o nutrească, să o îndrăgească. 

Şi pentru că această vrăjmăşie, care este pur şi simplu expresia eu-lui, este cea care a făcut să fie zidit 
acest zid, când Isus Hristos a vrut să dărâme zidul, să-l nimicească, să-l sfărâme, care era singurul mod 
eficient pentru a o face? Cum se dărâmă un zid, o clădire? Începi de sus şi tot iei câte o cărămidă de aici şi 
una de dincolo? Sau începi de la mijloc şi scoţi pietre de acolo la întâmplare? Nu. Dacă vrei să dai jos toată 
clădirea, îi strici temelia şi totul cade. Zidul este sfărâmat, clădirea se prăbuşeşte. 

Isus Hristos a vrut să strice zidul cu totul. A vrut să-l facă să cadă total şi să rămână în ruine. De aceea 
a lovit la temelia lui. Şi pentru că izvorul, temelia zidului fără rost era eu-l, Isus a dărâmat zidul prin faptul că 
„în trupul Lui, a nimicit vrăjmăşia” şi împreună cu aceasta „legea poruncilor în orânduirile ei”. 

(Mr. Gilbert: Chiar şi termenul de „neprihănire” a ajuns să fie pervertit, astfel încât semnificaţia 
cuvântului „neprihănit” este un om care oferă milostenii; aceasta înseamnă că cel care a oferit un anumit 
număr de milostenii obţine neprihănirea.) 

Fratele Gilbert, care este Evreu din naştere, şi acum este Iudeu cu adevărat, spune că aceeaşi gândire 
domină încă printre Evrei. Că termenul „neprihănire” şi chiar ideea de neprihănire, este pervertită şi că acum 
înseamnă pur şi simplu ceea ce ei primesc ca o consecinţă a ceea ce fac, pentru că dau milostenii, sau pentru 
că fac orice altceva ce se consideră a fi drept. Totul este doar neprihănire prin fapte, fără Isus Hristos. Totul 
este ceremonialism. Şi acesta este tot atât de periculos pentru adventiştii de ziua a şaptea de astăzi, ca şi 
pentru Fariseii din Iudea de acum o mie opt sute de ani. Şi toţi cei care spun că sunt creştini, dar fără să-L 
aibă pe Hristos, care au o formă de evlavie, dar fără să aibă puterea ei, au această neprihănire prin fapte. 
Aceasta este rodul vrăjmăşiei, atâta tot. 

Oricând, oriunde aveţi vrăjmăşia, aveţi ceremonialismul. Nu puteţi scăpa de ceremonialism până când 
nu scăpaţi de vrăjmăşie, şi atât timp cât există vrăjmăşia, el se va da pe faţă. În anumite locuri se dă pe faţă în 
ceea ce este numit stilul de culoare. În alte locuri se dă pe faţă în stilul naţional – stilul german, stilul 
scandinav, etc. – aşa încât atunci când va fi pe deplin dezvoltat, vor exista tot atâtea stiluri în Solia Îngerului 
al Treilea câte naţionalităţi şi culori sunt pe pământ. Dar în Isus Hristos nu poate exista niciodată aşa ceva. Şi 
dacă nu suntem în Isus Hristos, nu suntem în Solia Îngerului al treilea. 

În Isus Hristos vrăjmăşia este distrusă şi de aceea, în el, nu există diferenţe de culoare. Nu există stilul 
scandinav. Nu există stil german, sau orice alt fel de stil. Nu există nici alb, nici negru, nici german, nici 
francez, nici scandinav, nici englez, nici alt fel de om, ci numai Isus Hristos manifestat peste toţi şi prin toţi, 
şi în voi toţi. Dar noi nu vom avea aceasta – nici adventiştii de ziua a şaptea nu o vor avea – până când 
această vrăjmăşie nu este distrusă printr-o credinţă vie în Isus Hristos, care-I supune Lui voinţa pentru a 
primi acea imagine vie, divină despre care am ascultat în seara aceasta în lecţia fratelui Prescott. Aici 
suntem, şi acesta este adevărul prezent pentru adventiştii de ziua a şaptea de astăzi, ca şi pentru toţi ceilalţi 
oameni Este aceeaşi strigare: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu 
fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până la cer; şi Dumnezeu Şi-a adus 
aminte de nelegiuirile ei.” 

Mai este un text exact după acesta. Acesta descrie întreaga poveste, pe ambele feţe: 
„În acele timpuri Israeliţii ajunseseră să privească slujbele jertfelor ca şi cum ar avea în ele însele 

puterea de a ispăşi păcatul, pierzând din vedere, în felul acesta, pe Hristos către care acestea arătau. 
Dumnezeu voia să-i înveţe că toate aceste slujbe erau lipsite de valoare în ele însele, aşa cum era şarpele de 
aramă, însă, ca şi acesta, trebuiau să conducă minţile spre Hristos, marea jertfă pentru păcat. Fie că era vorba 
de vindecarea rănilor lor sau despre iertarea păcatelor, nu puteau face nimic de la ei înşişi decât să-şi 
manifeste credinţa în remediul pe care îl pregătise Dumnezeu. Ei trebuiau să privească şi să trăiască.” 

Şi acum adevărul prezent: 
„Mii de oameni din era creştină au căzut într-o înşelătorie similară celei a poporului Iudeu. Ei simt că 

pentru a fi recomandaţi favorii lui Dumnezeu trebuie să se sprijine pe ascultarea lor de legea lui Dumnezeu.” 
Cine a căzut într-o înşelătorie similară cu cea a Iudeilor? Cei care simt că trebuie să se sprijine pe 

ascultarea lor de legea lui Dumnezeu pentru a fi recomandaţi favorii Lui. Sunteţi dumneavoastră printre 
aceştia? Aţi văzut vreun astfel de om în viaţa voastră? Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru faptul că a 
dărâmat zidul de despărţire de la mijloc. 

„Ei au pierdut din vedere natura şi importanţa credinţei, şi de aceea multora le este atât de greu să 
creadă în Hristos ca Mântuitor al lor personal.” 
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Este acelaşi îndemn irezistibil al acelei vrăjmăşii, care nu va dispărea până când nu va fi răstignită, 
moartă şi îngropată împreună cu Isus Hristos – această vrăjmăşie este cea care ne trage şi iar ne trage – „o, 
trebuie să fac ceva. Nu sunt destul de bun pentru a fi pe placul Domnului. El nu este destul de bun ca să-I 
pese de unul aşa de rău ca mine. Trebuie să fac ceva ce să netezească drumul. Trebuie să fac ceva ce să 
dărâme barierele care există între El şi mine, şi să devin destul de bun ca să poată privi spre mine cu 
bunăvoinţă. Aşa că trebuie şi voi păzi cele zece porunci. Voi semna un legământ şi-mi voi lua angajamentul 
să fac aceasta.” După care începi să faci aşa din toate puterile tale. 

Iată un pasaj din „Viaţa lui Pavel” scrisă de Farrar, din care voi citi de la pagina 40: 
„Preoţii Iudei îşi închipuiau, şi-i învăţau pe oameni în felul acesta, că dacă cineva nu se simte înclinat 

să facă un anumit lucru, el trebuie să se sforţeze să o facă, angajându-se printr-o juruinţă”. 
Şi dacă dumneavoastră nu aveţi pe inimă să faceţi un anumit lucru, trebuie să-l faceţi, indiferent cum, 

pentru că este drept şi vreţi să faceţi ce este drept, aşa că veţi semna un legământ, veţi face o juruinţă, „o, de 
data aceasta m-am angajat prin legământ, aşa că acum trebuie să o fac. Nu am plăcere să o fac, este un jug 
amar, dar am semnat legământul şi sigur că trebuie să-mi respect angajamentul”. Acesta este ceremonialism 
şi izvorăşte din vrăjmăşia care este eu-l. 

„Mii de oameni din era creştină au căzut într-o înşelăciune similară celei a poporului Iudeu. Ei simt că 
pentru a fi recomandaţi favorii lui Dumnezeu trebuie să se sprijine pe ascultarea lor de legea lui Dumnezeu. 
Ei au pierdut din vedere natura şi importanţa credinţei, şi de aceea multora le este atât de greu să creadă în 
Hristos ca Mântuitor al lor personal”. 

Atunci când crezi în Hristos ca Mântuitor al tău personal, când adevărata credinţă trăieşte şi domneşte 
în inima ta, nu ai nevoie de legăminte pentru a te sforţa să faci anumite lucruri. Nu, deoarece inima va 
exclama întotdeauna cu bucurie: „Îmi place să fac voia Ta, Dumnezeule, şi Legea Ta este în fundul inimii 
mele”. 

Isus Hristos a sfărâmat zidul de despărţire de la mijloc. El a distrus în trupul Său vrăjmăşia care lupta 
împotriva credinţei şi care ţinea pe orice om departe de Dumnezeu. El a distrus acea vrăjmăşie care ţinea 
omul departe de Dumnezeu, şi care punea altceva, orice altceva, în locul lui Hristos, şi care face ca oamenii 
să se sprijine pe orice lucru de sub soare pentru mântuire – orice altceva în afară de Isus Hristos – pe când de 
fapt nimic, nimic de sub soare, nici din cer nici de pe pământ, nici de oriunde de altundeva, nu poate salva, în 
afară de Isus Hristos şi credinţa în El. Acesta este singurul mijloc de mântuire. Şi dacă cineva vrea să fie 
mântuit prin ceea ce el numeşte credinţă în Hristos şi prin încă ceva, este vorba de acelaşi ceremonialism. 
Este tot o lucrare a vrăjmăşiei. Oamenii nu sunt mântuiţi prin credinţa în Hristos şi prin încă ceva. 

Poate unii gândesc că vorbirea aceasta este prea de tot, dar ar fi mai bine să citesc restul frazei: 
„Când sunt invitaţi să privească la Isus prin credinţă şi să creadă că El îi mântuieşte fără nici o faptă 

bună a lor proprie, ci numai prin meritele jertfei Lui ispăşitoare, mulţi sunt gata să se îndoiască de această 
realitate. Ei exclamă la fel ca Nicodim, „Cum se poate face aşa ceva?”. 

Totuşi nimic nu este învăţat mai lămurit în Scriptură. Că în afară de Hristos „nu este sub cer nici un alt 
Nume dat oamenilor, în care trebuie să fie mântuiţi”. Fapte4:12. Omul nu are nimic de prezentat ca ispăşire, 
nimic de oferit justiţiei divine, asupra căruia Legea să nu aibă de obiectat. Chiar dacă am fi capabili să 
ascultăm în mod desăvârşit de Lege, de acum înainte, aceasta nu ar putea ispăşi greşelile din trecut. 

Legea cere de la om ascultarea totală de-a lungul întregii sale vieţi. Este imposibil ca prin ascultarea 
lui din viitor să ispăşească nici măcar pentru un singur păcat. Fără harul lui Hristos care înnoieşte inima, nu 
putem oferi ascultarea de Legea lui Dumnezeu. Inimile noastre sunt rele prin natură, cum, dar, ar putea ieşi 
din ele ceea ce este bun? „Cum poate să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici unul.” 
Iov 14:4. Tot ceea ce poate să facă omul fără Hristos este mânjit de egoism şi păcat. De aceea, cel care 
încearcă să ajungă în cer prin propriile lui acte de păzire a Legii, încearcă o imposibilitate. Este adevărat că 
omul nu poate fi mântuit în neascultare, dar faptele lui nu trebuie să vină de la el însuşi. Hristos este Cel care 
trebuie să lucreze în el şi voinţa şi înfăptuirea, după buna Lui plăcere. Dacă omul s-ar putea mântui prin 
propriile fapte, ar trebui să aibă în el însuşi ceva ce să-i dea bucuria. Însă, numai prin harul lui Hristos putem 
primi putere să realizăm acte neprihănite. 

Mulţi greşesc gândind că pocăinţa are o astfel de valoare încât poate ispăşi păcatul dar aşa ceva nu se 
poate. În nici un fel pocăinţa nu poate fi acceptată ca ispăşire. Mai mult, pocăinţa nici măcar nu poate fi 
exercitată fără influenţa Duhului lui Dumnezeu. Harul trebuie să fie împărtăşit, jertfa ispăşitoare trebuie să 
fie preţuit de către om, înainte ca acesta să se poată pocăi. 

Vorbind despre Hristos, apostolul Petru declară, „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu Puterea Lui, 
şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor”. Fapte 5:31. Pocăinţa vine 
de la Hristos tot aşa cum şi iertarea vine de la El. Păcătosul nu poate face primul pas în pocăinţă fără ajutorul 
lui Hristos. Dumnezeu dă mai întâi pocăinţa acelora pe care îi iartă. 
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Nimic, nimic, nimic altceva decât credinţa în Isus Hristos şi numai în El – nimic altceva nu salvează 
sufletul şi nimic altceva nu păzeşte sufletul în mântuire. 

Marea problemă a Iudeilor, de la început până la sfârşit a fost faptul că L-au ţinut pe Domnul atât de 
departe, încât chiar lucrurile pe care Dumnezeu le rânduise cu scopul de a arăta faptul că El este foarte 
aproape, au fost folosite ca semne care să arate că este undeva departe. Jertfele, darurile, chivotul, templul, 
slujbele lui, toate au fost folosite de către învăţătorii Iudei şi de către marea masă a oamenilor în aşa fel încât, 
pentru ei, toată însemnătatea slujbelor era aceea că ele arătau spre un Hristos undeva departe, inaccesibil lor. 
Ei înţelegeau că toate acestea simbolizau pe Mesia, dar era un Mesia departe de ei. De aceea, ei trebuiau să 
se facă destul de buni încât să-L poată aduce aproape, şi toate acele lucruri trebuiau privite ca având în ele 
însele virtute, fiind capabile, în felul acesta, să dea neprihănire.” 

Nu sunt sigur că adventiştii de ziua a şaptea au depăşit ideea că acele lucruri din vechime ar fi arătat 
spre un Hristos care era departe. Nu vreau să spun că acum adventiştii de ziua a şaptea cred că Hristos este 
acum departe. Dar mi-e teamă că ei nu au renunţat la ideea că atunci când Iudeii priveau la cortul cu slujbele 
lui, la jertfe şi daruri, trebuiau să vadă în acestea pe Hristos, care era undeva departe de ei. Aşadar, toate 
acestea arătau spre Hristos. Şi au arătat spre Hristos, acesta este adevărul. Dar arătau spre un Hristos aproape 
şi nu departe. Intenţia lui Dumnezeu era ca toate aceste lucruri să arate spre un Hristos care trăieşte în inimile 
lor, nu spre un Hristos aflat la o depărtare de 1800 de ani, nu spre un Hristos atât de departe ca cerurile de 
pământ, ci spre un Hristos în experienţa vieţii lor, zi după zi. Când înţelegem aceste lucruri şi după aceea 
studiem sanctuarul, jertfele, darurile, pe scurt, Evanghelia din Leviticul – atunci vedem că toate acestea 
însemnau Hristos, un Mântuitor viu, prezent zi de zi în mijlocul lor, şi înţelegem că tot aşa este şi pentru noi 
astăzi. 

Există Evanghelie, există experienţă creştină în Leviticul, în Deuteronom, în Geneza, în Exodul, şi în 
întreaga Biblie. Dar dacă, atunci când citim aceste cărţi, afirmăm că jertfele şi darurile arătau toate spre un 
Hristos aflat departe de Iudei, şi credem că Iudeii trebuiau să vadă prin aceste servicii pe Hristos care trebuia 
să vină cândva în viitor – dacă citim şi privim în felul acesta Scripturile, atunci le citim exact aşa cum le-au 
citit Iudeii, şi ne aflăm exact în aceeaşi poziţie în care s-au aflat ei. 

Dar nu trebuie să fie aşa. Nu. Noi nu trebuie să privim la sanctuar, la mobilierul lui, la tot ce se făcea 
în el, aşa cum le-a rânduit El, şi să gândim că toate acestea aveau rostul de a-i învăţa că Dumnezeu locuieşte 
numai în sanctuarul din ceruri. Şi dacă facem aşa, atunci foarte uşor putem să credem că El este foarte 
aproape de noi, pentru că am înţeles că a fost foarte aproape şi de ei. Dar dacă privim în celălalt fel, dacă noi 
am fi fost atunci în locul lor, cum ne-am fi raportat faţă de Dumnezeu? În acelaşi fel în care au făcut-o 
ei,ceea ce dovedeşte că dacă am fi fost în locul lor, am fi avut exact starea lor. 

Tendinţa naturală, chiar şi în cazul nostru, este ca atunci când citim despre cortul cu slujbele lui, 
despre Dumnezeu care locuieşte în cort, când citim şi textul „Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în 
mijlocul lor”, să spunem: „da, Dumnezeu a locuit printre ei în cort, şi aceasta arăta spre cortul din cer şi spre 
timpul când Dumnezeu va locui din nou împreună cu poporul Său, după cum este scris despre noul pământ 
„Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui.”. Aşadar, când vom fi pe 
pământul cel nou, Dumnezeu va locui iarăşi cu poporul Său.” Dar unde este Dumnezeu acum? Este nevoie să 
ştim acest lucru. Cu ce mă ajută faptul că El va locui cu poporul Lui pe noul pământ? Cu ce mă poate ajuta, 
dacă El nu locuieşte acum cu mine? Dacă El nu poate locui acum cu mine, este sigur că niciodată nu va putea 
locui cu mine nici pe noul pământ şi nicăieri altundeva, pentru că nu va avea ocazia să o facă. Ceea ce am 
nevoie să ştiu, şi ceea ce trebuie să ştie orice suflet, este dacă El locuieşte cu mine acum. Dacă Îl vedem doar 
în trecut, în zilele Iudeilor, departe, şi îl privim în viitor, departe, pe noul pământ, care va fi rezultatul pentru 
noi? Cum Îl oferă aceasta oamenilor acum? Sau altfel spus, cum este El cu noi acum? Aceasta este o nevoie 
permanentă a studiului nostru. 

Vă puteţi da seama că este vorba de mult mai mult în tot sistemul ceremonial decât doar de ceva 
trecător, care i-a tulburat pe Iudei pentru puţină vreme, după care a dispărut. Natura umană există şi astăzi, şi 
continuă să ne facă probleme atât timp cât diavolul trăieşte şi cât timp vrăjmăşia există în inima omenească. 
Pentru că mintea aceea, care nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună, este mintea pe 
care o are lumea, şi atât timp cât va avea această minte, lumea va fi sub blestemul ceremonialismului. Şi atât 
timp cât există ceva din această minte în inima mea, voi fi în pericol să cad sub blestemul ceremonialismului. 

Noi trebuie să găsim o astfel de eliberare în Isus Hristos, o astfel de biruinţă totală şi înălţare la dreapta 
lui Dumnezeu în ceruri, în El, încât vrăjmăşia aceea să fie anihilată complet în noi în El. Atunci vom fi liberi 
de ceremonialism; atunci vom fi liberi de tradiţiile şi poruncile oamenilor, şi de oamenii care se fac 
conştiinţă pentru noi. Oamenii spun: „Trebuie să faci acest lucru ca să poţi fi mântuit. Dacă nu faci aşa, nu 
poţi fi mântuit.” Nu, nu. Crede în Isus Hristos, căci dacă nu crezi nu poţi fi mântuit. Ai o adevărată credinţă 
în Isus Hristos şi eşti mântuit. 
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Aceeaşi luptă a fost întâlnită şi în timpul lui Pavel, în lucrarea sa. Pavel predica mântuirea doar prin 
Isus Hristos. Însă anumiţi Farisei dintre cei care „au crezut”, mergeau în urma lui şi ziceau, „da, este destul 
de bine să credeţi în Isus Hristos, dar mai este ceva. Trebuie să fiţi tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea lui 
Moise, căci dacă nu, nu puteţi fi mântuiţi”. Lupta aceasta a durat ani de zile, şi Pavel a luptat împotriva 
acestor idei pe orice cale. El nu a cedat în această privinţă nici cât un fir de păr. „Dacă vă veţi tăia împrejur, 
Hristos nu vă va folosi la nimic”. „Voi care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, aţi căzut din har”. 
Nimic altceva decât Hristos şi credinţa în El! În cele din urmă s-a ţinut o consfătuire, şi acolo Duhul lui 
Dumnezeu a hotărât că Hristos şi nu ceremonialismul este calea mântuirii. Aceasta este toată povestea. De o 
parte era o încercare de a agăţa ceremonialismul de creştinism, sau mai bine zis de a-l pune în locul 
creştinismului; de cealaltă parte era principiul viu al lui Isus Hristos printr-o credinţă vie, care schimbă viaţa 
şi inima celor ce cred în El. 

Există o diferenţă enormă între ceremonialism şi principiu. Dorinţa lui Isus Hristos este ca noi să-L 
avem în mod personal, în toată plinătatea Lui, astfel încât principiile adevărului lui Dumnezeu, aşa cum sunt 
în Isus Hristos, să fie călăuza noastră şi acele principii vii care luminează viaţa omului cu slava lui Isus 
Hristos să ne conducă la orice pas, încât să ştim la vremea potrivită ce să facem. Atunci nu vom avea nevoie 
de angajamente sau legăminte prin care să ne impunem să facem anumite lucruri. Aceasta este diferenţa între 
ceremonialism şi principiul prezenţei vii a lui Hristos în inimă. Una este formalism şi slujire exterioară, fără 
Hristos; cealaltă este totul în Hristos şi Hristos totul în toţi. 

Haideţi să mai privim odată lucrurile pe care Iudeii le făceau în cadrul slujbelor de la Templu, jertfele 
şi darurile. Eu aşa ştiu, şi voi ştiţi de asemenea, că sanctuarul, templul, era o reprezentare a sanctuarului din 
cer, că jertfele erau imagini ale jertfei lui Isus Hristos, iar preoţia cu toate rânduielile ei erau reprezentări ale 
preoţiei lui Hristos. În toate aceste lucruri Dumnezeu voia să-i înveţe atât pe Iudei cât şi pe noi despre El, aşa 
cum este descoperit în Hristos. A existat mai întâi un cort, iar apoi pe locul cortului a fost zidit templul. 
Templul era aşezat pe muntele Sion din Ierusalim. Prin aceasta Dumnezeu transmitea mesajul că dincolo este 
adevăratul templu, pe muntele Sionului din Ierusalimul ceresc. Dumnezeu locuia în acest templu, pe muntele 
Sionului, în Ierusalimul pământesc, şi prin aceasta arăta că El locuieşte în templul ceresc, pe muntele 
Sionului, în Ierusalimul ceresc. 

Şi Dumnezeu a zis – ceea ce era adevărat pentru ambele locuri – „aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, Cel ce 
locuieşte în veşnicie, al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie”. Mai locuieşte şi 
altundeva? „Şi cu cel ce are duhul smerit şi supus”. Când a făcut-o? Când a locuit „cu cel ce are duhul smerit 
şi supus”, aşa cum locuieşte „în locuri înalte şi în sfinţenie”? A făcut-o cu şapte sute de ani înainte de 
Hristos, în timpul în care vorbea Isaia? Da. Abia atunci a început Domnul să locuiască cu cel ce are duhul 
smerit şi supus, tot aşa cum locuia în locuri înalte şi în sfinţenie pe muntele Sion? Nu. 

A făcut-o pe vremea lui David, cu o mie de ani înainte de Hristos? Da. Abia atunci a început să 
locuiască cu un astfel de om? Nu. El întotdeauna şi pentru totdeauna locuieşte în amândouă locurile – cu cel 
umil şi smerit tot aşa cum locuieşte în înălţime. 

Şi atunci, prin acest templu de pe pământ nu i-a învăţat Dumnezeu despre faptul că El nu locuieşte 
numai în împărăţia cerească, ci şi în templul inimii? Cu siguranţă că a făcut-o. Muntele Sionului era înaintea 
ochilor lor, imagine a Sionului ceresc, pe care Dumnezeu voia să-l păstreze înaintea ochilor credinţei lor. 
Acolo, pe muntele Sionului, înălţimea semeaţă a Ierusalimului pământesc, era templul în care locuia 
Dumnezeu. Prin aceasta Dumnezeu transmitea ideea că El nu locuieşte numai acolo ci şi în templul inimii, în 
sanctuarul sufletului celui care are o inimă smerită şi umilă. Iar prin faptul că Şi-a aşezat templul printre 
oamenii păcătoşi, şi El însuşi a locuit în acel templu, El arăta că va locui în templul trupului lui Hristos, 
printre oameni păcătoşi, în carne păcătoasă. 

Exista de asemenea o preoţie a templului pământesc aflat pe muntele Sion, în Ierusalim. Exista şi o 
preoţie a cortului de la Şilo, în pustie. Această preoţie reprezenta, este adevărat, preoţia lui Hristos. Dar 
reprezenta şi o preoţie a lui Hristos înainte de anul 1î.Hr.? Vreau să spun că reprezenta doar o preoţie a lui 
Hristos care era pentru ei undeva în viitor? Nu. Preoţia de la Ierusalim, cea a cortului din pustie, reprezentau 
o preoţie care deja se afla în existenţă, cea după rânduiala lui Melhisedec. Tu vei fi preot în veac, în felul lui 
Melhisedec? Nu, nu. „Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec”. Nu a fost Melhisedec preot în zilele lui 
Avraam? Şi nu este preoţia lui Hristos în veac după rânduiala lui Melhisedec? 

Vă daţi seama că tot sistemul slujbelor dat lui Israel trebuia să-i înveţe despre prezenţa lui Hristos 
atunci şi acolo, pentru mântuirea prezentă a sufletelor lor, şi nu pentru mântuirea sufletelor aflată la o 
depărtare de o mie opt sute de ani, sau două mii de ani, sau patru mii de ani? 

Întotdeauna amăgirea Satanei şi lucrarea puterii lui a căutat să-i facă pe oameni, pe toţi oamenii, să 
creadă că Hristos este departe, şi s-a străduit să-L prezinte cât mai departe posibil. Cu cât oamenii Îl văd pe 
Hristos mai departe de ei, chiar cei care afirmă credinţa în El, cu atât diavolul este mai satisfăcut. Atunci 
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trezeşte vrăjmăşia care există în inima firească, şi o pune la lucru să zidească ceremonialismul pe care îl pune 
în locul lui Hristos. 

Iudeilor le-a fost dată de asemenea şi tăierea împrejur. Era această tăiere împrejur un semn care vorbea 
despre ceva ce urma să vină cândva mai târziu? Nu. Era un semn al neprihănirii lui Dumnezeu pe care ei o 
obţineau prin credinţă, şi care era prezentă în cei care credeau şi atunci când credeau. Aceasta era pentru 
Avraam semnificaţia tăierii împrejur, şi dorinţa lui Dumnezeu a fost ca aceasta să fie semnificaţia ei pentru 
orice om. Dar în loc de aceasta, ei au primit această tăiere împrejur şi au făcut din ea un semn al neprihănirii 
care se obţine prin însăşi tăierea împrejur, prin fapte. În felul acesta L-au scos afară pe Hristos şi în locul Lui 
au pus tăierea împrejur. Circumcizia era un semn al neprihănirii care se obţine prin credinţă, dar ei nu au avut 
credinţă, de aceea au făcut din ea un semn al neprihănirii care se obţine prin alte mijloace, şi în felul acesta a 
ajuns să fie doar un semn al iubirii de sine. 

Dumnezeu le-a dat Legea Sa – cele zece porunci. Le-a dat-o cu scopul ca ei să-şi primească 
neprihănirea din ea? Nu, ci Legea trebuia să mărturisească despre neprihănirea pe care o obţineau prin 
credinţa în Isus Hristos care era prezent în inima lor. Acesta a fost rolul celor zece porunci, şi acesta este şi 
astăzi. 

Aşadar, nu erau jertfele simboluri ale lui Hristos? Ba da. Dar erau simboluri ale unui Hristos prezent 
prin credinţă. Nu era Hristos acolo? Nu era Hristos Mielul înjunghiat de la întemeierea lumii? Nu era Hristos 
un dar al lui Dumnezeu mai dinainte de a fi lumea? Când i-a chemat pe oameni de la Adam încoace – atât 
timp cât au fost aduse jertfe în felul acesta – când i-a învăţat să aducă aceste jertfe, ce altceva i-a învăţat dacă 
nu faptul că acestea erau un semn al aprecierii lor faţă de marea jertfă pe care Dumnezeu a adusese deja 
pentru ei, şi de care ei puteau beneficia dacă aveau în inimă acel dar care era Isus Hristos? 

Nu cred că este nevoie să mergem mai departe. Ceea ce am prezentat este suficient ca ilustraţie. Nu 
este destul de limpede că tot ceea ce le-a dat Dumnezeu atunci, a avut ca scop să-i înveţe despre Mântuitorul 
cel viu, prezent în mod personal cu ei, dacă ar fi vrut să-L primească? Şi singurul lucru de care aveau nevoie 
ca să-L primească era să creadă în El. Evanghelia le-a fost predicată. Evrei 4:2: „dar lor cuvântul care le-a 
fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic,pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit.” „Să luăm dar bine 
seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se 
pomenească venit prea târziu (să fie lipsit de ea –eng.)”. Cum au ajuns ei să fie lipsiţi de ea? Prin faptul că nu 
L-au văzut pe Hristos răstignit prezent în lucrurile pe care le făceau. 

Acum, dacă recitim aceste lucruri şi le studiem, sanctuarul, de pildă, şi vedem atâtea scânduri, atâtea 
picioare pentru scânduri, atâtea perdele, şi toate acestea ca imagini ale lucrurilor care sunt în cer, dacă ne 
oprim doar aici şi nu Îl vedem pe Hristos în acestea în experienţa noastră personală, care este diferenţa dintre 
noi şi ei? Dacă cineva priveşte acum aceste lucruri în acest fel, ce diferenţă este între el şi Iudeii din 
vechime? Nu este nici una. Este Hristos astăzi departe? Nu. „Nu este departe de fiecare din noi”. Ce 
înseamnă că „nu este departe”? Nu ni se spune aici că nu este foarte departe. Nu. Ni se spune că „nu este 
departe”. Şi oriunde veţi căuta o definiţie pentru „nu departe”, veţi găsi cuvântul „aproape”. El este aproape 
de fiecare dintre noi, şi întotdeauna a fost aşa. El a fost aproape şi de ei, întotdeauna a fost aproape. Dar din 
cauza necredinţei nu L-au putut vedea aproape. În toate acele slujbe pe care le-a dat Iudeilor, precum şi în 
acelea pe care ni le-a dat nouă, dorinţa Lui este ca noi toţi să vedem cât de aproape este Hristos cel viu, care 
locuieşte în inimă şi luminează în viaţa de zi cu zi. Aceasta doreşte El să vedem cu toţii. 

O altă idee. Ce anume a dus la toate acestea? Ce anume i-a făcut să lase pe Hristos la o parte şi să 
schimbe în ceremonialism slujbele sfinte, pline de viaţă? Cauza acestor lucruri a fost „vrăjmăşia”. Eu-l, 
vrăjmăşia acestui sine, aceasta a fost cauza acestor lucruri. Şi acest sine se exprimă prin necredinţă, deoarece 
nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Aceasta a pus o mahramă peste feţele lor aşa 
încât nu au putut vedea care este sfârşitul a ceea ce aveau sub ochi. 

Ei nu au putut să-şi „pironească ochii asupra sfârşitului a ceea ce este trecător”. 2Cor. 3:13. Nu că 
acest sfârşit ar fi fost atât de departe încât nu l-au putut vedea de acolo de unde se aflau; nu aceasta este 
ideea. Ei nu au putut vedea ţinta, scopul a ceea ce este trecător. Nu au putut vedea care era intenţia acestuia 
cu ei, atunci. Noi suntem prea dispuşi să acordăm acestei expresii explicaţia că exista ceva ce arăta spre 
altceva aflat undeva dincolo de acel ceva, şi că ei nu puteau să vadă din poziţia în care se aflau, sfârşitul 
acelui ceva. Dar aceasta este cu totul fals. Nu, acele lucruri pe care le aveau sub ochi aveau drept scop să 
arate spre ceva ce era foarte aproape de ei, şi anume spre Hristos însuşi, prezent în mod personal printre ei şi 
în inimile lor, atunci. Acesta era sfârşitul a ceea ce este trecător. Aceasta este ţinta, scopul, rostul său. 

Aşadar, prin vrăjmăşie, această necredinţă care a dus la formalism le-a orbit ochii şi a pus o mahramă 
peste feţele lor, fapt pentru care nu au putut să vadă însemnătatea, scopul a ceea ce era trecător. Sigur că nu 
au putut să vadă, şi atât timp cât această vrăjmăşie există şi astăzi în inima omului, produce necredinţă în 
inima lui şi pune o perdea peste faţa lui aşa încât nu poate vedea sfârşitul acestor lucruri trecătoare. Acest om 
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nu poate să vadă că ţinta acestor lucruri era prezenţa vie a lui Hristos în templul inimii zi de zi, în toată 
desfăşurarea slujbelor. Totul însemna Hristos, şi că El nu este departe, că ţinta, sfârşitul tuturor acestora era 
foarte aproape, dar ei au putut să o vadă. De ce? Să citim pasajul din 2Corinteni, capitolul trei, începând de la 
versetul unu: 

„Începem noi iarăşi să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuinţă, ca unii, de epistole de laudă, 
către voi sau de la voi? Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi 
oamenii. Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu 
Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe nişte table de piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne. Avem 
încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva 
ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut în stare să fim 
slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei” – 

Al cărei slove? Al slovei „noului testament”. Ei aveau slova acestuia, nu este aşa? Ei aveau slova 
noului, precum o aveau şi pe cea a vechiului, însă tot ce aveau era slova, şi era în slovă. 

„Care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori … nu ai slovei, ci ai Duhului; căci slova omoară.” 
Care slovă omoară? Litera cui omoară? Slova Noului Testament omoară tot aşa cum o face orice altă 

literă. Iată aici o carte. În ea sunt litere. Acestea sunt pur şi simplu forme care exprimă idei. Acele litere nu 
sunt ideile în sine, ci sunt doar formele care conţin ideile şi ni le transmit nouă. Acele lucruri din vechime 
erau litera, formele, care conţineau ideile, Duhul şi harul lui Dumnezeu. Este adevărat, dar în toate acestea ei 
au văzut doar litera. Au prins ei ideea, harul, Duhul? Nu. Ei s-au oprit doar la formă, la literă, aşa cum citim 
în Romani 2:20: „Ai dreptarul (forma – eng.) cunoştinţei depline şi al adevărului”. Iată Legea lui Dumnezeu. 
Priviţi-o aşa cum o vede omul în litera ei, şi ea este forma – forma desăvârşită – a cunoştinţei şi adevărului. 
Priviţi-o aşa cum este ea în Isus Hristos, şi vom avea tot ce este în ea, ideea completă exprimată în ea, 
precum şi tot harul şi spiritul ei. 

Pentru a se vedea mai clar aceasta, voi citi una dintre cele mai fine expresii pe care le-am auzit în 
legătură cu acest subiect: „Neprihănirea Legii a fost prezentată lumii în caracterul lui Hristos”. În litera Legii 
avem forma ei. Dacă omul priveşte la ea şi o vede aşa cum este scrisă pe table de piatră sau pe o foaie, vede 
forma cunoştinţei şi adevărului, dar adevărata substanţă şi ideea însăşi le avem în Hristos. În literă avem 
modelul desăvârşit, forma perfectă a cunoştinţei şi adevărului; totuşi este doar formă. În Hristos însă avem 
substanţa însăşi, şi ideea acelei cunoştinţe şi a adevărului pe care le exprimă cuvintele, literele, formele care 
conţin adevărul. Astfel că în timp ce litera omoară, „Duhul dă viaţa”. Domnul să fie lăudat! 

„Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui 
Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui Moise, din pricina strălucirii feţei lui, măcar că 
strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? … Şi nu facem ca Moise, 
care îşi punea o mahramă peste faţă”. 

De ce era nevoit să-şi pună o mahramă peste faţă? Ca să-i împiedice să-i vadă faţa? Ca nu cumva să 
vadă sfârşitul strălucirii feţei lui? Nu. A făcut-o din cauză că „au rămas greoi la minte (minţile lor erau orbite 
eng.)”. Moise coborâse de pe munte cu faţa strălucind de slava lui Dumnezeu. Dar păcătoşenia lor, care era 
consecinţa necredinţei lor, care era consecinţa vrăjmăşiei, i-a făcut să le fie frică de slava plină de lumina 
strălucitoare a lui Dumnezeu, şi au fugit. Când Moise şi-a dat seama de ce aceştia nu se apropie de el, şi-a 
acoperit faţa cu o mahramă. Şi mahrama aceasta a fost pusă peste faţa lui pur şi simplu din cauza mahramei 
care era peste inimile lor datorită necredinţei. Înţelegeţi? 

Ei nu au putut vedea ţinta acelei slave de pe faţa lui Moise. De ce? Pentru că „au rămas greoi la 
minte”. Dar numai atunci şi cu acea ocazie au fost greoi la minte? Nu. „Căci până în ziua de astăzi … această 
mahramă rămâne neridicată”. Unde? Când? „La citirea Vechiului Testament”, mahrama este tot acolo. 

Dar, oh, când inima „se întoarce la Domnul, mahrama este luată”, pentru că în Hristos este nimicită 
vrăjmăşia care producea necredinţă. 

„Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea vechiului Testament, această 
mahramă rămâne neridicată, fiindcă mahrama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citeşte 
Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este 
luată.” 

Peste care inimi se află această mahramă? Peste orice inimă firească, întrucât mintea inimii fireşti este 
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. 
„Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.” Unde? În El, în care găsim 
nimicirea vrăjmăşiei, în care găsim sfărâmarea formalismului, în care găsim nimicirea ceremonialismului, şi 
în care găsim viaţa, lumina, strălucirea slavei lui Isus Hristos – în El este libertate. În Vechiul Testament, în 
slujbele rânduite de Dumnezeu, în ritualurile şi în formele date de El, Îl putem vedea pe Hristos; şi în 
împlinirea a tot ceea ce fusese arătat, putem vedea doar exprimarea iubirii lui Hristos care există deja în 
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inimă prin credinţă. 
„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi 

chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. 
Sunt fericit pentru că Isus Hristos a nimicit formalismul. El a îndepărtat, a dărâmat şi a lăsat în ruine 

zidul de despărţire de la mijloc, care era între oameni, şi l-a dat la o parte pironindu-l pe cruce. Când noi în 
El şi împreună cu El, suntem pironiţi pe cruce, atunci găsim că vrăjmăşia este nimicită, zidul este sfărâmat, şi 
noi toţi suntem una în Isus Hristos; Hristos este totul în toţi, pentru ca Dumnezeu să poată fi totul în toţi. 
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SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA – Nr. 26 
A.T. JONES – Predici 
 

1895 – Buletinul Conferinţei Generale 
 
Vom începe lecţia de faţă cu ceea ce a încheiat lecţia anterioară – 2Corinteni 3. Aş vrea să amintesc 

pentru început acel gând pe care l-am extras din declaraţia că ei nu au putut să-şi „pironească ochii asupra 
sfârşitului a ceea ce era trecător”, şi anume că sfârşitul despre care este vorba este ţinta, scopul. Termenul 
grecesc „telos” înseamnă „împlinire sau terminare a unui anumit lucru; înseamnă desăvârşirea lui, rezultatul, 
şi NU încetarea sau capătul lui. Sensul strict al lui „telos” nu este sfârşitul unei stări din trecut, ci începutul 
altei stări complete şi perfecte”. 

Observaţi astfel, că ideea cuprinsă în text este că scopul, ţinta, acelor simboluri şi ceremonii era ascuns 
de ochii lor aşa încât nu puteau să-l vadă. Iar motivul pentru care era ascuns era necredinţa şi împietrirea 
inimilor lor. 

Datorită necredinţei s-a pus o mahramă peste inimile lor, şi de aceea şi-a pus Moise o mahramă peste 
faţă şi a ascuns slava feţei lui, reprezentând în felul acesta perdeaua care era peste inimile lor şi care îi făcea 
incapabili să privească strălucirea slavei, din cauza fricii. Să deschidem la 2Corinteni 3. Voi citi din limba 
germană, începând cu versetul al treilea: 

„Voi sunteţi o scrisoare a lui Hristos, pregătită şi scrisă prin slujirea noastră, nu cu cerneală ci cu 
Duhul Dumnezeului celui viu; nu în table de piatră, ci în tablele de carne ale inimilor; o astfel de încredere 
avem prin Hristos înaintea lui Dumnezeu. Nu că am fi în stare de la noi înşine (sau prin noi înşine) să gândim 
ceva ca venind de la noi, ci faptul că suntem în stare este de la Dumnezeu (adică, destoinicia noastră vine de 
la Dumnezeu) care ne-a făcut în stare să înfăptuim această slujbă – Noul Testament – nu litera, ci Duhul; căci 
litera omoară, dar Duhul dă viaţă. 

Dar pentru că acea slujbă care omoară prin literă, şi care este înscrisă (literar – zidită) în pietre avea 
atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau privi faţa lui Moise din cauza strălucirii feţei lui, care a încetat acolo, 
cu cât mai multă slavă trebuie să aibă slujba Duhului.” 

Dacă ceea ce a încetat a avut slavă, cu cât mai multă slavă va avea ceea ce rămâne. Dacă ceea ce 
omoară prin literă a fost plină de slavă, cu cât mai plină de slavă va fi ceea ce dă viaţă prin Duhul. 

„Dacă acea slujbă care vestea osânda avea slavă, mult mai mult belşug de slavă are slujirea care 
vesteşte neprihănirea; şi de fapt acea slujire care a fost slăvită nici nu trebuie să fie socotită ca având slavă, 
faţă de această slavă nespus de mare; dacă ceea ce a încetat a avut slavă, mult mai multă slavă trebuie să aibă 
ceea ce nu trece”. 

Ar fi bine să studiem puţin ce era acea slujbă aducătoare de moarte. În Engleză citim: „slujba 
aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre, era plină de slavă”. În Germană, slujba care omoară prin 
literă – slujirea literei care înseamnă moarte, în mod literal este în armonie cu a noastră. Slujirea literei, care 
însemna moarte, era plină de slavă. Acum, dacă ştim care era slujba aducătoare de moarte, putem merge mai 
departe cu cealaltă parte a textului, şi să citim toată povestea. Pentru a se înţelege mai clar care este această 
slujbă aducătoare de moarte, voi citi din nou câteva fragmente din Mărturia lui Isus. 

„Conducătorii Iudeilor erau plini de mândrie spirituală. Dorinţele lor de slăvire de sine se dădeau pe 
faţă chiar şi în slujbele de la Templu.” 

Având în vedere această afirmaţie, ce erau slujbele lor din Templu? Ce fel de slujire era? Era o slujire 
a eu-lui, nu? Dar ce este eu-l? Este cel ce izvorăşte din vrăjmăşie, este păcat. Care este sfârşitul lui? Moartea. 
Aşadar ce era acea slujbă aducătoare de moarte? Ce era slujirea literei acelor lucruri, fără să vadă 
însemnătatea lor? Era moarte, şi nu exista mântuire în ea. Se va vedea mai clar această idee pe măsură ce 
înaintăm în studiu. 

„În felul acesta, în firea lor pământească, despărţiţi în duh de Dumnezeu, în timp ce aveau pretenţia că 
Îi slujesc, ei făceau exact lucrarea pe care Satana îi îndemna să o facă.” 

Pe cine slujeau în sanctuar, prin darurile şi jertfele lor? Pe Satana. Şi atunci ce fel de slujire era? Nu 
putea fi altceva decât o slujbă aducătoare de moarte. 

„Ei făceau exact lucrarea pe care Satana îi îndemna să o facă, şi în felul acesta era pus la îndoială 
caracterul lui Dumnezeu, determinând oamenii să-L socotească drept un tiran.” 

În slujirea lor, în felul în care îşi îndeplineau serviciile, ei făceau în aşa fel încât oamenilor li se dădea 
impresia că Dumnezeu este un tiran. O astfel de slujire nu putea fi decât o slujire a morţii – a condamnării, 
slujba aducătoare de osândă. 

„Când îşi aduceau jertfele şi darurile înlăuntrul templului, erau ca nişte actori care jucau o piesă de 
teatru.” 
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Totul este din Spiritul Profeţiei. Ce fel de închinare era aceasta? Ce fel de slujire? 
„Rabinii, preoţii şi conducătorii încetaseră să mai vadă dincolo (de simbol) adevărul care era transmis 

prin ceremoniile lor exterioare.” 
Ei oficiau numai nişte ceremonii exterioare, şi o făceau ca actorii de pe scenă. Iar felul în care o făceau 

îi determina pe oameni să vadă în Dumnezeu un tiran. În felul acesta totul era o slujbă – era osânda morţii. 
„Evanghelia lui Hristos a fost prefigurată în jertfele rituale şi în simbolurile levitice.” 
De aceea, toate acestea au fost plină de slavă, nu vă daţi seama? Aveau slavă în ele însele, dar ei au 

ascuns slava dinaintea ochilor lor, prin perdeaua care s-a aşezat peste inimile lor. Ei nu au văzut slava aceasta 
şi nici nu i-au permis să se vadă. Şi pentru că această slujbă aducătoare de moarte era slăvită, deoarece în tot 
ceea ce făceau transpărea slava Evangheliei lui Hristos – dacă ar fi îngăduit ca mahrama să fie îndepărtată de 
pe ochii lor ca să poată vedea această slavă, atunci s-ar fi văzut manifestarea slujbei Duhului, şi drept urmare 
a vieţii. Slujba aducătoare de moarte a fost plină de slavă în virtutea adevărului care era ascuns în ea – slava 
nu se datora felului lor de slujire. Faptul că au pierdut din vedere pe Hristos, care era semnificat în toate, a 
făcut-o să fie o slujbă aducătoare de moarte. Cu toate acestea, era plină de slavă datorită adevărului ascuns în 
ea, pe care ei nu-l lăsau să iasă la iveală. 

„Evanghelia lui Hristos a fost prefigurată în jertfele rituale şi în simbolurile levitice. Profeţii au avut 
concepţii înalte şi sfinte, nădejdea lor fiind să vadă spiritualitatea învăţăturilor printre oamenii din zilele lor; 
dar s-a scurs secol după secol, iar profeţii au murit fără să vadă realizarea aşteptărilor lor. Adevărul moral pe 
care îl prezentau şi care avea atâta importanţă pentru naţiunea iudaică, îşi pierduse în mare măsură 
sacralitatea în ochii lor. Şi pe măsură ce pierdeau învăţăturile spirituale, înmulţeau ceremoniile. Ei nu dădeau 
pe faţă închinarea duhovnicească în puritatea ei, în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Ei nu 
împlineau primele patru şi nici ultimele şase porunci, cu toate acestea au înmulţit cerinţele exterioare ale 
legii.” 

După cum a afirmat azi fratele Gilbert, existau „patru sute una cerinţe adăugate numai la porunca a 
patra.” 

„Ei nu ştiau că Cel care era prefigurat în slujbele templului se afla printre ei. Nu puteau discerne 
Calea, Adevărul şi Viaţa”. 

Ei nu au putut să-şi pironească ochii asupra sfârşitului – nu au suportat să privească ţinta şi scopul – a 
ceea ce era trecător. 

„Căzuseră în idolatrie şi se închinau unor forme exterioare. În mod continuu făceau adaosuri 
sistemului plictisitor de fapte în care se încredeau pentru mântuire.” 

M-am bucurat pentru ceea ce a vorbit astăzi fratele Gilbert, pentru că am văzut în ceea ce a spus cea 
mai bună pregătire a terenului pentru lecţia aceasta. Cei care au fost prezenţi au văzut din cele câteva 
ilustraţii pe care le-a prezentat că există până în zilele noastre un adevăr spiritual profund dedesubtul acestor 
forme pe care le folosesc Iudeii. Însăşi adevărul, neprihănirea şi viaţa lui Isus Hristos se află în adâncimea 
acestor forme, în miezul lor, însă totul este ascuns vederii lor şi ei nu văd nimic altceva decât o formă 
exterioară în care îşi pun încrederea pentru mântuire. 

Vrăjmăşia care există în inima firească a făcut ca minţile lor să fie orbite faţă de sfârşitul a ceea ce era 
trecător şi, dacă inimile lor s-ar fi întors spre Domnul, ar fi văzut lămurit că ceea ce era trecător a trecut. Dar 
noi, ale căror inimi s-au întors spre Domnul, trebuie să înţelegem aceste lucruri, în caz contrar vom cădea în 
capcana aceluiaşi sistem de forme şi ceremonii, chiar respectând lucrurile lăsate de Hristos. 

Când fratele Gilbert a vorbit astăzi despre aceste lucruri, mi-am dat seama că ne pregăteşte pentru 
studiul de faţă, ca să putem înţelege realitatea adevărului cuprins în capitolul al treilea din 2Corinteni, în ceea 
ce priveşte ideea de slujbă aducătoare de moarte. Această slujbă era slăvită din pricina adevărurilor conţinute 
în ea, chiar dacă acestea erau ascunse, dar cu toate acestea era lipsită de slavă în comparaţie cu slava care se 
descoperă printr-o credinţă vie în Hristos, care a sfărâmat zidul, a nimicit vrăjmăşia şi i-a eliberat pe oamenii 
Săi ca să poată sta cu faţa descoperită şi să privească slava lui Dumnezeu, ca într-o oglindă, pentru a fi 
schimbaţi în acelaşi chip al Său, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Vrăjmăşia minţii fireşti este 
temelia zidului care a fost înălţat, a zidului de despărţire de la mijloc, a ceremonialismului, şi care a fost într-
adevăr legea ceremonială în forma în care era în zilele lui Hristos pe pământ. Prin nimicirea acestei 
vrăjmăşii, El a dărâmat acest zid pentru toţi cei ce sunt în El, l-a nimicit, şi îl ţine nimicit pentru totdeauna, 
pentru că în El s-a făcut totul. 

A existat întotdeauna o adevărată lege ceremonială, pe lângă Legea lui Dumnezeu, şi în afară de 
ceremonialismul inimilor orbite ale fiilor lui Israel. Aceste slujbe pe care ei le-au schimbat în numai nişte 
forme, au fost rânduite de Dumnezeu pentru ca oameni să-L poată vedea pe Hristos descoperit pe deplin prin 
ele, să poată vedea prezenţa zilnică a lui Dumnezeu şi, în felul acesta, să poată aprecia slava mântuirii din 
păcat – din călcarea Legii lui Dumnezeu. Însă ei nu numai că au pervertit toate aceste ceremonii date de 
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Dumnezeu pentru acest scop plin de binecuvântare, ci au schimbat întreaga Lege a lui Dumnezeu în acelaşi 
sistem ceremonial, şi în felul acesta totul a ajuns să le vorbească despre neprihănirea şi mântuirea obţinute 
prin lege – prin fapte, prin acţiuni, prin ceremonii. Şi pentru că toate aceste lucruri pe care le rânduise 
Dumnezeu, şi pe care ei le pervertiseră, nu le putea mulţumi nevoia inimii, au fost nevoiţi să îngrămădească 
peste acestea un munte de invenţii proprii pentru a suplini lipsa, dacă ar fi fost posibil, şi să poată fi siguri de 
mântuire; dar totul era doar moarte. Astfel, în felul acesta, s-a ajuns ca „porunca, ea, care trebuia să dea 
viaţa”, lor le-a „pricinuit moartea”. 

După cum am mai spus, a existat întotdeauna o adevărată lege ceremonială, şi ei ar fi avut întotdeauna 
adevărata lege ceremonială dacă ar fi fost credincioşi lui Dumnezeu. Şi dacă ar fi fost credincioşi, acea 
adevărată lege ceremonială i-ar fi condus să-L vadă pe Hristos atât de prezent în toate şi atât de lipit de ei, 
trăind în ei, încât la momentul venirii Lui ar fi fost primit cu bucurie de către întreaga naţiune; atunci El s-ar 
fi văzut reflectat în ei, aşa cum se va vedea reflectat în ai Săi la a doua venire. Aşadar a existat o adevărată 
lege ceremonială pe care Dumnezeu o rânduise în acest scop, aşa încât prin ea să fie conduşi să vadă 
spiritualitatea Legii lui Dumnezeu, care este caracterul lui Hristos şi neprihănirea Lui reflectate în Lege, şi 
care se găsesc numai în El. Aceste ceremonii trebuiau să-i ajute să-L înţeleagă pe Hristos, să poată vedea în 
El împlinirea, slava şi transpunerea în viaţă a celor zece porunci, să poată găsi în El sfârşitul, scopul, ţinta 
tuturor ceremoniilor – cele zece porunci împreună cu restul. Dar pentru că minţile lor s-au îndepărtat şi 
minţile lor au ajuns să fie oarbe faţă de aceste lucruri, au schimbat totul în doar o formă, ceea ce se va 
întâmpla întotdeauna acolo unde există vrăjmăşia. 

Acelaşi rău produce aceleaşi rele. Dar, slavă Domnului, cuvântul ne spune că atunci când inima se 
întoarce la Domnul, mahrama este îndepărtată şi putem privi cu faţa descoperită slava lui Dumnezeu. Nu 
vedeţi aici un mandat din partea lui Dumnezeu ca să mergem la poporul Iudeu, să le vestim adevărul 
binecuvântat şi puterea lui Hristos? Să le arătăm că mântuirea în Hristos este sfârşitul, rostul şi ţinta tuturor 
acestor lucruri? Fie ca aceste adevăruri să fie vestite tuturor oamenilor, pentru ca, prin orice mijloc posibil, 
inimile să fie întoarse spre Domnul, mahrama să fie îndepărtată, şi toţi să poată vedea cu faţa descoperită 
slava Domnului. 

Însă, dacă mahrama nu este îndepărtată de pe inimile noastre – dacă nu este îndepărtat 
ceremonialismul din vieţile noastre – nu vom putea niciodată să ducem acest mandat. Ce rost ar avea ca unul 
care este îmbibat de ceremonialism să meargă la cei cufundaţi în ceremonialism, ca să-i scoată de acolo? De 
aceea, Dumnezeu ne-a dat, acum, aceste cuvinte care ne spun că El „în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia 
dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei”, în ceremoniile ei, „ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un 
singur om nou, făcând astfel pace”. Şi în felul acesta atât Iudeii cât şi noi „avem intrare la Tatăl, într-un 
Duh”. 

Nu cred că e nevoie să mai insistăm asupra acestui aspect, pentru că vom ilustra subiectul de această 
parte a crucii dinspre noi. În taina nelegiuirii există astăzi aproape dreptate perfectă, şi împotriva acesteia 
lucrarea noastră trebuie să fie susţinută de acum înainte aşa cum nu a mai fost niciodată. 

Observaţi un lucru: Când Hristos a înlăturat toate acele forme şi ceremonii, chiar pe cele care au fost 
rânduite de El, când acestea s-au întâlnit în El însuşi – El a fost sfârşitul, scopul şi ţinta lor – atunci a lăsat 
altele, de această parte a crucii. Astfel a lăsat Cina Domnului, a lăsat botezul şi întreaga Lege a lui 
Dumnezeu rămâne nu în literă ci aşa cum este în El însuşi, pentru că vrăjmăşia care există în inima omului va 
schimba şi astăzi litera Legii în aceeaşi slujbă aducătoare de moarte, aşa cum a făcut-o întotdeauna. Omul 
care încearcă să găsească viaţa prin păzirea celor zece porunci şi prin faptul că îi învaţă pe alţii să păzească 
cele zece porunci, îndeplineşte aceeaşi slujbă aducătoare de moarte. Este un adevăr universal recunoscut că 
Pavel a exclamat atunci când era un Fariseu, un om al ceremoniilor, că „Porunca, ea, care trebuia să-mi dea 
viaţa, mi-a pricinuit moartea”. 

De această parte a crucii, Isus a rânduit Cina Domnului, botezul, alte lucruri, Sabatul şi toate celelalte. 
În El toate acestea au o însemnătate adâncă şi dumnezeiască. Dar ce anume i-a făcut pe oamenii din vechime 
să nu-L vadă pe Hristos în acele lucruri şi în felul acesta să le folosească pentru înălţarea şi slăvirea de sine? 
Acea vrăjmăşie care nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună; acea dorinţă a eu-lui de 
a fi slăvit şi înălţat. A fost profetizată o înălţare de sine, o exaltare şi glorificare de sine de această parte a 
crucii? Sigur că a fost. Urma să se arate „omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă”. Am văzut 
că eu-l – vrăjmăşia – de cealaltă parte a crucii a schimbat orânduielile lui Dumnezeu în ceremonialism. Ce va 
face acelaşi eu – vrăjmăşia – de această parte a crucii? Va face acelaşi lucru. Întotdeauna şi oriunde, face 
acelaşi lucru. 

Vrăjmăşia, de această parte a crucii, se manifestă în acelaşi fel în cei ale căror inimi nu s-au întors spre 
Domnul, în cei care nu sunt convertiţi. Ideea transmisă de cuvintele „ori de câte ori vreunul se întoarce la 
Domnul”, este a ceea a convertirii. Nu este vorba doar de o întoarcere fizică, ci, atât în germană cât şi în 
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greacă, ideea transmisă este aceea de întoarcere la Domnul prin convertire. Cei ale căror inimi nu sunt 
convertite, dar care totuşi afirmă că sunt creştini, au o formă de evlavie lipsită de putere, o mărturisire, un 
nume, fără a avea lucrul în sine. Şi acum să trecem la acele rânduieli pe care le-a lăsat Domnul, şi care 
trebuie să fie folosite în El. Aceşti formalişti, care nu au mântuirea lui Isus Hristos în ei înşişi prin credinţă 
vie, care nu sunt în El, aşteaptă mântuire prin formele pe care le păzesc. De aceea papalitatea consideră că 
naşterea din nou are loc prin botez. Şi dacă naşterea din nou are loc prin botez şi nu prin Hristos, botezul 
devine o parte esenţială a mântuirii. Botezul a fost pus în locul lui Hristos de către papalitate, tot aşa cum 
tăierea împrejur a fost pusă de către Iudei în locul lui Hristos. Din acest motiv preoţii se simt întotdeauna sub 
obligaţia să ajungă cu atâta promptitudine la patul de moarte chiar a unui nou născut pentru a face asupra lui 
semnul crucii şi pentru a-l stropi cu apă şi în felul acesta copilul să fie renăscut şi mântuit. 

A considera naşterea din nou drept mântuire prin botez, fie că o facem într-un fel sau în altul, aceasta 
este vrăjmăşia, este ceremonialismul. Cu adevărat, de această parte a crucii, este o taină a nelegiuirii. 

Cât despre Cina Domnului, Isus a spus: „vestiţi moartea Domnului, până la venirea Lui”. „Faceţi 
aceasta spre pomenirea Mea”. Dar papalitatea a făcut din Cină pe Hristos însuşi. Ei au spus că Cina este 
Hristos însuşi, şi când iau Cina Îl iau pe El, şi nu o iau spre pomenirea Lui. În felul acesta, cred că sunt 
mântuiţi prin faptul că iau Cina. 

Hristos ne-a învăţat că prezenţa Lui va fi tot timpul cu poporul Său. „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele până la sfârşitul veacului”. Aceasta se realizează prin Duhul Sfânt şi Duhul Sfânt este primit prin 
credinţă. Dar papalitatea, pentru că nu are credinţă şi de aceea nu are Duhul Sfânt, drept urmare nu are 
prezenţa lui Hristos cu ei, schimbă Cina Domnului dintr-o amintire a Lui în El însuşi, şi consideră că atunci 
când înghit bucăţica Domnul este în ei. 

Aceste este sistemul papal din aceste rânduieli. Iar cât despre porunci, pentru că nu au viaţa Domnului 
Isus, care este în ea însăşi expresia tuturor poruncilor, ei trebuie să îngrămădească o mulţime de reguli şi 
prescripţii proprii de tot felul. Exact aşa cum făceau Fariseii înainte de Hristos. 

Iată o expresie scrisă de Farrar în cartea „Viaţa lui Pavel” la pagina 26 în legătură cu sistemul Fariseic 
de pe vremea când Pavel făcea parte din el, când Hristos a venit în lume. Acesta descrie cuvânt cu cuvânt 
papalitatea aşa cum este ea în fiecare aspect al ei: 

„Când vorbim despre Fariseism, ne gândim la o ascultare pietrificată în formalism, la o religie 
degradată în ritualuri, la învăţături morale gangrenate de către cazuistică; înţelegem triumful şi perpetuarea 
celor mai rele şi ineficiente elemente în spiritul partidelor religioase”. 

În sistemul „învăţăturilor morale” se află fortăreaţa cazuisticii. În aceasta, adevăratele învăţături 
morale sunt infectate şi devin elemente ale morţii datorită studiilor de caz. 

Acesta este felul în care lucrează vrăjmăşia – este povestea formalismului şi ceremonialismului – de 
ambele părţi ale crucii lui Hristos. De ce, atunci, nu a existat papalitatea şi de cealaltă parte a crucii, aşa cum 
există de această parte? Iată care este motivul: De cealaltă parte a crucii, Hristos încă nu fusese văzut în 
plinătatea Lui, aşa cum este şi aşa cum a fost când a venit în lume. Au existat ceremonii – forme – care au 
fost date cu scopul de a-i învăţa pe oameni despre El, dar ei au pervertit aceste forme. Apoi, la împlinirea 
timpului, a venit Hristos însuşi, iar papalitatea L-a schimbat pe Hristos însuşi în formalism. 

Voi repeta această idee. Înainte ca Hristos să vină, Fariseismul, această vrăjmăşie, această înălţare de 
sine, a pervertit formele prin care Dumnezeu voia să-i înveţe despre Hristos până la venirea Lui în plinătatea 
Sa. Dar papalitatea L-a luat pe Hristos după ce a venit în plinătatea Sa şi L-a pervertit, aşa cum a pervertit 
toate formele lăsate de El; aşa cum a pervertit adevărul care este manifestat în El, în plinătatea Lui, şi a 
schimbat totul în acelaşi ceremonialism şi formalism. 

Dar Hristos, în felul în care a fost descoperit în lume, este Taina lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost 
descoperit în trup, şi Hristos a fost slujitorul tainei lui Dumnezeu în plinătatea ei. El este slujba aducătoare de 
neprihănire care o întrece cu mult mai mult în slavă pe cealaltă. Acum, dacă toate acestea au fost pervertite 
de către această vrăjmăşie care vine de la Satana, şi care este în sine păcat, vrăjmăşie împotriva lui 
Dumnezeu, care nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună – dacă taina lui Dumnezeu a 
fost pervertită în felul acesta, ea rămâne tot o taină, dar ce fel de taină? O taină a fărădelegii. De aceea taina 
fărădelegii a apărut de această parte a crucii, şi nu de cealaltă. Este acelaşi spirit care a lucrat şi de o parte şi 
de cealaltă, dar nu în aceeaşi măsură. Este tot timpul şi pentru totdeauna slujba aducătoare de moarte. 

Haideţi, acum, să folosit cele câteva minute care ne-au mai rămas oprindu-ne asupra creştinismului, 
asupra a ceea ce este creştinism veritabil. Gal.5:6. Voi citi începând de la primul verset, până la al şaselea. 
„Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.” Am citit ce anume era acest jug al robiei – toată 
sclavia în care au intrat singuri, toate acele forme şi ceremonii erau un jug al robiei. Hristos ne-a eliberat de 
toate acestea, aşa cum ne-a arătat în capitolul doi din Coloseni, în capitolul doi din Efeseni şi în capitolul trei 
din 2Corinteni. Hristos ne-a eliberat de formalism şi de ceremonialism, de conducerea după reguli şi 
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prescripţii, pentru a fi întotdeauna călăuziţi, inspiraţi şi mişcaţi de principiul vital al vieţii lui Hristos. 
Diferenţa dintre un principiu şi o regulă este aceea că principiul are în el însuşi viaţa lui Hristos, pe când o 
regulă este o formă pe care o stabileşte omul şi în care îşi exprimă felul lui de a vedea acel principiu, şi pe 
care este gata să şi-o impună nu numai lui ci tuturor, ca toţi să facă aşa cum face el. Aceasta este diferenţa 
dintre creştinism şi ceremonialism. Aceasta este diferenţa dintre principiu şi regulă. Una este viaţă şi 
libertate, cealaltă este robie şi moarte. 

Iată un fragment din Slujitorii Evangheliei, pagina 319. Se referă la Hristos. „Nu există nici un ordin 
monahal pe pământ din care El (Hristos) nu ar fi fost exclus pe motivul călcării regulilor prescrise”. Exact. 
Nu puteţi îngrădi în reguli viaţa lui Dumnezeu şi mai ales nu o puteţi îngrădi în reguli făcute de om. El vrea 
ca noi să fim atât de pătrunşi de viaţa lui Isus Hristos şi de Hristos însuşi, pentru ca viaţa reală a lui Isus 
Hristos şi principiile adevărului lui Dumnezeu să lumineze şi să lucreze în viaţă, pentru ca viaţa lui Hristos să 
fie descoperită din nou în trupul omenesc. Aici ne-a adus Dumnezeu în El. Şi suntem aduşi aici în El, prin 
faptul că prin credinţă suntem răstigniţi împreună cu El, suntem morţi şi înmormântaţi împreună cu El, 
suntem înviaţi şi înălţaţi împreună cu El şi aşezaţi împreună cu El în existenţa cerească, acolo unde stă El, la 
dreapta lui Dumnezeu în slavă. 

Biblia nu este o carte de reguli; este o carte a principiilor. Declaraţiile din Biblie nu sunt nicidecum 
reguli. Ele sunt principiile vieţii lui Isus Hristos, principiile vieţii lui Dumnezeu. Ele sunt Isus Hristos în 
formă scrisă. Lucrarea creştinismului este aceea de a-L lua pe Hristos din această formă şi prin lucrarea 
Duhului lui Dumnezeu să-L transpună din nou pe Isus din această formă scrisă în formă omenească. Când a 
fost în lume, Hristos era Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, în formă omenească. Înainte ca El să vină în lume, 
Cuvântul lui Dumnezeu exista sub forma scrisă a Bibliei. Acum, când El s-a reîntors în cer, El spune, 
„Hristos în voi, nădejdea slavei”. Hristos să ia chip pe deplin în voi; Hristos totul în toţi; tot ce vreau să ştiu 
despre voi este Hristos înlăuntrul vostru. Dacă Hristos ia pe deplin chip în voi şi în mine, atunci Cuvântul lui 
Dumnezeu, Isus Hristos va fi transpus iarăşi din forma scrisă a Bibliei în formă omenească. .Atunci 
Dumnezeu Îşi va pune pecetea Sa pe această formă omenească şi o va proslăvi aşa cum a mai slăvit odată 
această formă omenească în Isus Hristos, care a fost transpunerea, transfigurarea cuvântului lui Dumnezeu. 
Spre acest punct ne-a condus Hristos în această serie de studii. Suntem gata să stăm împreună cu El în 
existenţa cerească în care ne-a ridicat? 

Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia 
împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Şi mărturisesc iarăşi încă odată oricărui om care primeşte tăierea 
împrejur, că este dator să împlinească toată Legea.” 

Pentru ce predicau oamenii aceia necesitatea tăierii împrejur? Pentru mântuire. Atunci, cel care se tăia 
împrejur era dator să facă tot ceea ce fusese rostit de către Dumnezeu pentru mântuire. 

„Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos, aţi căzut din har”. 
Acest lucru este adevărat şi astăzi, nu este aşa? Şi aceste texte din Scriptură care ţinteau împotriva 

ceremonialismului în acele zile, sunt puterea vie a lui Dumnezeu împotriva ceremonialismului şi papalităţii, 
împotriva acelei forme de evlavie lipsite de putere care ţine lumea sub blestem în zilele din urmă, până în 
ziua venirii lui Isus Hristos. 

„Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos, aţi căzut din har. Căci 
noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii.” 

Şi acum versetul şase. „Căci în Isus Hristos”. Unde? Privind la Isus Hristos din afară? Mergând la El 
ca la un rezervor sau ca la o fântână din care scot câte ceva ca să folosesc eu afară? Nu. „În Isus Hristos”, în 
El! În El, „nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin 
dragoste”. Acesta este creştinismul. Orice altceva mai puţin decât atât este ceremonialism astăzi, aşa cum a 
fost ceremonialism în vechime. Orice altceva mai puţin decât atât, este taina fărădelegii. Orice altceva mai 
puţin decât atât, este semnul fiarei. Şi oricine nu are principiul viu al acelei puteri dătătoare de viaţă în viaţa 
sa, se va închina fiarei şi chipului ei, şi în felul acesta „toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al 
căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat”. Mulţumim 
lui Dumnezeu pentru darul Său nespus de mare. 

Ce însemna tăierea împrejur pentru Iudei? Efectiv, însemna totul, deoarece tăierea împrejur era 
pecetea unei neprihăniri desăvârşite prin fapte. Ea luase efectiv locul lui Hristos. Dar, în Isus Hristos, tăierea 
împrejur nu are nici un preţ. Pentru ei, tăierea împrejur însemna fapte, fapte care necesitau toată energia 
pentru a obţine neprihănirea şi mântuirea. Pavel era un „Fariseu spune-mi - ce - să - mai - fac - şi - voi - 
face”. Acest fel de Fariseu era Pavel. Şi aceasta însemna pentru el tăierea împrejur. Era ceva ce semnifica 
întregul sistem de fapte pentru a obţine mântuirea. Dar în Isus Hristos ce are preţ, pentru a obţine mântuirea? 
„Nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ” pentru obţinerea mântuirii, nici vreun fel de 
fapte, ci credinţa care lucrează. Credinţa primeşte mântuirea lui Isus Hristos ca pe o putere vie în viaţă, care 
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lucrează în viaţa celui ce crede neprihănirea lui Dumnezeu, prin dragostea lui Dumnezeu, şi aceasta este 
dragostea lui Dumnezeu prin care păzim poruncile Lui. O, lăsaţi creştinismul să domine! Lăsaţi creştinismul 
să se răspândească peste tot! „Duceţi-vă în toată lumea şi vestiţi oricărei făpturi Evanghelia”. 

Pentru ultima parte a studiului nostru vom citi câteva versete din Coloseni. Să deschidem la capitolul 
doi din Coloseni. Vom citi, începând de la versetul 25 din primul capitol, despre taina Evangheliei: 

„Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să 
întregesc Cuvântul lui Dumnezeu (nota, în eng. – ca să vestesc pe deplin cuvântul lui Dumnezeu). Vreau să 
zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora 
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri (între păgâni), şi 
anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi”. 

Cine Îl propovăduieşte? Unde Îl propovăduieşte? „Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi 
învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit”. În El, întotdeauna în El, 
„să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus”. Noi trebuie să-i conducem la Isus, aşa încât să rămână 
în Hristos, să trăiască în El, să umble în El. 

„Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. Vreau, în 
adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut 
faţa în trup”. 

Cine sunt cei ce nu i-au văzut faţa în trup? Suntem şi noi aceştia? Mesajul este pentru noi. Ce 
urmează? „Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile”. Bun. „Să fie uniţi în dragoste”. Cum să fim, legaţi 
laolaltă, sau ţesuţi împreună? Nu, ne este destul atât ci, să fie uniţi (împletiţi – eng.)”, fiecare ochi al 
împletiturii să-l susţină pe celălalt, şi să fie un singur fir – Hristos şi dragostea Lui – în toată această 
împletitură. 

„Să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui 
Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos.” 

Ce este această taină? Este Hristos în voi. Este nimicirea ceremonialismului, este dispariţia vrăjmăşiei, 
este dărâmarea oricărui zid care desparte inimile oamenilor. 

„În care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Spun lucrul acesta”. De ce spune 
aceste lucruri mie şi vouă, care nu i-am văzut faţa în trup? „Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă 
înşele prin vorbiri amăgitoare” care să vă ducă la ceremonialism, la formalism, la dogme şi învăţături false. 
„Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare”. „Astfel, dar, după cum aţi 
primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El”. În El, în El, totdeauna în El. Cred că deja de atâtea 
ori am întâlnit expresia aceasta în studiul nostru încât ar putea deveni motto-ul acestor întâlniri. Am putea 
avea un paznic bun în cuvintele „în El”. Nu ştiu ce ar face mai mult decât ca oriunde mergem să ne răsune în 
urechi şi în minte – în El, în El; să predicăm în El, să ne rugăm în El, să lucrăm în El, să-i învăţăm pe oameni 
în El; să-i întoarcem pe oameni la El, ca să poată fi găsiţi în El, aşa încât cu toţii să umblăm întotdeauna în 
El, înrădăcinaţi şi zidiţi în El. 

„Fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind 
în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, 
după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.” Col.2:7.8 

Luaţi seama la aceasta, feriţi-vă de aceasta. Suntem puşi faţă în faţă cu taina fărădelegii. Feriţi-vă de 
filozofia falsă, de amăgirile deşarte, de datina oamenilor, de cele începătoare ale lumii – de mintea şi de 
inima firească. Feriţi-vă de acestea. Hristos, Hristos, în El; numai în El, în Isus Hristos. Nimic nu are preţ 
decât credinţa care lucrează prin dragoste, şi dragostea aceasta este dragostea lui Dumnezeu care păzeşte 
poruncile lui Dumnezeu. 

„Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este capul 
oricărei domnii şi stăpâniri. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea 
împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti.” 

El a dezbrăcat trupul firii pământeşti prin faptul că a nimicit vrăjmăşia în trupul păcătos; prin faptul că 
a învins toate tendinţele cărnii păcătoase şi a adus omul întreg în supunere faţă de Legea lui Dumnezeu. 
Aceasta este tăierea împrejur a lui Hristos şi aceasta a fost realizată de Duhul lui Dumnezeu în persoană. Şi 
aceeaşi lucrare binecuvântată înaintează în toţi cei ce sunt în El. 

„Duhul Sfânt se va coborî peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se 
va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” 

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne 
cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.” 

„Fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea 
lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.” 
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„Pe voi, care eraţi morţi”. Sunteţi morţi? Aţi murit împreună cu El? ÎN EL? Şi „V-a adus la viaţă 
împreună cu El” din moartea în care eraţi, „în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată 
împrejur”? 

„După ce ne-a iertat toate greşelile”.Mulţumim Domnului. Rapoartele sunt curate; Dumnezeu a 
îndepărtat greşelile noastre, a şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră, şi ne-a socotit nouă 
neprihănirea Lui. Ce a făcut ca aceste porunci să stea împotriva noastră? Acea vrăjmăşie care schimbă în 
slujire de sine tot ceea ce dă Dumnezeu. A şters ceea ce „stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a 
nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după 
ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce. Nimeni dar să nu vă judece”. Nimeni dar, să nu fie conştiinţă pentru 
voi. Nimeni să nu vă judece pe voi sau să nu judece în locul vostru. Fie ca dragostea lui Isus Hristos în inimă 
să judece şi să împlinească ceea ce este drept. „Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, 
sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra 
lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.” 

„Nimeni să nu vă răpească premiul alergării”! Nimeni să nu vă deturneze de la ţinta voastră, aşa cum 
am văzut la pag.166 şi 167 în Buletin. „Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, printr-o smerenie din 
voia lui însuşi (eng.)”. Ce este smerenia din voia lui însuşi altceva decât urmarea acelor reguli făcute de noi 
înşine şi pervertirea poruncilor lui Dumnezeu prin cultivarea propriilor noastre căi? „Umflat de o mândrie 
deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti”. Ce sunt aceste gânduri ale firii pământeşti? Ce este această minte 
firească? Este „Vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate 
să se supună.” Dar Isus Hristos a nimicit în trupul Său această vrăjmăşie, şi în El în trupul nostru vrăjmăşia 
este nimicită, şi avem biruinţa. 

„Umflat de o gândire deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti, şi nu se ţine strâns de Capul, din care 
tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă 
Dumnezeu. Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi 
trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: „nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!” Toate aceste 
lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor, şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti, au într-
adevăr o înfăţişare de înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de 
nici un preţ împotriva gâdilării firii pământeşti. Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după 
lucrurile de sus”. 

Aţi înviat împreună cu El? Ne-a înălţat? Suntem acolo împreună cu El? 
„Să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de 

sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când 
se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.” 

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne 
cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom 
fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum 
este.” 

Şi ziua aceea este aproape, şi El o aduce din ce în ce mai aproape. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu 
pentru darul Său nespus de mare, şi „mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna cu carul 
Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.” Amin. 
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