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PREDICA NR. 1: 
SPIRITUL ADEVĂRULUI 

 
Acum, la începutul studiului nostru biblic, cred că ar fi bine să petrecem această oră cugetând la motivul 

pentru care am venit aici şi la felul în care trebuie să venim pentru a avea vreun folos din aceste întâlniri. 
Presupun că fiecare a venit aici aşteptând să audă lucruri la care nu ne-am gândit niciodată; şi nu doar 
aşteptând să auzim ceva la care nu ne-am gândit niciodată, ci căutând să învăţăm lucruri la care nu ne-am 
gândit niciodată. Este foarte uşor să auzi lucruri la care nu te-ai gândit niciodată, dar noi nu învăţăm 
întotdeauna ceea ce auzim; dar cred că de aceea suntem aici, ca să învăţăm lucruri la care nu ne-am mai gândit 
niciodată. Sau mai bine spus, suntem aici aşteptând ca Domnul să ne dea noi revelaţii despre Sine, despre 
cuvântul Lui şi despre calea Sa. Eu pentru aceasta am venit. 

Există un text care este un sfat bun pentru noi toţi: „Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui 
Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea!” Marcu 10:15. Noi am venit aici ca să învăţăm 
despre Împărăţia lui Dumnezeu, să primim lucruri ale Împărăţiei lui Dumnezeu, lucruri noi şi vechi; lucruri 
vechi într-o lumină nouă, şi lucruri noi într-o lumină nouă. Oricine nu le va primi ca un copilaş, nu poate intra 
în ea, nu o poate primi. Mai întâi de toate, noi trebuie să venim aici şi să stăm la picioarele lui Hristos, privind 
la El ca Învăţător al nostru, venind la El ca nişte copilaşi, aşteptând să primim ceea ce are să ne spună. Nu 
numai acest text vorbeşte despre cei care vor primi împărăţia lui Dumnezeu, ci şi în Matei este scris în aşa fel 
încât să cuprindă tot timpul, şi după ce am primit împărăţia lui Dumnezeu. „În clipa aceea ucenicii s-au 
apropiat de Isus, şi L-au întrebat: 'Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?' Isus a chemat la El un copilaş, l-
a pus în mijlocul lor, şi le-a zis: 'Adevărat vă spun că dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu, şi nu vă veţi face 
ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în împărăţia cerurilor'.” Matei 18: 1-3. 

Unii pot să admită că primul text se referă la oricine primeşte la început împărăţia lui Dumnezeu, şi să 
recunoască adevărul că ei o pot primi doar ca nişte copilaşi, mărturisind că ei nu ştiu nimic de la ei înşişi, şi că 
nu pot să ajungă singuri la o cunoaştere a ei. Dar celălalt verset arată că, mai mult decât atât, şi după ce am 
primit împărăţia lui Dumnezeu avem nevoie să fim ca nişte copilaşi; să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne 
facem ca nişte copilaşi, primind împărăţia lui Dumnezeu ca nişte copilaşi, recunoscând că noi nu ştim nimic de 
la noi, şi nu avem nici o înţelepciune a noastră. Nu avem o înţelepciune a noastră care să ne lămurească 
adevărul despre împărăţia lui Dumnezeu, care să ne deschidă calea prin care să o putem înţelege exact aşa 
cum este ea! Noi trebuie să ne pierdem toată înţelepciunea noastră pentru a câştiga înţelepciune, şi aceasta 
întorcându-ne la Dumnezeu şi făcându-ne ca nişte copilaşi. „Dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu, şi nu vă 
veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în împărăţia cerurilor.” Ce fel de copii aminteşte 
Domnul aici? - Copilaşi. Copilaşii nu ţin la părerile lor personale şi nu se mândresc cu ele. Crescând mai mari, 
unii nu mai sunt atât de dispuşi să înveţe. De aceea, copilaşii sunt cei care ne sunt daţi ca model şi exemplu 
pentru felul în care trebuie să venim înaintea cuvântului lui Dumnezeu ca să învăţăm. 

Mai există încă un verset care ne spune acelaşi lucru, dar cu mai multă forţă. „Dacă crede cineva că ştie 
ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.” 1Corinteni 8:2. Pentru câţi oameni este valabil? „Dacă 
crede cineva,” oricine ar fi acel cineva dintre noi. Se referă personal la oricine dintre cei care suntem aici? Se 
referă la fiecare dintre noi. La oricine dintre cei de faţă, care crede că ştie ceva. Care crede că ştie cât de mult? 
Ce crede că ştie? - „Ceva.” Cuprinde această exprimare toate lucrurile? Da! Deci acest text îi cuprinde pe toţi 
oamenii şi toate lucrurile care pot fi cunoscute. Astfel, dacă cineva dintre noi crede că ştie ceva, de fapt cât 
ştie de mult? Ce ştie? Nu ştie nimic, nu cunoaşte aşa cum trebuie să cunoască. 

Suntem cu toţii gata să fim de acord că acesta este adevărul? Să păstrăm fiecare în gând acest lucru ca 
fiind valabil pentru noi. Dacă aţi venit aici gândind că ştiţi ceva, trebuie să recunoaşteţi că încă nu aţi ajuns să 
cunoaşteţi aşa cum ar trebui să cunoaşteţi. Sunteţi gata să pornim la studiu în acest fel? Sunteţi gata să venim 
la studiu mâine, poimâine, şi de fiecare dată, păstrând în mintea noastră gândul că noi nu ştim nimic aşa cum 
ar trebui să ştim? Chiar dacă este vorba de cel mai în vârstă predicator dintre noi, şi el trebuie să vină 
spunând: „Eu nu am ajuns încă să cunosc aşa cum ar trebui să cunosc, învaţă-mă Tu, Doamne.” Şi vom 
învăţa cu toţii. Oricine va veni aici în acest fel, va învăţa ceva din fiecare lecţie pe care o va auzi. Aceasta îl 
include şi pe acel cel mai în vârstă predicator de aici; acesta va învăţa mai mult decât noi toţi dacă adoptă 
această poziţie. La cât timp se referă acest text? Pentru cât timp este valabil? Credeţi că vom depăşi acest 
timp, aici, în cadrul întâlnirilor noastre? Nu fraţilor! Aşadar este bine stabilit acest gând, pentru toată durata 
acestei Conferinţe, în cazul în care am crede că ştim ceva. 

Există unele lucruri pe care credem că le ştim destul de bine. Dacă există vreun lucru pe care credem că îl 
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cunoaştem, să îl privim ca şi cum nu ştim nimic despre el. Întotdeauna învăţăm cel mai mult din acele texte pe 
care deja le cunoaştem bine. Nu uitaţi aceasta. Întotdeauna învăţăm cel mai mult din acele texte cu care deja 
suntem familiarizaţi. Oricine ia un text sau un gând şi îl studiază un timp îndelungat, şi crede că a înţeles toate 
ideile cuprinse în acel text, se exclude singur de la o cunoaştere mai profundă. Atunci când spune: „Acum 
ştiu!”, se privează singur de la a învăţa ce se ascunde cu adevărat în acel text. 

Fratele Porter ne-a vorbit în lecţia de ora trecută despre planul veşnic al lui Dumnezeu de a ne face 
cunoscute aceste lucruri. Ce fel de plan era cel despre care ne-a vorbit? Un „plan veşnic.” Iar Scriptura este 
modul de exprimare al gândurilor lui Dumnezeu pentru noi în acest plan veşnic. Scriptura este exprimarea 
gândurilor lui Dumnezeu în acest plan veşnic, în aducerea la îndeplinire şi aducerea la cunoştinţă a acestui 
plan. Deci, ce fel de plan este acesta? Veşnic. Atunci, cât de adânci sunt gândurile Sale? Ce dimensiune are 
acest plan? Infinită. Atunci, cât de adânci sunt gândurile exprimate în Scriptură? Infinite. În câte din expresiile 
Scripturii, în câte dintre texte există gânduri de o adâncime fără margini? În fiecare. Nu este cuprinsă în planul 
Său veşnic întreaga Scriptură, care a fost scrisă de Domnul ca să ne exprime nouă ceea ce vrea El să ne 
spună? Ba da! Atunci cât de adânc este gândul cuprins în fiecare pasaj al Scripturii şi în cuvintele folosite ca 
să ne transmită acest gând? Este de o adâncime infinită. Atunci, dacă un om prinde unul dintre aceste gânduri 
şi crede că acum ştie şi că are acel gând, cât de departe este? Cât de departe este faţă de a avea gândul care 
este cu adevărat cuprins în acel pasaj? (Voci: „Tot atât de departe cât gândurile lui faţă de gândurile lui 
Dumnezeu.”) Când el spune „Eu am adevărul, eu cunosc acest gând!”, îşi închide mintea în faţa înţelepciunii 
şi cunoaşterii lui Dumnezeu, aşezându-se pe sine şi mintea sa în locul lui Dumnezeu şi a gândurilor Sale. 
Omul care procedează astfel nu poate învăţa mai mult. Nu vă daţi seama că în acel moment el se limitează 
singur faţă de o mai multă învăţătură? Iar omul care face astfel, cu siguranţă nu poate învăţa nimic mai presus 
de omenescul său, şi cu siguranţă nu va avea niciodată cunoştinţa lui Dumnezeu. 

Expresiile gândurilor transmise în declaraţiile Scripturii sunt de o profunzime fără sfârşit. Atunci, ce limită 
ne putem pune noi în studierea lor? Nici o limită. Atunci nu ne prezintă aceasta splendidul tablou şi măreaţa 
perspectivă a faptului că mintea eternă şi necuprinsă a lui Dumnezeu este larg deschisă în faţa noastră, pentru 
noi, ca să o studiem? Să nu uităm că acesta este câmpul de studiu în care suntem gata să intrăm. 

Vom fi în acest câmp de studiu pentru o bună perioadă de timp, de aceea să fim atenţi ca nu cumva să 
credem că ştim ceva. Să ne asigurăm aşadar că nu vom fi atraşi să credem că ştim ceva aşa cum ar trebui să 
ştim Să stabilim acum prin cuvântul lui Dumnezeu că nu cunoaştem deloc lucrul respectiv. Există cunoştinţă 
de găsit în fiecare aspect al fiecărui gând. Şi până când nu va trece toată veşnicia, nu vom ajunge într-o poziţie 
în care să avem dreptul să credem că cunoaştem acel gând. Eu sunt fericit pentru că avem un astfel de subiect 
de studiu, şi o astfel de durată de timp (veşnicia) în care să-l studiem. Aşadar, să începem cu bucurie acest 
studiu. Acest text va rămâne cu noi atât cât va ţinea lumea, cel puţin; dar nici după aceea nu va dispărea. Va 
dispărea în această formă; Biblia, cuvântul lui Dumnezeu scris în această formă, va dispărea. Fără îndoială că 
Bibliile vor arde ca orice altă carte din hârtie sau piele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu va arde. Acest text, în 
această formă (tipărit) va dăinui atât cât va ţine lumea; dar după aceea va continua să existe în această formă 
(în trup). Aşa că acest text va fi cu noi întotdeauna, în toată veşnicia. „Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a 
cunoscut cum trebuie să cunoască.” Nimeni nu cunoaşte aşa cum ar trebui să cunoască. Nu vă bucuraţi, 
fraţilor, nu vă bucuraţi? 

Dar nu trebuie să zăbovim prea mult asupra nici unuia dintre aceste texte, pentru că mai sunt multe alte 
texte pe care dorim să le amintim în seara aceasta. Conform cu gândul amintit puţin mai înainte, noi am venit 
aici aşteptând să învăţăm multe lucruri care sunt noi şi multe lucruri noi despre ceea ce am învăţat mai 
dinainte. Totuşi nu am venit să învăţăm altceva decât adevărul. Aceasta este dorinţa noastră. Orice lucru în 
care este vreo putere, orice lucru în care este ceva bun, orice lucru în care este vreo putere sfinţitoare, acela 
este adevărul, adevărul aşa cum este în Isus Hristos desigur, pentru că în nici o altă parte nu găsim adevăr. 
Astfel, venind cu acest scop, de a cunoaşte doar adevărul, pe acesta trebuie să-l studiem, pe acesta trebuie să-l 
căutăm. Nu este treaba voastră sau a mea dacă ceva este vechi sau nou, sau cine îl spune la aceste întâlniri, 
sau dacă trebuie să-l studiem pentru noi sau este pentru alţii. Ce avem de făcut este să întrebăm: „Este acesta 
adevăr?” Dacă este adevăr, atunci primiţi cuvântul lui Dumnezeu aşa cum ni-l dă, indiferent prin cine este 
spus, indiferent în ce fel vine, indiferent dacă vine în totală opoziţie cu felul în care ne aşteptăm să vină. Şi 
există cea mai mare probabilitate ca adevărul să vină în acest fel „căci căile voastre nu sunt căile Mele, zice 
Domnul.” De aceea, când ne gândim la un anume fel în care va veni adevărul, atunci ne putem aştepta ca 
acesta să vină cu totul altfel. 

Domnul nu va îngădui nimănui să-I dicteze sau să stabilească planuri pentru El. Într-o astfel de situaţie, El 
va fi aşa cum se spune în acest text: „Tu eşti un Dumnezeu care te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel.” Dar 
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noi Îl putem vedea. El se va ascunde; noi nu putem stabili căile în care El să lucreze. Dar dacă Îl vom lăsa să 
lucreze în felul Său şi vom rămâne mereu în această poziţie, atunci vom fi în deplină siguranţă. Atunci nu vom 
mai fi neliniştiţi niciodată şi nu vom mai avea nimic de-a face cu aranjarea planurilor Sale. El este atotînţelept. 
Totul merge bine împreună cu El, dacă noi suntem dispuşi să-L vedem lucrând în orice moment. Partea 
noastră este să ne bucurăm privindu-L cum lucrează. Eu am fost foarte mult binecuvântat în studiul Bibliei şi 
în a-L privi pe Domnul lucrând. Când întunericul este cel mai mare şi cel mai misterios, atunci studiul este cel 
mai frumos, căci ne dă pe noi la o parte pentru a-L vedea pe El lucrând. Dacă noi am vedea doar înţelesul 
textului, nu ar fi atât de interesant. Dar când întunericul este cel mai dens, putem privi cu mai multă atenţie şi 
cu mai mult interes pentru a vedea pe Domnul călăuzindu-ne. 

Aşadar noi trebuie să învăţăm doar adevărul, indiferent cine îl rosteşte - Domnul îl rosteşte - indiferent prin 
cine este spus sau indiferent de felul în care vine; dacă noi l-am cunoscut mai dinainte, să mulţumim Domnului 
că acum îl cunosc şi alţii. Dacă nu l-am cunoscut înainte, atunci să mulţumim Domnului pentru că acum îl 
cunoaştem. Singura întrebare pe care o putem pune este aceasta: „Este adevărat?” Cu toţii cunoaşteţi acele 
versete din 2Tesaloniceni 2:9,10: „Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de 
semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au 
primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.” De ce-i amăgeşte în acest fel Satana pe aceşti oameni? Pentru 
că nu au primit dragostea adevărului. Satana nu are nici o şansă să influenţeze cu toate minunile, semnele şi 
puterile mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pe cei ce iubesc adevărul, şi primesc dragostea adevărului. 
Nu! Pentru că Isus a spus aceasta: „Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8:32). Deci 
adevărul va face liber pe oricine primeşte dragostea adevărului. Atunci, cel pe care Satana îl înşeală cu tot 
felul de minuni şi puteri mincinoase, este liber? Nu, ci este într-o robie îngrozitoare. Atât timp cât avem în 
minte hotărârea ca singurul lucru pe care îl vom căuta şi îl vom aştepta mereu să fie adevărul, şi cât timp îl 
vom iubi pentru că este adevăr, şi îl vom primi pentru că este adevăr, nu trebuie să ne fie teamă că vom fi 
amăgiţi de Satana. 

Remarcaţi ultima jumătate a versetului. Efectul adevărului este că ne face liberi. Prima jumătate este cea 
mai mare făgăduinţă, dacă ar fi posibil să se măsoare făgăduinţele. Dar nu le putem măsura deoarece fiecare 
este la fel de importantă ca toate celelalte. Toate sunt gândurile lui Dumnezeu, iar gândurile Lui sunt fără 
margini. Însă aceasta este o făgăduinţă extraordinară: „Veţi cunoaşte adevărul.” Aceasta mi se pare că este 
una dintre cele mai minunate făgăduinţe. „Veţi cunoaşte adevărul.” Veţi crede că îl cunoaşteţi? Vă veţi întreba 
dacă îl cunoaşteţi? Vă veţi întreba dacă cutare sau cutare lucru este adevăr? Nu! „Veţi cunoaşte adevărul.” 
Aceasta este făgăduinţa lui Isus Hristos pentru voi şi pentru mine, şi anume că atunci când ne încredem în El 
şi Îl urmăm, vom cunoaşte adevărul. Şi cu siguranţă, dacă ne supunem Lui şi Îl urmăm, El va avea grijă ca noi 
să cunoaştem adevărul, iar noi ne încredem în El pentru aceasta. 

„Şi a zis Iudeilor care crezuseră în El: 'Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi 
cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi’.” Cum vom cunoaşte adevărul? Rămâneţi în cuvântul Lui, fiţi 
în adevăr ucenicii Lui, şi veţi cunoaşte adevărul. Cuvântul Lui este cuvântul adevărului. „Veţi cunoaşte 
adevărul.” Avem nevoie să ne ţinem de această făgăduinţă. Mi se pare că dacă aceasta ar fi singura făgăduinţă 
din Biblie, ar fi tot ce am avea nevoie. „Veţi cunoaşte adevărul.” Pentru că Hristos a făcut această făgăduinţă, 
ea este pentru voi şi pentru mine, atunci când Îl urmăm şi când ne supunem Lui. Şi pentru că aşa stau 
lucrurile, ar trebui să fim cei mai fericiţi oameni, pentru că avem dată această făgăduinţă: „Veţi cunoaşte 
adevărul.” 

Vor exista cu siguranţă o mulţime de ocazii, şi fără îndoială că deja au fost câteva încă de la prima lecţie 
rostită aici - vor exista ocazii pentru unele persoane din sală să spună: „Este aşa?” Probabil că deja au fost 
oferite ocazii pentru ca unii să spună: „Eu nu ştiu aşa ceva.” Fără îndoială vor fi ocazii nenumărate – înainte 
să treacă cele şase săptămâni pe care ni le-a dat Domnul pentru a studia cuvântul Său şi căile Sale – de 
nenumărate ori vom fi chemaţi să punem întrebarea: „Este adevărat?” Care este făgăduinţa? „Veţi cunoaşte 
adevărul.” Domnul nu vrea ca noi să primim ideile pentru că cineva anume le spune. Dumnezeu nu vrea ca noi 
să spunem, atunci când cineva rosteşte un gând: „Este adevărat pentru că l-a spus cutare.” Noi trebuie să ştim 
că este adevăr pentru că îl spune Dumnezeu. Şi vă spun că pentru aceasta este dată făgăduinţa „veţi 
cunoaşte.” Vor exista ocazii să apară îndoieli: „Este aşa? Cum stau lucrurile aici?” Aceasta este îndoiala, 
întrebarea, dar împreună cu ea, există făgăduinţa. Nu o uitaţi. Isus a spus pentru orice moment în care apar 
îndoieli: „Veţi cunoaşte adevărul.” Deci, când apar îndoieli cu privire la anumite gânduri din lecţii, care este 
răspunsul pentru voi şi pentru mine? La ce trebuie să ne gândim atunci? Ce poziţie trebuie să luăm atunci? Va 
vorbi cândva un frate, într-una din zile, şi va face probabil o declaraţie, citind un pasaj, sau două, sau trei, şi 
va atinge din ele un gând care va fi nou pentru mine, se va exprima într-un anume fel care va fi nou pentru 
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mine, şi astfel va apărea îndoiala: „Este adevărat?” Care este răspunsul pentru mine? „Veţi cunoaşte 
adevărul.” Atunci ce voi face cu acel gând nou, cu acea întrebare? Voi păstra acea întrebare plină de îndoială 
asupra acelui gând nou care este pentru mine cu totul nou? Nu îl voi aduce în faţa lui Isus întrebându-L pe El 
care este adevărul? Sau voi merge mai degrabă la vreunul dintre fraţi şi îl voi întreba: „Ce crezi despre 
aceasta? Fratele A. a spus aşa şi aşa. Ce părere ai despre aceasta? Este ceva nou pentru mine şi pe jumătate 
mă îndoiesc că ar fi adevărat.” „Ei bine, şi eu mă îndoiesc!”, va spune celălalt frate. „Atunci cu siguranţă că 
nu poate fi adevărat.” Concluzia nu este bună. Nu este treaba voastră ce cred eu despre un anumit lucru. 

Îmi amintesc că la una din întâlnirile de câmp un frate a citit câteva versete - aceasta este tot ceea ce a 
făcut; a fost doar o citire din Biblie - dar gândurile pe care le-a exprimat prin această citire a Bibliei erau noi 
pentru o mare parte din audienţă. Un grup de fraţi au venit la mine şi m-au întrebat: „Frate Jones, ce credeţi 
despre ce s-a spus?” Le-am zis: „Nu este treaba voastră ce cred eu; voi ce credeţi despre ce aţi auzit?” „Noi nu 
ştim ce să credem!”, au răspuns. Le-am zis: „Cercetaţi.” Dacă eu le-aş fi spus că nu cred că este adevărat, ei 
ar fi mers şi ar fi spus: „Nu cred ceea ce s-a spus, pentru că fratele Jones a spus că nu crede.” Dacă aş fi spus 
că aşa era, ei ar fi spus: „Aşa este, fratele Jones a spus că este aşa.” Astfel că mi-am propus să nu vă spun 
nimic despre ce cred. Aceasta nu este în interesul vostru; voi ştiţi pentru voi înşivă care este adevărul. Aceasta 
este poziţia pe care îmi propun să o iau în timpul acestei Conferinţe. Mă aştept să aud unele lucruri noi. Încă 
nu am fost la nici o întâlnire la care s-a studiat Biblia şi la care Domnul să nu ne fi dat ceva nou, frumos, 
măreţ şi glorios. Iar poziţia pe care îmi propun să o iau este conform făgăduinţei „Veţi cunoaşte adevărul.” 

Dar am întâlnit oameni, şi fără îndoială că şi voi aţi întâlnit, care adoptă ideea că singurul fel sigur de a 
cunoaşte adevărul este prin a ridica toate obiecţiile care pot fi aduse împotriva lui şi a răspunde la ele. Dar 
dacă eu caut şi prezint toate obiecţiile pe care le cunosc, împotriva unui subiect, şi găsesc răspuns la ele, 
atunci pot fi sigur că ştiu care este adevărul? Sunt sigur de asta? Nu! Pentru că există obiecţii la care nu m-am 
gândit niciodată. Vă daţi seama? Urmând această cale pot fi eu sigur că ceva este adevăr, până când nu se 
răspunde oricărei obiecţii care poate fi adusă de orice minte din Univers - pot fi sigur până atunci? Când se 
răspunde la toate acestea, pot eu să fiu sigur că acela este adevăr? Dacă pot fi sigur în acest fel, cum voi putea 
trăi destul ca să aud răspunzându-se la toate obiecţiile? Putem ajunge la adevăr în acest fel? Există vreo 
posibilitate de a ajunge la adevăr prin aducerea obiecţiilor şi găsirea răspunsului lor? Nu fraţilor! Atunci la ce 
bun să pornim pe un drum al cărui capăt nu-l vom ajunge niciodată - un drum greşit, desigur? Mai bine nu 
pornim pe un astfel de drum. Poate exista vreo obiecţie împotriva adevărului? Gândiţi-vă bine la aceasta. 
Când este prezentat ceva, vom spune: „Am o obiecţie împotriva acestui lucru!”? Aceasta este poziţia pe care 
trebuie să o luăm? Nu! Noi trebuie să întrebăm dacă acesta este adevărul, şi dacă este, atunci nu există nici o 
obiecţie, nu poate exista nici o obiecţie împotriva lui. Obiecţia noastră este o fraudă. Înţelegeţi? Noi trebuie să 
întrebăm: „Este acesta adevăr?” 

Un alt fel în care oamenii caută să afle adevărul este prin a asculta ambele aspecte ale lui. „Aceasta este un 
aspect!”, spun ei, „Dar vreau să aud şi celălalt aspect înainte de a decide.” Ce este celălalt aspect al 
adevărului? Aici este un aspect al adevărului, şi dincolo este celălalt aspect. Unde este adevărul? „Am văzut 
un aspect, şi vreau acum să îl văd pe celălalt.” Cum pot să spun în acest fel care este adevărul? Să zicem că 
aud adevărul prezent (şi aceasta este nevoia noastră), iar eu nu sunt satisfăcut până când nu aud şi celălalt 
aspect. Ce este celălalt aspect? Dacă acest aspect este adevăr, ce este celălalt aspect? Minciună. Putem să 
hotărâm mai bine ce este adevăr prin faptul că ascultăm o mulţime de minciuni? Ar putea spune cineva: „Am 
văzut aspectul pe care îl prezinţi tu, asupra acestui lucru, şi pare a fi adevăr, dar vreau să văd şi celălalt 
aspect.” Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Deci acest om îşi propune să aştepte pentru a vedea celălalt 
aspect, spre a şti dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevăr sau nu, comparându-l cu o mulţime de 
minciuni, făcând astfel din o mulţime de minciuni un test pentru adevăr. 

Noi nu avem nevoie să ascultăm celălalt aspect. Tot ce avem nevoie este să ascultăm adevărul. Iată un 
aspect al adevărului, şi iată-l pe celălalt. Omul le ascultă pe ambele, după cum şi-a făcut planul, iar apoi cum 
va hotărî care este adevărul? După mintea lui. El l-a văzut şi pe unul, şi pe celălalt. Unde este adevărul? 
Trebuie să-l găsească cumva. Atunci compară un aspect cu celălalt, le cântăreşte unul faţă de celălalt, le pune 
în balanţă şi judecă spre a afla care este adevărul. Apoi după ce a făcut toate acestea, poate fi sigur că a găsit 
adevărul? Este mintea mea, judecata mea, abilitatea mea de a cântări argumente şi de a decide asupra 
adevărului - sunt acestea testul infailibil al adevărului? Constituie judecata omului, facultăţile lui, testul 
adevărului? Când vrem să testăm adevărul spre a şti că este adevăr, testul folosit trebuie să fie unul infailibil. 
Nu este aşa? Trebuie să fie unul care nu dă greş niciodată. Ca să discerni adevărul şi să-l declari ca atare, este 
nevoie de un test care nu dă greş în nici o circumstanţă, în mijlocul a zece mii de argumente şi erori. Acel test 
prin care trebuie să încercăm adevărul trebuie să fie un astfel de test care să deosebească imediat adevărul 
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printre zece milioane de opinii diferite şi să-l găsească fără greş. Nu este aşa? Noi ştim că mintea omului nu 
este un test pentru adevăr. Omul poate să afle, după mintea lui, doar ideea lui despre ce este adevăr. Dar 
„gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.” 

Aşa că, fraţilor, în timpul în care suntem, există două motive pentru care aceste metode nu funcţionează, 
chiar dacă am lua decizii corecte. Unul este faptul că adevărul lui Dumnezeu se dezvoltă atât de rapid încât nu 
vom avea timp să căutăm toate obiecţiile şi să ascultăm toate argumentele de ambele părţi, şi vom fi veşnic în 
urmă în timp ce ascultăm o mulţime de argumente şi obiecţii. Şi nu este de dorit să fim într-o astfel de poziţie 
atunci când timpul de încercare se încheie. Timpul este prea scurt pentru aşa ceva, şi dacă vom fi într-o astfel 
de poziţie, vom fi lăsaţi pe dinafară. Însă există făgăduinţa „Veţi cunoaşte adevărul.” 

Deschideţi din nou la Ioan 14:16,17: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să 
rămână cu voi în veac; şi anume, Spiritul adevărului.” Spiritul cui? Al adevărului. Oh! Mulţumim Domnului 
pentru făgăduinţa: „Eu voi ruga pe Tatăl.” Ce face Hristos în seara aceasta pentru noi, cei de faţă? - Roagă pe 
Tatăl. Ne va trimite Mângâietorul? - Spiritul adevărului. Ce poziţie trebuie să luăm, înainte de a veni la studiu, 
aici, în fiecare zi? Să luăm parte la această rugăciune, ca să putem primi Spiritul adevărului, nu-i aşa? 

Aşadar, Isus se roagă, şi dacă El face aşa, atunci nu suntem într-o tovărăşie bună când ne rugăm şi noi? 
Haideţi să petrecem timpul în tovărăşia Lui, de-a lungul acestor întâlniri. Ce spuneţi? (Audienţa: „Amin!”) Eu 
voi ruga pe Tatăl şi El vă va da! Isus nu spune că El va ruga pe Tatăl şi poate că El vă va da, ca şi cum ar 
urma să decidă în urma rugăciunii, ci El spune, voi ruga pe Tatăl şi El vă va da! Cu siguranţă rugăciunea Lui 
este ascultată, pentru că El face mijlocire pentru noi. El prezintă rugăciunile noastre, conform cu voia lui 
Dumnezeu. Astfel, El se roagă, şi ne rugăm şi noi, ca El să ne dea acest Mângâietor, şi El o va face. Dacă 
cerem, primim, pentru că El spune aşa. Dacă cerem ceva după voia Lui ce se întâmplă? El ne ascultă. Aceasta 
este încrederea pe care o avem în El în seara aceasta. Aceasta este încrederea pe care o avem în El, că dacă 
cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Atunci, dacă avem această încredere în Domnul, putem petrece un timp 
plăcut de-a lungul acestor întâlniri. Dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi este voia Lui ca noi să 
avem Spiritul Sfânt. De aceea putem merge la El în fiecare zi şi în fiecare oră din zi, cerându-I acest Spirit al 
adevărului, şi să ştim că îl vom primi, să ştim că ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă, ştim că avem ceea ce 
cerem de la El. 

Alăturaţi acum cele două idei. Noi cerem ceva după voia Lui, şi El ne ascultă. Ori de câte ori cerem, El ne 
ascultă. Şi când El ascultă, ce se întâmplă? Ştim că putem avea ceea ce cerem? Ştim că vom avea? Ştim că 
avem. Atunci ce trebuie să facem? Dacă cerem ceva după voia Sa, ştim că ne ascultă. Şi avem ceea ce am 
cerut. Atunci ce trebuie să facem? Să-I mulţumim Domnului pentru aceasta. Înainte să venim la institut în 
fiecare dimineaţă, să cerem Domnului Spiritul Sfânt după voia Sa, apoi, după ce am cerut, supuşi Domnului 
cu totul, să-I mulţumim pentru că a împlinit deja ce I-am cerut, să venim aşteptând ca El să ne înveţe, să 
aşteptăm că El va învăţa pe cel ce ne învaţă, şi prin el ne va învăţa şi pe noi. 

„Care să rămână cu voi în veac.” Cât timp? Pentru totdeauna. Bun. Spiritul adevărului poate să ia adevărul 
şi să-l facă cunoscut în orice moment, în mijlocul a zece mii de ori zece mii de aspecte ale minciunii. Cât timp? 
Totdeauna. Nu este aceasta o veste bună? Nu este aceasta o făgăduinţă preţioasă, cum că El ne va da Spiritul 
adevărului, care va rămâne cu noi în veac? „Şi anume Spiritul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, 
pentru că nu-l vede şi nu-l cunoaşte; dar voi îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.” 

„Orice ar fi, când el, Spiritul adevărului, vine, are să vă călăuzească.” Ce va face? Are să vă călăuzească. 
O va face, este o afirmaţie. Când va veni El, o va face. Fraţilor, nu putem, atunci, să ne încredem în El? Să 
alăturăm cele trei adevăruri: „Veţi cunoaşte adevărul,” „Voi ruga pe Tatăl,” şi „are să vă călăuzească.” Nu 
putem să ne încredem în El? Nu putem să-I predăm Lui totul, fără nici cea mai mică ezitare? „Veţi cunoaşte 
adevărul.” „Tatăl vă va da Spiritul adevărului, şi El are să vă călăuzească.” Atunci să nu supunem totul Lui, 
încrezându-ne în El şi aşteptând că El ne va călăuzi în orice studiu pe care îl vom avea aici? 

„Orice ar fi, când el, Spiritul adevărului, vine, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci el nu va vorbi de 
la sine, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” O va face? Ne va descoperi lucrurile 
viitoare. Bun. Nu este voia Domnului ca noi să vedem lucrurile care urmează să se întâmple, înainte ca ele să 
ne ia prin surprindere? Nu ne-a spus El că cei care vor vedea acum ce este gata să vină asupra noastră prin 
ceea ce se pune la cale în faţa ochilor noştri, nu se vor mai încrede în invenţii omeneşti, ci vor simţi că Spiritul 
Sfânt trebuie să fie recunoscut şi primit? Cum vom vedea ceea ce va veni asupra noastră? Prin ceea ce se pune 
la cale în faţa ochilor noştri. Isus ne va arăta lucrurile care sunt gata să se întâmple. El nu vrea ca noi să fim 
luaţi prin surprindere de nici unul din aceste lucruri. El vrea ca noi să ştim dinainte ce va veni, spre a fi deplin 
înarmaţi, şi să nu fim surprinşi şi depăşiţi de situaţie. 

„El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.” Şi ce este El? „Eu sunt 
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adevărul, şi Spiritul adevărului.” El ia ce este al Lui şi ne descoperă. Atunci, dacă Spiritul adevărului ia doar 
ce este al Domnului (şi aceasta este tot ce ne va descoperi vreodată) El nu stă independent, făcând lucruri mari 
de la Sine, la fel cum nici Isus nu a făcut aşa, ci S-a supus cu totul pentru ca Tatăl să poată locui şi lucra în 
El. Astfel, Spiritul Sfânt la rândul Său procedează exact ca Isus. El nu descoperă dintr-ale Sale, ci descoperă 
ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Isus, şi ne relatează vouă şi mie. Astfel El ne dă adevărul lui Dumnezeu aşa 
cum este în Isus Hristos. El este Dumnezeul adevărului? „Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va 
lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” Şi avem textul care ne spune: „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 Îl iubesc.” Acesta este planul veşnic, şi profunzimea lui. În acest plan trebuie 
să intrăm cerând, luând parte la această rugăciune a lui Isus în fiecare zi, ca să putem avea spiritul adevărului 
aici în studiile noastre şi în toată lucrarea noastră, călăuzindu-ne în adevăr. 

Reţineţi următoarele din „Calea către Hristos” p. 105, 129, 130: „Biblia nu ar trebui niciodată să fie 
studiată fără rugăciune. Înainte de a deschide paginile ei ar trebui să cerem iluminarea Spiritului Sfânt, şi ea 
ne va fi dată. Când Natanael a venit la Isus, Mântuitorul a exclamat: ‚Iată cu adevărat un Israelit în care nu 
este vicleşug. Natanael a zis: ‚De unde mă cunoşti?’ Isus i-a răspuns: ‚Te-am văzut mai înainte să te cheme 
Filip, când erai sub smochin.’ Isus ne va vedea şi pe noi în locurile noastre tainice de rugăciune, dacă Îl vom 
căuta spre a ne lumina, ca să putem şti care este adevărul. Îngerii din lumea luminii vor fi cu acei care în 
umilinţa inimii caută călăuzire divină.” 

„Spiritul Sfânt înalţă şi glorifică pe Mântuitorul. Este lucrarea Lui aceea de a-L prezenta pe Hristos, 
puritatea neprihănirii Sale, şi mântuirea aşa de mare pe care o avem prin El. Isus spune că 'va lua din ce este 
al Meu, şi vă va descoperi'. Spiritul adevărului este singurul învăţător cu efect al adevărului divin. Cât de 
multă consideraţie are Dumnezeu pentru oameni, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru ei, iar apoi a trimis 
Spiritul Său ca să fie învăţătorul omului şi călăuza lui fără încetare.” 

„Dumnezeu intenţionează ca în chiar această viaţă adevărurile cuvântului Său să fie mereu descoperite 
poporului Său. Există o singură cale prin care poate fi obţinută această cunoştinţă. Vă atrag atenţia asupra 
înţelegerii cuvântului lui Dumnezeu doar prin iluminarea Spiritului prin care a fost dat acest cuvânt. 'Nimeni 
nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Spiritul lui Dumnezeu', 'căci Spiritul cercetează totul, chiar şi 
lucrurile adânci ale lui Dumnezeu'. Iar făgăduinţa Mântuitorului pentru urmaşii Săi a fost: 'Când el, Spiritul 
adevărului, vine, el vă va călăuzi în tot adevărul. ... căci el va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi'.” 

„Dumnezeu vrea ca omul să-şi exerseze puterile minţii, iar studiul Bibliei va întări şi va dezvolta mintea 
aşa cum nici un alt studiu nu o poate face. Totuşi trebuie să ne ferim de a zeifica raţiunea, care este supusă 
slăbiciunii şi infirmităţii omenirii. Dacă vrem să nu avem Scriptura acoperită înţelegerii noastre, astfel ca cele 
mai clare adevăruri să nu poată fi înţelese, atunci trebuie să avem simplitatea şi credinţa unui copilaş, gata să 
învăţăm, şi să implorăm ajutorul Spiritului Sfânt. Un simţământ al puterii şi înţelepciunii lui Dumnezeu, 
alături de simţământul neputinţei noastre de a înţelege măreţia Lui, ne va inspira umilinţă, şi vom deschide 
cuvântul Lui, ca şi cum am intra în prezenţa Lui, cu o teamă sfântă. Atunci când deschidem Biblia, raţiunea 
trebuie să recunoască o autoritate superioară ei, iar inima şi intelectul trebuie să se aplece în faţa marelui Eu 
Sunt.” 

De acum înainte, cât timp vom trăi, atunci când cuvântul Lui aşa cum este, să nu mai ridicăm nici un 
„Oare?” împotriva lui. Poate exista vreun „Oare?” împotriva Cuvântului? Există? Nu există nici un „Oare?”! 
Este exact aşa cum spune cuvântul. Mulţumim Domnului că este aşa, şi să-L lăsăm să ne spună ce vrea El să 
ne spună, şi aşa cum vrea. 

Citez din nou din „Slujitorii Evangheliei” p. 126: „Dumnezeu doreşte ca noi să primim adevărul pentru 
meritele lui - pentru că este adevăr. Biblia nu trebuie să fie interpretată pentru ca să convină ideilor oamenilor, 
oricât ar dori ei să susţină ideile lor ca fiind adevărate.” 

Aceasta înseamnă că eu nu trebuie să interpretez Biblia ca să convină acestui om (vorbitorul arată spre el 
însuşi). Aceasta vă include şi pe voi, de asemenea. „Spiritul în care venim să cercetăm Scriptura, va determina 
caracterul asistentului care va sta alături de voi” (idem, p. 127) 

Acesta este un lucru important. Noi vom veni aici în fiecare zi ca să studiem Scriptura. Cuvântul care ni se 
dă spune că spiritul în care veţi veni va determina caracterul asistentului care va sta alături de voi. 

„Îngeri din lumea luminii vor fi cu cei care în umilinţa inimii caută călăuzirea divină. Dar dacă Biblia este 
deschisă fără reverenţă, cu un sentiment de încredere de sine, dacă inima este plină de prejudecăţi, Satana este 
alături de voi, şi va pune declaraţiile clare ale cuvântului lui Dumnezeu într-o lumină pervertită.” (Idem) 

Haideţi să nu-l avem pe Satana drept asistent. De aceea, să ne asigurăm că ne unim cu Isus în rugăciune 
înainte de a veni aici, şi să rămânem în această stare. „Noi trebuie să studiem Biblia pentru noi înşine. Nu 
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trebuie să ne bizuim pe nici un om ca el să gândească pentru noi.” Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să fim 
conduşi de un om, dacă Dumnezeu îl conduce pe acel om; sau chiar de o femeie, dacă Dumnezeu o conduce pe 
acea femeie. Ştiţi că cineva, cândva, ar fi făcut mai bine dacă ar fi consimţit să fie condus de o măgăriţă. Dar 
el şi-a propus să fie condus doar de Domnul; el nu a acceptat să fie condus de nimeni altcineva, dar a dat greş. 
Să nu alegem cine să ne conducă, doar dacă Dumnezeu ne va conduce. 

Un om vorbea odată împotriva Spiritului Profetic, şi spunea cât de uşor erau înşelaţi adventiştii de ziua a 
şaptea, cât de amăgiţi erau. Cum că învăţătorii lor le spun anumite lucruri, iar ei înghit totul imediat. Mi-am 
spus atunci, că aş fi vrut să încerce să facă aşa; să încerce să le spună ceva şi să vadă cum era primit. Dar este 
o realitate faptul că adventiştii de ziua a şaptea sunt greu de condus. Într-un anume fel mă bucur pentru 
aceasta. Aş vrea ca orice adventist de ziua a şaptea să fie atât de greu de condus încât nimeni să nu-l poată 
conduce decât Isus Hristos. Da, însă fraţilor, să nu ne punem într-o astfel de stare încât să fie prea greu şi 
pentru El să ne conducă. Dar eu mă bucur pentru că ei sunt atât de greu de condus încât nimeni altcineva 
decât El nu-i poate conduce. Să luăm această poziţie cât mai repede cu putinţă, şi apoi să ne lăsăm conduşi ca 
nişte miei, de către El care este Mielul lui Dumnezeu. 

„Nu trebuie să fim rigizi în ideile noastre, gândind că nimic nu ar trebui să se amestece în opiniile noastre. 
Când un punct de doctrină pe care voi nu îl înţelegeţi este adus în atenţia voastră, mergeţi la Dumnezeu pe 
genunchii voştri, ca să puteţi înţelege care este adevărul, şi să nu fiţi găsiţi ca Iudeii luptând împotriva lui 
Dumnezeu. ... Este imposibil pentru vreo minte să înţeleagă toată bogăţia şi măreţia măcar a unei făgăduinţe a 
lui Dumnezeu. Unul surprinde slava unui punct de vedere, iar altul frumuseţea şi graţia altui punct de vedere, 
iar sufletul este umplut cu lumină cerească. Dacă am vedea toată slava, sufletul ar cădea în leşin. Dar noi am 
putea avea mult mai multe descoperiri ale abundenţei făgăduinţelor lui Dumnezeu, peste puterea noastră de a 
ne bucura. Mi se umple inima de întristare când mă gândesc cum pierdem din vedere plinătatea 
binecuvântărilor destinate nouă. Noi ne mulţumim cu străfulgerări momentane de iluminare spirituală, când 
am putea să umblăm zi după zi în lumina prezenţei Sale. ... Cel a cărui lucrare este să aducă aminte poporului 
lui Dumnezeu toate lucrurile, şi să-i conducă în tot adevărul, poate să fie cu noi în cercetarea cuvântului Lui 
cel sfânt.” (Idem, p. 129-131) 

Oh, ce făgăduinţă este aceasta, cum că vom cunoaşte adevărul! Şi El ne dă Spiritul adevărului ca să ne 
conducă în tot adevărul. Iar acel Spirit este un ghid atât de perfect, atât de infailibil încât va aduce la tăcere 
orice altă voce care nu vine de la Cel care este Adevărul şi Viaţa. Aşa că, fraţilor, să intrăm în acest studiu în 
acest spirit, şi să rămânem în acest spirit, iar Dumnezeu ne va învăţa. Şi după cum s-a spus în zilele lui Iov, şi 
după cum scrie în carte: „Cine poate să înveţe ca El?” 
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PREDICA NR. 2: 
LEGISLAŢIE RELIGIOASĂ 

 
Voi prezenta un text în seara aceasta, asupra căruia vom stărui o săptămână cel puţin. Este vorba despre o 

declaraţie care cred că ne este familiară. Aceasta este după cum urmează: 
„Cei care vor vedea acum ce este gata să vină asupra noastră prin ceea ce se pune la cale în faţa ochilor 

noştri, nu se vor mai încrede în invenţii omeneşti, şi vor simţi că Spiritul Sfânt trebuie să fie recunoscut, primit 
şi prezentat în faţa oamenilor.” 

Pentru a începe cu aceasta şi a pune temelia pentru ceea ce va veni, în seara aceasta vom privi la situaţia 
existentă în guvernul Statelor Unite. Pentru acest motiv, voi relata experienţele audierii care au avut loc la 
Washington; începând cu aceasta, şi relatând pur şi simplu faptele aşa cum sunt ele la ora actuală, iar apoi 
vom putea afla prezentarea faptelor deja existente. 

Când a avut loc prima mişcare pentru legislaţie religioasă la nivelul Congresului Statelor Unite, vă amintiţi 
că am început să punem în circulaţie o petiţie, care era de fapt un protest la adresa oricărei acţiuni de acest fel, 
şi care conţinea aceste cuvinte: 

„Onorabilului Senat al Statelor Unite: Noi, subsemnaţii, rezidenţi adulţi ai Statelor Unite, în vârstă de peste 
douăzeci de ani, în mod respectuos, dar serios, prin această petiţie vă cerem ca Onorabilul vostru Corp să nu 
aprobe nici un proiect de lege în privinţa respectării Sabatului, sau zilei Domnului, sau cu privire la orice altă 
instituţie sau rit ecleziastic sau religios; nici să nu se favorizeze în vreun fel adoptarea vreunei rezoluţii pentru 
amendamentul la Constituţia Naţională prin care se tinde, fie direct fie indirect, să se acorde întâietate 
principiilor unei religii sau ale unui corp religios mai presus de principiile altora, sau dacă nu, aceasta va 
sabota legislaţia cu privire la religie. Totala separare între religie şi stat, asigurată prin Constituţia Naţională 
aşa cum este ea acum, trebuie să rămână pentru totdeauna aşa cum a fost stabilită de părinţii noştri.” 

Iar când a apărut problema închiderii în ziua Duminicii a Târgului Internaţional, şi atunci a fost înaintat 
Congresului următorul protest: 

„Noi, subsemnaţii, cetăţeni ai Statelor Unite, în mod respectuos, dar hotărât, prin prezenta, protestăm 
împotriva acţiunii Congresului Statelor Unite de a angaja Guvernul Statelor Unite într-o unire a religiei cu 
statul în adoptarea unei legi sau a unei hotărâri de a închide Expoziţia Columbiană Mondială în ziua de 
Duminică, sau ca în vreun alt fel, să angajeze Guvernul într-un curs de legislaţie religioasă.” 

Împotriva proiectului de lege Breckinridge s-a protestat în acelaşi fel, împotriva proiectului de lege de a se 
opri livrarea de gheaţă în ziua de Duminică, s-a protestat anul trecut în Congres în acelaşi fel, astfel că 
protestul nostru viza amestecul Congresului în acest subiect. Dar totuşi a făcut-o, cum de altfel ne aşteptam că 
o va face. 

În timp ce aceste petiţii circulau, oamenii nu au admis să le semneze, chiar şi atunci când au înţeles că 
petiţia în sine era justă. Oamenii admiteau că erau corecte. Ei spuneau: „Cred aceasta, dar nu este destul de 
importantă ca să-i acorzi atenţie; nu-mi voi pierde timpul ca să le semnez, deşi aprob ceea ce spuneţi. Un astfel 
de lucru nu se va face niciodată.” Şi pentru că erau destul de mulţi care nu credeau că aceasta se va face, s-a 
făcut. Iar când ei au văzut că s-a făcut, au început să încerce să anuleze hotărârea. Au început să se trezească 
văzând că au greşit, şi că totuşi acel lucru s-a făcut, şi văzând greşeala lor, au început să încerce să îndrepte 
situaţia cerând ca Târgul Internaţional să fie redeschis Duminica. Iar motivele pe care le-au invocat pentru 
deschiderea Târgului sunt exact aceleaşi care au fost aduse pentru închiderea lui. 

Această mişcare pentru deschiderea Târgului îşi are originea în Chicago. Ziarul „Herald” din Chicago a 
iniţiat-o, iar consiliul oraşului a preluat-o şi a schiţat un memoriu pentru Congres, pe care consiliul oraşului, 
având în frunte pe primar, ca reprezentanţi ai oraşului Chicago, l-au prezentat la Washington în prima zi 
dintre cele patru acordate audierilor. Voi citi unele dintre motivele care au fost prezentate şi pentru care au 
cerut ca Târgul să fie redeschis Duminica: 

„Dorinţa Consiliului este ca porţile Expoziţiei Columbiene Internaţionale să nu fie închise Duminica, ca 
toate utilajele să fie oprite, şi zgomotul să fie suprimat în acea zi, pentru ca liniştea să domnească, acea linişte 
care trebuie să fie în Sabat.” 

Astfel ei recunosc Duminica drept Sabat, şi sigur că în acest fel există o linişte care îi aparţine, iar ei 
cereau ca Târgul să fie deschis, dar cu utilajele oprite pentru ca „liniştea să poată domni.” Acesta este exact 
acelaşi motiv pentru care ceilalţi doreau să fie închis Duminica. Ei voiau acelaşi lucru. 

„Ca să se asigure amenajări potrivite pe terenurile Expoziţiei pentru ţinerea de servicii religioase în ziua 
Sabatului, pentru ca toate denominaţiunile să-şi poată desfăşura închinarea după diferitele lor obiceiuri, fără 
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piedică sau stânjenire.” 
Acesta este un alt motiv pentru care ceilalţi au vrut să-l închidă, şi anume ca ei să poată avea servicii 

religioase în bisericile lor. 
„Noi recunoaştem şi ne bucurăm de faptul că ţara noastră este şi a fost întotdeauna o Naţiune Creştină...” 
Iar motivul de bază invocat de biserici pentru închiderea lui este faptul că „aceasta este o Naţiune 

Creştină.” 
„Suntem de părere că mai mult bine s-ar face prin îngăduirea acestor oameni şi a altora care doresc să 

viziteze terenurile expoziţiei, decât prin ţinerea lor afară. ... Noi credem că Statele Unite, ca o ţară creştină, va 
deschide Duminica porţile ca o recunoaştere a faptului că în nici o ramură a interesului sau gândirii umane nu 
s-a făcut un progres mai mare, de-a lungul acestor patru sute de ani, decât în biserica creştină.” 

Acesta este exact motivul pe care ceilalţi l-au dat pentru închiderea lui: cum că Statele Unite, ca o naţiune 
creştină va închide Târgul Duminica drept recunoaştere a progresului făcut în gândirea creştină. 

„Nu ar fi un lucru bun a răspândi sfinţenia închinării religioase în acest mare templu dedicat lucrurilor 
frumoase şi folositoare?” 

Şi motivul invocat pentru închiderea Târgului este faptul că era privit ca un lucru bun ca în acest fel să se 
răspândească sfinţenia religiei asupra întregului Târg. 

Prin aceasta puteţi vedea clar că argumentele aduse pentru deschiderea Târgului au fost aceleaşi cu cele 
aduse pentru închiderea lui. 

Ziarul „Tribune” din Chicago, menţionând scrisoarea pe care cardinalul Gibbons a scris-o referitor la acest 
subiect, o citează în această formă, în numărul său din 3 Decembrie, 1892: 

„Există un sentiment puternic şi crescând, în unele cercuri religioase, în favoarea revocării actului de 
închidere în ziua Duminicii a Târgului Internaţional. Eminenţele divine vin una după alta în sprijinul acestei 
mişcări liberale. Din ce în ce mai mult se dau pe faţă posibilităţi de a avea loc o serie de demonstraţii 
religioase în Parc. În compania unor conducători religioşi şi învăţători morali din Europa şi America pentru a 
conduce serviciile divine în fiecare Duminică, cu muzică sacră interpretată de coruri cuprinzând, probabil, mii 
de voci profesioniste, Duminica la Târgul Internaţional va fi una dintre cele mai grandioase recunoaşteri a 
Sabatului, cunoscute în istoria modernă.” 

Iar ceilalţi spuneau că dacă Târgul Internaţional va fi închis Duminica, iar solemnitatea Sabatului îl va 
cuprinde, iar naţiunea va da acest mare exemplu de recunoaştere a Sabatului, aceasta va fi „Una dintre cele 
mai mari înălţări ale Sabatului, cunoscute istoriei moderne.” 

Mai mult decât atât: cei care au acţionat pentru deschiderea Târgului, au susţinut interesele bisericii exact 
ca şi ceilalţi prin acţiunea lor pentru închiderea lui. De cum au apărut aceste lucruri de sub tipar, am scris o 
scrisoare fratelui A. Moon, trimiţându-i aceste pasaje subliniate, şi i-am zis: „Puteţi uşor observa că motivele 
care sunt aduse de aceşti oameni pentru deschiderea Târgului sunt exact aceleaşi motive care au fost aduse 
pentru închiderea lui. Aşa stând lucrurile, ca noi să ne unim cu ei ar însemna să recunoaştem legitimitatea 
legislaţiei şi a argumentelor în favoarea legislaţiei, în timp ce fiecare dintre aceste motive este în directă 
opoziţie cu tot ce am susţinut în Congres în toţi aceşti ani. Aşa că este destul de limpede că nu putem pune nici 
măcar una dintre petiţiile noastre alături de ale lor. Noi nu putem face nici măcar un singur pas alături de ei; 
noi nu putem lucra împreună cu ei, sau având în vreun fel legătură cu ei, datorită felului în care lucrează şi a 
motivelor pe care le aduc pentru deschiderea Târgului. Noi trebuie să ne menţinem poziţia de a susţine că 
legislaţia aceasta nu este şi nu a fost vreodată corectă. De aceea, tot ce putem susţine este ca totul să fie 
revocat. Singura poziţie pe care o putem lua este aceea de a cere ca partea din legislaţie referitoare la 
Duminică, să fie anulată în mod necondiţionat.” 

Fratele Moon mi-a răspuns imediat, spunându-mi că a văzut aceste declaraţii şi că deja luase această 
poziţie despre care i-am scris. Vă aduceţi aminte că în acea perioadă am scris un articol care a apărut în 
„Sentinel” prin care arătam aceste fapte şi susţineam aceeaşi poziţie; spuneam că pe noi nu ne interesa nici un 
pic dacă Târgul era deschis sau închis Duminica, dar ne interesa foarte mult dacă subiectul avea legătură cu 
Congresul. Fratele Moon a cerut preşedintelui Comitetului şi celor care se ocupau de această problemă la 
Washington, ca petiţia noastră să fie socotită ca neavând nici o legătură cu această mişcare. Preşedintele 
Comitetului l-a întrebat pe fratele Moon care era poziţia noastră. El a spus Comitetului care era poziţia 
noastră şi câţi erau cei care susţineau petiţia. Cu siguranţă, toate numele semnate, aproape patru sute de mii, 
sunt pe aceeaşi poziţie şi astăzi şi oricând ar dori vreun congresman să-i cheme spre a-şi susţine poziţia. Ei 
sunt pentru totdeauna pe această poziţie. De aceea preşedintele, când fratele Moon i-a spus care era poziţia 
noastră şi motivele pentru a lua această poziţie, a declarat: „Puneţi în scris poziţia voastră cu privire la această 
legislaţie, şi eu o voi prezenta ca un proiect de lege, în Cameră, pentru a vă da o bază pe care să vă prezentaţi 
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petiţiile, şi pentru ca argumentele voastre să fie ascultate.” Fratele Moon, în acea cameră, a dictat domnului 
Thompson din Chicago dorinţele noastre, iar preşedintele Durborow le-a prezentat sub numele lui. Iată 
proiectul de lege respectiv: 

 
 AL 52-LEA CONGRES 
 

 SESIUNEA A II-A   H. RES. 177. 
 

În Camera Reprezentanţilor, Decembrie 20, 1892. Prezentat Comitetului ales cu privire la subiectul 
Expoziţia Columbiană, şi urmând a fi tipărit. 

Domnul Durborow a prezentat următoarele legat de hotărâre: 
Legat de Hotărârea de a se revoca legislaţia religioasă privind Expoziţia Columbiană Internaţională. 
Întrucât Constituţia Statelor Unite declară în mod specific că „Congresul nu va face nici o lege cu privire la 

stabilirea sau interzicerea liberei exercitări a vreunei religii;” De aceea să fie - Hotărât de către Senat şi 
Camera Reprezentanţilor Statelor Unite ale Americii în Congresul reunit, ca actul Congresului aprobat pe data 
de 15 August 1892, prin care se alocă cinci milioane de jumătăţi de dolari columbieni, pentru a se furniza cele 
necesare pentru celebrarea celei de a patru suta aniversare a descoperirii Americii de către Cristofor Columb 
prin organizarea unei expoziţii internaţionale de artă, industrie, manufacturi şi produse ale solului, miniere şi 
marine, în oraşul Chicago, în statul Illinois, cu condiţia ca numita expoziţie să nu fie deschisă publicului în 
prima zi a săptămânii, numită uzual Duminică; şi de asemenea secţiunea a patra a „unui act ajutător pentru 
aducerea la îndeplinire a actului Congresului aprobat în 25 Aprilie 1890, întitulat 'Un act pentru asigurarea 
celebrării celei de a patru suta aniversări a descoperirii Americii de către Cristofor Columb, prin organizarea 
unei expoziţii internaţionale de artă, industrie, manufacturi şi produse ale solului, miniere şi marine în oraşul 
Chicago, statul Illinois,'„ să fie, prin acest act amendat astfel încât să fie lăsată problema respectării 
Duminicii, în întregime în mâna puterii autorităţii regulat constituite a Expoziţiei Columbiene Internaţionale.” 

Aceasta s-a făcut cu înţelegerea şi cu scopul expres de a deschide calea pentru noi ca să ne prezentăm 
petiţiile şi spre a fi ascultaţi în această problemă. Aşa că am pornit la acţiune. Aranjamentul pentru audiere a 
fost făcut. Fratele Moon mi-a spus că va fi foarte mulţumit dacă audierea noastră va putea avea loc înainte de 
sărbătorile de iarnă. Dar audierea nu a fost stabilită decât după vacanţă, întrucât Congresul lua pauză pe 
timpul vacanţei. Însă când Congresul s-a reunit din nou s-a dat pe faţă faptul că preşedintele Comitetului era 
cu totul alt om. Am fost informat de faptul că el cinase cu Elliott F. Shepard în mai multe ocazii. Dacă aceasta 
a avut vreun efect asupra digestiei lui sau asupra vreunei alte părţi a lui, nu ştiu. În orice caz, ceva l-a făcut să 
repudieze tot ce a făcut, şi să respingă principiul pe care l-a îmbrăţişat în acea rezoluţie pe care a prezentat-o 
pentru ca noi să putem fi ascultaţi. 

Dr. Lewis, un baptist de ziua a şaptea, a mers înaintea Congresului spre a fi ascultat. El mi-a spus că a 
mers la domnul Durborow, preşedintele Comitetului, şi a cerut să fie ascultat. Domnul Durborow l-a întrebat 
pe cine reprezenta şi ce argumente avea. Domnul Lewis i-a zis că doreşte să vorbească cu referire la 
neconstituţionalitatea legislaţiei întreprinse deja de Congres. Domnul Durborow i-a răspuns că Comitetul a 
decis să nu fie audiat nici un argument referitor la principiu, ci doar la politica legislaţiei, să nu se ia în 
considerare nici o întrebare asupra faptului dacă era sau nu era constituţională, căci Congresul o făcuse şi se 
presupunea că Congresul avusese dreptul să o facă. Iar alte menţiuni asupra calităţii legislaţiei urmau să fie cu 
totul excluse, şi urmau să se ia în considerare doar argumente pentru a arăta dacă era o politică bună pentru 
ţară ca Târgul Internaţional să fie deschis sau să fie închis Duminica. 

Când i s-a răspuns astfel, Dr. Lewis nu a mai avut nimic de zis, şi nici nu şi-a mai făcut nici un plan spre a 
mai spune ceva. Dar în a treia zi, în ultimele minute ale zilei, Domnul Durborow l-a chemat să vorbească, 
acordându-i cinci minute. Dr. Lewis a spus că nu avea nimic de zis, că nu-şi avea documentele cu el, şi că nu 
avea nici o intenţie să vorbească în aceste circumstanţe. Dar Domnul Durborow a insistat ca el să vorbească 
întrucât avea la dispoziţie cinci minute, pe care putea să le folosească. Aşa că el le-a folosit, deşi a vorbit în 
mod superficial. 

Samuel P. Putnam s-a prezentat şi el pentru acelaşi scop, având câteva mii de petiţii în mână. El este 
preşedintele Federaţiei Gândirii Libere din America. El a mers la Domnul Durborow pentru a i se planifica o 
audienţă, şi a primit aceleaşi informaţii; cum că orice argument cu privire la constituţionalitatea problemei sau 
la principiul implicat, urmau să nu fie luate în considerare, ci doar cele referitoare la politica legislaţiei. Aşa 
stând lucrurile, domnul Putnam nu a mai făcut nici o cerere. Dar şi el a fost chemat în acelaşi mod ca să 
vorbească, însă i s-au acordat doar câteva minute, pe care le-a folosit cât a putut de bine. 

Eu nu am aflat toate acestea cu mult timp înainte. Fratele Moon le ştia, dar eu nu avusesem ocazia să 
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vorbesc cu el. Trenul meu a întârziat, şi eu am ajuns exact la timp, grăbindu-mă să ajung la camera 
Comitetului, întrucât era deschisă calea pentru a argumenta poziţia noastră. Aşa se face că nu am avut timp să 
cunosc care era situaţia. Domnul Thompson din Chicago a venit la mine şi m-a întrebat dacă nu voiam să intru 
în ultima jumătate de oră a zilei. Îi scrisesem fratelui Moon că atunci când voi ajunge acolo mă voi conforma 
oricărui aranjament pe care îl vor face. Credeam că acesta era aranjamentul făcut. I-am răspuns domnului 
Thompson, că dacă ei credeau că aşa era mai bine, voi vorbi în acea zi, dar că aş dori să aştept până după ce 
va vorbi Uniunea Americană a Sabatului; dar dacă ei găseau că aşa era mai bine, voi folosi acel timp dat. 
Astfel, când am început, am debutat cu singurul lucru pe care îl pregătisem. Voiam să aduc în discuţie 
problema legislaţiei; dar aceasta era ceea ce ei hotărâseră să nu fie discutat. Am observat imediat că ei erau 
neliniştiţi. Preşedintele era foarte agitat. Dar eu nu ştiam care era cauza. 

Dar o să vă spun despre ce era vorba. Este adevărat că preşedintele a făcut o declaraţie în deschiderea 
audierii pe care o înţeleg acum, dar atunci nu am înţeles-o. El a spus:  

„Întâlnirea de astăzi va fi ţinută cu scopul de a da ascultare celor care favorizează legislaţia care se află în 
faţa Comitetului. Cred că este indicat să precizez Comitetului că prezentul caz este ceva diferit de cazul aşa 
cum s-a prezentat acum un an; iar propoziţia care se află în faţa Comitetului este de a modifica legea 
existentă, nu de a crea legea, aşa cum era acum un an. De aceea se aşteaptă ca discuţiile în faţa Comitetului cu 
această ocazie să fie ţinute foarte strâns în cadrul liniilor modificării prezentate în rezoluţie în faţa 
Comitetului, ale cărei copii se află pe masă, şi care vă pot fi înmânate, care face posibile modificări asupra 
închiderii porţilor Expoziţiei Columbiene în ziua Duminicii, permiţându-se ca ele să fie deschise sub restricţii 
stabilite în aceste rezoluţii.” 

Această expresie: „nu de a crea legea” a fost declaraţia pe care nu am înţeles-o atunci, dar o înţeleg acum. 
Într-un anumit fel a fost un caz fericit că am vorbit în acea jumătate de oră, pentru că, după aceea nu a mai 

fost nici o ocazie de a vorbi atât de mult timp. Cel mai lung timp ocupat de cineva, după mine, a fost de 
aproape douăzeci şi cinci de minute, şi mai bine de şaptezeci şi cinci de vorbitori au avut la dispoziţie doar 
câte zece minute. 

Deşi preşedintele a respins argumentul pe care îl aduceam, legat de Constituţie, totuşi, alţi membri ai 
Comitetului au pus întrebări până când a trecut întreaga jumătate de oră, şi fiecare dintre întrebările lor au fost 
astfel puse încât am fost obligat ca răspunzând la aceste întrebări, să lovesc în neconstituţionalitatea a ceea ce 
făceau. Şi astfel, argumentul pe care voiau să-l înlăture a fost prezentat în ciuda eforturilor depuse de 
preşedinte. Şi tocmai lucrurile pe care el a refuzat să le audă de la noi au fost prezentate de alţii, într-un fel 
mult mai puternic decât am fi putut noi să o facem. Argumentaţia mea în faţa Comitetului este după cum 
urmează: 

Domnul Durborow: Aveţi exact treizeci de minute, Domnule Jones. 
Domnul Jones: Domnule Preşedinte, vreau să vorbesc în favoarea legislaţiei care se află acum în faţa 

Comitetului pentru un număr de motive mai mare decât ar putea fi cuprinse în această jumătate de oră în care 
pot să vorbesc; dar mă voi strădui să ating acele motive asupra cărora nu s-a insistat până acum în mod 
deosebit. Voi începe cu unul care a fost atins de către primarul Washburne, într-o anumită măsură, dar la care 
mă voi referi ceva mai profund, apoi voi lua în considerare alte puncte. 

Primul meu punct îl constituie faptul că acest subiect, dacă porţile Târgului Internaţional să fie închise sau 
deschise Duminica, este unul cu care guvernul naţional nu are nimic de a face. El se află dincolo de jurisdicţia 
sa în orice sens. Există trei consideraţii distincte... 

Domnul Robinson: De ce biserică aparţineţi? 
Domnul Jones: Nu văd ce legătură are cu problema. 
Domnul Durborow: Domnul are dreptul să pună întrebarea. 
Domnul Jones: Este membru al Comitetului? 
Domnul Durborow: Da! 
Domnul Jones: Foarte bine. Vă cer scuze. Nu am ştiut că este un membru al Comitetului. Sunt gata să 

răspund la întrebare, deşi nu văd ce legătură are cu discuţia. Sunt membru al Bisericii Adventiste de ziua a 
şaptea. Dar eu vorbesc astăzi aici ca un cetăţean al Statelor Unite, şi despre principiile de guvernământ ale 
Statelor Unite. Şi aş putea spune mai mult, şi anume că în felul în care Congresul a atins această problemă, aş 
putea probabil să vorbesc despre ea ca un adventist de ziua a şaptea; întrucât Congresul a intrat deja pe 
terenul religiei, avem dreptul să îl urmăm aici, dacă nevoia o cere. 

Ce voiam să spun este că există trei consideraţii distincte din Constituţia Statelor Unite ce interzic 
Congresului să atingă această problemă. Prima este bine definită de George Bancroft într-o scrisoare pe care o 
scrie lui Dr. Philip Schaff, 30 August 1887, din care citesc următoarele: „Dragul meu Dr. Schaff: Am primit 
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scrisoarea din data de 12. Prin Constituţie nu este dată nici o putere Congresului în afara celei care i-a fost 
acordată. De aceea a fost Congresul chiar de la început fără putere de face vreo lege cu privire la stabilirea 
religiei, cum este şi acum după amendamentele care au fost adoptate. Această putere nu i-a fost acordată, şi de 
aceea ea nu există, deoarece Congresul nu are nici o putere decât cea care îi este acordată. Dar s-a răspândit 
peste tot o dorinţă de a avea o Cartă a Drepturilor, şi de aceea, pentru a satisface dorinţele, au fost elaborate o 
serie de articole sub forma unei Carte a Drepturilor, nu pentru că era nevoie de o astfel de declaraţie, ci pentru 
că poporul a dorit să vadă anumite principii distincte puse în faţa lui, ca o parte a Constituţiei. Primul 
amendament, care se referă la stabilirea religiei, a fost propus fără a fi dezbătut, a fost acceptat în multe state 
fără dezbatere, şi astfel şi-a găsit locul în deschiderea listei de amendamente în cel mai firesc mod posibil. ... 
G. Bancroft” 

Aceasta este arătat de cel de al zecelea amendament la Constituţie, care spune că „Puterile care nu sunt 
delegate Statelor Unite prin Constituţie, şi nici interzise statelor prin ea, sunt rezervate statelor respective sau 
poporului.” Întrucât nu a fost acordată Congresului nici o putere cu privire la subiectul religiei, aceasta este 
rezervată statelor sau poporului. Acolo cerem noi ca ea să fie lăsată, chiar acolo unde a lăsat-o Constituţia. 
Este o problemă rezervată statelor. Este o problemă doar a statului Illinois, aceea de a spune dacă Târgul 
trebuie să fie deschis sau închis Duminica. Dacă statul Illinois nu are nimic de spus în această problemă, ea va 
fi lăsată poporului. Este în puterea poporului să facă aşa cum doreşte în această problemă, fără nici o 
intervenţie sau dictare din partea Congresului. 

Mai mult de atât, dacă Constituţia nu ar fi spus nici un cuvânt referitor la subiectul religiei, Congresul nu 
ar fi avut nici o putere să se atingă de acest subiect. Dar poporul a vorbit, Constituţia a vorbit, şi neagă 
dreptul guvernului Statelor Unite de a atinge acest subiect, în timp ce a rezervat dreptul acesta statelor sau 
poporului. Nu au făcut numai atât, ci, mai mult, de fapt interzic guvernului Statelor Unite să se atingă de acest 
subiect. Această lipsă de putere ar fi fost completă şi fără această interdicţie, întrucât puterile care nu-i sunt 
delegate, sunt rezervate statelor sau poporului. Dar nu numai că au rezervat aceste puteri, ci în mod expres au 
interzis Congresului să le exercite. Este cu totul neconstituţional pentru Congres să se ocupe de această 
problemă. Aşa a fost de la începuturile funcţionării guvernului, şi de aceea insistăm ca această legislaţie să fie 
anulată, şi să fie lăsată acolo unde o lasă Constituţia - la latitudinea statelor sau a poporului. 

Domnul Houk: Limbajul Constituţiei spune, cred, ca Congresul să nu facă nici o lege cu privire la 
stabilirea religiei. 

Domnul Jones: Voi urmări această problemă ceva mai profund, făcând observaţii asupra amendamentului. 
Amendamentul nu spune aşa cum mulţi îl citează în mod greşit: „Congresul nu va face nici o lege cu privire la 
instituirea religiei”, ci: „Congresul nu va face nici o lege cu privire la o instituire a religiei, sau interzicerea 
liberei ei exercitări.” Sunt două înţelesuri în această clauză. Când a fost făcută Constituţia, tot ce s-a precizat 
referitor la acest subiect a fost ca: „Nici un test religios să nu fie cerut ca o calificare pentru o slujbă sau 
încredere publică în Statele Unite.” Unele dintre state aveau religii instituite la acel timp; cred că toate cu 
excepţia Virginiei. Virginia se lansase într-o campanie care atingea direct această problemă. Prima parte a 
clauzei are ca scop să interzică Congresului să facă vreo lege privitor la vreuna dintre aceste religii care erau 
deja instituite în aceste state, iar partea a doua a clauzei interzice Congresului să se atingă de subiectul religiei 
în orice fel. În statul Virginia din 1776 - cu excepţia perioadei în care războiul a fost la culme - până în 26 
Decembrie 1787, s-a desfăşurat o campanie referitoare la aceeaşi problemă care este implicată acum în 
această legislaţie. 

Biserica Anglicană era singura biserică instituită în Virginia, iar prezbiterienii, quakerii, şi baptiştii au 
trimis un memoriu Adunării Generale a Virginiei, cerând ca, după cum Coloniile s-au declarat libere şi 
independente faţă de stăpânirea britanică în domeniul civil, tot aşa statul Virginia să se declare liber faţă de 
stăpânirea britanică în domeniul religios, iar oamenilor să nu li se impună să susţină o religie pe care nu o 
cred, nici măcar să susţină o religie pe care o cred. Iar bisericii Anglicane i s-a retras recunoaşterea ca religie 
de stat. Apoi a avut loc o mişcare pentru recunoaşterea „Religiei creştine” şi pentru o legislaţie în favoarea 
„Religiei creştine” prin adoptarea unei legi prin care să se ia măsuri pentru susţinerea învăţătorilor acelei 
religii. Madison şi Jefferson s-au opus acestei legi, şi, prin eforturi susţinute au învins-o, şi în locul ei au 
condus la stabilirea unei legi „care asigura libertatea religioasă în Virginia” şi care este modelul Constituţiei 
tuturor statelor din acea zi până azi, cu privire la subiectul relaţiei între religie şi stat. 

Acea campanie din Virginia împotriva fondării acolo a religiei creştine, a întrupat acelaşi principiu care 
este implicat în această legislaţie astăzi, şi la fel cum a fost atunci în mod clar anulată, cerem să se facă şi cu 
aceasta, iar Congresul şi guvernul să se retragă la locurile pe care le-au ocupat înainte, şi care le aparţin. 
Madison a făcut ca acea campanie să ducă la formarea unei convenţii care a stat la baza Constituţiei Statelor 
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Unite şi a integrat în acea convenţie principiile pe care le-a susţinut în acea campanie, şi acele principii au fost 
puse în Constituţia Statelor Unite. Iar scopul lor a fost şi este ca Congresul să nu aibă nimic de a face cu 
subiectul închinării religioase. 

În 1797 Washington a încheiat un tratat cu Tripoli, în care declara în mod explicit că „guvernul Statelor 
Unite nu este fondat în nici un sens pe religia creştină.” Iar dacă Congresul legiferează asupra acestei 
probleme, cu referire directă la religia creştină, prin aceasta acţionează împotriva intenţiei exprese a celor care 
au făcut Constituţia şi au stabilit legea supremă, aşa cum se exprimă în cuvintele lor. Şi pentru acest motiv 
cerem ca totul să fie anulat, iar Congresul să repună guvernul în poziţia în care era înainte ca această legislaţie 
să fie instituită, şi să lase problema domeniului căreia îi aparţine. 

Domnul Durborow: Obiecţiile dumneavoastră sunt doar constituţionale? 
Domnul Jones: Există şi altele, dar temelia tuturor este neconstituţionalitatea legislaţiei. Acei care au trimis 

petiţii aici, şi cei care s-au străduit pentru această mişcare, ştiau că este neconstituţional ceea ce au cerut. 
Cineva care a petrecut şase luni la acest Capitol pentru această legislaţie, argumentase mai mult de douăzeci şi 
cinci de ani, în discursuri şi tipărituri, cum că orice legislaţie Duminicală a Congresului, sau orice legislaţie în 
numele Sabatului creştin, urma să fie neconstituţională. Şi totuşi, acum a luptat aici timp de şase luni ca să 
convingă Congresul să facă aceasta fără nici o schimbare a Constituţiei. Timp de douăzeci şi cinci de ani, el, 
împreună cu Asociaţia din care face parte, a lucrat pentru a se aduce un amendament la Constituţie prin care 
să se recunoască religia creştină şi prin care ţara noastră să fie declarată o „naţiune creştină,” astfel încât să 
existe o bază constituţională pentru legislaţia Duminicală. Dar acum, având în faţă douăzeci şi cinci de ani de 
istorie şi muncă, precum şi propriile lor argumente, ei trec peste toate acestea, şi conduc Congresul să facă 
aceasta deşi ei ştiu că nu este constituţional. 

Un alt motiv pentru care cerem revocarea acestei legi este pentru că ea a fost bazată pe relatări false. 
Relatările pe care cei care au cerut legea le-au făcut în faţa Congresului pentru a asigura votarea acesteia, sunt 
toate false. Ei au relatat în faţa Congresului cum că masele populare din Statele Unite erau în favoarea cauzei 
lor, ceea ce s-a dovedit mereu şi mereu că era fals. Aceasta s-a dovedit puternic în oraşul Chicago acum nu 
chiar o lună de zile. Acolo Uniunea Americană a Sabatului a ţinut o convenţie - o convenţie naţională. Ei au 
desfăşurat patru mitinguri populare în prima seară în care a fost ţinută convenţia. La unul dintre aceste 
mitinguri am luat şi eu parte. Despre ele este relatat în ziarele din Chicago, din care am aici copii. Voi citi 
raportul dat de Chicago asupra acestei întruniri, ca să se vadă că nu am pus ideile mele în relatare. „Chicago 
Tribune” din 14 Decembrie 1892, cuprinde acest raport: 

„S-A VOTAT CU NU” 
„Uniunea Americană a Sabatului a suferit o înfrângere în seara trecută la unul dintre mitingurile ei, ceea ce 

i-a surprins pe liderii prezenţi, iar incidentul a fost o adevărată senzaţie. A fost o lovitură neaşteptată, cu atât 
mai dureroasă cu cât a fost administrată de una din cele mai importante denominaţiuni creştine care sprijină 
Sabatul.” 

Acesta nu este primul caz de acest fel, după cum unii prezenţi aici îşi aduc aminte. 
Rev. W.F. Crafts: E o glumă bună. 
Domnul Jones: „Uniunea a deschis o convenţie naţională aici, ieri după-amiază, şi a organizat desfăşurarea 

a patru mitinguri în acest oraş, seara trecută în deschiderea mişcării. Unul dintre aceste mitinguri a fost ţinut la 
Biserica Metodistă din South Park Ave., 33d St. A fost un miting de mici proporţii, şi totul a decurs paşnic 
pentru un timp, iar Uniunea Americană a Sabatului a avut totul după voia sa. Dr. H.H. George, un lider al 
mişcării, Domnul Locke şi alţii au susţinut închiderea Târgului în ziua de Duminică, şi au denunţat hotărât 
eforturile depuse de primarul şi Consiliul oraşului pentru a determina Congresul să revoce hotărârea de 
închidere. Discursurile lor au fost aprobate călduros, dacă nu în unanimitate, prin frecvente amin-uri şi 
aplauze. Nimeni nu părea să se opună, aşa că următoarele rezoluţii au fost date citirii într-o manieră emfatică 
şi plină de încredere: 

'Întrucât, suntem informaţi de către presa din Chicago că Consiliul oraşului nostru, prin influenţa 
primarului Washburne, a numit un comitet dintre membrii lor, comitet care meargă la Washington cu scopul 
de a influenţa Congresul să se întoarcă din acţiunea cu referire la închiderea Târgului Internaţional în ziua 
Duminicii; şi, 

Întrucât, directorii din Chicago au deschis la Washington cartiere generale cu acelaşi scop, fără a lua în 
seamă primirea a două sau un milion şi jumătate de dolari din partea Congresului, cu expresa condiţie ca 
porţile să nu fie deschise publicului Duminica; şi, 

Întrucât, există şapte mii de baruri deschise în fiecare Duminică, contrar legii statului; de aceea să fie 
Hotărât mai întâi, să intrăm într-un protest serios împotriva unei astfel de acţiuni oficiale din partea 
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primarului şi a consiliului orăşenesc, care folosesc astfel de măsuri în opoziţie cu acţiunea Congresului, şi 
cheltuiesc banii poporului, căutând să răstoarne condiţiile pe baza cărora a fost primită din partea Congresului 
acea donaţie. 

Hotărât, că dezaprobăm şi condamnăm acţiunea directorilor care au primit bani de la Congres cu condiţia 
ca Târgul să nu fie deschis Duminica, şi care acum depun toate eforturile posibile ca să influenţeze Congresul 
să renunţe la condiţiile puse. 

Hotărât: conform judecăţii noastre, ar fi mult mai indicat ca primarul şi consiliul oraşului să închidă 
barurile Duminica, în conformitate cu legea statului, decât să se străduiască să influenţeze Congresul să 
deschidă Duminica Expoziţia, contrar legii.' 

La încheiere au fost aplauze, după care preşedintele întrunirii, Rev. H.H. Axrell a supus hotărârile la vot. 
Spre surprinderea lui şi a altora, voturile „Da!” şi „Nu!” au părut a fi în număr egal, cu un volum de tonuri 
aparent în favoarea lui „Nu!” Atunci preşedintele a propus să se voteze cu ridicare în picioare, şi a cerut ca cei 
care erau în favoarea acelor hotărâri să se ridice în picioare. Secretarul a numărat treizeci de persoane în 
picioare. 'Cei împotrivă să se ridice'. Restul adunării, cu excepţia a patru persoane, care păreau să nu aibă nici 
o opinie, s-au ridicat, iar secretarul, privind copleşit la evidenta majoritate, nu s-a mai străduit să numere 
persoanele, şi a declarat că erau cel puţin treizeci şi cinci împotriva hotărârilor, şi ceea ce părea ciudat era că 
multe dintre acele persoane erau femei. După un moment de uimire, preşedintele a spus că ar vrea să aibă nişte 
explicaţii cu privire la acţiunea majorităţii.” 

Eu am fost acolo şi le-am spus motivele pentru care ne-am opus hotărârilor. În ziua următoare în convenţia 
lor a fost analizat acest lucru. Citesc raportul dat în „Chicago Times” din ziua următoare: 

„Ieri dimineaţă mâhnirea a pătruns întâlnirea organizată de Uniunea Americană a Sabatului. Piedica 
neaşteptată întâlnită la mitingul ţinut la Biserica Metodistă din South Park în seara anterioară a umbrit 
ardoarea delegaţilor, astfel că atunci când preşedintele acelei sesiuni, Dr. H.H. George, i-a chemat ca să dea 
raportul, doar treisprezece s-au înfăţişat. Cauza descurajării lor a fost rezultatul pe care l-a avut mitingul din 
seara anterioară. Marţi seara au fost ţinute patru mitinguri populare. La primele trei, rezoluţiile au fost 
adoptate în favoarea închiderii Târgului Duminica. La ultima, rezoluţia a fost respinsă, publicul fiind, după 
cum se afirmă acum, în majoritate format din adventişti. Acesta este motivul pentru care mâhnirea a cuprins 
ieri biserica din South Park.” 

Comitetul numit să pregătească o telegramă pentru Congres, a raportat următoarele: 
„Convenţia Naţională a Uniunii Americane a Sabatului întrunită în acest oraş, cu respect cere Congresului 

nostru, şi îndeosebi Comitetului care se ocupă de problema Târgului Internaţional, să nu acţioneze în vederea 
revocării legii cu privire la închiderea acestuia în ziua Duminicii. Au fost ţinute mitinguri populare în patru 
părţi diferite ale oraşului nostru seara trecută, pentru a protesta împotriva acestei revocări ca fiind un act 
dezonorabil pentru Congres şi naţiune.' Dr. Mandeville s-a ridicat imediat în picioare. 'Nu ar trebui spus patru 
mitinguri, pentru că la unul rezoluţiile au fost respinse!', a zis el. 'Ar trebui scris trei mitinguri'. 'Da', a 
protestat cel care citea, 'dar în cererea noastră ne-am gândit şi la aceasta. Aici scrie că mitingurile au fost 
ţinute pentru a protesta - nu scrie care a fost rezultatul lor.' Dar Dr. Mandeville nu a acceptat să închidă ochii 
faţă de o astfel de purtare necinstită, şi s-a ajuns ca cererea să spună că trei mitinguri au protestat viguros 
împotriva revocării legii privitoare la închiderea Duminica a Târgului.” 

Iar Secretarul Uniunii Americane a Sabatului, filiala din statul Illinois a scris o corecţie în „Chicago 
Evening Post” în care i-a învinuit pe cei care au votat împotriva rezoluţiilor lor, ca fiind „intruşi obraznici” 
care şi-au „comasat forţele pentru a distruge obiectivul acestor mitinguri.” Aceasta mi-a deschis calea ca să 
răspund, cuvânt pe care îl citesc aici ca o parte a argumentaţiei mele, şi care lămureşte mai bine acest subiect 
în faţa Comitetului:- 

„CHICAGO, 17 DECEMBRIE, - Editor al „Evening Post”: - Nu aş vrea să mai produc dureri inutile 
Uniunii Americane a Sabatului, dar pentru a fi drepţi faţă de cei învinuiţi în articolul scris de Rev. Domnul 
McLean în „Evening Post” din ziua de joi, cât şi pentru a aduce articolul la realitatea faptelor, corectura 
domnului McLean trebuie să fie modificată. Faptul că dânsul nu are o înţelegere clară a situaţiei de la mitingul 
din biserica din South Park, de marţi seara, nu este ciudat. Dânsul nu a fost prezent. Eu am fost de faţă, şi de 
aceea solicit un mic spaţiu pentru a corecta corecţia. Dânsul a afirmat că adventiştii de ziua a şaptea ‚evident 
presupunând că va fi o lovitură tactică subtilă, spre a face să eşueze scopul mitingului, şi-au comasat forţele’ 
din zona în care s-a ţinut mitingul ‚având rezultatele care au fost publicate.’ Aceasta este o înţelegere greşită a 
faptelor. Nu a fost nici o tactică aici; nu a existat nici un gând premeditat de a distruge obiectivul mitingului; 
iar forţele noastre nu au fost comasate acolo. Că nu a fost nici o comasare a forţelor se poate vedea clar din 
faptul că, în timp ce în acel cartier al oraşului există o sută nouăzeci şi patru de adventişti de ziua a şaptea, la 
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miting au participat doar în jur de patruzeci de persoane. Şi în timp ce există mai mult de trei sute de 
adventişti de ziua a şaptea în celelalte cartiere ale oraşului - în partea de vest, în partea de nord, şi în 
Englewood - nu a participat nici unul la mitingurile organizate de Uniunea Duminicii în acele cartiere. Dacă 
am fi făcut aşa cum am fost învinuiţi, atunci la cel puţin trei dintre mitingurile lor, în loc de doar la unul, s-ar 
fi votat împotriva rezoluţiilor. Domnul McLean ar trebui să fie mulţumitor pentru că nu suntem aşa de negri 
după cum ne-a pictat dânsul, şi pentru că au scăpat atât de uşor. 

Dar de ce ne-ar învinui? Nu a fost …” 
Preşedintele (Domnul Durborow): Nu avem nevoie de astfel de materiale. Nu văd ce legătură au toate 

acestea cu problema. Vă rog să vă limitaţi la argumentele dumneavoastră. 
Domnul Jones: Ceea ce voiam să citesc arată că relatarea lor cu privire la cele patruzeci de milioane de 

oameni - masele populare - nu este reală. Dacă patruzeci de oameni pot merge la un miting popular şi să 
câştige voturile în favoarea lor, aceasta arată că masele nu sunt de partea celorlalţi. 

Domnul Durborow: Noi suntem aici pentru a schimba o legislaţie. Poate că vă scapă aceasta. 
Congresmenii, fără îndoială, au ştiut ce au făcut când au adoptat legea. 

Domnul Jones: Iată ce voiam să citesc mai departe: „Nu a fost anunţat şi nu s-a ţinut ca un miting popular? 
Nu aveam noi tot dreptul să participăm? Şi nu aveam tot dreptul să votăm împotriva oricărei rezoluţii care se 
putea oferi? Dacă am fi mers la miting, aşa cum era de aşteptat ca masele să participe, trebuia să stăm pasivi 
atunci când eram invitaţi să votăm? /.../ Având în vedere aceasta, este corect ca ei să ne învinuiască a fi 
„Ateişti,” „Anarhişti religioşi,” „Intruşi obraznici,” etc., aşa cum au făcut-o? Ce fel de miting au dorit să ţină? 
Mai mult, ce fel de miting este acela la care patruzeci de oameni îşi pot „comasa forţele,” şi să distrugă 
obiectivul mitingului? La toate mitingurile lor nu au pierdut nici o ocazie să repete mereu şi mereu că 
patruzeci de milioane de cetăţeni americani sunt de partea lor în problema Duminicală. La mitingul din seara 
aceea, Dr. George a declarat că de partea lor sunt patruzeci de milioane, în timp ce există doar în jur de 
douăzeci şi cinci de mii de adventişti în Statele Unite. ‚Patruzeci de milioane’, a strigat el, ‚şi nu ne este teamă. 
Avem patruzeci de milioane şi guvernul de partea noastră, şi nu ne temem de nimic din partea adventiştilor.’ 
Dacă populaţia era într-o măsură atât de copleşitoare în favoarea lucrării lor, cum era posibil ca doar câţiva, 
în proporţie de unul la şase sute, să facă să fie respinse rezoluţiile lor? Dacă relatările lor ar fi fost adevărate, 
ar fi trebuit ca sala să fie plină şi balcoanele ticsite de cei care erau în favoarea lucrării Uniunii Duminicii, şi 
ar fi fost efectiv imposibil ca toţi oponenţii să se poată comasa pentru a distruge scopul mitingului. Dar dacă 
faptele demonstrează că la mitingurile lor participă un număr atât de mic de oameni încât patruzeci de oameni 
pot cu uşurinţă să câştige împotriva lor, să le nimicească rezoluţiile şi să ‚distrugă obiectivul mitingului,’ 
acestea prin ele însele demonstrează că pretenţiile lor că majoritatea covârşitoare a populaţiei este în favoarea 
închiderii Târgului Duminica, este de-a dreptul o fraudă. Aceasta îi doare pe ei. Atât timp cât pot înainta 
nestingheriţi şi fără împotrivire în prezentările lor deformate, sunt fericiţi. Dar când apare un incident care 
arată frauda din pretenţiile lor, aceasta îi zdrobeşte.” 

Nu vreau să arunc nici o umbră asupra Congresului în această privinţă. Eu nu spun că Congresul a ştiut că 
relatările erau false. Dar nu se poate ca congresmenii să fie înşelaţi şi să ia în considerare în mod serios 
relatări care sunt false? 

Domnul Durborow: Argumentele voastre nu sunt respectuoase faţă de Congresul Statelor Unite. 
Prezbiter Jones: Vedeţi că m-a împiedecat să le arăt că relatările lor erau false, şi a spus că „Nu este nevoie 

de astfel de materiale;” dar a trebuit să audă şi aşa ceva. Rev. H.W. Cross, un pastor prezbiterian din Ohio a 
avut şi el la Washington un discurs de cinci minute. În a treia zi a audierilor, a prezentat această problemă 
mult mai puternic decât o puteam face eu. Cred că e bine să redau aici discursul său. Iată-l: 

 
DISCURSUL REV. H.W. CROSS, ÎN FAŢA COMITETULUI 
 

Domnul Durborow: Rev. H.W. Cross din Ohio, va vorbi pentru cinci minute. 
Rev. H.W. Cross: Domnule preşedinte şi domnilor din Comitet, adevăratul motiv pentru care sunt aici 

pentru a vorbi, este pentru a apăra sinceritatea intelectuală a bisericii ortodoxe. Eu sunt un predicator al unei 
biserici ortodoxe. Vă fac cunoscut faptul că în teritoriul meu aceste petiţii din partea bisericii sunt peste 
măsură de iluzorii cu privire la numărul celor care le-au semnat sau au votat în favoarea lor. 

Spre exemplu, cu o ocazie, în statul nostru, prezbiterienii au adoptat o rezoluţie, spunând că reprezintă pe 
atâţia şi atâţia, totalizând un anumit număr de membri. Iar apoi Societatea pentru Străduinţă Creştină, 
compusă în majoritate din membrii aceleiaşi biserici, adoptă aceeaşi rezoluţie spunând că reprezintă cincizeci, 
şaptezeci sau o sută de membri. Apoi urma să fie adusă în faţa şcolii Duminicale. Şi majoritatea oamenilor 
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număraţi acolo ca votând în favoarea rezoluţiei au fost număraţi de trei, patru, sau de cinci ori. /.../ Eu sunt 
martor pentru aceste fapte. A existat o petiţie pretinzând a reprezenta optzeci de membri ai bisericii care au 
semnat petiţia pentru Congres, dar aceştia nici nu erau prezenţi. La şcoala Duminicală votul a fost luat de 
conducătorul şcolii Duminicale, şi pentru aceste rezoluţii au votat copii care nu erau destul de mari ca să ştie 
dacă expresia „Târgul Internaţional” înseamnă fete drăguţe stând în strană sau Expoziţia Columbiană din 
Chicago. 

Consider că este de datoria mea să informez acest Comitet asupra realităţii în acest caz. Adevăratul miez al 
acestor petiţii este religios. Dar nu puteţi înţelege aceasta din cuvintele petiţiilor, ci doar spiritul care se află în 
spatele lor arată aceasta. Coloanele presei religioase şi expunerile clasei conducătorilor şi a responsabililor cu 
şcoala Duminicală spun celor câţiva care au votat ce înseamnă acele petiţii. Cred că legislatorii noştri sunt cu 
totul competenţi, intelectual şi moral, ca să decidă în această problemă, fără vreo dictare imperioasă din partea 
oricărei secte sau grup de secte, dacă deschiderea acestei mari expoziţii cu caracter educaţional este sau nu 
este corespunzătoare cu Sabatul civil. Vă fac cunoscută o tendinţă care există în ziarele propriei mele biserici 
şi în ziarele altor biserici ortodoxe, de a se bucura de faptul că „noi (adică grupul de denominaţiuni care au 
această idee comună) suntem destul de puternici prin propria noastră tărie ca să constrângem Congresul; noi 
am stârnit Congresul împotriva adventiştilor de ziua a şaptea, împotriva baptiştilor de ziua a şaptea, împotriva 
cetăţenilor romano-catolici şi împotriva altor cetăţeni.” Mie mi se pare că acesta este un lucru greu de dorit în 
această ţară. 

Nu vă pot vorbi vouă, domnilor din Comitet, în maniera şi în măsura în care m-am pregătit, ţinând seama 
de faptul că am la dispoziţie doar cinci minute; aşa că am prezentat simplu aceste două puncte: că aceste 
petiţii sunt cu totul înşelătoare în privinţa numărului celor care le-au semnat, întrucât unii şi aceiaşi oameni şi-
au spus cuvântul de mai multe ori în mai multe ocazii, în convenţii, ca semnatari individuali, la şcolile 
Duminicale, ca membrii ai Societăţii pentru Străduinţă Creştină - aceleaşi persoane au votat mereu şi mereu. 
Iar când dumneavoastră vă faceţi o imagine despre acest vast agregat, aceasta este cu totul înşelătoare, iar 
dacă interesele Sabatului civil… 

Domnul Durborow: Domnul Cross, timpul dumneavoastră a expirat. 
Domnul Cross: Foarte bine. Îmi voi lăsa fraza neterminată. Mă supun hotărârii dumneavoastră 
Un alt discurs care a spus cu şi mai multă putere ceea ce Comitetul a refuzat să audă de la mine, a fost cel 

al lui Thomas J. Morgan, un muncitor din Chicago. El a avut discursul lui scris pentru a-l citi. Dar după ce i-a 
auzit pe câţiva reprezentanţi ai bisericii, a uitat tot despre discursul scris, de trecerea timpului şi de orice 
altceva, până când preşedintele i-a spus că cele douăzeci şi cinci de minute au trecut. Voi reda aici şi discursul 
lui. Citesc: 

 
DISCURSUL LUI THOMAS J. MORGAN 
 

După ce a spus pe cine reprezintă şi că i s-a dat cuvântul „din partea a 375 de organizaţii muncitoreşti din 
orice oraş al Statelor Unite în care există suficientă dezvoltare a industriei pentru a se promova şi încuraja 
organizarea corpului muncitoresc,” şi cuprinzând „Treizeci şi trei de state din Uniune,” el a zis: 

„Acum, domnule Preşedinte, după ce am arătat autoritatea cu care sunt investit, vreau să vă spun că sunt 
într-o situaţie foarte delicată în faţa Comitetului. Nu am ştiut că voi veni decât cu două ore înainte de a lua 
trenul ca să pot ajunge aici. Am ajuns la ora unsprezece noaptea, noaptea trecută, şi fiind într-un loc nou, în 
condiţii cu care nu eram obişnuit, mi-am pierdut somnul. În plus, mă aflu în acest loc. După cum vedeţi 
(ridicându-şi mâinile) sunt un muncitor; am aici urmele şi bătăturile care apar inevitabil în munca manuală. 
Am venit fără a fi pregătit prin educaţie ca să dau faţă cu argumentele prezentate aici, sau să-mi prezint cazul 
în faţa forţei şi fluenţei pe care o au domni din opoziţie, întrucât am fost forţat de condiţii să lucrez tot timpul 
vieţii mele, de la vârsta de nouă ani, fără încetare, pierzând toate ocaziile de a fi educat, cu excepţia celor pe 
care le-am smuls din orele mele de somn. 

Mă aflu în încurcătură şi datorită faptului că mă aflu, pentru prima oară în viaţa mea, în mijlocul unor 
prieteni ai muncitorilor, a căror existenţă nici măcar nu o bănuisem înainte; şi sunt absolut uluit cât şi jenat 
datorită declaraţiilor pe care ei le fac. Ei nu numai că pretind a vorbi în numele muncitorilor, de aici din 
Statele Unite, dar iată, de necrezut, ei vorbesc cu vocea autorităţii fraţilor mei muncitori din Marea Britanie, 
ţară din care am venit eu. Şi nu doar atât, dar ei iau numele unui om pe care eu îl onorez mai mult probabil 
decât oricine, şi vin cu autoritate din partea lui în faţa acestui Comitet - acest om este Karl Marx. Ei vorbesc 
de asemenea în numele social-democraţilor din Germania; iar eu, fiind un social democrat, fiind englez, şi 
având legături strânse cu mişcarea reformatoare din acea ţară, şi fiind aici în Statele Unite de douăzeci şi trei 
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de ani un participant activ în reforma muncitorească - atunci, vă puteţi imagina stânjeneala mea şi uimirea de 
a mă vedea în mijlocul acestor apărători şi prieteni ai lui Karl Marx, ai social democraţilor din Anglia, şi 
prieteni ai mişcării muncitoreşti aici în Statele Unite. (Întorcându-se spre clerici) Regret foarte mult că nu vă 
pot strânge mâinile într-un act de prietenie frăţească. Îmi pare rău că trebuie să spun; oh, scăpaţi-ne de 
prietenii noştri. Sunt jenat pentru că sunt silit să spun că am aici autoritate absolută ca să vă repudiez şi să vă 
acuz de reprezentare falsă. 

Când am auzit declaraţiile pe care le-au făcut, m-am gândit să abordez această problemă cu blândeţe, cu 
amabilitate, etc. M-am gândit şi am sperat să am puterea de a trata problema cu acelaşi spirit, dar mi-e teamă 
că deja am depăşit limitele. Eu am aceste lucruri atât de aproape de inima mea, încât îmi pierd cu totul calmul 
obişnuit când văd felul în care suntem atacaţi, că interesele noastre sunt prezentate deformat, că dorinţele şi 
nevoile noastre sunt atât de denaturate de către aceşti oameni care pretind că vorbesc cu autoritate. 

(Către clerici). Voi invocaţi numele oamenilor din Anglia, care vă sunt absolut necunoscuţi. Ce este cu 
Joseph Arch? Ce este cu Tom Mann? Ce este cu Ben Tillott? Puteţi vorbi voi în numele lor? Nu! Voi invocaţi 
aici nume necunoscute pentru a da forţă denaturărilor voastre. Voi nu aţi fost niciodată prietenii muncitorilor, 
şi acum nu aveţi nici un drept să vorbiţi în acest sens. 

Când v-aţi citit aici referinţele, mintea mea a fugit la acel timp, în Anglia, la Joseph Arch, un laic din 
biserică, al cărui zel pentru religia creştină era prea mare pentru a fi stăpânit. Ca laic el a învăţat oamenii 
adevărurile pe care le-a enunţat Hristos, şi a văzut că în eforturile sale de a înălţa clasa lui, întreaga armată a 
clerului Marii Britanii era împotriva lui, la fel cum vedem şi noi că întreaga armată a clerului din Statele 
Unite, cu excepţia bisericii catolice, este pregătită de luptă împotriva noastră. 

(Voci din rândul clericilor exprimând dezaprobarea.) 
Este posibil ca declaraţia pe care am făcut-o, cum că întreg clerul este gata de luptă împotriva noastră, să 

nu fie cu totul adevărată. Sper să nu mai fac nici o afirmaţie care nu este absolut bazată pe fapte. Probabil că 
ar fi mai corect să spun că bisericile evanghelice ale Statelor Unite, care sunt reprezentate aici, sunt în 
absolută opoziţie cu noi şi cu interesele noastre. Probabil, cu excepţia bisericii catolice. Vă spun că sunt 
stânjenit, cel puţin, în această privinţă. Aş vrea să împiedic toată lucrarea pe care o faceţi aici, şi o voi face cât 
voi putea de bine. 

Joseph Arch, la care v-aţi referit, şi care azi trăieşte, şi din partea căruia nu aveţi nici o investitură, care a 
ajuns până în Camera Parlamentului, unde a fost dus de popor, a promis să facă tot posibilul ca ei să trăiască 
în decenţă şi în mod respectabil. După ce a realizat asta, clericii Marii Britanii l-au chemat la o mare întrunire 
la Exeter Hall, unde au fost prezenţi două sute de clerici. Ei i-au cerut să le expună scopurile organizaţiei sale, 
iar el s-a conformat. Scopurile lui erau să ridice oamenii din ignoranţa absolută, la confortul şi decenţa de om; 
să închidă cârciumile, să golească închisorile, să dea oamenilor din zonele agricole o şansă de a trăi ca fiinţe 
umane decente. El a lucrat în mare măsură în această direcţie, şi a spus clericilor: ‚Nu numai că am făcut toate 
acestea fără voi, dar le-am făcut împotriva tuturor eforturilor voastre antagonice.’ Şi a mai zis: ‚După ce am 
făcut această lucrare, voi ne chemaţi să dăm socoteală! Vă arătăm rezultatele. Toate acestea le-am făcut fără 
ajutorul vostru. Vom merge aşa mai departe. Tot ce putem să vă cerem este ca dacă nu găsiţi nici o cale prin 
care să ne ajutaţi, atunci daţi-vă la o parte din calea noastră şi lăsaţi-ne să ne ajutăm singuri.’ Acesta este 
răspunsul meu la aşa zisele voastre argumente englezeşti. 

Voi vorbiţi aici despre social democraţii din Germania. Ce drept aveţi? Nu aveţi nici o autoritate. Voi luaţi 
un pic de aici şi un pic de acolo din lucrarea lui Karl Marx şi a social democraţilor, şi din rezultatul convenţiei 
lor, şi le prezentaţi aici ca şi cum aţi fi autorizaţi să o faceţi. Eu sunt un social democrat. Eu aparţin acestei 
organizaţii, şi fac tot ce pot ca să câştig, în felul meu umil, minţile muncitorilor din Statele Unite, pentru 
aceste principii. Şi vreau să vă spun vouă, clericilor, că principiile susţinute de Social Democraţii din 
Germania sunt principiile enunţate de Isus Hristos, şi pe care voi nu le înţelegeţi.” 

(Voci: „Auziţi, auziţi!”) 
Domnule Preşedinte, eu nu vorbesc numai cu această autoritate pe care am arătat-o, ci vreau să vă atrag 

atenţia la poziţia relativă pe care o avem în problema Târgului Internaţional, în comparaţie cu corpul clericilor 
organizat ca o maşină, - (întorcându-se spre predicatori) - aş vrea să vă somez pe fiecare să vă faceţi lucrarea 
pe care ar trebui să o faceţi. 

Domnul Durborow: Domnul Morgan, Comitetul este obosit. 
Domnul Morgan: Sper ca afirmaţiile pe care le-am făcut despre nepregătirea mea pentru acest fel de 

lucrare, să fie o scuză pentru mine. Dacă prietenii bisericii ar fi fost mai grijulii cu mine când am fost copil şi 
m-ar fi învăţat să scriu şi să citesc, probabil că acum aş fi fost mai în măsură să urmez toate cerinţele unei 
etichete rafinate şi ale societăţii. Le cer scuze pentru că probabil nu voi vorbi prea fin, şi le mulţumesc pentru 
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că mă vor ierta. 
Voiam să spun, domnule Preşedinte, că în plus faţă de autoritatea pe care am arătat că mi s-a dat, aş vrea 

să spun că muncitorii din Chicago îndeosebi şi în mod special, cer dreptul să fie ascultaţi cu mai multă 
consideraţie decât oponenţii noştri. Imediat ce s-a propus să existe o expoziţie, o expoziţie internaţională, în 
Statele Unite, organizaţiile muncitoreşti de pretutindeni au răspuns cu bucurie acestei propuneri. Şi imediat ce 
s-a stabilit ca Târgul Internaţional să fie amplasat undeva în Statele Unite, muncitorii din Chicago au cerut să 
fie amplasat în Chicago întrucât acesta era cel mai potrivit punct geografic pentru o astfel de expoziţie. Ei au 
făcut cereri ca Chicago să fie locul ales, prin petiţii din partea organizaţiilor muncitoreşti din tot teritoriul 
Statelor Unite, într-o măsură aşa de mare încât congresmanul Hawley a putut să stea în picioare în Congresul 
Statelor Unite şi să spună: „Ţin în mână petiţii din partea muncitorilor organizaţi din fiecare stat al Uniunii, cu 
excepţia New Yorkului, cerând ca Târgul să fie localizat în Chicago.” Târgul a fost aşezat acolo. Dar chiar 
înainte să fie aşezat acolo, a fost făcută o cerere din partea Congresului ca Chicago să-şi arate capacitatea de a 
conduce acest Târg, subscriind cu zece milioane din rezervele lui. Atunci muncitorii şi-au băgat mâinile în 
buzunare şi cu monezi de zece cenţi, de cincizeci de cenţi şi cu dolari au subscris până la jumătate din 
milioanele rezervei. 

Ce a făcut biserica? A cerut biserica să existe aici o expoziţie cu produse internaţionale şi cu produse ale 
ingeniozităţii omeneşti? Dacă au făcut-o, au făcut-o în şoaptă. Muncitorii au răspuns în mod considerabil: ei 
au construit expoziţia şi au consacrat-o cu sângele lor. Sute şi sute de muncitori au fost ucişi şi mutilaţi la 
construirea acestei lucrări măreţe. Şi cred că din aceste motive, ceea ce avem de spus ar trebui să aibă mai 
multă greutate. 

Nu numai atât; dar, recunoscând toate meritele cuvenite minţilor învăţate care au proiectat şi plănuit 
această expoziţie minunată - dându-le tot respectul cuvenit - produsele expuse aici au ieşit din astfel de mâini 
(ridicându-şi mâinile asprite de muncă). Şi după ce am construit Târgul, şi ne-am sacrificat vieţile în această 
lucrare, după ce am contribuit cu ingeniozitatea şi munca noastră la plasarea aici a acestei expoziţii, aceşti 
oameni, care nu au pus nici un deget aici, nici la proiectare, nici la construire şi la nimic altceva, vin şi închid 
porţile şi pun lacătul peste noi, muncitorii! Şi apoi vin aici cu pledoariile mizerabile cu care sunt instruiţi, şi se 
justifică a vorbi în numele muncitorilor! Este absolut uluitoare atribuirea pe care şi-o iau aceşti oameni în 
pledoaria lor. Nu pot înţelege cum îşi pot ei risca reputaţia lor în privinţa veracităţii, onestităţii şi adevărului - 
şi aceasta este toată rezerva în meseria pe care o au clericii, şi dacă aceasta o pierd, atunci sunt pierduţi. Cum 
pot ei să-şi rişte credibilitatea şi onestitatea făcând astfel de afirmaţii. Unul dintre ei a venit aici şi a spus în 
această dimineaţă: „Susţin o petiţie din partea unei uniuni a muncitorilor din New York.” Ce uniune a 
muncitorilor? 

Rev. W.F. Crafts: A inginerilor din Statele Unite. 
Domnul Morgan: A cui? 
Domnul Crafts: A frăţietăţii „Inginerilor Locomotivişti.” 
Domnul Morgan: Nu! Ia priviţi! Această susţinere, această afirmaţie care a fost făcută, cum că ei nu 

dublează lucrurile, în mod meschin este falsă. Ei le dublează. Ei aduc o singură petiţie de la una dintre uniunile 
locale din statul New York, şi fac oamenii să creadă că o au de la altă organizaţie.  

Domnul Crafts: Nu! 
Domnul Morgan: Da, desigur, capacitatea mea de înţelegere nu este destul de mare ca să poată cuprinde 

felul vostru de a conduce aceste lucruri. A fost făcută o altă declaraţie: pentru că inginerii din Statele Unite au 
vorbit, aceasta rezolvă problema; pentru că ei sunt cei mai inteligenţi dintre toţi muncitorii din Statele Unite. 
Eu resping total această afirmaţie. 

(Aici Domnul Morgan spune câteva cuvinte care ating mai degrabă unele probleme personale dintre 
organizaţia pe care el o reprezenta şi organizaţia inginerilor, pe care noi considerăm că este mai bine să nu le 
lăsăm să facă parte din această publicaţie care va fi tipărită şi pusă în circulaţie ca un document deschis. - 
Editorii.) 

Pledoaria făcută de ei spune că deschiderea Târgului va necesita lucru suplimentar din partea inginerilor. 
Daţi-mi voie să vă atrag atenţia asupra faptului că dacă Târgul Internaţional este închis Duminica, poporul va 
fi absolut lipsit de a se bucura de privilegiile lui în acea zi. Duminica va fi destinată călătoriei. Oamenii vor 
porni Duminica, vor ajunge la Chicago Duminică noaptea sau luni, vor petrece săptămâna la Târg, şi vor lua 
din nou trenul la ultima oră sâmbătă noaptea sau Duminică dimineaţa. 

Domnul Durborow: Domnul Morgan, aţi vorbit exact douăzeci şi cinci de minute, şi aţi consumat timpul 
acordat dumneavoastră. Înţeleg că doriţi ca Domnul Askew să urmeze după dumneavoastră, şi dacă nu-i veţi 
face loc, veţi ocupa timpul dânsului. 
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Domnul Morgan: O, scuzaţi-mă domnule Preşedinte; nu am crezut că am vorbit atât de mult. Dar cu 
adevărat că aş fi dorit să am ceva mai mult timp. Am aici o hârtie pe care aş dori tare mult să o citesc. 

Domnul Durborow: Dacă aveţi consensul celorlalţi vorbitori, este în regulă. 
Dr. W.H. Thomas: Vă dau timpul meu! 
Domnul Durborow: Faceţi un rezumat dacă puteţi şi spuneţi-l cât mai repede posibil. 
Domnul Morgan: Îl voi citi cât mai repede posibil, şi îl puteţi citi şi dumneavoastră în timpul liber. 
„În privinţa părţii religioase a acestei probleme, vreau să spun că oamenii muncii atribuie acţiunea 

Congresului de închidere a Târgului Internaţional în ziua de Duminică, activităţii şi influenţei bisericii 
protestante evanghelice, şi că în împlinirea scopului lor reprezentanţii acestor biserici îşi asumă rolul de 
gardieni ai intereselor economice şi morale ale muncitorilor, şi în numele lor îndeamnă Congresul să închidă 
porţile Târgului Internaţional în ziua de Duminică. 

Noi suntem aici în mod corespunzător autorizaţi de către singura mişcare organizată a muncitorilor, în 
legătură cu închiderea Duminica a Târgului, ca să negăm în mod absolut dreptul acestor biserici sau al 
reprezentanţilor lor de a vorbi sau acţiona pentru noi în această problemă, şi să vă demonstrăm prin dovada 
acestui document pe care îl prezentăm că toate aceste relatări făcute Congresului de către aceste biserici sunt 
intenţionat sau din ignoranţă, frauduloase. 

În legătură cu aceasta dorim să atragem atenţia congresmenilor, care au fost poate influenţaţi de acţiunea 
acestor biserici, şi care sunt în mod sincer interesaţi de partea religioasă a acestei probleme, asupra faptului că 
indiferenţa sau antagonismul activ al clasei muncitoare faţă de biserică este în prezent şi este de ani de zile, un 
subiect care dă serios de gândit clerului. Vă spunem în mod respectuos că una dintre principalele cauze ale 
acestei ostilităţi latente sau active faţă de biserică se datorează faptului că reprezentanţii ei sunt atât de departe 
economic şi social de clasa muncitoare încât nu pot să înţeleagă nevoile lor, dorinţele şi aspiraţiile lor, şi drept 
rezultat, când vorbesc în numele nostru, ne reprezintă greşit, aşa cum o fac şi în acest caz. Aceasta se întâmplă 
atât de frecvent şi universal încât respectul şi reverenţa pentru biserică pe care le-au avut oamenii în trecut, au 
fost distruse într-o aşa măsură încât biserica însăşi se alarmează. Cu câteva excepţii şi în rare ocazii, sugestia 
de a avea, sau chiar participarea unui cleric la convenţiile sau mitingurile noastre este primită cu un dispreţ 
batjocoritor. Zeci de mii de muncitori salariaţi care, ca şi mine au trecut de la copilărie la maturitate printre 
credincioşii bisericii, şi care am fost constrânşi să avem o dragoste fierbinte pentru principiile morale ale 
Tâmplarului din Nazaret, realizăm nu numai ticăloşia întrupată în actele clerului de a scoate muncitorii afară 
din Târg, dar de asemenea înţelegem efectul pe care aceasta îl va avea în viitor, înstrăinând clasa muncitoare 
de biserică şi intensificând ostilitatea ei faţă de aceasta. 

Vorbind aşa cum am făcut, şi având o cunoştinţă personală intimă a lucrurilor, noi, în mod respectuos, dar 
foarte serios, îndemnăm congresmenii care au fost influenţaţi de consideraţii religioase, să anuleze acest act 
prost gândit şi dăunător al bisericii. 

Rev. Domnul Martyn, susţinând închiderea Târgului în ziua de Duminică, a declarat că nici literatura şi 
nici arta nu au nici un efect asupra stării morale a poporului. Răspunsul nostru este că această afirmaţie este o 
calomnie la adresa literaturii şi artei precum şi o insultă monstruoasă adresată tuturor învăţaţilor şi artiştilor, 
şi o negare absolută a avantajelor educaţiei seculare; pe când noi insistăm că orice propăşire în cunoştinţa 
generală este în mod necesar o propăşire în morala publică, şi că cunoştinţa indivizilor, şi prin urmare statutul 
lor moral, sunt afectate în mare măsură de mediul în care trăiesc. 

Duceţi un muncitor înăuntrul porţilor Târgului Internaţional, puneţi-l în contact cu minunile naturii care se 
văd acolo, şi cu minunăţiile produselor omului adunate din întreaga lume, şi în mijlocul acestor minunăţii el va 
fi ridicat din egoismul lui ordinar, toate instinctele şi obiceiurile lui josnice şi degradante vor dispare pentru un 
timp, şi adânc în mintea şi în inima lui va apărea, ca niciodată mai înainte, o înţelegere a resurselor variate ale 
naturii şi a ingeniozităţii fără limită şi a puterii minţii omeneşti, care va fi mereu după aceea o sursă utilă de 
reflecţie, un subiect de conversaţie instructivă atât pentru el, cât şi pentru tovarăşii lui, care trebuie în mod 
necesar să îl facă un om mai bun, mai abil, şi de aceea un muncitor mai valoros şi un cetăţean mai folositor. 

Am ajuns la aceste concluzii nu prin cugetare abstractă, ci prin experienţă personală practică, şi dacă aş fi 
un cleric sau un membru activ al bisericii, având pe inimă bunăstarea morală a oamenilor, aş considera ca o 
datorie imperioasă nu doar să deschid larg porţile Târgului Duminica, ci să şi susţin organizarea unor mijloace 
speciale pentru a aduce masele în interiorul acestor influenţe intelectuale şi morale în această zi deosebită. 

Luând în considerare partea morală a subiectului, susţin că influenţa unei vizite la Târgul Internaţional îl 
va face pe om un muncitor mai priceput, şi de aceea mai valoros. Pentru nenumăraţii inventatori necunoscuţi, 
o zi petrecută la Târgul Internaţional ar putea constitui o inspiraţie de o valoare inestimabilă, nu doar pentru ei 
ci pentru naţiune şi pentru omenire. Din nou vorbesc dintr-o experienţă reală, beneficiind personal de vizitele 
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făcute la expoziţii similare în caracter cu Târgul Internaţional, dar de dimensiuni şi cuprinzând domenii 
comparativ nesemnificative. 

Cei care păzesc interesele industriale şi comerciale ale Marii Britanii şi Franţei înţeleg profund acest punct 
de vedere al acestui caz. În Birmingham, Anglia, de unde vin eu, oraş care este unul dintre cele mai mari dintre 
cele manufacturiere ale lumii, astfel de expoziţii la scară mică erau instituţii permanente. Delegaţii speciale de 
muncitori erau trimise regulat la expoziţiile internaţionale din Londra şi Paris, şi dintr-o discuţie personală cu 
un muncitor francez delegat să viziteze centenarul şi expoziţia de la Viena, am aflat că poporul francez este la 
fel de atent cu privire la importanţa acestei probleme. 

Sunt de asemenea informat de către unul dintre asociaţii mei, interesat, activ şi ajutând în această lucrare 
de deschidere Duminica a porţilor Târgul Internaţional, că în Germania, în oraşele industriale situate de-a 
lungul Rinului, societăţile muncitoreşti trimit regulat delegaţii atât la Paris cât şi la Londra, pentru a raporta 
despre exponatele care erau legate de diferitele lor ocupaţii. Şi astfel de vizite erau în aşa fel aranjate, din 
motive economice, încât delegaţii ajungeau la Paris, sau Viena, sâmbătă noaptea sau Duminică dimineaţa, 
vizitau expoziţia în timpul zilei de Duminică, şi plecau spre casă Duminică noaptea sau luni dimineaţa. 

Comparativ, puţini muncitori din Statele Unite au avantajul acestor stimuli pentru a gândi şi a inventa, şi 
nu au ajuns încă să realizeze deplina importanţă a acestui aspect manufacturier şi comercial. De aceea insist 
asupra acestui punct de vedere, sperând că poate fi de ajutor pentru deschiderea Duminica a porţilor Târgului 
Internaţional pentru mii şi mii de muncitori din Chicago şi din oraşele învecinate, şi pentru a încuraja prin 
acest privilegiu vizitele atât de multor muncitori salariaţi din toată naţiunea, posibile doar dacă prin luni de 
negare de sine şi sacrificiu vor economisi suficient pentru a plăti costurile unei vizite la Târgul Internaţional, şi 
apoi o astfel de vizită trebuind să fie limitată la câteva zile.” 

Prezbiter Jones: Mă întorc acum la discursul meu, acolo unde am fost întrerupt de către preşedintele 
Comitetului. 

Domnul Jones: Foarte bine. Voi considera atunci, că Congresul a ştiut ceea ce făceau ei. Am aici 
înregistrarea din Senat a acestui fapt; este vorba de punctul la care a început această parte a legislaţiei; pentru 
că legislaţia în Cameră a atins doar închiderea expoziţiei guvernamentale, şi a fost votată în Cameră în acest 
fel, neamintindu-se nimic despre închiderea Târgului Duminica. Această parte a legislaţiei îşi are originea doar 
de când ajuns la Senat. Voi citi din „Congressional Record” din Iulie, 10, 12 şi 13. 

Domnul Dorborow: Nu este de nici un folos să citiţi aceasta aici. Noi suntem mai familiarizaţi cu acest 
document decât sunteţi dumneavoastră. Aşteptăm ceva legat de modificarea legii existente. 

Domnul Jones: Desigur. 
Domnul Durborow: Dacă aţi susţine ceva în legătură cu modificarea legii, cu beneficiile pentru care 

această lege ar trebui să fie schimbată şi modificată în acord cu rezoluţiile care se află în faţa acestui Comitet - 
pentru aceasta se ţin aceste audienţe. 

Domnul Jones: Asta şi fac. Am arătat Constituţia, şi aşa cum prevede ea, interzice această legislaţie; şi 
dacă Constituţia o interzice, atunci nu ar trebui ca legislaţia să fie schimbată cu totul, să fie anulată? 

Domnul Durborow: Nu este locul aici ca să susţineţi această chestiune. 
Domnul Little: Cred că probabil înţelegeţi greşit legislaţia care deja a fost adoptată. Sunt de acord cu 

dumneavoastră în privinţa Constituţiei. Dar această legislaţie acordă o alocaţie de fonduri, şi însoţeşte alocaţia 
cu condiţia ca Târgul să fie închis Duminica. Spre exemplu, dumneavoastră nu aveţi nici un drept să spuneţi 
unui om care merge pe stradă să nu intre în cârciumă; dar dacă îi daţi cinci dolari aveţi dreptul să legaţi 
aceasta cu condiţia să nu îi cheltuiască la cârciumă. 

Prezbiter Jones: Aceasta nu este admisibil. Pentru că noi nu avem nici un drept să mituim un om, chiar cu 
scopul ca el să nu bea. Iar dacă Congresul face acest act pe acest principiu, aşa cum este sugerat aici, atunci 
adaugă altor elemente rele ale acestei legislaţii şi pe cel al mituirii. Şi de fapt exact aceasta este intenţia care a 
fost deja susţinută de Uniunea Americană a Sabatului. Preşedintele Uniunii Sabatului a publicat vestea că 
acest act al Congresului „acordă un premiu de 2.500.000 dolari pentru a face cum este drept. Aceasta 
dovedeşte în mod concret că 'pioşenia are un mare câştig'.” Şi această idee noi o respingem împreună cu întreg 
acest lucru rău. 

Domnul Jones: Înţeleg ce vreţi să spuneţi. Când legislaţia se afla în faţa Senatului, s-a folosit acest 
argument cum că dacă Congresul aloca nişte bani, avea dreptul să pună orice restricţii considera a fi 
corespunzătoare, referitor la folosirea banilor. 

Domnul Little: Dar ei nu au fost obligaţi să accepte banii. 
Domnul Jones: Sigur că da! Dar eu neg această propoziţie. Congresul are dreptul să pună orice restricţii 

civile pe care le doreşte referitor la folosirea banilor. Congresul nu are nici un drept, conform Constituţiei, să 
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pună vreo restricţie religioasă cu privire la folosirea banilor. 
Domnul Little: Aceasta este o restricţie religioasă? 
Domnul Jones: Da, domnule, aceasta este o legislaţie cu totul religioasă. 
Domnul Houk: Credeţi că era corect ca Congresul să spună ca Târgul să fie închis în una din cele şapte 

zile? 
Domnul Jones: Nu, nu era corect, pentru că toate acestea ţin de domeniul religios, şi acesta este singurul 

domeniu de care aparţine păzirea sau recunoaşterea Duminicii. Iar pretenţia că legislaţia a fost făcută în 
interesul muncitorimii este contrară metodelor de dezbatere ale Senatului. Senatorul Hawley a afirmat clar că 
„Oricine ştie care este temelia legislaţiei; ea este întemeiată pe credinţa religioasă.” Senator Peffer a spus: 
„Astăzi suntem angajaţi într-o dezbatere teologică cu privire la respectarea primei zile a săptămânii.” Aşadar 
ei au considerat-o ca fiind religioasă, şi doar religioasă. Acum, repet, ei nu au nici un drept, conform 
Constituţiei, să pună nici o restricţie religioasă. Dacă ei pun vreo restricţie religioasă şi spun că directorii 
trebuie să semneze un acord ca să închidă Târgul Internaţional în ziua de Duminică, înainte ca să poată primi 
ceva bani, atunci ei au la fel de mult dreptul să ceară ca conducerea Târgul Internaţional să semneze un acord 
de a se supune botezului creştin înainte ca ei să poată primi vreo alocaţie. /.../ Dacă Congresul pune asupra 
acestei alocaţii condiţia ca conducerea să semneze un acord prin care să închidă Târgul în „ziua Domnului,” 
aşa cum Congresul a declarat că este Duminica, înainte ca să poată primi banii, Congresul are tot atât de mult 
dreptul să ceară ca Comitetul Târgului Internaţional să participe la Cina Domnului, înainte să poată primi 
banii. Prin urmare, dacă Congresul poate defini ce este Sabatul Creştin, atunci poate cere orice altceva ce ţine 
de religia creştină. 

O voce: Aşa este. 
O voce: Nu este aceasta o naţiune creştină? 
Domnul Jones: Nu, sigur că nu este. Dacă ei trec peste Constituţie de dragul unui punct religios, ei pot 

trece peste ea în orice punct. Ceea ce face Congresul în această privinţă, în favoarea Duminicii, doar deschide 
calea pentru a se face orice altceva ce va fi cerut de cei care apără Duminica. Şi astfel de lucruri vor fi cerute, 
întrucât „Politicianul Creştin”, al cărui editor se află în sală, a afirmat că „marea majoritate creştină a învăţat, 
prin răspunsul primit la măreaţa ei petiţie şi la oştirea de scrisori cu referire la Târgul Internaţional, că putem 
face prin guvernul naţional şi cel al statelor, orice legislaţie împotriva imoralităţii, pe care o vom cere în mod 
unit şi serios.” Iar un predicator din Pittsburg, imediat ce această lege a fost adoptată de Congres, a declarat 
într-o predică: „Cum că biserica are greutate în faţa marilor corpuri politice şi guvernamentale, a fost 
demonstrat cel mai eficace în această problemă a Târgului Internaţional, când Senatul Statelor Unite, cel mai 
înalt corp al ţării, a ascultat vocea religiei şi a adoptat legea de acordare a alocaţiei de cinci milioane Târgului, 
cu clauza instituită de biserică prin care porţile marii expoziţii să nu fie deschise Duminica. Această măreaţă 
faptă bună sugerează minţii creştine că dacă aceasta poate fi făcut, se pot lua şi alte măsuri asemănătoare. 
Biserica continuu câştigă putere, şi vocea ei va fi auzită în viitor mult mai des decât în trecut.” 

O voce: Declaraţia unui individ. 
Domnul Jones: Nu, nu este doar declaraţia unui individ, deoarece cei care au apărat această legislaţie, cei 

care au prezentat petiţiile au făcut-o organizaţie într-o mare asociaţie, nu ca indivizi, ci ca asociaţie. Asociaţia 
Reformei Naţionale, Uniunea Americană a Sabatului, şi întreaga maşinărie pusă laolaltă - depun eforturi 
pentru această legislaţie din motive religioase; ei au solicitat-o doar pe teren religios, şi o privesc ca fiind 
religioasă. Temelia pentru această legislaţie a fost declarată ca fiind porunca a patra, când Senatorul Quay şi-
a trimis Biblia secretarului Senatului pentru a fi citită. Am aici înregistrarea. Cine va nega faptul că porunca a 
patra este religioasă? Cine va nega faptul că porunca a patra aşa cum este dată în Biblie este religioasă, şi că 
Biblia însăşi este religioasă? Fac apel la acest Comitet: are Congresul Statelor Unite vreun drept să pună 
această Biblie în legislaţia lui şi să facă din aceasta baza legislaţiei în acest guvern? Nu domnilor! 
CONSTITUŢIA este baza legislaţiei pentru Congres, şi nu Biblia. Iar Constituţia a exclus problemele 
religioase din domeniul de judecată al Congresului, şi de aceea a exclus Biblia din legislaţie pentru Congres. 
Dar Biblia a fost ridicată în Congres în acea zi, şi iată înregistrarea: 

„Domnul Quay: La p. 122, rândul 13, după cuvântul ‚act’, vreau să adaug: 
'Şi clauza este făcută de autoritatea corespunzătoare, pentru închiderea Expoziţiei în ziua Sabatului.' 
Motivele pentru acest amendament le voi trimite în faţă să fie citite. Secretarul va avea bunăvoinţa să 

citească din Cartea Legii pe care am trimis-o, partea însemnată între paranteze. 
Vice-preşedintele: Partea indicată, să fie citită. 
Secretarul citeşte după cum urmează: 
'Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca să o sfinţeşti'.” 
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Cunoaşteţi porunca a patra, nu este nevoie să o mai citesc. 
O voce: Citiţi-o toată. 
Domnul Jones: „Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci tot lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a 

Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci în ea nici o lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, 
nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul 
şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi 
a sfinţit-o.” 

O voce: Este vorba de ziua a şaptea sau de ziua întâi? 
Domnul Jones: Porunca spune ziua a şaptea; dar împotriva acestei declaraţii clare a Domnului care spune 

că ziua a şaptea este Sabatul Domnului, Senatul a interpretat după voia lui această poruncă, şi a afirmat că 
declaraţia că „ziua a şaptea este Sabatul” se referă la „prima zi a săptămânii, uzual numită Duminică.” Astfel, 
Congresul Statelor Unite a luat porunca a patra din Biblie şi a pus-o în legislaţia sa, interpretându-o în felul 
său. Dacă Congresul poate interpreta Biblia într-un punct, atunci o poate interpreta în orice punct. Astfel, 
dacă s-a trecut peste Constituţie în acest lucru, aceasta pune guvernul nostru în rând cu toate guvernele 
statelor bisericeşti care au existat vreodată, şi asumă acestuia dreptul de a fi interpretul Bibliei pentru toţi 
oamenii din ţară, şi pentru toţi cei care vin în această ţară. Acesta este rezultatul a ceea ce s-a făcut. 

Domnul Houk: Argumentul dumneavoastră spune, deci, că citarea acestei porunci de către senator Quay, şi 
inserarea ei, încorporează porunca a patra şi întreaga Biblie în legislaţia acestei ţări? 

Domnul Jones: În principiu, asta face. (Râsete). De ce nu? Ce poate împiedica să se facă asta? Dacă se 
poate încorpora o parte a Bibliei cu această ocazie, ce poate împiedica să se încorporeze orice altă parte a 
Bibliei cu altă ocazie care ar putea să apară? De aceea este adevărat că încorporarea aici a acestei părţi a 
Bibliei, încorporează în principiu întreaga Biblie. 

Domnul Houk: Acesta este un fel subtil de a-L introduce pe Dumnezeu în Constituţie. 
Domnul Jones: Exact. Şi de aceea se bucură aceştia care au dorit în toţi aceşti ani să Îl pună pe Dumnezeu 

în Constituţie. Şi de aceea ei spun acum: „Putem să primim tot ce dorim, dacă o cerem uniţi.” Şi este adevărat. 
Aceasta le dă tot ce doresc; întrucât, dacă Congresul poate să facă aceasta într-un punct, cine îi va nega 
dreptul de a o face în orice alt punct? Dacă principiul este odată stabilit, calea este liberă. Iar porunca a patra 
a fost dată aici ca constituind motivele pentru care Târgul trebuie să fie închis Duminica, şi ca formând baza 
pentru legislaţia în privinţa acestei probleme. 

Domnul Durborow: Citirea poruncii a fost un act organic al Senatului, al Congresului, în această 
legislaţie? 

Domnul Jones: A fost un act organic al Congresului, întrucât a fost o parte inseparabilă a legislaţiei însăşi; 
a fost dată ca bază a legislaţiei şi ca conţinând motivele pentru ea. 

Domnul Houk: Deci orice spune un membru al Congresului, se încorporează în acel act? 
Domnul Jones: Oh, nu, nu în mod necesar. Dar să ne gândim cum a fost introdusă această poruncă. 

Senator Quay a propus un amendament. Camera a adoptat o lege pentru a se închide expoziţia 
guvernamentală, fără a avea de a face cu Târgul. Când a ajuns în Senat, senatorul Quay a introdus un 
amendament pentru a se închide întregul Târg. Amendamentul său a fost: „Clauza este făcută de autoritatea în 
drept, pentru închiderea Expoziţiei în ziua Sabatului.” Acesta a fost primul pas făcut în Congres în privinţa 
subiectului închiderii Târgului, nu a expoziţiei guvernamentale, ci a Târgului. Senatul a făcut acest pas, şi 
făcându-l, porunca a patra a fost citată de către cel care a propus amendamentul, şi a fost adoptată de către 
Senat drept bază, ca şi conţinând motivele pentru acest amendament. Acum, dacă această poruncă a fost adusă 
de către el, şi citită apoi de către secretar de la pupitru, ca fiind baza acestui amendament ca şi conţinând 
motivele pentru legislaţia din acel amendament, şi dacă Senatul a adoptat acel amendament schimbând ziua a 
şaptea în ziua întâi a săptămânii şi numind-o Duminică, iar apoi Camera a confirmat decizia lor, - atunci este 
clar ca lumina zilei că porunca a patra este încorporată în legislaţia ţării printr-un act definit al Congresului.” 

(Ceasul a bătut ora 12; Timpul s-a scurs). 
Domnul Durborow a anunţat că Timpul s-a scurs şi a spus că „Dezbaterile pentru această zi s-au încheiat.” 
Aceasta a încheiat audierile pentru acea zi. Preşedintele respinsese argumentul constituţional şi refuzase ca 

acesta să fie adus în faţa Comitetului; dar întrebările care au fost puse l-au adus mereu în faţă până când 
timpul a fost consumat. Uniunea Americană a Sabatului a ştiut că era în siguranţă cauza lor, şi după 
terminarea audierii, au ieşit pur şi simplu afară, pe holul de la intrare, au ţinut o adunare a uniunii lor, şi au 
hotărât să mulţumească Domnului pentru că păzeşte Sabatul american. Ei au ştiut că dacă argumentul 
constituţional a fost respins, atunci ei pot avea tot ce doresc. 

În ziua următoare Elliott F. Shepard a ţinut discursul de deschidere, şi observaţi cum a început. Singurul 
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lucru care îl face pe om congresman, este Constituţia Statelor Unite. El nu are nici o autoritate în această lume 
decât aceea pe care i-o dă Constituţia, şi el nu are nici un drept să asculte vreun alt argument care nu vine din 
Constituţie. Dar ei le-au exclus pe acestea, şi iată acum ce au ascultat în primul discurs care a urmat: 

 
CUVINTELE DE DESCHIDERE ALE COL. E.F. SHEPARD 
 

„Mă apropii de acest subiect cu mare reverenţă. Când avem de-a face cu lucruri cereşti, trebuie să lăsăm la 
o parte lucrurile pământeşti, şi ar trebui să facem aşa cum obişnuiau Iudeii să facă în Templul din Ierusalim; 
înainte să-şi aducă jertfele, înainte să intre în slujbă, ei se pregăteau prin consacrare şi prin rugăciune pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a datoriilor lor. Acum când luăm în considerare Sabatul, care ţine de Legea lui 
Dumnezeu, aceasta este o revelaţie pentru omenire la care nimeni nu s-ar fi gândit, pe care o datorăm în 
întregime Tatălui nostru care este în ceruri, şi de aceea trebuie să venim cu acelaşi spirit reverenţios pentru 
aceasta... 

Noi am hotărât să nu spunem nici un singur cuvânt referitor la constituţionalitatea sau 
neconstituţionalitatea acestei legi, în faţa Comitetului; întrucât a pretinde aici că nu este constituţională, s-ar 
reflecta asupra Comitetului, asupra ambelor Camere ale Congresului, şi asupra preşedintelui Statelor Unite, 
care au aprobat această lege. Şi voi înşivă, foarte înţelept aţi dat această consideraţie la o parte din faţa 
Comitetului, când aţi declarat că nu este locul aici pentru a argumenta în această problemă. De aceea noi 
alungăm aceasta, fără a spune nici un cuvânt.” 

Domnul T.A. Fernley, în discursul lui a spus Comitetului că nu există nici o autoritate pentru 
reconsiderarea problemei deoarece nu erau prezentate alte dovezi noi; că nu exista nici un singur motiv nou 
adus în faţa Comitetului pentru deschiderea Târgului Duminica. Şi el a zis că singurul domeniu posibil în care 
poate fi reconsiderată această problemă este neconstituţionalitatea ei. Astfel, el a confirmat poziţia pe care 
refuzase să o audă de la noi; şi astfel tot ce au respins din partea noastră, au auzit de la altcineva. Ei au mers 
mai departe - nu cu argumente cereşti, în orice caz - şi au propus să se gândească la lucrurile cereşti, şi au pus 
Comitetul în faţa problemei morţii şi a judecăţii, afirmând că atunci când vor trebui să moară, va fi o 
consolare pentru ei să ştie că au acţionat drept pentru susţinerea Sabatului. 

Alţii au ameninţat cu mânia lui Dumnezeu asupra naţiunii dacă nu se va păstra Sabatul. Un om venise din 
Asia Mică, şi cerea ca Târgul Internaţional să fie închis Duminica, aceasta urmând să fie un stimul pentru 
misiuni; şi spunea că dacă Târgul ar fi deschis Duminica, aceasta ar fi cea mai mare frână pentru cauza 
misionarismului. Şi astfel au pus problema Judecaţii în faţa Comitetului, şi a prezenţei morţii, şi i-au 
ameninţat cu mânia lui Dumnezeu şi cu Judecata, dacă nu vor face aşa şi aşa. Într-un editorial din „Review”, 
nu de mult a fost un citat referitor la acest subiect: cum că aceşti oameni vor merge la Congres, vor vorbi ca 
pentru Dumnezeu, şi vor ameninţa cu aceste lucruri dacă Congresul nu va face cutare şi cutare lucru. (Review 
25 Octombrie 1892). Şi aşa s-a făcut. 

Iată un argument adus de un om al legii, un judecător, judecătorul S.B. Davis, din Terre Haute, Ind., 
argument care a fost trimis aici şi distribuit în sute de exemplare, şi minţind pe scară mare în faţa Comitetului, 
şi în care spune: „Curtea Supremă a Statelor Unite afirmă: 'Aceasta este o Naţiune Creştină'.” 

Şi de la acest punct a pornit pentru a argumenta în favoarea recunoaşterii naţionale şi din partea statelor, a 
Duminicii. Da, „aceasta este o naţiune creştină.” Acesta a fost cel mai puternic argument dintre toate. Aceasta 
este o naţiune creştină. Curtea supremă a Statelor Unite a afirmat aceasta. Dacă există unii fraţi care se 
îndoiesc de faptul că decizia Curţii Supreme înseamnă ceva, aş dori ca ei să fi fost acolo ca să vadă ce a 
însemnat acolo. 

Care este situaţia de faţă a legislaţiei, la ora actuală? Care a fost atunci? Care este situaţia de atunci 
încoace? Iată un articol din „Chicago Herald” din 14 Ianuarie1893, care descrie această situaţie, aşa după cum 
voi citi: „Situaţia pe care prietenii deschiderii Duminica a Târgul Internaţional o au în faţa lor, este alta decât 
o perspectivă încurajatoare. ... Audierile care au avut loc în ultimele patru zile au rănit adânc cauza deschiderii 
Duminica. Nu pentru că apărătorii închiderii ar fi avut cele mai puternice argumente, pentru că nu le-au avut: 
dar publicitatea făcută asupra acestei probleme de-a lungul întregii ţări, prin agitaţia care s-a făcut, a adus 
asupra Congresului o avalanşă de proteste şi cereri din partea oamenilor religioşi şi a organizaţiilor bisericeşti 
din toată ţara. 

Biserici şi pastori sunt din nou la lucru la fel de serios ca şi acum un an, şi o fac cu aceeaşi eficacitate. ... 
Generalul Cogswell pe care s-a contat până azi, acum este şovăielnic. Biserica Metodistă Episcopală a 

produs o influenţă asupra lui, căreia dânsul găseşte că este greu să îi reziste. ... Necazul este că un număr 
mare de membri care cred în deschiderea Duminica în principiu, sunt prea timizi ca să voteze după 
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convingerile lor, în faţa opoziţiei organizate şi a clerului. Aceşti oameni de stat susţin că oamenii care vor ca 
Târgul să fie deschis Duminica, sunt oameni rezonabili care nu vor permite ca judecata sau voturile lor să fie 
afectate de eşecul de a obţine ceea ce doresc. Pe când, pe de altă parte, oamenii bisericii care sunt pentru 
închiderea în ziua Duminicii, dacă dorinţele lor sunt zădărnicite, se vor supăra şi la următoarele alegeri vor 
face necazuri celor care au hotărât împotriva lor. 

Acest gen de laşitate şi precauţie, puse alături de faptul că pastorii care fac din închiderea în ziua 
Duminicii, un soi de „necesitate a meseriei,” nu au nici o ezitare în a şantaja pe reprezentanţii lor în Congres, 
..., oferă o explicaţie a schimbării condiţiilor problemei în această chestiune.” 

Citesc aici declaraţia de încheiere a Rev. Joseph Cook din discursul lui ţinut în faţa Comitetului: 
„Duminica este cel mai înalt dintre îngerii albi care intră acum în ţinuturi străine. Vom permite noi ca Chicago 
să se ridice şi să împiedice îngerul să intre în ţara noastră? Şi vom da jos de pe soclu zeiţa libertăţii, pentru a 
asista la crimă? Să ne ferească Dumnezeu.” 

În ale cui mâini este guvernul Statelor Unite? În mâinile bisericilor. Cui aparţine Congresul? Bisericilor. 
Cine îl foloseşte? Aşa cum a spus acea persoană din Ohio: „Noi putem, prin tăria noastră să folosim 
Congresul după cum dorim.” Bisericile. Acestea sunt faptele. 

Acestea sunt unele dintre lucrurile care se întâmplă în faţa noastră. Acum, studiul nostru se va ocupa cu ce 
urmează să vină în curând asupra noastră, văzând ce se întâmplă acum în faţa noastră. Când vedem aceasta, 
aşa cum ne spune mărturia, vom vedea nevoia, vom recunoaşte nevoia ca Spiritul Sfânt să fie recunoscut, 
primit şi prezentat poporului. Şi aici ne aflăm fraţilor, aşa cum ne-a spus şi fratele Prescott. Singura problemă 
este dacă Îl vom căuta pe Dumnezeu, pentru a primi puterea Spiritului Său cel Sfânt? Ţara este vândută în 
mâinile ierarhiei religioase, şi aceasta este vândută în mâinile diavolului. 
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PREDICA NR. 3: 
TREZIŢI-VĂ LA REALITATE 

 
Voi continua subiectul de acolo de unde ne-am oprit seara trecută, şi voi citi două declaraţii de felul celor 

pe care le-am amintit la sfârşitul lecţiei de data trecută. Iată una dintre ele: „Domnule preşedinte, şi domnilor 
din Comitet, prieteni şi oponenţi ai acestei măsuri; daţi-mi voie să vă atrag atenţia asupra unui lucru, care este 
o realitate asupra căreia vom consimţi cu toţii. Nici unul dintre noi nu va fi aici în 1993. La acel timp, fiecare 
dintre noi vom avea aceeaşi gândire asupra valorii şi sfinţeniei zilei Domnului; pentru că s-a trimis oricărui om 
cuvântul care spune ‚pune-ţi casa în rânduială.’ 

 
‚Cât de repede se duc! 
Cei pe care i-am cunoscut 
Cum se usucă frunzele toamna 
Aşa de repede se veştejesc.’ 

 
Dar în timp ce oamenii mor, Naţiunea trăieşte. Fie ca Dumnezeul naţiunilor să ne călăuzească pe noi şi 

posteritatea noastră, pentru ca 'America' să poată da slavă până la sfârşitul timpului.” Din discursul lui C.B. 
Botsford, în faţa Comitetului cu privire la Expoziţia Mondială. 

Iat-o şi pe cealaltă: „Domnule Preşedinte şi domnilor din Comitet, aş vrea să dau un motiv general pentru 
care acest Târg ar trebui să fie ţinut închis în Sabat. Dacă aceste porţi sunt deschise în Sabat, acesta va fi un 
act primejdios pentru noi ca naţiune, şi va fi primejdios pentru Chicago şi pentru interesele Târgului. Există un 
lucru pe care trebuie să-l ţinem minte: şi anume că Dumnezeu împărăţeşte, Dumnezeu este încă pe tron. 
Dumnezeu nu a abdicat, şi El a spus că naţiunea sau ţara care nu-i va sluji, aceea va pieri. Şi mai mult de atât, 
noi trebuie să ţinem minte că cele zece porunci sunt chiar baza tuturor legilor noastre, naţionale şi de stat, care 
slujesc libertăţile şi drepturile noastre. Luaţi porunca a cincia; luaţi porunca a şasea împotriva crimei şi 
protejarea vieţii, protejarea persoanei este bazată pe porunca a şasea. Luaţi porunca a şaptea. Toate legile 
noastre, naţionale sau de stat, cu referire la puritatea socială, la relaţiile de căsătorie, poligamie, se bazează pe 
această poruncă. Acum, porunca a patra se află chiar în inima acestor zece porunci, şi aceasta nu este ştearsă 
mai mult decât este desfiinţată porunca a cincia, sau a şasea, sau a şaptea, sau a opta. Şi de aceea, trebuie să 
ţinem minte că dacă ne atingem de această poruncă a lui Dumnezeu, care stă chiar în inima celor zece porunci, 
noi ne atingem de onoarea lui Dumnezeu, ne atingem de legea lui Dumnezeu. Iar Hristos a accentuat porunca a 
patra. El a spus ‚Sabatul a fost făcut pentru om.’ Ce a voit să spună prin asta? El a spus astfel că Sabatul nu 
a fost făcut doar pentru evrei, ci pentru orice om, de oriunde, de orice vârstă şi de orice condiţiile. El a spus că 
Sabatul a fost făcut pentru om. A fost făcut pentru omul din toate timpurile, de oricând. El a spus că Sabatul a 
fost făcut pentru om; a fost făcut pentru binele cel mai de seamă al omului în toate generaţiile lumii, pentru 
binele lui moral şi fizic. 

Şi de aceea, dragi prieteni, dacă vătămăm porunca a patra, care stă chiar la rădăcina tuturor celorlalte 
porunci, atunci noi vătămăm onoarea lui Dumnezeu şi poruncile lui Dumnezeu. Ea nu a fost niciodată 
desfiinţată şi dacă noi o vătămăm, Dumnezeu va aduce blestemul asupra noastră ca naţiune, pentru că El a 
spus lămurit poporului Său din vechime că îi va pedepsi pentru profanarea zilei Sale de Sabat. Şi de aceea, 
dragi prieteni, noi ca naţiune nu ne putem permite să stricăm această poruncă. De aceea, ce trebuie să facem, 
este să dăm un exemplu bun tuturor popoarelor lumii în privinţa Sabatului American; să le dăm un exemplu al 
Sabatului Creştin; să le dăm exemplul Sabatului aşa cum l-a poruncit Dumnezeu. 

Un prinţ păgân, care cândva a vizitat-o pe regina Victoria, şi-a arătat dorinţa ca Regina să-i dezvăluie 
secretul măreţiei formei de guvernământ. Regina Victoria a trimis după o Biblie, şi înmânându-i-o a zis: ‚Aici 
se află secretul măreţiei naţiunii noastre.’ Şi secretul măreţiei noastre ca naţiune este Biblia care este 
înscăunată în toate legile cu privire la Sabat. Aceasta este fundamentul legilor noastre.” Din discursul Rev. 
F.A. McCarret, în faţa Camerei Comitetului, cu privire la Târgul Internaţional, Ianuarie 11, 1893. 

Citesc aceste declaraţii ca exemple de argumente care au fost prezentate Comitetului pentru a convinge 
Congresul să rămână statornic în poziţia în care guvernul a fost plasat. 

Acum, fraţilor, vă aduceţi aminte că în seara trecută am citit un text care urma să rămână în faţa noastră 
timp de o săptămână. Acum vreau să citesc un alt pasaj legat de acelaşi subiect. Iată-l: „Fraţilor şi surorilor, 
aş vrea să mai pot spune ceva care să vă trezească în faţa importanţei acestui timp, şi a semnificaţiei 
evenimentelor care se desfăşoară acum în faţa noastră. Vă atrag atenţia asupra mişcărilor agresive care au loc 
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acum, pentru restrângerea libertăţii religioase.” 
Acest lucru îl vom studia în seara aceasta. Şi întrucât eu, cu ajutorul Domnului, voi prezenta în faţa 

voastră lucruri reale, aş dori ca voi să fiţi la fel de dornici cum este Domnul, ca să le priviţi şi să le vedeţi, 
pentru a putea vedea şi înţelege gândurile Lui în această privinţă. 

Fără îndoială că există în această sală oameni care au fost de faţă acum trei ani, când mi-a fost dat un 
subiect, care se numea, cred, „Criza prezentă.” Cei care au fost de faţă îşi vor aminti că, referindu-ne la 
lucrarea noastră din acel timp, care a fost de a trimite petiţii Congresului şi de a protesta împotriva acelei 
legislaţii, am atras atenţia asupra faptului că aceea era lucrarea noastră la acel timp. Şi anume să facem să 
circule acele petiţii peste tot, în întreaga ţară, pentru ca prin acele mijloace să poată fi trezită mintea populaţiei 
din Statele Unite în faţa acelei probleme, şi să facem ca petiţiile lor să se adreseze Congresului într-o aşa 
abundenţă încât Congresul să poată vedea care era principiul legislaţiei, şi să poată probabil să o respingă. 
Ideea era să prezentăm adevărul în faţa oamenilor prin acele mijloace. Şi vă aduceţi aminte că v-am atras 
atenţia asupra acestui gând: cum că această lucrare va continua doar până când Duminica va fi adoptată, până 
când va fi votată vreo lege Duminicală, şi atunci toată lucrarea noastră în această direcţie urma să fie stopată, 
pentru că nu va mai fi de nici un folos să protestăm ca Congresul să nu facă un lucru pe care deja l-a făcut. 

În această situaţie ne găsim acum. Suntem în această situaţie, la care m-am referit acum trei ani. Din 
dovada care a fost dată seara trecută, se vede clar că guvernul Statelor Unite este acum în mâinile ierarhiei 
religioase, şi nu mai este în mâinile reprezentanţilor poporului. Guvernul, aşa cum l-au fondat părinţii noştri, 
nu mai este, a dispărut în mod iremediabil. Guvernul poporului, format din popor şi pentru popor, s-a dus. 
Autoritatea guvernului obţinută de la popor, exprimată în Constituţie, şi faptul ca guvernul să fie condus 
conform Constituţiei, acestea s-au dus. Constituţia a fost călcată în picioare, iar acum este ignorată. A fost 
ignorată de către Comitet, după cum am arătat în cealaltă zi; de fapt a fost respinsă, fiind ascultată o ierarhie, 
aflată pe poziţie ierarhică şi aducând doar argumente ierarhice. Dacă aşa stau lucrurile - când chiar 
Constituţia este respinsă din faţa şi din consideraţia unui Comitet al Congresului, a cărui singură autoritate 
este doar Constituţia, iar în locul ei este primită această ierarhie - atunci unde s-a dus guvernul? Ştiţi? Unde s-
a dus? (Răspunsuri din audienţă: „În mâinile bisericilor.”) Din extrasele pe care le-am citit seara trecută, se 
poate recunoaşte că Congresul nu a îndrăznit să acţioneze conform cu părerea lor, conform cu principiile pe 
care ei le susţin, de teama a ceea ce vor face bisericile care ar fi creat mai multe probleme şi necazuri naţiunii 
dacă nu s-ar fi acţionat după voia lor. Exact acesta este motivul pe care l-a invocat judecătorul Hammond 
justificând decizia lui, într-un articol care a fost tipărit mai târziu în acelaşi ziar în care a fost tipărită şi 
decizia lui; cum că dacă bisericile cer o legislaţie de acest fel, este bine ca oamenii de stat să le-o acorde, 
întrucât protestanţii sunt oameni luptători, şi dacă nu li se dă ceea ce cer, ei vor produce astfel de necazuri 
naţiunii încât Statul va pieri. Aceasta era ideea lor. Ce se poate spune altceva decât că principiile care animă 
bisericile aşa zis protestante ale Statelor Unite, sunt identice cu principiile papale de la început până la sfârşit? 
Iar motivul pe care ei îl oferă pentru legislaţie este de la început un principiu categoric papal. Rezoluţia pe 
care bisericile au trimis-o Congresului pentru a cere această legislaţie, este după cum urmează: „Am hotărât 
ca prin aceasta să ne promitem nouă şi unii altora ca de azi înainte să refuzăm să votăm pentru a susţine 
pentru orice slujbă sau poziţie de încredere, pe orice membru al Congresului, fie senator sau reprezentativ, 
care va vota pentru vreun ajutor în plus de orice fel pentru Târgul Internaţional, exceptând cele acordate în 
condiţiile numite în aceste rezoluţii.” 

Richard W. Thompson din Indiana, care a fost secretar al Marinei sub administraţia preşedintelui Hayes, a 
spus bine: „A îngădui unei biserici să dicteze dinainte ce să fie sau să nu fie adoptat, aceasta înseamnă a priva 
poporul de autoritatea guvernului pe care ei au hotărât-o a fi în mâinile lor, şi a o transfera unei astfel de 
biserici.” Şi aşa este. Şi din cuvintele pe care le-au rostit, şi din relatările pe care le-am citit seara trecută, 
rezultă ca un fapt de necontestat în faţa lumii că guvernul Statelor Unite nu mai este „un guvern al poporului, 
format din popor şi pentru popor,” aşa cum l-au făcut părinţii noştri, ci este supunerea poporului de către 
biserici şi pentru biserici. Biserica stăpâneşte guvernul; îl are în mâinile ei, îl ţine în mâini şi îşi propune să îl 
ţină aşa. 

Dacă s-a făcut acest lucru, era foarte indicat ca noi şi oricine altcineva, şi toţi oamenii, să ceară să fie 
anulat. Fiind făcut pentru motivele pentru care a fost făcut, Congresul ar fi putut să anuleze acest lucru, ar fi 
putut să-şi deschidă ochii şi să facă pasul înapoi la poziţia pe care o avusese înainte. Congresul ar fi putut să 
anuleze acest lucru, şi să se întoarcă la poziţia pe care o avusese dintâi, iar bisericile ar fi trebuit să depună un 
nou efort pentru a câştiga din nou stăpânirea asupra guvernului. Dar în loc de a da ascultare cererilor 
referitoare la singura bază pe care aveau dreptul să considere orice problemă - baza Constituţiei - ei au respins 
Constituţia şi toate argumentele legate de Constituţie, refuzând pe faţă să le asculte, şi s-au dat în mâinile 
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bisericilor care au întărit aceasta, fixând astfel în legislaţia ţării ceea ce s-a făcut. 
Acesta este de fapt al doilea pas. Când a fost făcut primul pas, pasul următor ar fi putut să fie acela de a 

da înapoi şi de a anula totul. Dar în loc de a face aceasta, ei nu au făcut altceva decât să confirme pasul făcut, 
şi astfel au închis calea de întoarcere. 

Acum, ce mai avem de făcut la Washington? Ce mai putem face la Washington cu petiţii sau cu proteste 
împotriva legislaţiei religioase? Nimic. Acolo nu mai este nici un loc pentru vreo petiţie de-a noastră. Aceasta 
este situaţia de faţă. 

Unii au întrebat: „Dacă va apărea o nouă legislaţie, nu putem să ne trimitem protestele noastre împotriva 
acesteia şi să cerem o audienţă pentru a le susţine?” Care ar fi baza argumentelor noastre? Care ar fi baza 
protestului nostru? Că legislaţia nu este constituţională? Dar Constituţia este călcată în picioare, şi noi vom fi 
primiţi cu răspunsul că legislaţia deja s-a făcut şi de aceea este constituţională. Aşa s-a declarat. Şi dacă o 
astfel de legislaţie este luată ca fiind constituţională, atunci poate urma orice. Când eu le-am prezentat ideea că 
ei ar fi putut să fie înşelaţi de relatările făcute în faţa lor, mi s-a spus: „Argumentul dumneavoastră nu este 
respectuos faţă de Congres.” 

Prezbiter Fifield: Dar dacă o altă lege Duminicală naţională va fi adusă în faţa altui Comitet, nu ar fi 
posibil ca acel Comitet să asculte argumentele constituţionale? 

Prezbiter Jones: Să presupunem că o vor face, dar care va fi forţa acestor argumente? Constituţia a fost 
deja călcată în picioare. Aceasta este o lege neconstituţională. Legislaţia Duminicală în întregime este 
neconstituţională. Şi cu toate acestea a fost făcută. Atunci, care va fi forţa oricărui argument adus pe terenul 
neconstituţionalităţii împotriva oricărei alte legii Duminicale? Unde va fi forţa lui? Nicăieri. 

Puteţi vedea fraţilor, că totul s-a dus. Iar baza, singura bază pe care avem dreptul să protestăm - 
Constituţia - este luată de la noi. Noi avem dreptul să protestăm pe această bază, deoarece Constituţia este 
principiul de guvernământ al lui Dumnezeu. Principiul de guvernământ al Statelor Unite este principiul de 
guvernare dat de Dumnezeu. Iar dacă noi înălţăm Constituţia şi principiile ei ca fiind după planul lui 
Dumnezeu, aşa cum am făcut-o întotdeauna, şi ca fiind principiul cel drept, este pentru că aceasta avem noi de 
făcut. Dumnezeu a dat această Constituţie ca un exemplu pentru toată lumea, şi ca o lumină pentru toată 
lumea, ca fiind principiile corecte de guvernare, şi de aceea avem dreptul să facem apel la ele. 

Ei au vrut ca noi să argumentăm atunci împotriva închiderii Târgului în ziua de Duminică. Dar nu am 
putut face asta. Mai mult, nu puteam argumenta împotriva închiderii pe motivul că Duminica nu este Sabatul 
poruncii a patra; pentru că a argumenta în acest fel ar fi însemnat pur şi simplu să permitem şi să admitem că 
Congresul ar avea propriu-zis încorporată în legislaţie porunca a patra, şi că ei ar fi trebuit doar să recunoască 
ziua poruncii a patra în loc de Duminică, şi atunci nu am mai fi avut nimic de zis. Dar nu putem accepta aşa 
ceva. De fapt noi nu ne putem părăsi poziţia pe care o avem faţă de Constituţie. Când ei ne-au respins pe noi, 
au respins Constituţia. Eu spun mereu că ne aflăm într-o companie deosebită, pentru că fiind respinşi de către 
Comitet în orice argument constituţional, noi ne aflăm în compania Constituţiei Statelor Unite, întrucât pentru 
a ne respinge pe noi, au trebuit să respingă Constituţia. Aceasta este compania noastră. 

Rezultatul acestei probleme este că nu mai putem merge la Washington cum am mers până acum. Sigur că 
oricând va apărea o altă problemă de acest fel, va fi o ocazie potrivită pentru ca noi să ne prezentăm 
principiile în faţa congresmenilor, în acelaşi fel în care prezentăm adevărul în faţa tuturor oamenilor. Dar nu 
mai avem ce face acolo cu petiţii sau cu proteste împotriva legislaţiei religioase. Aceasta s-a dus. Deci, în 
această lucrare care ţine acum de trecut, împotriva cărui lucru trebuia să depunem eforturi? Împotriva a ceva 
ce era făcut sau împotriva a ceva ce se făcea? - Împotriva a ceea ce se făcea. De ce protestam împotriva a ceea 
ce se făcea? Ce am spus noi că se va face? - Unirea bisericii cu statul - formarea chipului fiarei. 

Acum acesta este făcut, şi nu mai avem ce protesta împotriva facerii lui. Dar cu aceasta este terminată 
toată lucrarea noastră? Nu mai avem nimic de făcut în această lume? Nu! Lucrarea noastră nu s-a oprit. Avem 
o lucrare de făcut, dar lucrarea noastră nu mai poate fi făcută aşa cum s-a făcut până acum. Care este lucrarea 
noastră? Să avertizăm împotriva a ceea ce deja s-a făcut. Dar ceea ce s-a făcut este facerea chipului fiarei. 
Atunci, nu ne aduce aceasta faţă în faţă cu solia îngerului al treilea în mod literal? Nu ne aduce aceasta, şi nu 
ne pune în faţa soliei îngerului al treilea la modul ei literal? Nu există altă ieşire decât aceea de a spune solia 
îngerului al treilea aşa cum este ea, împotriva lucrurilor care se fac. Solia îngerului al treilea spune: „Dacă se 
închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână.” Nu ne arată această solie că 
icoana există şi că semnul este înălţat spre a fi primit? 

Repet, noi nu putem protesta împotriva facerii acestuia, pentru că deja s-a făcut. Nu putem merge la 
Congres şi a folosi argumente constituţionale împotriva legislaţiei religioase, nu putem protesta împotriva 
facerii chipului fiarei. Nu putem protesta ca guvernul să nu recunoască Sabatul fals. Acest lucru este făcut, şi 
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este pus în locul Sabatului poruncii a patra, printr-un act hotărât al Congresului. Această acţiune a pus 
guvernul Statelor Unite în mâinile bisericilor. A instituit semnul fiarei drept Sabat al naţiunii şi al întregii lumi, 
şi l-a pus în locul Sabatului poruncii a patra, în cuvinte categorice, în această legislaţie. 

Ce a fost papalitatea? Nu a fost doar unirea bisericii cu statul; aceasta exista şi în păgânism. Papalitatea 
este biserica ce conduce statul, este biserica ce deţine statul şi puterile statului şi le foloseşte pentru a impune 
decrete religioase. Este o realitate vie faptul că guvernul Statelor Unite este acum în mâinile bisericilor aşa-zis 
protestante, şi că acestea se folosesc de guvern pentru a impune o hotărâre bisericească mai presus de toate 
hotărârile guvernului. Aceasta fac acum aceste biserici. Seamănă cu papalitatea? Este la fel cu papalitatea? 
Da! Aşa că, repet, de aceea suntem aduşi în faţa soliei îngerului al treilea. Faptele stau în faţa noastră, şi noi 
suntem puşi în faţa acestei solii ca fiind singura noastră lucrare. 

Dacă trebuie să avem vreo legătură cu probleme publice, trebuie să o avem în alt fel decât până acum; şi 
singurul fel în care putem avea vreo legătură cu aşa ceva este ca pur şi simplu să avertizăm oamenii împotriva 
a ceea ce se face, împotriva primirii sau admiterii a ceea ce se face ca fiind ceva drept. 

Suntem provocaţi să lucrăm în acest fel, şi nu există nici o altă cale. Orice om, de azi înainte, care 
mărturiseşte a lucra sub solia îngerului al treilea, poate să vestească solia, şi nu o poate vesti altfel decât în 
cuvintele în care vorbeşte ea: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei.” 

Dar înainte de 1892 nici unul dintre noi nu am avut dreptul să vorbim aşa şi să avertizăm oamenii 
împotriva închinării în faţa fiarei, pentru că icoana nu era încă făcută. Noi am spus oamenilor că aceasta urma 
să vină, şi când urmau să se facă anumite lucruri, atunci urma să fie făcută icoana, şi atunci urma să fie dată 
avertizarea „Nu vă închinaţi ei”. Aceasta a fost solia noastră, dar acum nu mai este. Acum nu mai putem să le 
spunem acelaşi lucru. Nu mai putem protesta împotriva facerii ei, pentru că s-a făcut. Acum suntem 
constrânşi la o altă lucrare. Repet, nu există altă cale decât de a predica solia îngerului al treilea aşa cum o 
citim: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei.” Dar există un cuvânt care precede solia: „Apoi a urmat un 
alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare.” Ce altceva este aceasta, dacă nu marea strigare a îngerului al treilea 
care vine în acest timp. Nu ne arată acest fapt că atunci când vine timpul ca solia să fie vestită în mod direct, 
aşa cum este scrisă, atunci este timpul marii strigări? Nu ni se spune chiar în cuvintele soliei că atunci când 
solia se vesteşte în lume în cuvintele în care este scrisă, aceasta este marea strigare? Pentru că atunci îngerul 
strigă cu glas tare. 

Acum un alt gând: câte naţiuni ale pământului, în afară de aceasta, au existat până acum, care să nu fi avut 
nici o unire între religie şi stat? Nici una. Câte naţiuni există acum, în care să nu existe o astfel de unire? Nici 
una. Dar unirea între religie şi stat, unirea bisericii cu statul este modul de a lucra al Satanei. Păgânismul a 
fost felul în care a lucrat Satana, şi papalitatea a fost la fel. Iar naţiunea noastră ce este acum? - Chipul 
papalităţii. 

Prin ce instrument a făcut diavolul război împotriva bisericii lui Dumnezeu, atunci când s-a născut 
Hristos? Prin păgânism. Prin ce instrument a făcut el război împotriva bisericii în pustie? Prin papalitate. Prin 
ce instrument face război împotriva rămăşiţei? Prin chipul papalităţii. Vedeţi Apocalipsa 12! Dar până acum 
chipul nu fusese făcut. Acum este făcut. Până acum nu avusese în mâinile sale guvernul Statelor Unite pentru 
a-l folosi împotriva adevărurilor lui Dumnezeu. Acum îl are. Cât din puterea lumii are acum Satana în mâinile 
sale spre a o folosi împotriva bisericii şi a Sabatului lui Dumnezeu? O are pe toată. Nu o are? 

Acum, voi şi eu ne-am angajat, prin ani de mărturisire, că vom sta pentru Sabatul Domnului. Ne-am 
angajat la aceasta. Dar împotriva acestei statornicii pentru Sabat se află orientată orice resursă de putere a 
acestui pământ, având pe Satana drept şef care să mânuiască această putere. Astfel, suntem puşi în faţa 
acestui fapt: dacă ne menţinem poziţia pentru Sabatul Domnului, va trebui să o facem în faţa întregii puteri a 
acestui pământ. Nu reiese de aici că pentru a face aceasta trebuie să avem cu noi o putere mai mare decât 
toată puterea acestui pământ? Poate un om de la sine să stea cu succes împotriva întregii puteri a pământului? 
Nu domnilor! Şi atunci, nu suntem conduşi la faptul că trebuie să avem, lucrând pentru noi, o putere mai mare 
decât toată puterea pe care o poate strânge tot pământul? Atunci, nu este timpul ca acel înger să coboare din 
cer, având o putere mare? 

Acel înger coborând din cer şi adăugându-şi vocea celuilalt, vesteşte marea strigare. De aceea, chiar acum 
suntem în acel timp în care acel înger coboară din cer cu o mare putere, iar nouă nu trebuie să ne fie teamă. 
Fie toată puterea pământului împotriva Sabatului Domnului şi împotriva noastră pentru că stăm pentru el, 
puterea lui Dumnezeu este dată oricui Îi va fi credincios. 

Nu este solia pe care Mântuitorul a dat-o ucenicilor Săi, exact solia care ne este dată nouă? Ei trebuiau să 
meargă în toată lumea şi să predice Evanghelia la orice făptură. Iată solia noastră: Evanghelia veşnică pe care 
să o predicăm „oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.” Apocalipsa 14:6. Este 
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aceeaşi. El le-a spus lor: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” Isus Hristos are pe pământ o 
putere mai mare decât toate puterile pământului. Astfel, dacă Isus ar fi doar pe pământ aşa cum a fost 
odinioară, ar avea mai multă putere decât are tot pământul. „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 
Duceţi-vă.” De ce să mergem? Pentru că El are puterea. 

De aceea, duceţi-vă şi învăţaţi toate neamurile aceste lucruri, şi iată că Eu sunt cu voi. Este? Este El cu noi 
fraţilor? Să nu mai spunem că El va fi cu noi. El nu aşa spune. Să nu mai spunem aşa; în acest fel de a spune 
nu este nici o credinţă. Noi zicem: „El spune: 'voi fi cu voi'.” Şi Îi cerem să fie cu noi, iar apoi ne întrebăm 
dacă este sau nu este cu noi. Dar El spune: „Duceţi-vă; Eu sunt cu voi.” Este cu noi? Să-I mulţumim că aşa 
este. Dacă aveţi greutăţi, lăsaţi-L să vă ajute. Este lucrarea Satanei aceea de a prezenta dificultăţi, pentru a ne 
bara drumul; dar mulţumim Domnului, când Domnul este cu noi, Satana nu ne poate închide drumul. El poate 
să ne pună o Mare Roşie în faţă, şi vom trece prin ea, pentru că Dumnezeu poate să deschidă marea. Domnul 
este cu noi, şi avem nevoie de aceasta căci este mult mai real decât a spune că „va fi cu noi.” Avem nevoie de 
o putere care să fie cu noi în orice moment, lucrând cu noi, în noi şi pentru noi, şi avem nevoie să fim siguri că 
aceasta este reală. Cum putem şti aceasta? El spune că este aşa. Să spunem şi noi la fel. 

Deci sunt două puncte pe care le-am subliniat în aceste gânduri: unul este acela că suntem constrânşi să 
vestim solia îngerului al treilea aşa cum o citim; celălalt este acela că suntem puşi în faţa realităţii că dacă 
rămânem în supunere faţă de poruncile lui Dumnezeu, va trebui să o facem în faţa întregii puteri a acestui 
pământ, şi a Satanei care foloseşte această putere. Aceasta ne conduce la faptul că pentru a rămâne statornici, 
pentru a sta chiar şi un minut, avem nevoie de o putere care este mai mare decât toată puterea pe care o poate 
aduna această lume. Iar binecuvântarea ascunsă aici este în faptul că El spune „Eu sunt cu voi.” Mulţumim 
Domnului. 

Acum un alt gând care cred că se va întinde până la sfârşitul timpului rezervat pentru seara aceasta, iar 
aceste trei puncte vor fi suficiente pentru această seară. Congresul a luat porunca patra şi a făcut din ea baza 
şi motivul pentru această lege Duminicală. Dar a mers şi mai departe. Nu a lăsat porunca aşa cum a dat-o 
Dumnezeu. Nu a lăsat porunca aşa cum este dată în Biblie şi aşa cum apare în înregistrare, nu a lăsat ca 
conducerea Târgului Internaţional, şi fiecare om să o interpreteze după înţelegerea lor. Congresul a mers 
dincolo de aceasta şi a interpretat porunca a patra ca referindu-se la „prima zi a săptămânii, uzual numită 
Duminică,” aceasta fiind „Sabatul creştin,” „Sabatul naţiunii,” şi că această zi trebuie să fie respectată şi 
onorată pentru binele naţiunii şi al lumii prin închiderea Târgului în ziua de Duminică. Atunci pun întrebarea: 
ce este aceasta altceva decât faptul că guvernul Statelor Unite pune Duminica în locul Sabatului poruncii a 
patra, printr-un act clar şi hotărât? 

Să aruncăm o scurtă privire înapoi în timp. Taina fărădelegii lucra în zilele lui Pavel. Apostazia începuse şi 
s-a întins; biserica a adoptat Duminica. Dar a putut ea să oblige pe cineva să o respecte? Nu! A putut ea să 
impună restricţii sau să folosească forţa împotriva celor care voiau să păzească Sabatul Domnului, pentru a-i 
obliga să schimbe Sabatul Domnului cu Duminica, atât timp cât era singură? Nu! Dar ea dorea să oblige 
oamenii să ţină Duminica în locul Sabatului Domnului. Biserica apostată dorea Sabatul Duminical în locul 
Sabatului Domnului şi dorea ca oamenii să îl recunoască pe acesta în locul adevăratului Sabat. Însă aşa ceva 
nu putea să realizeze de una singură. 

Şi ce a făcut atunci pentru a-şi împlini dorinţa? S-a folosit de puterea pământească. A pus stăpânire pe 
puterea Statului. În acel timp, cât din puterea lumii deţinea acel stat? Imperiul Roman era atunci puterea 
mondială, astfel că biserica şi-a însuşit toată puterea lumii şi, cu ajutorul acestei puteri i-a silit pe oameni să 
primească Duminica în locul Sabatului Domnului. Prin acest fapt ea a reuşit să pună în mod hotărât Duminica 
în locul Sabatului Domnului. A fost acest fapt altceva decât desfiinţarea Legii lui Dumnezeu? Ea a luat 
pecetea Legii Sale, inima Legii Sale, cea care îl descoperă pe El, pecetea care arată că El este ceea ce este, 
prin folosirea forţei ea a îndepărtat această pecete şi în locul ei şi-a pus propriul semn. Ea a luat astfel locul lui 
Dumnezeu în minţile oamenilor, şi prin acest act a reuşit în planul ei de a desfiinţa Legea lui Dumnezeu. 
Aceasta a fost fiara. Acest lucru l-a făcut fiara. Noi am predicat în toţi aceşti ani că papalitatea a desfiinţat 
Legea lui Dumnezeu, şi este adevărat. 

Să ne întoarcem acum la timpul nostru şi la problema care se află în faţa noastră. Nu ţin bisericile 
protestante Duminica de un timp îndelungat? Nu se opun ei de mult timp păzirii Sabatului Domnului? Dar ei 
nu au putut sili pe nimeni să ţină Duminica în locul Sabatului poruncii a patra. Într-o anumită măsură, este 
adevărat, puteau impune păzirea Duminicii în unele state. Dar noi ştim, şi ei toţi au mărturisit că toate 
eforturile depuse prin legi de state în această direcţie erau întotdeauna anulate de faptul că guvernul naţional 
era împotriva lor, de aceea unul din marile lor motive pentru eforturile energice de a face ca guvernul naţional 
să se pronunţe pentru Duminică, a fost acela de a face astfel ca legile statale să fie eficace. Astfel, pentru a-şi 
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realiza scopul de a înălţa Duminica împotriva Sabatului Domnului, aceste biserici, aşa zis protestante, au 
trebuit să pună stăpânire pe guvernul Statelor Unite, pe puterea acestui guvern, tot aşa cum, în apostazia 
primară, biserica a pus mâna pe puterea guvernului Roman. Şi acum ea are în mână această putere. Iar prin 
actul clar prin care a obţinut această putere, ea urmăreşte să înlăture Sabatul poruncii a patra şi să pună în 
locul lui Duminica. Atunci, nu au stricat şi ei Legea lui Dumnezeu prin acest act lămurit? Când aceasta s-a 
făcut pentru prima oară, a luat naştere fiara! Iar aceasta ce este? Este chipul ei. Atunci, nu este timpul ca solia 
îngerului al treilea să fie vestită în propriile ei cuvinte? „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte 
semnul ei pe frunte sau pe mână.” 

Ah, şi Domnul ne-a trimis chiar acum acest cuvânt: „Este timpul, Doamne, să lucrezi.” De ce? „Căci ei 
strică Legea Ta.” Psalmul 119:126 (KJV). Nu este aceasta rugăciunea pe care Dumnezeu a pus-o în gura 
noastră în acest timp? Înălţaţi voi această rugăciune? Trăiţi voi zi de zi şi oră de oră în prezenţa acestui adevăr 
teribil că acum este timpul ca Dumnezeu să lucreze dacă trebuie ca integritatea Sa să fie păstrată în faţa 
întregii lumi? Aceasta este o realitate teribilă; este o poziţie înfricoşătoare. Aceasta ne aduce în faţa unei astfel 
de consacrări cum nici unul dintre noi nu am visat vreodată; în faţa unei astfel de consacrări, a unui astfel de 
devotament care ne va ţine în prezenţa lui Dumnezeu cu gândul solemn că „este vremea ca Domnul să lucreze, 
căci ei calcă Legea Ta.” 

Ce este aceasta decât o mărturisire, şi chiar cea mai potrivită mărturisire: „Doamne, ce putem face noi? 
Toată puterea pământului este împotriva noastră. Ce putem face noi împotriva acestei mari mulţimi?” Nu este 
acum rugăciunea lui Iosafat şi rugăciunea noastră? „O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi 
suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi, care înaintează împotriva noastră, şi nu ştim ce să facem, dar 
ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!” Şi ei stăteau „În picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele şi fii 
lor.” (2Cronici 20:12) 

Ce ne-a spus Ioel să facem acum? „Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! Strângeţi poporul, 
ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi pe copii, şi chiar pruncii de la sân! Să iasă mirele din 
cămara lui, şi mireasa din odaia ei! Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar, şi să zică: 
'Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru 
ce să se zică printre neamuri: 'Unde este Dumnezeul lor?’” 

Noi stăm ca dovadă înaintea lumii pentru Dumnezeu, cum că depindem de El, şi că El îşi iubeşte poporul; 
că El se manifestă în numele celor care au inimile legate de El. Fraţilor, am primit din Australia aceste cuvinte 
solemne care ating chiar acest gând. Se află în mărturia întitulată „Criza Iminentă.” Ce spun aceste cuvinte? - 
„Ceva important şi hotărâtor trebuie să aibă loc, şi aceasta cât de repede. Dacă se va întârzia, caracterul lui 
Dumnezeu şi tronul Său vor fi compromise.” Fraţilor, prin neglijenţa noastră, prin atitudinea noastră 
indiferentă punem tronul lui Dumnezeu în pericol. De ce nu poate El să lucreze? Dumnezeu este gata. 
Lucrătorii lui Dumnezeu nu sunt gata? Dacă se va întârzia, „caracterul lui Dumnezeu şi tronul Său vor fi 
compromise.” Este posibil să riscăm onoarea tronului lui Dumnezeu? Fraţilor, pentru Dumnezeu şi pentru 
tronul Său, să nu-I mai stăm în cale. Singurul fel în care nu-L vom mai împiedica este prin a fugi la El. Acesta 
este singurul fel de a ne da la o parte din drumul Lui, şi la aceasta ne cheamă El acum. 

Aceasta este situaţia. Ni s-a dat această rugăciune. O, dacă Dumnezeu ne-a dat această rugăciune, în ce 
măsură o vom prezenta pe aceasta şi pe noi înşine înaintea lui Dumnezeu, încrezători şi cu toată inima? El ne-
a dat rugăciunea, El ne-a spus cuvântul: „Este vremea ca Tu, Doamne, să lucrezi, căci ei strică Legea Ta.” 

Şi acum altceva: dacă am avea nevoie de altceva pentru a fi siguri că aşa stau lucrurile, iată cuvântul care 
a fost citit Sabatul trecut, din ultima scrisoare care ne-a sosit din Australia: 

„Fraţilor şi surorilor, aş vrea să pot spune ceva care să vă trezească la importanţa acestui timp, la 
semnificaţia evenimentelor care au loc în faţa noastră. Vă atrag atenţia asupra mişcărilor agresive care se fac 
acum pentru restrângerea libertăţii religioase. Memorialul lui Dumnezeu a fost smuls, şi în locul lui un Sabat 
fals este pus înaintea lumii.” 

Nu urmează să fie smuls. Ci „a fost” smuls de la locul lui. Mărturia care ni s-a dat iarna trecută, anul 
trecut pe vremea aceasta, ne-a spus că se va face o mare mişcare „pentru a înălţa Sabatul fals.” Iar acum? 
„Memorialul lui Dumnezeu a fost smuls şi în locul lui un Sabat fals este pus înaintea lumii.” 

Cât de repede se împlineşte cuvântul lui Dumnezeu în aceste zile! O scrisoare mărturiseşte că anumite 
lucruri „vor fi,” iar următoarea scrisoare spune că „sunt.” O scrisoare ne spune din partea Domnului că se fac 
eforturi pentru „a face” anumite lucruri; scrisoarea următoare ne spune din partea Domnului, că acele lucruri 
„s-au făcut.” 

Fraţilor, nu vom sta noi ca oameni responsabili, gata să răspundem de îndată cuvântului lui Dumnezeu? Nu 
mai este timp de a zăbovi nici măcar o clipă. Fraţilor, să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima. Acele 
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mărturii pe care fratele Prescott le-a citit în ora trecută, care ne-au adus în faţa gândului de a-L căuta pe 
Dumnezeu pentru a primi Spiritul Său cel Sfânt - sunt dovada acestei lucrări, a acestei solii, şi a orice altceva 
ce se întâmplă în faţa noastră! Atunci acel text pe care l-am citit seara trecută, nu este valabil şi acum?: „Cei 
care vor vedea ce este gata să vină în curând asupra noastră prin ceea ce se face în faţa noastră, nu se vor mai 
încrede în invenţii omeneşti, şi vor simţi că Spiritul Sfânt trebuie să fie recunoscut, primit şi prezentat în faţa 
oamenilor.” 

Citesc acum fraza completă: „Memorialul lui Dumnezeu a fost smuls şi în locul lui un Sabat fals este pus 
înaintea lumii. În timp ce puterile întunericului stârnesc elementele de jos, Domnul Dumnezeul cerului Îşi 
trimite puterea de sus pentru a face faţă urgenţei, trezindu-şi agenţii Săi vii ca să înalţe Legea cerului. Acum, 
chiar acum este timpul să lucrăm în ţările străine, întrucât America, ţara libertăţii religioase, se va uni cu 
papalitatea în lucrarea de forţare a conştiinţei oamenilor pentru a onora Sabatul fals.” 

Nu pentru a „institui” Sabatul fals, ci pentru a onora Sabatul fals, care a fost instituit, şi care este pus în 
faţa lumii. 

Acest cuvânt ne-a fost trimis în data de 30 August 1882: după ce se citează Scriptura din Apocalipsa 3, 
spune următoarele: „'Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel 
voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui dacă nu te pocăieşti'. Poporul ales al lui Dumnezeu şi-a 
pierdut dragostea dintâi. Fără aceasta toată mărturisirea lor de credinţă nu va salva nici un suflet de la moarte. 
Să presupunem că atenţia va fi întoarsă de la orice diferenţă de opinie, şi că vom acorda atenţie sfatului 
Martorului Credincios. Când poporul lui Dumnezeu îşi va umili sufletul înaintea Lui, căutând individual 
Spiritul Său cel Sfânt cu toată inima, se va auzi de pe buze omeneşti o astfel de mărturie ca cea relatată în 
Scriptură - „după aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a 
luminat de slava lui.” Vor fi feţe strălucind de dragostea lui Dumnezeu, vor fi buze atinse de focul sfânt, 
spunând: 'Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curăţă de orice păcat'.” 

Fraţilor, fie ca aceste cuvinte să iasă de pe orice buză din această sală, la această conferinţă, în această 
biserică, înainte ca această conferinţă să se încheie. Nu ne-a luminat Dumnezeu destul calea? Nu ne-a luminat-
o destul în mijlocul evenimentelor care au loc în faţa noastră, şi în faţa cărora nu ne putem închide ochii? Să 
ne deschidem ochii şi inimile şi să invităm pe Domnul să intre, să le ia cu totul în stăpânire şi să ne folosească 
după plăcerea Sa. 
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PREDICA NR. 4 
 
Se ridică o întrebare! Ar putea Statele în mod logic să refuze să cadă de acord cu hotărârea Curţii 

Supreme, arătând relaţia constituţiei naţionale faţă de religie? 
Prezbiter Jones: Nu! Statele nu au de ce să facă aşa ceva. Curtea Supremă este cea care a căzut de acord 

cu Statele. Şi aceasta deja s-a făcut. Aici e necazul. 
Voi începe în seara aceasta citind Apocalipsa 14:9. „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas 

tare: 'Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână'.” Nu e nevoie să 
mai prezint nici o altă dovadă în această seară ca să vă arăt că suntem în timpul în care acest verset este 
împlinit, ci mă voi referi numai la punctele pe care le-am menţionat seara trecută. După cum am arătat seara 
trecută, trei puncte distincte ne conduc la acesta unul singur. Şi anume la avertizarea pe care trebuie să o dăm 
lumii. Şi nimeni nu poate vesti solia îngerului al treilea fără a o vesti exact aşa cum este scrisă. Care este 
consecinţa ignorării soliei, aşa cum reiese din acest verset? Vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat. 
Atunci care este următorul lucru ce va avea loc? Vreau să spun, în împlinirea acestei profeţii, care este 
următorul lucru pe care îl aşteptăm? (Audienţa: „Mânia lui Dumnezeu!”) Da! 

Acum am ajuns în timpul marii strigări, nu-i aşa? Această parte a profeţiei este atinsă. Suntem în timpul 
chipului fiarei. Am ajuns la această parte; această profeţie este împlinită. Sigur că, în lucrările chipului fiarei 
există multe lucruri care trebuie să se împlinească, dar toate aceste lucruri - persecuţii, minuni înşelătoare, etc. 
- sunt doar consecinţa a ceea ce s-a făcut; sunt doar faptele şi cuvintele chipului fiarei care este deja făcut. Nu 
trebuie să aşteptăm vreo altă mare mişcare, remarcabilă, însoţită de minuni, în legislaţie sau în guvern, spre a 
împlini această parte a profeţiei, pentru că icoana este făcută. Aceasta s-a împlinit. Ce se va întâmpla în viitor, 
în legislaţie, în conflicte, în răzmeriţe şi războaie, împreună cu tot răul care va veni, sunt doar rezultatul şi 
consecinţa inevitabilă a acestui fapt. Atunci, conform acestei profeţii, care este următorul lucru care se află în 
faţa noastră? Apocalipsa 14:9,10. (Audienţa: „Mânia lui Dumnezeu.”) Da! 

Aş putea pune întrebarea în alt fel, pentru a face problema ceva mai clară. Mai există vreo legislaţie, vreo 
mişcare specială a acestui guvern, pe care trebuie să o aşteptăm ca împlinire a acestei profeţii în legătură cu 
facerea chipului fiarei? Ce am căutat noi să vedem tot timpul? Am căutat să vedem legislaţia - să vedem când 
se face o anumită mişcare sau ceva anume în cadrul sau de către guvern, care să producă icoana fiarei. În 
această direcţie erau îndreptaţi ochii noştri tot timpul. Dar acum, mai căutăm să vedem aceasta împlinindu-se? 
(Audienţa: „Nu!”) Adevărat! Acum, această icoană fiind făcută, nu există în ea tot ce ţine de icoana fiarei? 
Tot ce va veni de acum înainte legat de icoana fiarei şi de lucrarea ei, este altceva decât consecinţa a ceea ce 
există acum? Tot ceea ce va face icoana, nu există în icoană de la facerea ei? Atunci, dacă tot ceea ce va veni 
de acum înainte legat de chipul fiarei este cuprins în cea ce s-a făcut, care este următorul mare subiect aflat în 
cuvintele soliei? (Audienţa: „Cele şapte plăgi.”) Da! Următoarea apariţie din această profeţie care urmează 
lucrării icoanei fiarei, sunt cele şapte plăgi. 

Puneţi acum laolaltă cele trei lucruri. Noi am căutat să vedem făcându-se chipul fiarei, apoi ultimele şapte 
plăgi, iar apoi venirea Domnului. Chipul fiarei a fost făcut, nu? Venirea Domnului este în viitor. Dar cele 
şapte plăgi sunt între aceste două evenimente. Atunci, care este următorul mare eveniment remarcabil în istoria 
acestei lumi, a omenirii şi a mântuirii? Cele din urmă şapte plăgi. Aşa stând lucrurile, trebuie să ne gândim 
foarte serios unde trăim. La fel de serios trebuie să ne gândim cum trăim. 

Cineva din audienţă: Este necesar să se amendeze Constituţia? 
Prezbiter Jones: Constituţia nu! Nu, noi nu mai avem Constituţie. A fost pusă de o parte. În mod clar a fost 

înlăturată. Nu o mai putem folosi de acum încolo. Ce ar putea să facă un amendament, mai mult decât s-a 
făcut? Nu vedeţi că s-a înlăturat Constituţia? Ce ar putea să mai facă cineva cu un amendament? 

Dar ideea pe care am vrut să o aduc în faţa voastră este că următorul mare şi remarcabil eveniment în 
istoria acestei lumi şi în lucrarea de mântuire, este cel despre care se vorbeşte aici în text. Acesta ne este arătat 
în acest context. Priviţi-l din nou! Noi trebuie să avertizăm lumea: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, 
şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână.” Aceasta este avertizarea pe care trebuie să o vestim. Dar, ce 
anunţă avertizarea? (Audienţa: „Vinul mâniei lui Dumnezeu.”) Ce este vinul mâniei lui Dumnezeu? (Audienţa: 
„Cele şapte plăgi.”) Apocalipsa 15:1. Nu reiese de aici că cele şapte plăgi sunt următorul lucru după 
avertizare? Că avertizarea se va sfârşi cu cele şapte plăgi? Iar noi, acum, suntem în timpul în care avertizarea 
începe cu glas tare, în propriile ei cuvinte. Atunci, ceea ce începe acum, şi lucrarea care este acum în mâinile 
noastre, nu se va încheia prin a ne aduce faţa în faţă cu cele şapte plăgi? (Audienţa: „Da domnule!”) Când va 
fi încheiată lucrarea de avertizare, unde ne vom afla? (Audienţa: „La revărsarea plăgilor.”) 
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Sunteţi convinşi că aşa stau lucrurile? Sunteţi convinşi că cele şapte plăgi sunt următorul lucru care va veni 
după ce ducem lumii avertizarea? (Audienţa: „Da domnule!”) Dacă mergem să vestim această avertizare, nu 
este în natura lucrurilor că trebuie să o facem datorită plăgilor care sunt gata să cadă asupra celor pe care îi 
avertizăm? Şi că noi înşine trebuie să fim credincioşi acestei solii pe care o vestim dacă vrem să fim apăraţi 
când vor cădea plăgile despre care vorbeşte solia? Cine vor fi ocrotiţi în acel timp? Cei care au 
„acoperământul Celui Atotputernic” asupra lor. Iar acest acoperământ al Celui Atotputernic este 
acoperământul despre care vorbeşte profetul Isaia, când zice: „Mă bucur în Domnul, şi sufletul meu este plin 
de veselie în Dumnezeul meu; căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu haina neprihănirii, ca pe 
un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei.” Isaia 61:10 (KJV). 
Acesta este acoperământul pe care Dumnezeu îl îmbracă peste poporul Său, care ocroteşte pe oricine de mânia 
lui Dumnezeu, acum şi pentru veşnicie. Aveţi această haină a neprihănirii? 

Încă ceva legat de aceasta. Noi trăim în perspectiva unei alte realităţi cutremurătoare, şi anume că, dacă 
solia pe care urmează să o vestim nu este primită, aceasta va atrage după sine consecinţele îngrozitoare ale 
revărsării vinului mâniei lui Dumnezeu; astfel că atunci când solia se încheie, îi urmează mânia lui Dumnezeu. 
Am spus că trăim în prezenţa acestei realităţi. Iar lucrarea care urmează să ne aducă pe toţi faţă în faţă cu 
această realitate, aşa cum am raportat aici, a început acum. De aceea, nu va da aceasta o putere reformei 
sanitare cum nu a mai avut până acum? Când a fost dată reforma sanitară poporului lui Dumnezeu, a fost 
definită ca ceea ce va pregăti poporul pentru luarea la cer. Aceasta este însemnătatea reformei sanitare. Acesta 
este rolul de bază, cel mai mare rol pe care Dumnezeu a intenţionat să-l dea reformei sanitare, şi anume să 
pregătească poporul Său pentru luarea la cer. Dar noi trebuie să trecem prin cele şapte plăgi înainte de a fi 
luaţi la cer, iar dacă sângele unui om este necurat şi plin de materii rele, va fi în stare să treacă prin acel timp, 
când aerul va fi infectat de miasme? Cu adevărat că nu va putea.  

Aceasta ne aduce faţă în faţă cu nişte experienţe mai solemne decât până acum. Şi cu un adevăr mai 
solemn. O mulţime de întrebări solemne ne-au fost deja prezentate. Şi, fraţilor, mai există o mulţime care vor 
fi puse de acum încolo. Suntem în cel mai solemn timp pe care l-am văzut vreodată. Să ne gândim la aceasta! 

Să ne gândim la subiectele care au fost prezentate deja în diferitele lecţii care ne-au fost date, la gândurile 
cercetătoare şi la experienţele solemne din mărturisirea noastră religioasă cu care suntem confruntaţi. Aş vrea 
să ştiu cum este cu putinţă vreodată ca cineva dintre noi să aibă aceste experienţe fără a avea pe Isus Hristos 
în plinătatea Lui? Aş vrea să-mi spună cineva. (Audienţa: „Nu putem.”) Sigur că nu putem! De aceea fraţilor, 
să-L primim înăuntrul nostru în toată plinătatea Lui cât mai repede posibil. Avem nevoie de El în orice 
moment, şi fiecare lecţie care va urma, va scoate la iveală mai mult şi mai mult din nevoia noastră după El. 

Acum, întrucât există două puncte pe care vreau să le prezint în această seară, voi schiţa prin acestea lecţia 
suplimentară pe care ne-o dă subiectul plăgilor. 

Când cade prima plagă, ea cade asupra oamenilor care „Aveau semnul fiarei şi se închinau icoanei ei.” 
Apocalipsa 16: 1-2; este vorba chiar de acei oameni cărora le este dată solia de avertizare. Apoi plăgile 
urmează una după alta în succesiune directă, până la a şasea, în timpul căreia spiritele rele adună pe 
„împăraţii pământului întreg pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.” Apocalipsa 
16:14-16. Acest război se desfăşoară până când vine Mântuitorul, căci „am văzut fiara şi pe împăraţii 
pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost 
prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care amăgise pe 
cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei.” Apocalipsa 19:11.19,20. În acel timp îngerul al 
şaptelea varsă potirul lui în văzduh, şi din Templu, din scaunul de domnie iese un glas zicând: „S-a isprăvit!” 
Apoi urmează fulgere, glasuri, tunete şi un mare cutremur de pământ, aşa de mare cum, de când este omul pe 
pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare. Toate ostroavele fug şi munţii nu se mai găsesc. Cerul se strânge ca 
o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele se mută de la locurile lor. Apocalipsa 
16:17,18,20; 6:14. Iar Domnul va nimici fiara şi icoana ei cu suflarea gurii Lui, şi le va prăpădi cu arătarea 
venirii Sale. 2 Tesaloniceni 2:8. Iar ceilalţi, care nu au luat parte la războiul Armaghedonului, „au fost ucişi 
cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal.” Apocalipsa 19:21. Sabia Celui ce stă pe cal este 
strălucirea venirii Domnului. 

Deci evenimentele care sunt legate direct şi inseparabil de sfârşitul lumii, sunt evenimentele care urmează 
lucrării la care suntem acum totalmente provocaţi. Aceasta este acum realitatea vie. 

Fraţilor, credeţi că cele şapte plăgi vin la fel cum a venit şi icoana fiarei? (Audienţa: „Da domnule!”) 
Spuneţi sincer. (Audienţa: „Da domnule!”) Am căutat să vedem când va veni icoana fiarei. A venit! Acum ce 
urmează? Cele şapte plăgi. Credeţi că vine sfârşitul lumii, cu cele şapte plăgi, la fel cum este sigur că icoana 
fiarei este făcută? (Audienţa: „Da domnule!”) Credeţi că vine sfârşitul lumii atunci când vin cele şapte plăgi? 
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(Audienţa: „Da”) Fraţilor, aceste lucruri au o însemnătate pentru noi chiar acum. 
Vom lăsa acum acest subiect şi vom aborda altul referitor la guvernul nostru; care trebuie să fie 

consecinţele, şi care doar pot fi aceste consecinţe, a ceea ce a făcut guvernul; care sunt consecinţele chiar 
pentru guvern. 

Să începem cu Fapte 17:26,27. Pavel atrage atenţia oamenilor asupra lui Dumnezeu, şi spune: „El a făcut 
ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe faţa pământului; le-a aşezat anumite vremi şi a pus 
hotare locuinţei lor.” Deci Dumnezeu este Cel care a făcut ca oamenii din această naţiune să locuiască pe faţa 
pământului şi El este Cel care a pus anumite hotare locuinţei lor, stabilind spaţiul pe care să-l ocupe această 
naţiune. Şi, de asemenea, a rânduit o perioadă de timp acestei naţiuni. Pentru ce a făcut aceasta? Următorul 
verset spune: „Ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe 
de fiecare din noi.” Ca ei să-L caute şi să-L găsească în mod întâmplător? Nu! În aceasta nu este nimic la 
întâmplare. Dacă îl vor căuta, atunci ce se va întâmpla? Îl vor găsi. Oricine Îl caută, Îl va găsi. 

În capitolul 4 din Daniel citim că Dumnezeu stăpâneşte peste împărăţiile oamenilor şi le dă în stăpânirea 
cui doreşte El. Planul lui Dumnezeu privitor la popoare este ca acestea să Îl caute. De aceea, când un popor Îl 
respinge pe Dumnezeu, care mai este rostul lui? Nici unul. Dar, va respinge Dumnezeu vreun popor atât timp 
cât acel popor îl mai caută? Nu! Va distruge El un popor atât timp cât în el mai există oameni care caută pe 
Domnul? Nu va face aşa ceva! Nu a făcut-o înainte de potop. Nici în cazul Sodomei şi Gomorei. Dacă ar fi 
găsit în Sodoma şi în Gomora zece oameni care L-ar fi căutat pe Domnul, nu ar fi distrus aceste oraşe. Dar nu 
a găsit astfel de oameni. 

Când Dumnezeu i-a făcut făgăduinţa lui Avraam, a zis: „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o 
ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită, şi o vor apăsa greu timp de patru sute de ani. Dar pe neamul căreia îi 
va fi roabă, îl voi judeca Eu: şi pe urmă va ieşi de acolo cu mari bogăţii. Tu vei merge în pace la părinţii tăi; 
vei fi îngropat după o bătrâneţe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici; căci nelegiuirea Amoriţilor 
nu şi-a atins încă vârful.” Geneza 15:13-16. A pus Dumnezeu hotare locuinţei lor? Da! Pentru ce a făcut-o? 
Ca ei să-L caute pe Domnul. Atât timp cât mai era vreo posibilitate ca ei să-L caute pe Domnul, ei rămâneau 
în locul în care îi pusese Dumnezeu. Iar Domnul nu a voit să dea ţara lui Avraam, prietenul Lui, şi nici 
seminţei lui Avraam, atât timp cât acolo mai existau oameni care să-L caute pe Domnul. Poporul lui 
Dumnezeu nu putea să intre în stăpânirea acelui teritoriu din cauză că nelegiuirea Amoriţilor nu ajunsese încă 
la vârf. Dar când nelegiuirea Amoriţilor a ajuns la culme, atunci ei nu mai aveau nici un rost ca să mai existe. 

Dacă Dumnezeu întemeiază un popor pe pământ cu scopul că acesta să-L caute pe Domnul, iar acesta nu-
L caută, atunci ce rost mai are să rămână pe pământ? A-l lăsa să mai rămână pe pământ însemna doar a lăsa 
să se perpetueze nelegiuirea, pentru că nu mai erau de nici un folos. Astfel că Domnul, în acel moment, şi-a 
adus poporul în acea ţară şi i-a scos afară pe Amoriţi. El a spus poporului Său să nu facă ce au făcut Amoriţii 
ca nu cumva ţara să-i arunce afară aşa cum îi aruncase şi pe amoriţi. Dar poporul Său a făcut tocmai lucrurile 
pe care Dumnezeu le spusese să nu le facă. Iar ţara i-a expulzat şi Dumnezeu i-a dat în mâinile împăratului 
Babilonului. 

Dumnezeu a întemeiat imperiul Babilonului cu un anumit scop. A pus hotare locuinţei lor cu un anumit 
scop. Care era acest scop? Ca ei să caute pe Domnul. Nebucadneţar a căutat pe Domnul în timpul vieţii sale şi 
a vestit slava Domnului, onoarea Domnului şi existenţa Lui, tuturor popoarelor de pe pământ. Astfel, în 
Daniel capitolul 4, el face următoarea declaraţie: „Am găsit cu cale să fac cunoscut ce a făcut Cel Prea Înalt 
faţă de mine.” Şi a povestit experienţa lui. Să citim ce cuprinde această proclamaţie: 

„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 Prea Înalt 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!” 

Dumnezeu a spus despre Nebucadneţar că El i-a dat toate ţinuturile de jur împrejur şi toate popoarele, ca 
acestea să-i slujească lui, fiului său şi fiului fiului său, până va veni şi vremea ţării lui, şi atunci? O vor 
supune neamuri puternice şi împăraţi mari. (Ieremia 27:7). Dumnezeu a hotărât dinainte timpul acordat 
Babilonului, cât şi hotarele imperiului său, iar când a venit şi vremea lui, atunci neamuri puternice au supus 
Babilonul. 

Lui Nebucadneţar i-a urmat fiul său, apoi nepotul său. Şi, în loc ca Belşaţar să-L caute şi să-L onoreze pe 
Domnul, a luat vasele de aur şi de argint din Casa Domnului şi a băut din ele la ospăţul său ordinar, întorcând 
astfel cu totul spatele lui Dumnezeu. În acest fel, la ce Îi mai folosea lui Dumnezeu existenţa sa şi a poporului 
său? La nimic! În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om şi au scris pe perete în faţa ochilor 
împăratului. Iar înţelesul cuvintelor scrise era: „Dumnezeu ţi-a numărat zilele domniei şi i-a pus capăt. Ai fost 
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cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor. Împărăţia ta va fi împărţită şi dată Mezilor şi Perşilor.” 
Astfel Domnul i-a ridicat pe Mezi şi pe Perşi. Aceştia L-au căutat pe Domnul? 
Dumnezeu l-a chemat pe nume pe Cir, înainte ca acesta să se fi născut. Cir nu-L cunoştea pe Dumnezeu. 

Dar Domnul a zis: „Eu te chem pe nume, înainte ca tu să Mă cunoşti.” Iar Cir L-a găsit pe Domnul, şi a făcut 
cunoscut Numele Său tuturor popoarelor. Profetul lui Dumnezeu din Babilon i-a arătat lui Cir cuvântul lui 
Dumnezeu şi iată care a fost reacţia lui Cir. Ezra 1:1-2 „În cel dintâi an al lui Cir, împăratul perşilor, ca să se 
împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit spiritul 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.” 

Cir l-a găsit pe Dumnezeu, şi L-a făcut cunoscut tuturor popoarelor de pe pământ. Aceasta s-a făcut şi 
înainte de Cir. Lui Belşaţar i-a urmat Dariu. Citim în Daniel 6:26,27 ce a făcut Dariu: „Poruncesc ca, în 
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.” 

Aceasta este o vestire superbă a lui Dumnezeu, a slavei Sale şi a puterii Sale. Seamănă cu vorbele spuse 
chiar de Daniel. Deci, Mezii şi Perşii L-au căutat pe Dumnezeu şi L-au găsit. Dar, deschideţi acum la Daniel 
capitolul 11, de unde citim: „În anul dintâi al lui Dariu, Medul, eram şi eu (adică îngerul Gabriel) la el, ca să-l 
ajut şi să-l sprijin. Acum îţi voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi trei împăraţi în Persia. Cel de-al 
patrulea va strânge mai multă bogăţie decât toţi ceilalţi; şi când se va simţi puternic prin bogăţiile lui, va 
răscula totul împotriva împărăţiei Greciei. Dar se va ridica un împărat viteaz, care va stăpâni cu mare putere, 
şi va face ce va voi. Şi cum se va întări, aşa se va sfărâma împărăţia lui, şi va fi împărţită în cele patru vânturi 
ale cerurilor.” 

Aceasta este Grecia. Citim acum din Daniel 10:20: „Ştii pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă 
lupt împotriva căpeteniei Persiei; şi când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei.” Îngerul urma să rămână 
în prezenţa împăraţilor Persiei atât timp cât putea să-i susţină, iar când ei urmau să meargă atât de departe 
încât să nu-L mai caute pe Dumnezeu, îngerul urma să plece. Iar odată ce îngerul s-a dus, s-a dus şi Persia. În 
locul ei s-a ridicat Grecia. Dar pentru ce a întemeiat Dumnezeu împărăţia Greciei? Ca ei să-L caute pe 
Domnul. Citiţi acum în capitolul 8, versetele 21-23: „Ţapul însă este împărăţia Greciei, şi cornul cel mare 
dintre ochii lui, este cel dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt, sunt patru 
împărăţii, care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârşitul stăpânirii lor, 
când păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un alt împărat fără ruşine şi viclean.” 

După cum se vede aici, un popor cade din cauză că nelegiuirea lui ajunge la culme, iar păcătoşii umplu 
măsura nelegiuirilor lor atunci când se pun împotriva lui Dumnezeu. Din cauză că se umple măsura nelegiuirii 
lor, în cele din urmă vine o altă împărăţie. Puteţi vedea că mecanismul întregii probleme este cuprins în acest 
verset, şi anume că Dumnezeu întemeia popoare ca acestea să-L caute pe Domnul, iar dacă refuză să o facă, şi 
Îi întorc spatele, ceea ce urmează este că acel popor va părăsi scena lumii. Nu mai există loc pentru el. 

Naţiunea care a urmat Greciei a fost Roma. Şi Hristos a venit în zilele Romei, iar Evanghelia lui Hristos a 
fost predicată Romei, deşi aceasta a fost coruptă în mod îngrozitor. Iar apoi această Evanghelie a lui Hristos a 
fost mărturisită doar ca o formă exterioară de către o biserică apostată, care a pus stăpânire pe puterea 
guvernului Roman pentru a obliga oamenii să recunoască religia romană, pentru a sili oamenii să nu se supună 
lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat apoi cu guvernul Roman? A fost măturat de pe faţa pământului. 

Cât de rea a fost starea guvernului în zilele lui Tiberiu, cât de rea a fost în zilele lui Claudiu, şi în zilele lui 
Nero, totuşi Dumnezeu a predicat Romei Evanghelia, şi a adus o mulţime de suflete la lumina şi cunoştinţa 
Evangheliei Sale. Până şi lui Nero personal i-a fost predicată Evanghelia de două ori de către Pavel, şi au fost 
deschise în faţa lui bogăţiile cerului. Dar când Evanghelia a fost pervertită, şi a fost făcută doar o mantie care 
să ascundă nelegiuirea; şi când, în loc ca Dumnezeu să fie căutat cu adevărat, au fost pervertite chiar 
mijloacele pe care Dumnezeu le oferea pentru mântuire - ce mai putea să facă Dumnezeu pentru un astfel de 
popor? Evanghelia este singurul mijloc pe care îl are Dumnezeu pentru a salva pe cineva. Dar când Evanghelia 
este luată şi folosită doar ca o mantie pusă peste ticăloşie, cum poate Dumnezeu să salveze pe cineva care o 
foloseşte în acest fel? În această situaţie nu este nimic care să-L lege pe om de Dumnezeu. 

Când s-a făcut aceasta în Imperiul Roman prin puterea unei biserici apostate, cum se mai putea ca acesta 
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să mai dăinuiască? Trebuia să fie ştearsă de pe pământ. Iar acum, naţiunea noastră a fost prinsă captivă în 
acelaşi fel de nelegiuire. În faţa noastră se află o apostazie. Bisericile s-au întors de la Dumnezeu, şi au pus 
stăpânire pe puterea acestui guvern. Acesta s-a vândut lor şi acum obligă oamenii să-L dezonoreze pe 
Dumnezeu. Atunci, care este următorul lucru sortit acestei naţiuni? (Audienţa: „Distrugerea.”) Da! Dar, 
înainte ca Domnul să aducă această distrugere, El trimite o solie oricărui om care vrea să fie salvat. Care este 
solia? (Audienţa: „Solia îngerului al treilea.”) Da! Atunci nu ne aduce aceasta din nou faţă în faţă, fără cale de 
întoarcere, cu acest unic gând, cum că solia îngerului al treilea, aşa cum o citim, este singura solie care trebuie 
vestită sub soare; şi aceasta trebuie vestită pentru a salva orice persoană care va fi salvată din ruina care 
atârnă peste această naţiune devotată care a fost prinsă în cursă şi dusă în captivitate de către o biserică 
apostată aşa zis protestantă? 

Aşadar, sfârşitul lumii este ceea ce urmează. Nu ne aflăm noi chiar acum, în mijlocul lucrurilor pe care 
trebuie să le predicăm, să le susţinem, care ne înfăşoară şi ne privesc pe noi, zi de zi şi oră de oră, împreună cu 
evenimentele care aduc sfârşitul lumii? Este greu fraţilor să-i facem pe oamenii din lume să vadă aceste 
lucruri? Este greu să facem ca oamenii din lume să vadă ce s-a întâmplat cu naţiunile care au dispărut de-a 
lungul istoriei? Este greu să facem lumea să vadă că s-a făcut o unire a bisericii cu statul, şi că biserica a dus 
în robie guvernul Statelor Unite? E greu să-i facem să vadă asta? Vă spun fraţilor, că dacă mergem cu puterea 
lui Dumnezeu şi le arătăm faptele concrete aşa cum se află în faţa noastră, şi le spunem ce va rezulta din 
aceste fapte, aceasta îi va pune pe gânduri. 

Fraţilor, există mai multă putere, există mai multă putere de convingere, există mai multă putere de a mişca 
omul în declaraţia limpede, prin credinţă în Dumnezeu, şi în consecinţele acestor lucruri puse ca fapte literale 
în faţa oamenilor, decât în tone de argumente. Dacă noi mergem cu aceste lucruri care se petrec sub ochii 
tuturor oamenilor, şi le atragem atenţia asupra lor, şi le arătăm ce se află în viitor, spunându-le în teamă de 
Dumnezeu şi prin harul şi puterea Lui pe care ni le dă, ce va veni - spunându-le faptele reale, cu seriozitate şi 
devotare faţă de Dumnezeu - arătându-le că noi personal credem aceste lucruri, atunci va fi mai multă putere 
de convingere decât în tone de argumente care să susţină probleme de doctrină. Deci, să predicăm solia aşa 
cum este astăzi. 

Acum un alt gând. Dumnezeu a avut o biserică în lume, şi un popor în timpurile de demult. Hristos a venit 
la acea biserică şi la acel popor. Le-a predicat Evanghelia lui Dumnezeu, descoperită în principiile ei vii - 
taina lui Dumnezeu, Dumnezeu cu oamenii, Dumnezeu în trup, Dumnezeu în om nădejdea slavei. El le-a 
descoperit toate acestea, dar ei nu au vrut să-L primească şi L-au respins. Ei au vrut să-L omoare şi L-au 
acuzat de blasfemie în faţa lui Pilat. Dar Pilat nu putea să judece în această problemă de ofensă adusă de 
blasfemie, deoarece aceasta era doar o ofensă împotriva Legii Iudaice. Astfel că Pilat a spus: „Luaţi-L voi şi 
judecaţi-L după Legea voastră.” Dar ei au răspuns: „Noi avem o Lege, şi după legea noastră, El ar trebui să 
moară.” Însă ei nu puteau să-L condamne la moarte fără o hotărâre din partea imperiului Roman. Pilat a 
întrebat: „Ce să fac cu El?” Ei au răspuns: „Răstigneşte-L.” Pilat: „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” Ei au 
răspuns: „Noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul!” 

Afirmând aceasta, nu au respins ei pe Domnul în mod absolut, şi nu s-au unit cu Cezarul? Ei au trebuit să 
se unească cu Cezarul pentru a putea face împotriva adevărului lui Dumnezeu, ceea ce nu au putut face altfel. 
Când ei au întors spatele lui Dumnezeu, respingându-L în mod deliberat, şi alegându-l pe Cezar drept împărat 
al lor, aliindu-se astfel puterii pământeşti împotriva puterii lui Dumnezeu, atunci ce mai putea să mai facă 
Dumnezeu pentru ei ca popor, ca biserică, şi ca naţiune? Nimic. Au existat indivizi în naţiune, au existat 
indivizi în biserică care s-au temut de Dumnezeu şi nu au luat parte la aceasta; dar aceştia, reprezentanţii 
naţiunii, reprezentanţii bisericii, ei au făcut-o. Ei personal s-au unit, şi prin ei au unit naţiunea şi biserica, cu 
Cezarul, făcând naţiunea şi biserica să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Astfel că Dumnezeu nu mai putea să 
mai facă nimic pentru ei ca biserică sau ca naţiune. Tot ce putea să facă înainte de ruina ei absolută şi 
iremediabilă, era să cheme afară pe oricine voia să-L primească. El a trimis solia Sa, Evanghelia Sa, acelor 
oameni, în acele zile, şi mulţi au ieşit din acea biserică apostată la cunoştinţa lui Dumnezeu. El a scos afară un 
popor care să-I poarte Numele. Prin Evanghelia pe care Hristos a trimis-o bisericii apostate, oamenii au fost 
strânşi în afara ei pentru a fi salvaţi, iar apoi li s-a dat avertizarea să fugă atunci când întregul sistem urma să 
fie distrus. 

Apoi predicarea Evangheliei s-a răspândit în lume, însă existau aceste profeţii - „Taina fărădelegii a şi 
început să lucreze” şi „se vor ridica din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricate, căutând să 
tragă pe ucenici de partea lor.” În Romani 1:8 ni se spune că credinţa originală a bisericii din Roma era 
„vestită în toată lumea.” Tot la fel, când a apostaziat, ea a devenit renumită în toată lumea. Biserica apostată 
s-a opus Sabatului Domnului şi era hotărâtă să-L distrugă, să pună în locul lui Sabatul fals, dar nu putea face 
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aceasta cu de la sine putere; pentru a-şi realiza planul ce trebuia să facă? Trebuia să se unească cu Cezarul. 
La fel cum a făcut biserica Iudaică pentru a-L înlătura pe Isus Hristos, Domnul Sabatului, la fel a făcut 
biserica apostată pentru a înlătura Sabatul. Aceasta a făcut-o să fie Taina, Babilonul cel Mare. Apoi se spune 
despre ea: „Pe frunte purta scris un nume: Taină, Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi spurcăciunilor 
pământului.” Aceasta este biserica Romei. 

Apoi a avut loc Reforma. Dumnezeu a chemat oamenii afară din Roma, prin Luther şi alţii. Dar fiecare 
dintre aceste biserici s-au unit cu Cezarul, după exemplul mamei, oriunde au avut ocazia să o facă, cu 
excepţia bisericii baptiste din Rhode Island. Toate celelalte s-au unit cu Cezarul după exemplul mamei, 
devenind astfel fiicele ei. Apoi s-a ridicat această nouă republică, care, prin totala ei separare a bisericii faţă 
de orice este legat de stat, a stabilit o nouă ordine a lucrurilor, care este singura ordine de lucruri prescrisă de 
Domnul pentru forma de guvernământ. Astfel, prin principiile ei fundamentale şi constituţionale, această 
naţiune a exclus orice unire a oricărei biserici cu statul. Această ordine a durat până în 1892. Dar în anul 1892 
bisericile aşa zis protestante din Statele Unite au urmat exemplul apostaziei originare din biserica Romei. Şi, 
pentru a îndepărta Sabatul Domnului şi pentru a înălţa în locul lui Sabatul fals, aceste biserici s-au unit cu 
puterea pământească, cu împărăţia oamenilor - cu Cezarul. Ei au întors spatele Domnului; au părăsit pe 
Domnul şi s-au unit cu un altul; s-au întors de la puterea lui Dumnezeu şi şi-au pus încrederea în puterea 
oamenilor şi a guvernului pământesc. Aceste biserici aşa zis protestante ale Statelor Unite au întors spatele 
Domnului, şi s-au unit cu Cezarul la fel cum au făcut biserica Iudaică şi biserica Romei înaintea lor; şi au 
făcut-o din aceleaşi motive şi cu acelaşi scop. Şi atunci? Aceasta le face cu siguranţă fiice ale Babilonului, la 
fel cum prima mare apostazie a făcut din Roma, Babilonul Mamă. Până şi ei spun aceasta. „Biserica Catolică, 
Mama noastră a tuturor,” şi „Biserica Episcopală Protestantă, frumoasa fiică a unei frumoase mame,” acestea 
sunt cuvintele publicate de către un important ziar prezbiterian, într-un articol scris cândva de un „Doctor al 
Divinităţii;” şi nici unul dintre ei nu a negat aceasta după cât am auzit şi am văzut eu. 

Ei spun aceasta şi aşa este. Până acum aceste biserici nu se uniseră cu puterile pământului. Ei au umblat pe 
multe căi rele, au făcut multe lucruri care nu erau în armonie cu Evanghelia; erau căzuţi de la Hristos. Dar o 
femeie poate să-şi părăsească bărbatul şi totuşi să nu se unească cu alt om; încă mai este speranţă ca ea să se 
întoarcă la soţul ei. Dar când ea se uneşte cu un altul, atunci ce se întâmplă? Ea s-a dus cu totul; ea este cu 
adevărat o adulteră; ea nu mai poate fi adusă înapoi. Deşi ei au rătăcit departe de Hristos, totuşi nu s-au unit 
cu un altul până în 1892. Atunci ei s-au unit în mod deliberat cu un altul; cu guvernul Statelor Unite, şi au pus 
stăpânire pe puterea acestei naţiuni. Ei au făcut din acest guvern soţul lor, dependenţa lor, şi sursa de ajutor în 
locul Domnului. Nu sunt aceste biserici la fel de real apostate ca şi biserica papală când a făcut acelaşi lucru? 
Nu este completă echipa Babilon mamă şi fiice? A cui este mamă? A „curvelor şi spurcăciunilor pământului” 
(Apocalipsa 17:4,5), şi aşa sunt fiicele - aşa este spus despre ele şi nici una dintre ele nu face excepţie. 

Ce urmează mai departe? „După aceea, am văzut coborându-se 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 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 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! Pentru că 
păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până la cer; şi Dumnezeu şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.’” 

Luaţi aminte la plaga a şaptea: „Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de 
domnie, a ieşit un glas tare, care zicea „S-a isprăvit!” Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare 
cutremur de pământ, aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare. 
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.” 

Unde ne aflăm noi, urmând acest fir? Ce urmează să vină asupra Babilonului? Judecăţile lui Dumnezeu. 
Deci, prin lucrarea directă a soliei noastre, după ce lucrarea noastră în acest sens va fi încheiată, ceea ce 
urmează sunt cele şapte plăgi. 

Urmând firul roşu al istoriei purtării lui Dumnezeu cu naţiunile, naţiunea noastră se află astăzi exact în 
acea poziţie în care s-au aflat celelalte naţiuni ale lumii când au întors spatele lui Dumnezeu şi au refuzat să-L 
mai caute. Noi ştim ce s-a întâmplat cu ele. Cum a venit ruina peste acele naţiuni, la fel şi pe această naţiune o 
aşteaptă ruina. Şi influenţa acestei naţiuni atinge toată lumea. 

De aceea, când va veni ruina peste această naţiune, ea va veni de asemenea peste întreaga lume. Dacă 
aceste biserici care ar fi trebuit să cheme oamenii şi popoarele să-L caute pe Domnul, au urmat exemplul 
apostaziei, au părăsit pe Domnul şi au învăţat pe oameni să depindă de puterile pământeşti, atunci ce rost mai 
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au ca să mai rămână în lume? Nici un rost. Atunci ce atârnă asupra bisericilor? Distrugerea, prin judecăţile lui 
Dumnezeu. Dar există oameni ai lui Dumnezeu în ele, şi înainte de căderea şi ruina finală, Dumnezeu îi va 
chema pe aceştia afară. Dar ceea ce îi cheamă afară este solia îngerului al treilea, marea strigare a îngerului al 
treilea. În ce timp ne aflăm fraţilor? Suntem în timpul marii strigări! Lăsaţi ca glasul cel tare să fie auzit! 

Deci în seara aceasta am urmat trei fire, la fel de distincte ca cele trei de seara trecută, care ne duc fără 
încetare la solia îngerului al treilea aşa cum este scrisă. 

Voi citi un pasaj care ţine de cel pe care l-am citit seara trecută: „Când poporul lui Dumnezeu îşi umileşte 
sufletul în faţa Lui, căutând fiecare individual Spiritul Său cel Sfânt cu toată inima, se va auzi de pe buze 
omeneşti o astfel de mărturie ca cea reprezentată în Scriptură: 'După aceea, am văzut coborându-se din cer un 
alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui'.” 

Îl citesc acum pe celălalt care se leagă direct de acesta: „Isus tânjeşte să acorde în mare măsură înzestrarea 
cerească poporului Său. Se înalţă zilnic rugăciuni, la Dumnezeu, pentru împlinirea făgăduinţei, şi nici una 
dintre rugăciunile înălţate în credinţă nu este pierdută. (Se înalţă zilnic rugăciuni. Rugăciunile voastre sunt 
printre ele?) Hristos s-a înălţat la cer, luând robia roabă, şi dând daruri oamenilor. Când, după înălţarea lui 
Hristos, Spiritul Sfânt a coborât după făgăduinţă, ca un vânt puternic, umplând întregul loc în care erau 
strânşi ucenicii, care a fost efectul? Mii au fost convertiţi într-o zi. Am fost învăţaţi, şi aşteptăm, că un înger 
va coborî din cer, că pământul va fi luminat de slava lui. Atunci vom privi o mulţime de suflete similară cu cea 
despre care se mărturiseşte în ziua Cincizecimii. 

Dar acest înger nu vine vestind o solie moale şi paşnică, ci cuvinte menite să tulbure inimile oamenilor în 
profunzimea lor. Acest înger este reprezentat ca strigând cu glas tare şi zicând: ‚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.’ ‚Ieşiţi din mijlocul ei poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei.’ 
Suntem noi gata cu adevărat, ca agenţi umani, să cooperăm cu instrumentele divine în a face să răsune solia 
acestui înger puternic care urmează să lumineze pământul cu slava lui?” 

Unde ne aflăm? În marea strigare a soliei îngerului al treilea. Această solie îngerească urmează să fie 
vestită, să cheme poporul lui Dumnezeu afară din Babilon. Dar îngerul coboară din cer având o putere mare. 
Atunci nu suntem puşi faţă în faţă cu nevoia noastră după această putere pe care trebuie să o avem, să fim 
îmbrăcaţi cu putere de sus, cu puterea care este adusă de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu? Nu suntem în 
această situaţie? (Audienţa: „Da domnule!”) Atunci, fraţilor, să rămânem pe această poziţie. Să rămânem aici, 
cerând această putere şi depinzând în întregime de ea atunci când va veni. 
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PREDICA NR. 5 
 

Cred că unii încep să fie puţin nedumeriţi pentru că nu au făcut ceea ce am căzut de acord în prima seară 
să facem, sau alţii nu au ajuns aici la timp, ca să fie de acord cu aceasta. În prima seară, după cum ştiţi, ne-am 
înţeles să rămânem lângă acel text din Scriptură, şi să recunoaştem că este adevărat că „dacă cineva crede că 
ştie ceva, încă nu ştie nimic aşa cum ar trebui să ştie.” Unii, care probabil au venit după ce au început aceste 
lecţii, şi alţii care nu şi-au adus aminte să rămână lângă acest text, au început să spună: „Toate aceste lucruri 
pe care le-aţi prezentat sunt clare; dar nu văd cum se vor potrivi cu anumite lucruri pe care le-am susţinut 
înainte.” 

Nu vă fie teamă nici un pic. Dacă aceste lucruri sunt clare - şi ei spun că sunt - atunci priviţi la ele. Dacă 
sunt noi - nu încercaţi să puneţi vin nou în burdufuri vechi. Tuturor celor care cred că aceste lucruri sunt noi, 
vă spun: nu încercaţi să puneţi vin nou în burdufuri vechi. Nu se poate face aşa ceva. Nu vă preocupaţi de 
ceea ce aţi crezut înainte. Nu vorbesc la întâmplare despre toate aceste lucruri. Ştiu ce spun, şi ştiu şi alte 
lucruri pe lângă acestea. Dacă aţi crezut corect înainte, atunci ce am prezentat se va potrivi; iar dacă nu aţi 
crezut drept, ar trebui să nu se potrivească. Să studiem împreună aceste lucruri. Am adus în faţa voastră 
materiale care nu sunt fapte reale? (Audienţa: „Nu!”) 

Textul pe care îl studiem în această săptămână este acela cu care am început. Vor mai apărea pe parcurs şi 
alte lucruri pentru care nu am ales nici un text; dar în această săptămână studiem acest text: „Cei ce vor vedea 
ce va veni în curând peste noi, prin ceea ce se pune la cale în faţa noastră, nu se vor mai încrede în invenţii 
omeneşti, şi vor simţi că Spiritul Sfânt trebuie să fie recunoscut, primit şi prezentat în faţa oamenilor.” 

Am înaintat destul de mult în a vedea ce se face în faţa noastră şi unele din lucrurile ce vor veni în curând 
peste noi. Să folosim ce avem cât putem mai bine, şi restul îşi va purta de grijă când va veni. 

În seara aceasta voi prezenta un alt studiu, urmând acelaşi fir - ceea ce se face în faţa noastră. Voi atrage 
doar atenţia asupra faptelor - lucruri pe care le puteţi vedea, şi lucruri pe care le poate vedea orice om din 
lume care citeşte evenimentele zilnice, obişnuite, aşa cum apar în ziarele zilnice ale lumii. Voi le puteţi vedea, 
şi oricine altcineva le poate vedea. Am prezentat în aceste lecţii referitor la ceea ce se face în faţa noastră, ceva 
pe care să nu-l poată vedea oricine? (Audienţa: „Nu!”) Le putem spune ceea ce va veni peste noi. S-ar putea 
ca ei să nu creadă ceea ce va veni în curând, dar ei nu se pot opri să nu vadă ce se face în faţa lor. 

Acum patru ani am fost numit să scriu un articol pentru săptămâna de rugăciune, pe tema „Lucrarea şi 
starea noastră prezentă.” În acesta am menţionat unele dintre lucrurile la care m-am referit seara trecută; dar 
vă reţin atenţia asupra acestui gând special, pentru studiul nostru din această seară. Iată-l: „Sub Constituţia 
noastră în felul în care este, totala separare între biserică şi stat, şi libertatea religioasă deplină asigurată prin 
aceasta, au fost o lumină de far a progresului pentru toate naţiunile timp de o sută de ani. Principiul american 
al libertăţii şi drepturilor omului au avut o influenţă irezistibilă asupra altor naţiuni din toate părţile 
pământului. Acesta este principiul original al protestantismului, care este de fapt principiul enunţat de Hristos: 
ca oamenii să dea Cezarului doar ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. 

Împotriva acestui principiu, papalitatea a susţinut în mod constant că nici un stat nu poate exista fără o 
alianţă cu biserica, şi că de fapt statele există doar cu sprijinul bisericii şi pentru biserică. Este adevărat că 
principiul american nu a fost adoptat în toată limpezimea lui de nici o altă naţiune. Dar totuşi influenţa lui este 
de nespus în întoarcerea minţilor oamenilor de la influenţa teoriei papale. Dar chiar acum, când celelalte 
naţiuni în nedumerirea lor caută să obţină sprijinul Romei, papalitatea se foloseşte de acest avantaj pentru a 
reafirma teoria papală, şi pentru a pretinde că aceasta este o recunoaştere a corectitudinii teoriei ei din partea 
conducătorilor şi a guvernatorilor. 

Având în vedere acestea, chiar în acest timp, de fapt chiar în acest an, 1888 - (Aici se menţionează 
amendamentul constituţional propus şi Legea Duminicală Naţională, care se aflau în faţa ţării, propuse de 
către senatorul Blair, şi prin care trebuiau să fie recunoscute creştinismul ca religie a naţiunii şi Duminica 
drept Sabat, după cum urmează:) Dacă se fac aceste lucruri, influenţa pe care o vor avea în favoarea 
papalităţii va fi inestimabilă. Atunci se va spune că această naţiune, care a avut atât de mari pretenţii pentru 
libertatea religioasă, şi care a fost pusă ca model pentru guvernele pământeşti, a fost obligată să inverseze 
ordinea care s-a presupus a fi lumină, şi să adopte principiile pe care biserica le-a susţinut tot timpul. 

Astfel, după cum această naţiune a fost un model al libertăţii, o lumină şi un progres pentru toate celelalte 
naţiuni, când principiile ei vor fi inversate, când libertatea şi drepturile omului vor fi negate, când naţiunea se 
va întoarce la principiile papalităţii din Evul Mediu, şi vor fi readuse persecuţiile împotriva conştiinţei, reacţia 
din partea celorlalte naţiuni va fi de aşa fel încât va confirma şi va preamări în măsură infinită pretenţiile şi 
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puterea papalităţii. 
Şi astfel va fi împlinită Scriptura: ‚Toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia ale căror nume n-a 

fot scris în cartea vieţii.’ În acest fel se va da din nou putere papalităţii ca să facă război cu sfinţii lui 
Dumnezeu, aşa cum arată Scriptura: ‚Cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit, până când a venit Cel 
Îmbătrânit de zile şi judecata a fost dată sfinţilor Celui Prea Înalt, şi a venit vremea când sfinţii au luat în 
stăpânire împărăţia.’ Dan. 7:21,22. KJV” 

Nu am găsit atunci acest pasaj, pe care îl voi citi acum din cartea lui Schaff „Biserica şi statul.” Dr. Philip 
Schaff, fiind în Europa, fiind născut european, trăind până la maturitate în Europa, fiind licenţiat al 
Universităţilor Europene, şi înţelegând problemele europene mai bine decât orice altă persoană din Statele 
Unite, şi apoi stabilindu-se aici şi înţelegând într-o măsură considerabilă problemele Statelor Unite, scrie astfel 
în cartea sa „Biserica şi statul în Statele Unite” la p.83: „În concluzie, trebuie să rezumăm pe scurt influenţa 
sistemului american asupra ţărilor străine şi a bisericilor lor. În cadrul prezentei generaţii principiul libertăţii 
religioase şi al egalităţii, cu o relaxare corespunzătoare a legăturii de unire dintre biserică şi stat, a făcut un 
progres ferm şi irezistibil printre ţările de frunte ale Europei, şi a fost întrupat în mod mai mult sau mai puţin 
clar în constituţiile scrise... Lucrarea plină de succes a principiului libertăţii religioase în Statele Unite a 
stimulat acest progres fără vreo intervenţie oficială. Toţi apărătorii principiului voluntariatului (în susţinerea 
bisericilor şi a religiei) şi al separării bisericii şi statului în Europa arată spre exemplul acestei ţări ca fiind cel 
mai puternic argument practic al lor.” 

Prezbiter Lewis Johnson: Ştim că aşa este în Scandinavia. 
Prezbiter Jones: Da! Faptul este cunoscut în toată Europa. Dar ceea ce trebuie să ştim este că aşa este în 

această ţară, şi că aceasta este influenţa pe care ţara noastră a răspândit-o; şi trebuie să ştim aceasta pentru a 
vedea care va fi influenţa ţării noastre acum, când a întors foaia şi când urmează o altă cale. 

Iată o declaraţie pe care a făcut-o în 1871 Dr. Schaff referitor la principiile papalităţii, în legătură cu 
Imperiul Germanic: „Tratatul de la Westphalia din 1648 a confirmat drepturile egale ale celor două biserici 
care au fost în conflict. Dar papa nu a consimţit niciodată nici măcar la această limitată tolerare, şi va protesta 
întotdeauna împotriva ei. Bula papală din 1864 condamnă toleranţa religioasă printre cele optsprezece erezii 
ale secolului. Biserica Romei nu recunoaşte nici o altă biserică, şi nu poate să o facă în mod consistent. Ea nu 
cunoaşte graniţe geografice şi naţionale, şi strânge totul în jurul centrului comun al Vaticanului 'locţiitor al lui 
Dumnezeu pe pământ'. Ea trebuie să se supună desigur, în caz de forţă majoră, dar o face protestând.” p. 
91,92 

După cum vedeţi, din aceasta reiese că principiile papalităţii sunt în directă opoziţie cu principiile 
Constituţiei Statelor Unite. 

Voi citi câteva pasaje în continuare, referitor la principiile papale. Citesc dintr-o carte a lui Gladstone şi 
Schaff întitulată „Roma şi noua modă în religie,” p. 113. Aici se declară ca fiind o eroare şi condamnat de 
papa a spune că: „Orice om este liber să îmbrăţişeze şi să mărturisească religia pe care o crede el ca fiind 
adevărată, călăuzit de lumina raţiunii.” 

Aceasta este condamnată ca eroare de către biserica Romei; dar aceasta este doctrina guvernului Statelor 
Unite; aceasta este doctrina Constituţiei Statelor Unite. 

O altă eroare condamnată de către Roma este a spune că: „Biserica nu are puterea de a se folosi de forţă, 
sau de vreo putere temporară, fie direct fie indirect.” p. 115. 

Această afirmaţie este condamnată ca eroare de către biserica catolică. Dar aceasta este doctrina 
Constituţiei Statelor Unite. Este un principiu fundamental al guvernului Statelor Unite, cum că bisericile nu au 
nimic de a face cu treburile guvernului. 

O altă afirmaţie condamnată de către papalitate ca eroare este a spune că „biserica ar trebui să fie separată 
de stat şi statul separat de biserică.” p. 123. 

Toate acestea sunt condamnate ca erori de către biserica catolică. Dar toate acestea exprimă chiar doctrina 
Constituţiei Statelor Unite, aşa cum cei care au făcut-o au întemeiat-o şi au intenţionat ca ea să fie. Şi nimic 
nu ar putea să arate mai clar opoziţia care se află între principiile Constituţiei guvernului Statelor Unite şi cele 
catolice. 

Iată un alt text pe care îl voi citi. Este vorba de declaraţia lui Leo XIII din 1891, privitor la care este 
autoritatea bisericii şi care este dreptul ei. Pagina 868 din „Cele două Republici.” El scrie întregii lumi despre 
condiţia clasei muncitoare şi despre dificultăţile existente între muncă şi capital, guverne şi muncitori, etc., şi 
spune: „Biserica este cea care proclamă prin Evanghelie acele învăţături prin care conflictul poate fi închis, 
sau cel puţin făcut mai puţin amar; biserica îşi foloseşte eforturile nu doar pentru a lumina mintea, ci şi pentru 
a direcţiona prin preceptele ei viaţa şi purtarea oamenilor; ... şi hotărăşte în problemele decisive ca pentru 



 41

aceste scopuri să recurgă, în măsura şi gradul corespunzător, la ajutorul legii şi al autorităţii statului.” 
Aceasta este ultima doctrină a bisericii papale, expusă oficial, care, ca şi celelalte, se află în directă 

opoziţie cu doctrina Constituţiei Statelor Unite aşa cum este scrisă, şi aşa cum a fost intenţionată să fie, nu 
cum a fost înţeleasă de către Curtea Supremă, în 29 Februarie 1892. 

În acest fel, influenţa pe care acest guvern a avut-o asupra celorlalte naţiuni, a fost de a le îndepărta de 
papalitate, de a le îndepărta de doctrina papalităţii. Şi, după cum s-a exprimat Dr. Schaff, această influenţă a 
fost „fermă şi irezistibilă.” Dar acum, prin hotărârea Curţii Supreme din 29 Februarie 1892, şi prin legislaţia 
Congresului prin care s-a recunoscut şi s-a stabilit Duminica drept Sabat creştin, guvernul Statelor Unite a 
inversat ordinea. Constituţia a fost dispreţuită şi călcată în picioare. Guvernul Statelor Unite se află, în această 
seară, în mâinile ierarhiei bisericeşti care, pentru a-şi împlini scopul, şi-a unit mâinile cu papalitatea în 
caracter. 

Iar acum, cu referire la influenţa pe care acest fapt îl va avea asupra celorlalte naţiuni, daţi-mi voie să 
citesc din această mărturie care se află în Nr. 1 din Buletin la p. 16. Această mărturie atinge această problemă 
care se află în faţa noastră în această seară, iar Domnul ne spune care este consecinţa inversării ordinii 
originale a lucrurilor în cadrul guvernului: „Întrucât America, ţara libertăţii religioase, se va uni cu papalitatea 
în forţarea conştiinţei oamenilor spre a onora Sabatul fals, popoarele din orice ţară de pe glob vor fi conduse 
să urmeze exemplul ei.” 

Fraţilor, cât de departe va ajunge influenţa acestei naţiuni, acum când este întoarsă spre rău? Va ajunge la 
orice naţiune de pe glob. Ce face prin această întoarcere naţiunea americană? Face chipul fiarei. Având în 
vedere aceste fapte, celelalte lecţii ne-au pus faţă în faţă cu vestirea soliei în cuvintele ei şi în termenii expreşi 
ai ei. Cât de departe va fi dusă această solie? Oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. 
Deci dacă această naţiune, prin întoarcerea pe care a făcut-o, va conduce orice popor de pe glob pe drumul 
rău, de fapt înapoi la principiile papalităţii, atunci este timpul ca solia îngerului al treilea să ajungă la orice 
naţiune de pe glob. 

Aceasta este solia astăzi. Sunteţi gata să mergeţi? Aceasta fiind solia, şi ea urmând să fie dusă, nu reiese de 
aici că fiecare mărturisitor al soliei trebuie să fie tot timpul gata să meargă până la marginile pământului, când 
Dumnezeu îl cheamă să meargă? Influenţa naţiunii noastre este spre a conduce orice naţiune de pe glob înapoi 
la papalitate. Lucrarea soliei îngerului al treilea este de a avertiza împotriva închinării în faţa papalităţii şi a 
icoanei ei, care duce lumea înapoi la papalitate. La fel cum această influenţă atinge orice naţiune de pe glob, 
tot la fel această avertizare trebuie să fie dusă oricărei naţiuni de pe glob. Atunci, orice om care dă înapoi în 
faţa chemării lui Dumnezeu de a merge oriunde pe glob, este necredincios responsabilităţii pe care ne-a dat-o 
Dumnezeu în solia îngerului al treilea. Aceasta ne pune din nou faţă în faţă cu o astfel de consacrare cum nu a 
mai fost niciodată printre adventiştii de ziua a şaptea. Ne aduce faţă în faţă cu o astfel de consacrare încât 
căminul, familia, proprietăţile, totul este predat în mâinile lui Dumnezeu, pentru a-I permite să ne cheme şi să 
ne trimită pe noi sau mijloacele noastre pe care le avem acolo unde doreşte, şi să facă ceea ce alege să facă cu 
noi. Sunteţi gata? Nu este acum timpul să fim gata? 

Prezbiter C.L. Boyd: Da, toţi suntem gata, frate Jones! 
Prezbiter Jones: Bun! Dar acesta este un aspect la care trebuie să medităm. Am fost constrâns să spun 

astăzi unui frate, în timp ce vorbeam cu el, că aceste lucruri, aşa cum sunt la ora actuală, aduc o încercare mai 
mare decât oricând, asupra credinţei noastre reale, efective. Pentru că această stare ne face pur şi simplu să 
stăm faţă în faţă cu noi înşine, şi să ne spunem nouă înşine, sedimentând ca o convingere, faptul real că cele 
şapte plăgi vor veni în foarte scurt timp; că noi lucrăm în vederea acestui fapt; că venirea Domnului urmează 
celor şapte plăgi; şi că venirea Domnului este sfârşitul lumii. Iar după mine, a sta în faţa mea însumi, şi a-mi 
spune astfel de lucruri - aceasta pune pe om în mişcare. Am văzut că pe mine m-a pus în mişcare, şi atunci 
fraţilor, tot ce pot spune este: lăsaţi să fim mişcaţi! Eu nu pot fugi de aceasta. Şi nu aş vrea chiar dacă aş 
putea. Căci aceasta pune în mişcare vigoarea credinţei omului; aceasta este realitatea. Aşadar, fraţilor, lăsaţi-o 
să ne atragă, până când ne atrage cu totul în afara „eu”-lui, şi ne atrage complet în Isus Hristos. 

„Întrucât America, ţara libertăţii religioase, se va uni cu papalitatea în forţarea conştiinţei oamenilor pentru 
a onora Sabatul fals, popoarele din orice ţară de pe glob vor fi conduse să urmeze exemplul ei. Poporul nostru 
nu este nici pe jumătate treaz spre a face tot ce este în puterea lor, cu facilităţile care le stau la îndemână, 
pentru a extinde în lume solia de avertizare. Trebuie să fie construite noi biserici, să fie organizate noi adunări. 
Lăsaţi ca lumina să strălucească în toate ţinuturile şi tuturor popoarelor.” 

Sper ca fratele Robinson să obţină ceea ce a cerut pentru a desfăşura lucrarea în Londra; şi sper că sora 
White va obţine ceea ce cere pentru a se zidi acea biserică în Australia; şi fratele Chadwick să obţină ceea ce 
cere pentru ceea ce cere, şi oricine să obţină tot ceea ce cere pentru acest scop. Cât timp proprietăţile noastre 



 42

vor mai fi bune la ceva, dacă cele şapte plăgi vor cădea în curând? Cât vor valora ele atunci? La ce vor mai fi 
ele de folos când vor cădea cele şapte plăgi? Care va fi folosul lor? 

Aici este punctul culminant. Când începem să spunem aceasta dintr-o convingere reală, şi să stăm faţă în 
faţă cu realitatea ca realitate, anume că cele şapte plăgi urmează într-adevăr să vină în curând şi că Domnul va 
veni imediat la sfârşitul lor, aceasta va pune în mişcare toată vitalitatea credinţei noastre. Aceasta va scoate 
afară ce este în noi. Dacă cineva are o încredere reală în această solie, va descoperi toate aceste lucruri. 

Şi vor exista o mulţime de mijloace. Nu sunt câtuşi de puţin îngrijorat cu privire la mijloace. Dacă 
adventiştii de ziua a şaptea care au mijloace nu se consacră Domnului şi nu îngăduie ca El să deţină mijloacele 
lor, Domnul va găsi mijloace în altă parte. El va ridica pe alţii. Fraţilor, este cel mai rău lucru ce se poate 
întâmpla unui adventist de ziua a şaptea care are mijloace, ca Dumnezeu să treacă pe lângă el şi să găsească 
pe altcineva care va da tot ceea ce este nevoie. Un adventist de ziua a şaptea lăsat să-şi slujească lui însuşi este 
cel mai rău dintre oamenii acestei lumi. Am ajuns într-o poziţie în care Dumnezeu are nevoie de noi ca să 
folosească tot ceea ce avem. Şi dacă noi credem aceasta, mijloacele noastre şi noi înşine vom fi puşi în folosul 
Său. Iar lucrarea Lui va fi făcută repede, iar apoi nu vom mai avea nevoie de mijloace. Aceasta este situaţia 
actuală. 

Această formă de guvernare, aşa cum a fost, a atras naţiunile după ea, departe de papalitate. Acest guvern, 
aşa cum este, le trage pe toate după sine, înapoi la papalitate. Şi papalitatea ştie aceasta. Şi ştiind, lucrează în 
vederea acestui ţel şi îşi întinde - am vrut să spun degetele - dar nu, îşi întinde braţele şi începe să folosească 
guvernul în propriile ei interese. Tot protestantismul din Statele Unite, şi toate aceste biserici care au depus 
eforturi pentru legea Duminicală, sunt astăzi doar o unealtă în mâinile papalităţii. 

Câţi dintre dumneavoastră aţi văzut un teatru de păpuşi? (Mulţi din adunare ridică mâna.) Acele figurine 
care se mişcă înainte şi înapoi, care sar în sus şi în jos şi se răsucesc încolo şi încoace în faţa cortinei, sunt 
manipulate de către cineva care se află în spatele cortinei. Voi nu îl vedeţi pe acel cineva. Exact ca acele 
păpuşi care se mişcă acolo, aşa sunt astăzi acele biserici protestante în mâinile papalităţii. Ea este dedesubt; ea 
stă în spatele cortinei; ea trage sforile; ea conduce rolurile. Aceşti protestanţi, în orbirea lor cred că fac lucruri 
mari de la ei înşişi, dar ei nu sunt decât nişte păpuşi în mâinile papalităţii, lucrând după dorinţele ei asupra 
guvernului, şi prin acest guvern asupra întregii lumi. 

A sosit timpul să le spunem că aşa stau lucrurile. Dar când se vesteşte solia care le spune că aşa stau 
lucrurile, le va spune că „a căzut Babilonul,” şi că ei trebuie să iasă afară din el pentru a scăpa de plăgi. Iar 
când sunt chemaţi afară din Babilon, unde se pot duce? Toată lumea se află sub controlul papalităţii - cu 
excepţia soliei îngerului al treilea, mulţumim Domnului! Aceasta nu va fi niciodată sub controlul papalităţii! 
Domnul fie lăudat! Toată lumea se află sub controlul papalităţii şi al principiilor ei. Dar când oamenii sunt 
chemaţi afară de sub acest control, unde pot doar să se refugieze? În solia îngerului al treilea, aşa cum o dă 
Dumnezeu. 

Fraţilor, ne aflăm în cel mai măreţ timp pe care l-a văzut vreodată această lume. Oh, să ne consacrăm lui 
Dumnezeu, ca să putem trăi în acest timp măreţ! 

Vă voi citi cu o altă ocazie o declaraţie din „Mărturii” vol. 4 care spune că un mare număr de predicatori 
se vor întoarce spre solia îngerului al treilea sub „marea strigare.” O mulţime de predicatori care cred că 
această lucrare în favoarea legii Duminicale, şi că toate aceste lucruri sunt drepte - ei nu văd acum ce se află 
în spatele ei - când papalitatea va începe să lucreze mai pe faţă, vor da înapoi şi se vor despărţi cu totul de ea. 
Dar unde se pot refugia? În solia îngerului al treilea. Mulţumim Domnului! Vă spun fraţilor, puterea lui 
Dumnezeu este gata să lucreze pentru aceasta. Oh, dacă am preda toate lucrurile lui Dumnezeu, ca să poată 
lucra! 

Daţi-mi voie să vă citesc scopurile papalităţii, aşa cum sunt expuse în cuvintele lor. Citesc din ziarul „Sun” 
din New York, 11 Iulie 1892; şi dacă există vreun ziar catolic oficial în Statele Unite, acesta este ziarul „Sun” 
din New York; nu uitaţi aceasta; chiar dacă „The Sun” nu mărturiseşte a fi un ziar catolic, totuşi aşa este. Iar 
„The Sun” are un corespondent de la Roma, de la Vatican - un preot - nu îi cunosc numele. Acesta nu 
semnează sub numele lui, ci sub un pseudonim. Şi puteţi fi siguri că rapoartele pe care „The Sun” le primeşte 
de la Roma, sunt întotdeauna corecte. Aşa că vă spun că „The Sun” este în realitate un organ mai 
reprezentativ al bisericii catolice din această ţară, al papalităţii, decât cele mai de seamă organe catolice, chiar 
decât cel al cardinalului Gibbon. Iată o scrisoare scrisă direct de corespondentul de la Roma al ziarului „The 
Sun”, astă-vară. Citesc de aici. Scrisoarea are titlul „Papalitatea şi Naţionalitatea, Papa Leo şi Statele Unite.” 
După ce vorbeşte despre anumite clase din biserica catolică, episcopi, arhiepiscopi, etc., spune despre ţintele 
pe care le au în privinţa Statelor Unite: „Dar Leo XIII are o ţintă încă şi mai înaltă. Apelul său pentru unire 
naţională este fondat pe o concepţie tradiţională a Sfântului Scaun. În ochii săi, Statele Unite au ajuns într-un 
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timp în care a devenit necesară fuziunea tuturor elementelor eterogene într-o naţiune omogenă şi indisolubilă. 
Oamenii de stat sunt preocupaţi, pe drept cuvânt, cu multitudinea de forţe centrifuge care ameninţă republica 
cu dezintegrarea. Duşmanii se folosesc de acest pericol latent pentru a-i acuza pe străinii catolici că au 
tendinţa de a forma stat în stat. Pentru acest motiv papa vrea ca credincioşii catolici să se dovedească a fi cei 
mai luminaţi şi cei mai devotaţi lucrători pentru unitate naţională şi asimilare politică. Anumite incidente au 
dat o culoare negativă loialităţii unor grupuri străine. Ar trebui să dispară orice îndoială cu privire la acest 
subiect. Biserica a fost întotdeauna colaboratorul capabil al tuturor popoarelor în lucrarea de unificare 
naţională. Ea este cea care a constituit, prin eforturile papilor şi ale episcopilor, marile corpuri politice, şi 
marile organizaţii naţionale. Cele mai unite rase şi cele mai stabile populaţii din punct de vedere politic şi 
naţional, sunt cele care au recunoscut în modul cel mai profund acţiunea salutară a papalităţii şi a bisericii. 
Franţa este exemplul tipic al acestei lecţii a istoriei. Dacă Italia, în evul mediu, nu a avut nici un beneficiu 
datorită acestui avantaj incomparabil, nu a fost din cauză că statele geloase au intervenit în lucrarea de 
unificare a bisericii şi a pontifilor romani? America simte nevoia urgentă de fuziune internă. Formată dintr-un 
mozaic de rase şi naţionalităţi, ea are nevoie să fie o naţiune, o fiinţă colectivă, unită şi puternică. Ceea ce a 
făcut biserica în trecut pentru alte naţiuni, va face şi pentru Statele Unite... Acesta este motivul pentru care 
Sfântul Scaun încurajează clerul american să vegheze cu gelozie solidaritatea, şi să lucreze pentru fuziunea 
tuturor elementelor străine şi eterogene într-o singură vastă familie. Biserica americană oferă şi trebuie să 
ofere în timpul de faţă, dovada că creştinismul este şcoala sentimentului patriotic şi naţional. Continuând să se 
favorizeze această lucrare de unificare, se va vedea grandoarea Statelor Unite, şi se va demonstra gradul în 
care religia şi biserica sunt generatorii independenţei politice şi patriotice. Întrucât pericolul apropiat al 
Statelor Unite stă în fracţionarea republicii în partide ostile şi centrifugale, catolicii vor apărea, prin 
cooperarea lor în lucrarea lor de concentrare naţională, cei mai buni fii ai ţării şi promotorii unităţii politice. 
Papa va impune tuturor, motto-ul american, „E pluribus unum”, aplicat subiectului pe care îl tratăm. În fine, 
Leo XIII, doreşte să vadă putere în această unitate. Ca toate sufletele intuitive, el salută în Statele Unite ale 
Americii şi în tânăra şi înfloritoarea biserică, sursa unei noi vieţi pentru europeni. El doreşte ca America să fie 
plină de putere, pentru ca Europa să poată recâştiga tărie prin această influenţă reîntineritoare.” 

Vă mai spun încă ceva fraţilor! Dacă lucrurile au ajuns într-o astfel de situaţie în guvernul Statelor Unite, 
încât papalitatea îşi permite să-şi expună scopurile şi intenţiile în mod aşa de clar - vă spun că ei au avansat 
deja destul de mult. Papalitatea nu vorbeşte deschis până când nu ştie că se află în avantaj. Ea lucrează în 
întuneric şi în secret, până când vine timpul să iasă la lumină; şi ea nu iese la lumină până când nu este sigură. 
Iar dacă problemele Statelor Unite se află în aşa măsură sub controlul papalităţii încât ea poate vorbi astfel, 
deschis poporului Statelor Unite, atunci lucrurile se află într-o formă satisfăcătoare pentru papalitate. 

„Europa priveşte îndeaproape la Statele Unite. Unele lucruri de aici poate că îi sperie pe unii oameni, dar 
atracţia generală este invincibilă. Bryce, Claudio, Fanet, Carlies, şi toţi istoricii şi publiciştii, consemnează 
întotdeauna Statele Unite. De acum înainte vom avea nevoie de autori care se vor plasa pe acest teren: 'Ce 
putem împrumuta, şi ce ar trebui să împrumutăm de la Statele Unite, pentru reorganizarea domeniilor noastre 
sociale, politice şi eclesiastice?'„ 

Până în 1892 ce putea să împrumute vreo naţiune europeană sau orice altă naţiune, de la acest guvern, 
pentru reorganizare eclesiastică? Nimic. Ce avea a face acest guvern cu treburile eclesiastice? Constituţia era 
în mod absolut o dovadă împotriva unei astfel de situaţii. Dar acum, de când Constituţia a fost călcată în 
picioare, papalitatea poate să înceapă să întrebe: „Ce putem împrumuta de la Statele Unite pentru 
reorganizarea noastră eclesiastică?” Exemplul a fost dat, şi s-a făcut ceea ce a pus Statele Unite într-o poziţie 
în care papalitatea poate împrumuta de la Statele Unite exemplu şi influenţă pentru reorganizare eclesiastică în 
Europa şi în toate celelalte naţiuni. Şi ea face aceasta. Ea împrumută acum şi foloseşte pentru scopurile ei. 

„Şi din punctul de vedere particular al papei 'care sunt exemplele pe care ni le dau aceşti catolici 
americani?' Problema este dificilă; dar în peregrinările ei şi în imensa ei varietate, captivează toate minţile 
puternice şi pătrunzătoare. Răspunsul depinde în mare măsură de dezvoltarea destinelor americane. Dacă 
Statele Unite reuşeşte să rezolve mulţimea de probleme care ne pun în încurcătură, Europa va urma exemplul 
lor, şi această revărsare de lumină va marca o dată în istoria nu doar a Statelor Unite, ci şi a întregii omeniri. 
„Res vestra agitur” este ceea ce putem spune americanilor. 'De aceea Sfântul părinte, preocupat pentru pace şi 
tărie, colaborează cu pasiune în lucrarea de consolidare şi dezvoltare în problemele Americii. După părerea sa, 
biserica ar trebui să fie creuzetul ales pentru modelarea şi absorbţia raselor într-o singură familie unită. Acesta 
este îndeosebi motivul pentru care el lucrează la codificarea problemelor eclesiastice, pentru ca acest membru 
îndepărtat al creştinismului să poată infuza sânge nou în organismul cel vechi'...” 

Fraţilor, poate cineva din această lume să-şi închidă ochii în faţa acestor lucruri care au loc în faţa noastră? 
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În faţa a ceea ce se petrece sub ochii întregii lumi? Poate să vadă oricine ce se întâmplă în faţa lui? Ştim ce va 
veni curând asupra noastră prin ceea ce are loc în faţa noastră? 

Dar papalitatea nu numai că îşi face cunoscut scopul ei - ea lucrează cu rapiditate şi cu mişcări îndrăzneţe 
pentru a-l transforma în realitate. Ce înseamnă acest organ reprezentativ al papei, această „Delegaţie 
apostolică permanentă” care a fost întemeiată în ţara noastră doar în zilele trecute? Monsignor Satolli a sosit 
în această ţară ca reprezentantul personal al papei pentru a asista la încercările de deschidere a Târgului 
Internaţional - un pretext bun. Pe faţă, el a venit aşa cum putea să vină oricine, într-o misiune specială. Dar 
când a ajuns aici, a arătat că urma să mai rămână o vreme, temporar, ca delegat al papei. Apoi, un grup din 
biserica catolică a început să spună: „Nu avem nevoie de el.” Atunci papa pur şi simplu l-a instalat aici pentru 
totdeauna. Iată relatarea acestui fapt din ziarul „Sun” din New York, din 15 Ianuarie 1892: „Roma, 14 
Ianuarie - Papa a hotărât să instaleze o delegaţie apostolică permanentă în Statele Unite, şi l-a numit pe 
Monsignor Satolli ca să fie primul delegat. Vaticanul consideră această a fi un răspuns suficient opoziţiei 
arătate faţă de Monsignor Satolli şi faţă de misiunea lui. ‚Propaganda’ va trimite prin Rev. F.Z. Rooker 
documentele care autentifică noua poziţie conferită lui Monsignor Satolli ca delegat permanent. Papa Leo a 
spus că este foarte interesat de situaţia din America, şi doritor să aducă la bun sfârşit neînţelegerile eclesiastice 
existente aici. Cu acest scop, papa pregăteşte o enciclică pentru episcopatul american, sfătuind la armonie şi 
unire. 

Washington, 14 Ianuarie - Monsignor Satolli, legatul papal, a primit astăzi de la Universitatea Catolică 
următoarea telegramă din partea Dr. O'Connell, Secretarul American al ‚Propagandei,’ care l-a însoţit pe 
Monsignor Satolli în această ţară, şi recent s-a întors la Roma: 

 
Roma, 14 Ianuarie 1892 
Monsignor Satolli: Delegaţia apostolică este instituită în mod permanent în Statele Unite, şi dumneavoastră 

sunteţi confirmat ca prim delegat. 
O'Connell 

 
Au fot primite de asemenea informaţii confirmând faptul că Rev. F.Z. Rooker de Albany a fost numit 

oficial secretar al delegaţiei apostolice, şi, declarând mai mult, anume că acesta a părăsit Roma cu destinaţia 
New York, fiind fără îndoială purtătorul bulei papale prin care se dă naştere delegaţiei şi se confirmă toate 
puterile acordate lui Monsignor Satolli. 

St. Paul, 14 Ianuarie - Când a fost întrebat în această după-amiază, cu privire la instituirea unei delegaţii 
apostolice în Statele Unite, Arhiepiscopul de Irlanda a spus: ‚Da, o delegaţie apostolică permanentă a fost 
instituită în Statele Unite, şi Monsignor Satolli a fost numit prim delegat. Decretul a fost publicat la Roma în 
seara trecută. Eu personal am primit o cablogramă de la Cetatea Sfântă confirmând acest fapt. Sunt 
mulţumitor din inimă. Controversele care au agitat în trecut pe catolicii americani s-au sfârşit, şi acum va 
domni pacea. Monsignor Satolli a venit în această ţară ca legat papal, un termen care indică o misiune 
temporară şi anumite puteri limitate. La început au fost ridicate obiecţii împotriva lui în anumite departamente, 
autoritatea lui a fost pusă sub semnul întrebării şi negată, s-a cerut chemarea lui înapoi la Roma, misiunea lui 
a fost declarată un eşec. Tuturor murmurărilor de acest gen papa le dă un răspuns rapid şi eficace. El declară 
că vom avea o delegaţie apostolică permanentă în Statele Unite. Papa este într-atât de satisfăcut de lucrarea 
îndeplinită de către delegat, încât ca o recunoaştere deplină a drepturilor lui Monsignor Satolli, îl numeşte pe 
acesta prim delegat apostolic. 

Leo XIII este un om cu un caracter ferm: împotrivirea îi întăreşte hotărârea. Tot ceea ce s-a întâmplat de la 
sosirea lui Monsignor Satolli demonstrează şi mai lămurit nevoia unui reprezentant al papei investit cu puteri 
bine definite şi extensive. Pentru catolici, Roma este tribunalul suprem; dar de cele mai multe ori Roma este 
prea departe. Este nevoie de o mână aproape care să poată în orice moment să se întindă şi să facă marea să se 
liniştească. Dacă cineva ar căuta calea cea mai eficientă pentru a face evidentă tuturor ochilor nevoia unui 
delegat în America, nu ar putea folosi ca dovadă în teza lor argumente mai eficace decât metoda care a fost 
urmată în fapt. Să I se mulţumească lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut. 

Biserica catolică din America este acum complet organizată şi şi-a îmbrăcat haina de om matur. Ea are în 
teritoriul ei o curte supremă - o ramură a Curţii de Apel de la Roma, trăgându-şi din aceasta din urmă 
existenţa, dar capabilă în sine de acţiune imediată. Aceasta este o conducere locală a catolicilor americani, în 
limita în care catolicii departe de Roma pot avea conducere locală. În plus faţă de energia şi inspiraţia noastră, 
vom avea în toate însărcinările noastre instrucţiunea şi impulsul, mai direct ca oricând, al capului suveran al 
bisericii. Catolicii vor avea o înţelegere mai practică a ceea ce înseamnă unitatea bisericii şi supremaţia 
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papală. Autoritatea de departe ajunge cu timpul o teorie speculativă sau un ideal frumos; autoritatea prezentă 
este un test viu. Testează supunerea individuală, în timp ce adaugă o putere nouă pentru facerea binelui. 

În ce priveşte ţara, poporul american va primi recunoaşterea faptului că elementul religios şi atât de 
important al catolicilor are această nouă glorie adăugată ei, şi o nouă tărie infuzată în viaţa ei. 

Mai mult, o cunoaştere apropiată a elementelor papalităţii va fi interesantă şi salutară; aceasta va disipa 
multe şi străvechi prejudecăţi. Papalitatea ne va apărea tuturor în adevărata ei lumină, armonizându-se în mod 
magnific cu aspiraţiile democraţiei moderne şi accelerând înaintarea a tot ceea ce este folositor, bun şi ziditor 
în progresul modern. Norii vechi de ceaţă despre care se spune că atârnă peste scaunul lui Petru, există doar 
pe malul înceţoşat al prejudecăţii religioase sau în colţurile întunecate ale minţilor înguste şi orbite. 

Aceşti nori nu există la Vatican. Cea mai pătrunzătoare şi liberală minte din lume, astăzi, este cea a lui 
Leo; inima cea mai sensibilă şi mai generoasă este cea a lui. Nici catolicii, nici protestanţii din America nu îl 
cunosc îndeajuns. Este datoria tuturor aceea de a-l studia; este datoria specială a catolicilor de a se apropia de 
el şi a urma cu mai multă loialitate călăuzirea lui spirituală.’” 

Se întâmplă şi alte lucruri în legătură cu problema banilor publici pentru biserici. Biserica catolică îi 
primeşte aproape pe toţi, pentru că metodiştii, baptiştii şi episcopalii au refuzat să primească vreun ban de la 
guvern. Pastorii conducători ai bisericii prezbiteriene încearcă să convingă această biserică să nu mai 
primească bani de la guvern. De aceea, în curând, biserica catolică va primi aproape toţi banii din tezaurul 
public - aproape 400.000 $ pe an. Vor sta atunci protestanţii de o parte şi vor permite catolicilor să primească 
aceşti bani fără a se împotrivi acestui fapt? Dar nu le va fi de nici un folos să protesteze împotriva acestui 
fapt. Dacă vor protesta pe motiv că acest fapt este neconstituţional, biserica catolică poate să le răspundă pur 
şi simplu: „Aceasta este o naţiune creştină: Curtea Supremă a hotărât că aceasta este o naţiune creştină. Şi 
pentru a dovedi aceasta, Curtea a citat decretul dat de Ferdinand şi Isabella, care au fost catolici, şi care l-au 
trimis pe Columb, care a fost catolic, să descopere lumea nouă ca să o aducă la Dumnezeu şi la religia 
creştină. Şi singura religie la care Ferdinand şi Isabella, sau Columb, s-au referit, sau cu care au avut legătură, 
a fost religia catolică. Atunci când Curtea Supremă a citat acel decret pentru a dovedi că aceasta este o 
naţiune creştină, a dovedit că aceasta este o naţiune creştină catolică.” Acesta este argumentul pe care îl poate 
aduce biserica catolică, şi pe acesta protestanţii nu îl pot contesta cu succes. Protestanţii nu pot nega 
constituţionalitatea argumentului, pentru că ei au folosit hotărârea Curţii Supreme pentru propriile lor interese, 
pentru propriile lor scopuri în legislaţia Duminicală. Ei au garantat pentru această hotărâre ca fiind dreaptă; şi 
dacă s-au folosit de ea pentru propriile lor scopuri, nu o pot nega acum când papalitatea o foloseşte pentru 
scopurile ei. Ei sunt prinşi fără scăpare într-o capcană, şi singurul fel în care pot ieşi din această capcană este 
prin a-L lăsa pe Domnul Isus Hristos să-i elibereze din nelegiuirea aceasta prin solia îngerului al treilea. Nu 
este, aşadar, timpul ca ei să cunoască solia aceasta? 

Catolicii au condus în ultima campanie asupra acestei probleme. Preşedintele Harrison a încercat în tot 
timpul administraţiei sale să stopeze alocarea de bani pentru biserici. Biserica catolică s-a opus eforturilor lui 
în tot timpul administraţiei sale. Ea a încercat să împiedice numirea lui la Minneapolis, dar nu a reuşit; iar 
apoi când a fost ales Cleveland, ea şi-a folosit toată influenţa în favoarea lui Cleveland, astfel că acesta a fost 
ales ca preşedinte. 

Preşedintele Harrison a încercat să stopeze această alocare, dar nu a reuşit şi a fost obligat să 
mărturisească prin senatorul Dawes în faţa Congresului că îi era imposibil să facă aceasta. Atunci, dacă era 
imposibil să se oprească această alocare sub o administraţie care era cu totul împotrivă alocării de fonduri 
pentru biserici, cum ar putea să fie oprită sub o administraţie care este în favoarea ei, şi care a fost sprijinită 
de către biserica catolică? 

Atunci, în ale cui mâini se află acum guvernul Statelor Unite? În mâinile bisericii catolice, iar aceasta îl 
ţine bine, şi îl va ţine în mâini în ciuda a tot ce ar face protestanţii. Dar ea nu ar fi pus niciodată mâna pe el, 
dacă protestanţii ar fi fost într-adevăr protestanţi, şi nu l-ar fi dat în mâinile ei. Falsul protestantism a trădat 
guvernul Statelor Unite, care era stabilit pe principiile lui Dumnezeu, în mâinile papalităţii, unde va rămânea 
în pofida voinţei lor. 

Iată un paragraf pe care mi l-a dat astăzi fratele Conradi, şi care este luat dintr-un ziar apărut în Germania. 
Este vorba de ceva cu ce se laudă în prezent biserica catolică, în privinţa Germaniei. Germania este după cum 
ştiţi, marele model de naţiune protestantă din Europa. Acest pasaj este luat dintr-un ziar catolic, aşadar este 
vocea catolicilor asupra acestei probleme: „Ziarele catolice din Germania declară deschis că în curând puterea 
va fi în mâinile lor şi că Germania se va întoarce la religia catolică. Întrucât au fost alocate două milioane şi 
jumătate de dolari pentru o catedrală protestantă la Berlin, catolicii spun că acest lucru este bun, pentru că 
oricum această catedrală va deveni catolică.” 
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Aceste lucruri se petrec în faţa lumii, şi lumea le vede, şi le citeşte. Fraţilor, Dumnezeu ne-a dat un cuvânt 
de spus în acest subiect. Iată ceva legat de aceasta. Vorbind despre papalitate în „Marea Luptă” vol.4 în 
capitolul „Caracterul şi scopurile papalităţii,” p. 579, ni se spune că: „Ea poate şti ce va avea loc.” Dacă ea, 
cu lumina înţelepciunii pe care doar Satana poate să i-o dea - înţelepciunea strânsă din experienţa ticăloşiei ei, 
înţelepciunea strânsă doar din istoria ei - dacă ea prin aceasta poate să vadă ce va avea loc, atunci este natural 
ca un popor căruia îi vorbeşte Dumnezeu, să vadă de asemenea ce va avea loc. 

Acestea sunt evenimentele, şi acesta este cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că dacă această naţiune s-a 
întors de la principiile pe care i le-a dat Dumnezeu, influenţa cu care a tras în mod irezistibil naţiunile departe 
de papalitate, le va aduce acum înapoi la papalitate. Acest fapt ridică papalitatea la cea mai înaltă poziţie pe 
care a avut-o vreodată pe acest pământ. Şi în această poziţie, ea împlineşte şi este împlinit cuvântul redat în 
Apocalipsa 18:7 - Ea „zice în inima ei: 'Stau ca împărăteasă, nu sunt văduvă, şi nu voi şti ce este tânguirea'.” 

Naţiunile cu care ea a fost căsătorită în trecut s-au îndepărtat de ea una câte una, din timpul lui Napoleon, 
până când nu a mai rămas nici una, iar ea a rămas dezolată, văduvă, fără nici un bărbat cu care să mai fie 
legată în toţi aceşti ani. Şi apoi? A apărut această naţiune, cea mai mare şi cea mai tânără dintre toate, stând în 
faţa lumii în vigoarea principiilor pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru popoare, şi atrăgând după ea toate 
naţiunile, lăsând papalitatea din ce în ce mai dezolată. Atunci, şi din această cauză, ea şi-a întors toate 
linguşirile ei către această naţiune pentru a o seduce, şi pentru a o atrage în adulter cu ea. Iar printr-un 
protestantism fals şi apostaziat, a reuşit. Iar acum, când a câştigat această naţiune pentru ea, prin aceasta le-a 
strâns şi pe celelalte înapoi la ea, şi din acest motiv este atât de bucuroasă încât se slăveşte, se desfată şi se 
felicită cu mulţumire, zicând: „Stau ca împărăteasă, nu sunt văduvă, şi nu voi şti ce este tânguirea.” 

Şi atunci? „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.” 

Deci, aceste evenimente, aceste lucruri pe care papalitatea le face acum, ne aduc faţă în faţă cu judecăţile 
lui Dumnezeu asupra popoarelor pământului. Şi noi vedem ce va veni asupra noastră prin ceea ce se face în 
faţa noastră. Nu este timpul să spunem oamenilor care nu ştiu aceste lucruri care este realitatea? Nu este 
timpul? Unii au spus: mi se pare că nu voi mai putea spune niciodată o predică sau să fac un studiu biblic 
despre Statele Unite în profeţie, aşa cum am făcut-o până acum. Mulţumesc Domnului! Mulţumesc Domnului 
pentru că nu puteţi! Mulţumesc Domnului pentru că ştiţi unde se află acum Statele Unite în profeţie, şi că nu 
mai puteţi folosi materialele voastre învechite! Avem nevoie să prezentăm Statele Unite aşa cum se află acum 
în profeţie; aceasta este nevoia actuală. Puteţi să o faceţi? (Audienţa: „Da domnule!”) Şi oamenii nu vor putea 
să vadă ce este adevărat? Dacă ei vor crede sau nu ceea ce va veni, nu este treaba voastră. Ei vor trebui să-şi 
nege raţiunea şi experienţele din viaţa zilnică, dacă vor nega această realitate. 

„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.” Ce este focul care o va arde de tot? 
„Atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu 
arătarea venirii Sale.” „Căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor” pentru nelegiuire. Mulţumim Domnului 
că este aşa! Dar fraţilor, El este o salvare glorioasă pentru cei care sunt liberi de nelegiuire. Să-L lăsăm să ne 
cureţe acum de nelegiuire, pentru ca atunci când se va arăta slava Lui să nu fim mistuiţi, ci schimbaţi într-o 
asemănare a slavei Lui. Aceasta este voia Lui. „Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat 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 oră ţi-a venit judecata!” 
(KJV) 

Dacă această „Oră” este un timp profetic, cincisprezece zile, sau este o perioadă scurtă, nedefinită, nu ştiu. 
Dacă acest timp este un timp profetic real sau o perioadă scurtă, nedefinită, nu ne ocupăm cu aceasta în 
această seară; pentru că în orice caz ni se arată că este vorba de un timp extrem de scurt de la data când ea se 
slăveşte pe sine pentru că toate naţiunile s-au reîntors la ea. Timpul este extrem de scurt până când judecăţile 
lui Dumnezeu vor veni peste ea şi peste toate naţiunile. Şi când se întâmplă aceste lucruri, poporul lui 
Dumnezeu este salvat. 

Deci, unde ne aflăm? Suntem chiar în faţa judecăţilor iminente ale lui Dumnezeu. Să ne purtăm atunci, ca 
fiind aşa. Să ne purtăm corespunzător cu acest timp.  
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PREDICA NR. 6 
 

În această seară îmi propun să fac un mic sumar a ceea ce am studiat în această săptămână, iar apoi să mai 
învăţăm o lecţie de aici. În prima seară, după ce am redat raportul audierii, care a pus fundamentul pentru tot 
studiul nostru următor - adică marţi seara - am studiat trei puncte deosebite; miercuri seara încă trei, iar în 
seara trecută încă unul. Cele trei puncte amintite în prima seară, vă amintiţi că ne-au condus la necesitatea 
vestirii soliei îngerului al treilea aşa cum o citim: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte 
semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu.” Şi pentru că avertizarea se dă 
împotriva închinării în faţa fiarei şi a icoanei ei şi a primirii semnului ei pe frunte sau pe mână, aceasta ne 
arată că a sosit timpul în care icoana este prezentă şi că urmează să fie primit semnul ei. 

Primul dintre cele trei puncte a fost acela că nu mai putem lucra cum am fost conduşi să lucrăm până 
acum, iar în vestirea soliei suntem constrânşi să o predicăm aşa cum este ea în cuvinte. Al doilea punct arată 
că icoana este făcută şi ea pune toată puterea pământească în mâinile duşmanului soliei îngerului al treilea şi 
al cauzei lui Dumnezeu, ca să fie folosită împotriva poporului lui Dumnezeu şi a lucrării lui Dumnezeu. Şi de 
aceea oricine vrea să stea de partea lui Dumnezeu trebuie să aibă o putere mai mare decât toată puterea lumii. 
Apoi cel de al treilea punct era acela că, citând porunca a patra în legislaţie şi interpretând că această poruncă 
se referă la prima zi a săptămânii uzual numită Duminică, punând astfel Duminica în locul Sabatului poruncii 
a patra, este foarte adevărat că bisericile protestante din această ţară, prin puterea acestui guvern, au călcat 
Legea lui Dumnezeu atât cât o poate face puterea pământească, la fel cum a făcut papalitatea în apostazia 
originară când s-a unit cu guvernul pentru a face acelaşi lucru. Iar acest lucru odată făcut, Dumnezeu a pus în 
gurile noastre aceste cuvinte: „Este vremea ca Tu, Doamne să lucrezi, căci ei calcă Legea Ta.” Aceasta ne 
aduce în vedere următorul gând, cum că toată puterea pământului este înrolată împotriva lui Dumnezeu, a 
Sabatului Său şi a poporului Său care păzeşte acest Sabat, şi că acest popor, pentru a rezista trebuie să aibă o 
putere mai mare decât toată puterea pământului, şi aceasta ne conduce la următorul verset: „Este vremea ca 
Domnul să lucreze, căci ei calcă Legea Ta.” De aceea avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Rugăciunea 
noastră zilnică este: „Doamne, este vremea să lucrezi; noi nu mai putem face nimic.” 

În următoarea lecţie, primul punct a arătat că această solie este dată pentru că plăgile sunt gata să cadă 
asupra celor care resping solia: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau 
pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu.” Prima plagă este revărsată asupra celor care primesc 
semnul fiarei; şi sub cea de a şasea plagă împăraţii pământului sunt strânşi la războiul zilei celei mari a 
Dumnezeului Celui Atotputernic. În timpul acestui război vine Domnul, şi sfârşitul lumii. „Al şaptelea a 
vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare care zicea: ‚S-a 
isprăvit!’ Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum, de 
când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.” 

Următorul punct arăta că în istoria naţiunilor care s-au retras de pe scena lumii, când o naţiune nu Îl mai 
căuta pe Domnul, ci întorcea spatele lui Dumnezeu, nu mai exista loc pentru ea în lume. Ruina este singurul 
lucru care urmează de aici. 

Din întâmplare mă uitam prin „Mărturii Speciale” în această seară, şi am găsit un pasaj atât de expresiv 
referitor la acest subiect încât îl voi citi aici. Se află la p. 16 din „Mărturii Speciale pentru predicatori şi 
Comitetele de Conferinţe.” Iată-l: „Lumea creştină a acceptat copilul papalităţii, l-a legănat şi l-a hrănit, 
sfidându-L astfel pe Dumnezeu prin înlăturarea memorialului Său şi înălţarea unui Sabat rival.” 

Când s-a făcut aceasta? Atunci când au înlăturat memorialul Său; sfidând pe Dumnezeu prin înlăturarea 
memorialului Său şi înălţarea unui Sabat rival. Iată textul pe care l-am citit într-o altă zi: „Memorialul lui 
Dumnezeu a fost aruncat la pământ şi, în locul lui, un Sabat fals este pus în faţa lumii.” 

Acest lucru a fost făcut de către bisericile care şi-au asigurat puterea acestui guvern pentru a da eficacitate 
lucrării lor. În ce a fost târâtă această naţiune de către bisericile apostate ale acestei ţări? În a-L sfida pe 
Dumnezeu. Când Belşaţar L-a sfidat pe Dumnezeu luând vasele sfinte din Casa lui Dumnezeu şi a băut din ele 
în închinarea lui desfrânată, atunci guvernul lui nu mai era de nici un folos în lume. Acum, guvernul nostru 
este adus în aceeaşi poziţie şi ruina este ceea ce va urma. Dar ruina acestei naţiuni este ruina lumii, pentru că 
influenţa acestei naţiuni cuprinde lumea, iar această ruină va fi deplină la venirea Domnului, iar venirea 
Domnului are loc după războiul cel mare. Şi noi suntem chiar în prezenţa acestor lucruri. 

Următorul punct arată că biserica Iudaică apostată s-a unit cu Cezarul pentru a scăpa de Domnul. Biserica 
apostată a Romei s-a unit cu Cezarul pentru a face să dispară Sabatul Domnului; iar acum bisericile apostate 
s-au unit cu Cezarul pentru a face să dispară Sabatul Domnului. Singurul lucru pe care l-a putut face pentru 
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biserica iudaică apostată când ea s-a unit cu Cezarul, a fost să o distrugă. Dar înainte de a o distruge, a 
chemat afară din ea pe toţi cei ce voiau să fie ai Lui. Biserica iudaică a fost şi biserică şi naţiune, astfel că 
atunci când a fost distrusă, a fost dată o lecţie în faţa lumii atât pentru biserici cât şi pentru naţiuni. Şi 
naţiunea iudaică şi biserica iudaică, ambele au întors spatele lui Dumnezeu. Când biserica iudaică L-a 
înlăturat pe Dumnezeu, era naţiunea iudaică cea care făcea acelaşi lucru. Când acest fapt a fost făcut, 
naţiunea trebuia să fie distrusă, dar şi biserica de asemenea trebuia să fie distrusă; astfel, efectul acestui fapt 
asupra bisericii cât şi asupra naţiunii era acelaşi: ruina. 

Când biserica Romei a urmat acelaşi drum, acesta a dus la ruina Imperiului Roman; iar acum când 
naţiunea noastră urmează aceeaşi cale, singurul lucru care rămâne este ruina, şi ruina pentru naţiune este în 
acelaşi timp ruină pentru biserică. Dar înainte de această ruină iminentă, va fi vestită solia: „Ieşiţi din mijlocul 
ei poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei.” 

În seara trecută am observat papalitatea, cum lucrarea ei este de a aduce toate naţiunile înapoi sub 
influenţa ei; şi când ea le va aduce pe toate înapoi sub influenţa ei, şi va începe să se laude zicând „Stau ca 
împărăteasă, nu sunt văduvă, şi nu voi şti ce este tânguirea,” ce va urma imediat? Plăgile. 

Acestei naţiuni i se va întâmpla acelaşi lucru care s-a întâmplat şi celorlalte naţiuni când s-au întors de la 
Dumnezeu; şi noi suntem chiar în vârtejul evenimentelor care aduc toate acestea. Va veni în curând, şi aici 
aceeaşi ruină care a venit peste celelalte naţiuni când L-au uitat pe Dumnezeu. 

Acestea sunt şapte puncte distincte, fiecare dintre ele aducându-ne în faţa evenimentelor soliei îngerului al 
treilea, care este dată pentru a salva oamenii ce vor fi salvaţi înainte să se sfârşească lumea. Nici unul dintre 
aceste puncte nu este confecţionat, ci fiecare dintre ele constituie numai consecinţa lucrurilor care se află în 
faţa ochilor oricărui om din lume. Textul cu care am început este: „Cei care vor vedea acum ce va veni în 
curând asupra noastră prin ceea ce se face în faţa noastră, nu se vor mai încrede în invenţii omeneşti, şi vor 
simţi că Spiritul Sfânt trebuie să fie recunoscut, primit şi prezentat oamenilor.” Tot ce am încercat să fac în 
aceste lecţii pe care le-am avut a fost de a studia ceea ce există în faţa lumii şi a vedea ce va veni în curând 
peste noi. Nu doar ce va veni peste noi, ci ceea ce va veni curând peste noi, şi va veni în mod inevitabil. 
Nimeni nu poate fugi de lucrurile pe care oricine le poate vedea, şi trebuie să le vadă, fie că are ochii închişi 
sau deschişi; dacă ei cred ceea ce va veni - nu aceasta este problema; ei nu se pot salva văzând ceea ce văd. 
Nu există scăpare decât prin solia îngerului al treilea. 

Să urmărim mai departe aceste lucruri, observând ce însemnătate au pentru noi. Am văzut că toată puterea 
acestui pământ se află acum sub influenţa papalităţii. Aţi văzut că aşa este. Dar cine conduce papalitatea? 
Cine luptă împotriva bisericii lui Dumnezeu? Satana. Prin cine a lucrat el când Hristos era pe pământ? Prin 
balaur. Prin cine a lucrat când biserica se afla în pustie? Prin fiară. Prin cine lucrează împotriva rămăşiţei 
bisericii? Prin icoana fiarei. Prin balaur, fiară şi proorocul mincinos, icoana. Acestea sunt cele trei instrumente 
prin care el face război împotriva bisericii lui Dumnezeu, de la naşterea lui Hristos până la sfârşitul lumii. 

Deci, toate puterile pământului se află în mâinile Satanei care le foloseşte împotriva bisericii. Cât timp 
credeţi că va trece până când va fi împlinit acest verset, care spune că Satana lucrează cu toată puterea? El o 
are pe toată, nu? Toată puterea pe care o cunoaşte pământul, toată puterea care există în sfera de acţiune a 
Satanei, toată puterea care există pe acest pământ este acum în mâinile sale. El va lucra cu toată puterea. 
„Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate 
amăgirile nelegiuirii.” Pentru ce are el această putere? Nu pentru a o folosi? Credeţi că el va sta mult timp 
inactiv, mai cu seamă dacă poporul lui Dumnezeu Îl cheamă pe Dumnezeu şi se consacră Lui? Ceea ce îl face 
pe Satana să-şi arate răutatea este faptul că poruncile lui Dumnezeu sunt păzite şi mărturia lui Isus este 
manifestată. 

Deci, această putere este în mâinile sale pentru a fi folosită împotriva bisericii lui Dumnezeu, împotriva lui 
Dumnezeu, a Sabatului Său, şi a celor care Îl respectă pe Domnul şi Sabatul Său, pentru că Sabatul este 
semnul supunerii faţă de Dumnezeu. 

În această situaţie oricine vrea să fie credincios lui Dumnezeu, repet, trebuie să o facă în faţa a toată 
puterea care există în lume, a toată puterea de orice fel posibil, pe care lumea o cunoaşte. Fraţilor, ceea ce 
trebuie să hotărâm chiar acum este dacă mergem mai departe sau nu! Trebuie să ne hotărâm dacă mergem mai 
departe, sau ne oprim chiar acum. Dacă ne hotărâm să rămânem în mărturisirea credinţei noastre, trebuie să 
hotărâm aceasta ştiind că suntem în faţa întregii puteri pe care o cunoaşte această lume, şi ştiind că Satana are 
în stăpânire toată această putere şi că o foloseşte. Noi trebuie să ne menţinem supunerea faţă de Dumnezeu şi 
Legea Sa, fără a avea nici un sprijin sau protecţie pământească. De aici rezultă că cei care vor sta pentru 
Legea lui Dumnezeu vor depinde numai de Dumnezeu, pentru că nu există nimic altceva sub soare pe care să 
se poată sprijini. 
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Noi trebuie să avertizăm oamenii acestei lumi împotriva acestei puteri şi împotriva lucrării ei, şi să-i 
atragem ca să se întoarcă la Dumnezeu. Are vreo putere lucrarea mea în acest sens, dacă eu am vreo legătură 
cu lumea sau cu ce este lumesc? (Audienţa: „Nu!”) Dacă eu sunt părtaş unui spirit lumesc şi unei dispoziţii şi 
înclinaţii lumeşti, aş vrea să ştiu cum voi putea avertiza oamenii să se separe complet de lume? Cum va putea 
să fie suficientă forţă în cuvintele mele pentru a convinge pe cineva să facă aceasta? Puteţi să-mi spuneţi? 
Puteţi să-mi spuneţi cum ar fi posibil aşa ceva? Indiferent dacă sunteţi predicator sau nu, dacă sunteţi doar un 
adventist de ziua a şaptea sau doar un adventist de ziua a şaptea cu numele; nu este nevoie să fiţi predicator, ci 
doar adventist de ziua a şaptea cu numele ca să răspundeţi la această întrebare. Aş vrea să ştiu cum ar fi 
posibil ca mărturisirea voastră să aibă vreo valoare, sau să aibă vreo putere asupra oamenilor acestei lumi, 
dacă sunteţi legaţi în vreun fel de această lume în spirit, în minte, în gând, în dorinţe, în înclinaţii? Nu 
domnilor! O legătură infimă cu lumea, cât un fir de păr, vă va lipsi de puterea care trebuie să existe în această 
chemare care va avertiza lumea împotriva acestei puteri diabolice a lumii, astfel ca oamenii să se poată separa 
complet de ea. 

Atunci fraţilor, dacă vrem să existe vreo putere în solia noastră de acum înainte, ce trebuie să facem? 
Trebuie să ne rupem de tot ce este al acestei lumi. Sunteţi gata să faceţi asta? Nici nu este destul să vă întreb 
dacă sunteţi gata s-o faceţi. Ci vreau să vă întreb: aţi făcut-o? Aţi făcut aceasta? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Fratele Porter ne-a descris cu puţin mai înainte un tablou splendid. Anume că profetul a căutat cu privirea 
pe cei care vesteau această solie, dar privea prea jos. Atunci îngerul i-a spus: „Priveşte mai sus!” Mulţumim 
Domnului, aceştia se află deasupra lumii! Acolo este locul căruia ei aparţin. Deasupra lumii, pe o temelie pe 
care Dumnezeu a aşezat-o ca ei să umble pe ea. Şi oricine este jos, atât de jos încât cineva trebuie să privească 
în lume ca să-l poată vedea, acela nu poate vesti solia îngerului al treilea. Noi trebuie să fim deasupra lumii. 
De aceea, rupeţi-vă fraţilor de lume! 

A sosit timpul ca niciodată mai înainte când trebuie să aibă loc o despărţire de lume. Isus spune: „Eu v-am 
ales din mijlocul lumii.” Dacă El ne-a ales, atunci să-L căutăm zi de zi ca El să ne poată conduce. Hristos a 
spus ucenicilor: „Eu v-am ales şi v-am destinat.” El ne-a ales; să înţelegem că El ne-a destinat pentru lucrarea 
pe care o are pentru noi; şi lucrarea este aceea de a duce cuvântul lui Dumnezeu împotriva a toată puterea pe 
care o cunoaşte această lume, şi de a conduce un popor la despărţire de lume, la o separare atât de desăvârşită 
pentru a fi cu Dumnezeu, încât aceştia să desconsidere complet puterea acestei lumi şi toate legăturile ei. 

Aceasta ne conduce din nou la consacrare, nu? Mulţumim Domnului că ne conduce aici! Şi noi nu putem 
susţine solia îngerului al treilea, nu putem sta alături de ea, nu putem avea spiritul ei, sau să împlinim lucrarea 
ei, fără a avea această consacrare. 

Încă ceva! Cei care vor sta pentru Legea lui Dumnezeu, nu se vor preocupa prea mult de consecinţele 
acestui fapt. Nu domnilor! Ei nu vor fi lăudaţi, sau alintaţi, sau curtaţi pentru a se intra în graţia lor. Nu! Dar 
mai bine aş citi un pasaj referitor la aceasta. Voi citi din „Marea Luptă” vol.4, p. 590: „Marele înşelător va 
convinge oamenii că cei care slujesc lui Dumnezeu sunt cauza acestor rele. Clasa care a provocat neplăcere 
cerului vor învinui pentru toate nenorocirile pe cei a căror supunere faţă de poruncile lui Dumnezeu sunt un 
continuu reproş pentru călcătorii de lege. Se va declara că aceşti oameni Îl ofensează pe Dumnezeu prin 
violarea Sabatului Duminical, că acest păcat a adus calamităţile care nu vor înceta până când observarea 
Duminicii nu va fi impusă cu putere, şi că cei care îşi prezintă pretenţiile lor faţă de porunca a patra, 
distrugând astfel reverenţa faţă de Duminică, sunt cei care aduc nenorociri asupra poporului, împiedicând 
reintrarea lui în favoarea divină şi în prosperitate vremelnică. Astfel, acuzaţia adusă în vechime împotriva 
slujitorului lui Dumnezeu va fi repetată, în condiţii asemănătoare. ‚Abia a zărit Ahab pe Ilie, şi i-a zis: <Tu 
eşti acela care nenoroceşti pe Israel?> Ilie răspuns: <Nu eu nenorocesc pe Israel; ci tu şi casa tatălui tău, 
fiindcă aţi părăsit poruncile Domnului şi te-ai dus după Baal.>’ Întrucât mânia poporului va fi excitată de 
învinuiri false, ei se vor purta cu ambasadorii lui Dumnezeu în acelaşi fel în care Israelul apostaziat s-a purtat 
faţă de Ilie.” 

Citesc mai departe de la p.592, după cum urmează: „Cei care onorează Sabatul biblic vor fi denunţaţi ca 
duşmani ai legii şi ai ordinii, ca cei care strică regulile morale ale societăţii, ducând la anarhie şi corupţie, şi 
atrăgând judecăţile lui Dumnezeu asupra pământului. Motivele lor de conştiinţă vor fi numite a fi 
încăpăţânare, rebeliune şi dispreţ la adresa autorităţii. Ei vor fi acuzaţi de lipsă de consideraţie faţă de guvern. 
Predicatorii care neagă obligativitatea Legii divine vor prezenta de la amvoane datoria de a fi supuşi 
autorităţilor civile ca fiind rânduite de Dumnezeu. În camerele legislative, în curţile de judecată, păzitorii 
poruncilor vor fi greşit reprezentaţi şi condamnaţi. Cuvintelor lor li se va da un înţeles fals, şi motivelor lor se 
vor da cele mai rele semnificaţii.” 

Din „Mărturii” nr.32, p. 208, citesc o mărturie care a fost dată în 1885 - acum şapte ani: „În timp ce 
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oamenii dorm, Satana este la lucru în aranjarea lucrurilor astfel ca poporul lui Dumnezeu să nu găsească milă 
sau dreptate.” 

Cum am putea aştepta să găsim milă sau dreptate când toată puterea guvernelor de pe pământ se află în 
mâinile papalităţii şi este condusă de Satana? Cum puteţi aştepta dreptate? Şi cum puteţi aştepta dreptate când 
toată puterea acestui pământ este pusă împotriva poporului lui Dumnezeu de către Satana personal? În această 
stare de lucruri nu există dreptate. Nu o putem aştepta de aici. Aceasta ne aduce în faţa nevoii de a fi atât de 
complet despărţiţi de lumea aceasta încât să nu mai aşteptăm nici o protecţie, nici o dreptate, şi nici măcar 
milă din partea ei. Dacă se va arăta vreo dreptate sau milă, va fi doar mila lui Dumnezeu care va lucra 
împotriva voinţei lor. Dacă noi ne aflăm în situaţia în care singura milă pe care o putem aştepta este cea pe 
care Dumnezeu o smulge de la ei, atunci unde este dependenţa noastră? Doar în Dumnezeu. 

Noi nu vom fi trataţi cu gingăşie. Aşa stând lucrurile, vor fi inventate tot felul de învinuiri şi vor fi 
răspândite împotriva voastră. Aş vrea să ştiu cum va rămâne cineva credincios soliei îngerului al treilea, dacă 
îi pasă în mod special de ceea ce spun oamenii despre el, şi dacă dă mare atenţie bunului nume, sau îşi leagă 
dependenţa de renumele său cel bun? Nu poate! Dar, mulţumim Domnului, Dumnezeu are ceva mult mai bun 
pentru noi de care să depindem, şi acesta este caracterul. Să nu uităm că Isus, exemplul nostru în această 
lume, n-a fost vorbit de bine. 

Aceasta ne convinge de faptul că cei care vor vesti solia îngerului al treilea şi vor rămâne credincioşi lui 
Dumnezeu în lume, o vor face având în vedere doar caracterul, fără a-şi face vreodată probleme cu privire la 
reputaţie. Nu se vor gândi niciodată la reputaţia lor, la felul în care oamenii gândesc sau vorbesc despre ei. 
Niciodată! Pentru că bunul nume nu va salva pe nimeni. Dacă cineva va lua în socoteală reputaţia, dacă 
mintea lui se va agăţa de aceasta, ar fi mai bine să renunţe la tot, pentru că nu va avea un nume bun dacă stă 
pentru solia îngerului al treilea. 

Chiar acum fraţilor, în seara aceasta, este timpul să renunţaţi la o astfel de viaţă de credinţă, şi făcând aşa 
veţi fi de ajutor fraţilor voştri. Dacă veţi face compromis cu aceste lucruri, ar fi mai bine să o faceţi chiar 
acum, pentru că cu cât veţi merge mai departe, cu atât veţi îngreuna situaţia fraţilor voştri. De aceea dacă nu 
veţi merge înainte fără şovăială, opriţi-vă chiar acum, mergeţi pe cealaltă cale şi lăsaţi-i pe ceilalţi care merg 
drept înainte, să fie liberi. Am ajuns la despărţirea drumurilor, şi fie ca fiecare să decidă în favoarea 
independenţei faţă de orice este în această lume, să decidă să nu dea importanţă problemei reputaţiei sau a 
ceea ce vor gândi oamenii. Când toată puterea lumii va fi împotriva celor care îşi vor menţine supunerea faţă 
de Dumnezeu, atunci caracterul lui Isus Hristos va fi mai valoros de zece mii de ori zece mii decât reputaţia pe 
care şi-o poate asigura cineva pe orice cale posibilă. 

Reputaţia este un lucru mare în ochii lumii; cu Dumnezeu să ai un nume bun nu înseamnă nimic. Un nume 
bun este tot ce poate oferi Satana. Este tot ce poate el să clădească. Iar o declaraţie care este citată adesea, este 
destul de corectă pentru personajul în a cărui gură a pus-o scriitorul: „Cea mai scumpă comoară care rămâne 
peste timpul trecător este reputaţia fără pată.” Aceasta este îndeajuns pentru acel personaj, pentru că tot ce 
avea era doar reputaţia. Apoi când a ajuns să şi-o piardă, a fost nespus de deznădăjduit, văietându-se: „O, 
reputaţia mea, reputaţia mea! Mi-am pierdut reputaţia!” Când a pierdut aceasta, sigur că nu mai avea pe ce să 
se sprijine şi a fost pierdut şi el. El nu avea un caracter pe care să se sprijine, ci doar reputaţia. Acest 
sentiment care izvora din el era foarte potrivit cu caracterul celui în a cărui gură a fost pus de către scriitor; 
dar aceasta este o minciună, este o minciună. Cea mai scumpă comoară care rămâne peste timpurile pieritoare 
sau nepieritoare este caracterul fără pată. Şi singurul caracter fără pată care a fost arătat în această lume este 
caracterul lui Isus Hristos. Şi El vine şi ne dă acest caracter vouă şi mie, un dar gratuit, binecuvântat al Celui 
care l-a clădit. 

Fraţilor, lăsaţi să se spulbere în cele patru vânturi toate grijile cu privire la reputaţie; acolo este locul lor. 
Fiindcă reputaţia este la fel de instabilă ca vântul, în timp ce caracterul este statornic ca veşnicia. Lăsaţi să 
dispară toate grijile legate de reputaţie. Să căutăm caracterul! Să căutăm să avem acel caracter care ne va 
pregăti pentru judecată. Deşi Satana cu toată puterea sa ar putea să ne împovăreze cu cea mai rea reputaţie pe 
care o poate inventa, mulţumim Domnului că avem un caracter care va sta la judecată! De aceea ne putem 
permite să renunţăm şi la lume şi la reputaţie. În Isus Hristos noi avem ceva mai bun. 

Aceasta nu este totul. Mai există încă o fază. Vine timpul când oricine va sta de partea soliei îngerului al 
treilea, a Sabatului Domnului, şi-şi va menţine supunerea faţă de acestea, nu va putea cumpăra şi nu va putea 
vinde nimic. Astfel, oricine mărturiseşte a fi adventist de ziua a şaptea, care are o mărturisire a soliei îngerului 
al treilea, trebuie să hotărască acum dacă va continua să rămână de partea acestei solii, fără a ţine seama de ce 
va fi cu proprietăţile sau cu bunurile sale personale în această lume. 

Nici o grijă, nici o socoteală cu privire la proprietate sau interese legate de ocupaţii nu se poate să intervină 
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în socotelile noastre sau în lucrarea noastră. Nici o problemă de acest gen nu poate intra în planurile nici unui 
adventist de ziua a şaptea de acum înainte. Dacă se întâmplă să intre, acel adventist ar putea să se oprească 
aici; fiindcă dacă voi lăsa grijile legate de faptul dacă voi putea avea anumite lucruri, sau de cum va fi cu 
problemele de serviciu, şi dacă voi pierde sau voi câştiga dacă rămân de partea Sabatului - dacă voi lăsa astfel 
de griji să intre în calculele mele, atunci mai bine aş lăsa ca interesele legate de proprietate să domine, să mă 
ocup de ele, şi să sfârşesc odată cu ele. Dar încotro se îndreaptă acea ocupaţie, acele proprietăţi pentru care 
mă îngrijorez şi îmi fac atâtea probleme? Totul se îndreaptă spre distrugere. Atunci, dacă există vreun fir care 
mă leagă de aceste lucruri, când ele se vor duce, ce va fi cu mine? Mă voi duce împreună cu ele, cu siguranţă. 
Dacă acest fir este de mărimea unui fir subţire de mătase, mă va trage şi pe mine în ruină? Da! Deci fraţilor, 
este timpul să tăiem orice legătură. Astfel am ajuns din nou la despărţirea drumurilor. 

Cel care va sta de acum înainte de partea soliei îngerului al treilea, trebuie să se rupă de toate acestea, şi o 
va face fără a lua în calcul nici o problemă legată de profit, bani, proprietate, sau altceva de acest fel care va 
produce o îndoială de greutatea chiar a unei pene sau a unui fir de păr cu privire la ce poziţie să ia faţă de 
solia îngerului al treilea. Aşa stau lucrurile. Declaraţia care se face este: „Nimeni să nu poată cumpăra sau 
vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.” „Dacă se închină cineva fiarei 
şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână.” Nu e nevoie ca acel cineva să creadă în această 
închinare. Legea spune: „Păzeşte Duminica!”; iar dacă cineva o păzeşte ce se întâmplă? Face compromis cu 
Satana şi acceptă semnul Satanei în locul celui al lui Hristos. Îl pune pe Satana deasupra lui Hristos şi se 
supune puterii lumii şi nu cuvintelor lui Hristos. Câtă putere va găsi acest om pentru a fi salvat? 

Omul care face compromis cu legile Duminicale, oprindu-se din lucru şi respectând Duminica pentru că 
aşa spune legea, în timp ce crede că păzeşte Sabatul, îl pune pe Satana deasupra lui Hristos. Îşi leagă 
dependenţa de puterea pământească; dar în mâinile cui se află această putere? În mâinile Satanei. Atunci, după 
propria lui mărturisire şi acţiune, nu depinde el de Satana la fel de mult ca şi de Hristos? Sunt Satana şi 
Hristos parteneri? Nu domnilor! Atunci să nu lăsăm ca Satana să intre în acest fel de parteneriat. Nici un om 
care îşi menţine supunerea faţă de solia îngerului al treilea nu va îngădui Satanei să intre într-un astfel de 
parteneriat ca acesta. 

Nu este Sabatul un semn a ceea ce este Dumnezeu pentru om? Nu este acesta semnul adevăratului 
Dumnezeu? Şi nu este Dumnezeu ceea ce este? Nu este acesta semnul a ce este Dumnezeu, la fel cum este 
semnul că El este? O, El este Domnul, Domnul Dumnezeu, plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de 
bunătate şi credincioşie, care îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, 
răzvrătirea şi păcatul. El este viaţa noastră. 

Bun! Deci, Sabatul este semnul a ce este Dumnezeu pentru omul care Îl crede. Dar unde Îl găsim pe 
Dumnezeu? Doar unde Îl poate găsi oricine pe Dumnezeu? În Isus Hristos. „Nimeni nu cunoaşte pe Tatăl 
decât Fiul şi cel căruia vrea Fiul să i-L descopere.” Deci, pentru noi Hristos este Dumnezeu. Pentru această 
lume şi pentru toate creaturile inteligente, Hristos este Dumnezeu. Atunci nu este Sabatul un semn a ceea ce 
este Hristos pentru om? Când noi respectăm Sabatul, el este semnul a ce este Hristos pentru noi. Atunci, a 
păzi Duminica pentru că aşa spune legea, pentru mine înseamnă a spune că Duminica este pentru mine la fel 
de mult ca Sabatul; dar aceasta înseamnă a spune pur şi simplu că Satana este pentru mine la fel de mult ca şi 
Hristos. Şi dacă aşa stau lucrurile, atunci Hristos nu înseamnă nimic pentru mine. Dacă Hristos este atât de 
neînsemnat pentru mine încât voi pune semnul papalităţii, care este chiar semnul puterii Satanei, la egalitate cu 
semnul a ceea ce este Hristos pentru mine, atunci Hristos nu este nimic pentru mine. Dacă Hristos nu este 
totul, atunci ce este? „El este totul în toţi.” Dacă El nu este totul pentru mine, atunci ce este? Nu este nimic 
pentru mine. Aceasta ne pune din nou în faţa faptului că acum fraţilor, trebuie să stăm pentru acest semn 
împotrivindu-ne oricărui motiv pe care îl poate invoca acest pământ. 

Aceasta nu este încă totul. Mai există un gând în acest verset: „I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, 
ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.” 

Va veni timpul când cel care îşi menţine supunerea lui faţă de solia îngerului al treilea se va afla sub 
sentinţa de pedeapsă cu moartea; viaţa lui va fi luată şi declarată sub pedeapsă cu moartea de către puterile 
acestui pământ, sub a căror jurisdicţie se află. Se poate ca grijile legate de viaţă să intre în calculele noastre 
acum? Se poate fraţilor? Se poate ca cineva să cântărească spre a vedea cât valorează acum viaţa sa, şi să-şi 
facă socoteli spre a vedea dacă merită să stea în solia îngerului al treilea sau nu? Merită să ne gândim bine la 
aceste lucruri. Aceasta este semnificaţia lor. Dacă voi îngădui ca viaţa mea să cântărească ceva în alegerea 
mea de a rămâne în supunere faţă de solia îngerului al treilea, atunci ce folos are să merg mai departe cu 
această solie? De ce să nu mă opresc chiar acum, în seara aceasta? Realitatea este, aşa cum este declarat aici, 
că viaţa aceasta va fi pierdută dacă rămân cu solia. Aşa că, dacă vom lăsa ca această problemă să cântărească 
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ceva pentru noi, am face mai bine să ne oprim chiar acum şi să mergem cu viaţa noastră înainte. 
Nu ştiţi că pedeapsa cu moartea există în ea însăşi, în fiecare pas, chiar de la primul pas care este făcut pe 

calea persecuţiei? Sigur că există! Nu există în cuvinte - nu există în pronunţarea sentinţei, - dar există: pentru 
că atunci când guvernul începe să impună legi religioase, o face pentru a salva guvernul, întotdeauna pentru 
salvarea guvernului - acest act Duminical al Congresului deja a fost declarat ca fiind făcut pentru acest scop. 
Oamenii care nu se supun legilor Duminicale, sigur că vor fi amendaţi, iar ei nu vor plăti amenda; păzitorii 
Sabatului, cu siguranţă, nu o vor plăti. Ei vor trebui să fie închişi pentru a se satisface amenda, vor satisface 
acel serviciu şi apoi vor fi eliberaţi. Apoi vor lucra din nou Duminica şi din nou vor fi amendaţi, şi din nou vor 
fi întemniţaţi spre a se achita amenda, iar apoi din nou eliberaţi. Şi din nou lucrează Duminica, desigur. Apoi 
amenda este mărită, ceea ce face ca timpul de întemniţare să fie mai lung. Dar nici un păzitor al Sabatului nu 
se va opri din lucru Duminica, deşi acesta este singurul lucru urmărit. De aceea, după cum vedeţi, întrucât 
sunt date pedepse tot mai grele fără rezultatul pe care îl urmăreşte guvernul, în cele din urmă se va ajunge la 
pedeapsa cea mai grea, adică moartea. Deci pedeapsa cu moartea există în orice lege Duminicală făcută 
vreodată pe pământ, în ea însăşi, întrucât legea va fi impusă şi dusă în realitate până la pedeapsa cu moartea. 
Pentru acest motiv istoricul Gibbon a spus lumii cu mai bine de o sută de ani în urmă că: „Este de datoria 
autorilor persecuţiei să cugete dinainte dacă sunt hotărâţi să o suporte până la limita ei maximă. Ei aprind 
flacăra pe care se străduiesc să o potolească; şi în curând devine necesar să aplice pedeapsa la fel ca pentru 
crimă, ca şi în cazul criminalilor. Amenda pe care el nu este capabil sau nu este dispus să o plătească, expune 
persoana sa severităţii legii; iar faptul că el nu ţine seama de pedepse mai uşoare, sugerează folosirea şi buna 
cuviinţă a pedepsei capitale.” 

Aşadar istoricul a atras atenţia popoarelor şi conducătorilor de pretutindeni ca, înainte de a porni pe calea 
persecuţiei, să se gândească dacă sunt pregătiţi să o susţină prin pedeapsa capitală. Dacă nu, atunci mai bine 
să nu pornească. A se ajunge la pedeapsa capitală este în natura lucrurilor şi raportul istoriei ne spune că aşa 
va fi şi în practica lucrurilor. 

Atunci nu reiese limpede din aceste cuvinte că cei ce vor rămâne credincioşi soliei îngerului al treilea, 
credincioşi în supunerea lor faţă de Legea lui Dumnezeu şi pentru Sabatul Său, o vor face fără a se gândi la 
urmări pentru chiar viaţa lor? Nu este aşa? (Audienţa: „Aşa este!”) 

Încă ceva: când orice sprijin pământesc şi orice protecţie vor fi înlăturate, când toate problemele legate de 
reputaţie la care lumea ţine atât de mult, sunt date la o parte; când toate problemele cu privire la avere sau 
ocupaţii de orice fel sunt date la o parte, când toate problemele cu privire la viaţă sunt date la o parte, cât de 
mult este înlăturat? Cât de mult din lucrurile lumeşti sau din interesele lumeşti mai sunt legate de omul care 
face aceasta? Când acel om îşi face socotelile şi lasă la o parte orice gând de a se baza pe sprijinul pământesc 
sau protecţia pământească, sau chiar pe mila şi dreptatea pământească, atunci când îşi face socotelile şi lasă la 
o parte toate problemele pe care şi le-ar putea face cu privire la ce vor gândi sau vor crede oamenii despre el; 
îşi face socotelile şi lasă la o parte toate problemele cu privire la ce va fi cu bunurile sale sau dacă va putea 
cumpăra sau vinde, sau dacă va putea face cutare sau cutare lucru; când lasă la o parte toată îngrijorarea care 
poate să apară gândindu-se dacă va ţine la viaţa lui sau dacă aceasta va cântări ceva în ochii săi; - când toate 
acestea sunt scoase din calcul, atunci cât de mult din lume mai există în socotelile acelui om? (Audienţa: 
„Nimic.”) 

Atunci, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, îl pune pe orice adventist de ziua a şaptea faţă în faţă cu această 
socoteală, şi îl somează să-şi facă acest calcul şi să ia această hotărâre? (Audienţa: „Da domnule!”) Este 
timpul ca fiecare dintre noi să începem să ne gândim foarte serios. Este cu adevărat timpul să ne gândim 
serios. Şi mulţumim Domnului că nu trebuie să ne temem nici un pic de vrăjmaşul nostru. Domnul nu va 
îngădui niciodată ca voi sau eu să fim puşi într-o situaţie de unde nu este gata să ne scoată având şi mai multă 
slavă decât dacă nu am fi fost puşi niciodată în acea situaţie. Domnul nu ne cheamă să apucăm pe o cale care 
duce la pierderea tuturor lucrurilor fără să ne dea în schimb ceva infinit mai valoros. Când El ne cheamă să 
stăm pentru adevărul Său, ceea ce ne separă de orice sprijin de vreun ajutor sau protecţie pământească, atunci 
ne spune: „Iată, pentru voi, toată puterea cerului şi a pământului.” „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe 
pământ,” şi „Eu sunt cu voi;” acesta este acoperământul pe care Cel Atotputernic îl trage peste noi: „Veniţi cu 
Mine!” „Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost, şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare” 
(Deuteronom 33:27). „Nu te teme!” Aşa spune cuvântul Său, nu? Să citim din Scriptură pentru a vedea 
referinţa directă la acest subiect. În Isaia 51 găsim o rugăciune pe care Domnul ne spune să i-o adresăm: 
„Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte-te ca în zilele de odinioară, şi în 
veacurile din vechime! Oare n-ai doborât Tu Egiptul, şi ai străpuns balaurul? Nu eşti Tu acela care ai uscat 
marea, apele adâncului celui mare, şi ai croit în adâncimile mării, un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi? 
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Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă, şi o bucurie veşnică 
le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria; iar durerea şi gemetele vor fugi.” 

Cum vor merge spre Sion cei răscumpăraţi? Cu cântări de biruinţă. Să începem acum să le cântăm. Pentru 
că Domnul nu vrea ca noi să mergem cu capetele aplecate, şi uitându-ne în jur ca şi cum ne-ar fi frică să nu 
fim văzuţi, şi ca şi cum nu ne-am găsi locul în lume. „Uitaţi-vă în sus şi ridicaţi-vă capetele, pentru că 
izbăvirea voastră se apropie!” spune Isus. Noi suntem în această lume, fiecare dintre noi, până când 
Dumnezeu îşi termină lucrarea cu noi, iar Satana nu ne poate face nici un rău. Atunci să mergem cu cântări de 
biruinţă. Să ne bucurăm de acest fapt. 

„Eu, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor, şi de fiul omului, care trece ca 
iarba?” 

Noi mărturisim a crede în Dumnezeu! Noi stăm pentru Legea lui Dumnezeu, şi avem Sabatul Domnului, 
iar acesta ne descoperă cine este Dumnezeu, că El este adevăratul Dumnezeu, El este Dumnezeul cel viu şi 
veşnicul Împărat, a cărui mânie face să tremure pământul, care prin cuvântul Său poate să aducă lumea la 
existenţă, şi tot prin cuvântul Său o desface în bucăţi. Iar aici sunt nişte oameni, care sunt ca iarba, şi care vor 
dispărea în scurt timp, şi aceştia vor spune că dacă nu veţi respecta legea veţi fi închişi, iar dacă persistaţi în 
această atitudine va trebui să muriţi. Şi noi ne temem de aceştia! De ce? Nu are dreptate Dumnezeu când ne 
pune această întrebare? „Cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor?” Acest lucru vrea El să Îl ştie. Nu este 
o întrebare corectă? „Eu, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor, şi de fiul omului, 
care trece ca iarba?” Nu vedeţi cât de insultătoare este ideea ca cineva care mărturiseşte a crede în Domnul, să 
se teamă de nişte oameni? Domnul ne spune că dacă ne este frică, nu depindem de El. 

Să citim mai departe: „Şi să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul? 
De ce să tremuri necontenit toată ziua, înaintea mâniei asupritorului, ca şi cum el ar putea să te nimicească? 
Unde este mânia asupritorului?” (KJV) Mulţumim Domnului! Chiar acum furia asupritorului este gata să 
izbucnească. De ce să ne temem în faţa lui ca şi când ar putea să ne distrugă? Nu a fost Ilie atacat, şi nu a 
trebuit el să fugă pentru a-şi salva viaţa? Iar când, după o călătorie lungă, fiind obosit şi aşezându-se să se 
odihnească, a adormit de oboseală, iată că un înger al Domnului a stat lângă el şi l-a atins zicând: „Scoală-te 
şi mănâncă.” Şi el a găsit lângă căpătâiul lui o turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un ulcior cu apă. Slavă 
Domnului! 

Nu era Ilie în deplină siguranţă? Fraţilor, nu este mai bine să fim scoşi în afara legii pentru ca un înger să 
poată face pentru noi acelaşi lucru? Ce vreţi mai mult, să nu fiţi alungaţi, sau să nu vină nici un înger ca să vă 
stea alături în acest fel? Aşadar, să nu ne fie teamă! Ilie s-a culcat şi a adormit din nou, ca şi Petru când a fost 
condamnat la moarte. De ce nu? Ce rost avea să fie îngrijorat? Ilie s-a culcat şi a adormit, iar îngerul a venit a 
doua oară, l-a trezit şi l-a instruit. Din nou i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut 
este prea lung pentru tine.” Fraţilor, Dumnezeu ne va da pâine pentru drum. Dacă drumul este prea lung, El ne 
va da pâine în măsură îndoită înainte de a porni. Este timpul să începem să ne încredem în Domnul! Să o 
facem acum! El spune aşa! Într-un alt loc El spune: „I se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.” Aşa este! 

„În curând cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat; nu va muri în groapă, şi nu va duce lipsă de pâine. Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul tău, care stârnesc marea, şi fac să-i urle valurile, şi al cărui Nume este Domnul 
Oştirilor. Eu pun cuvintele Mele în gura ta, şi te acopăr cu umbra mâinii Mele, ca să întind ceruri noi şi să 
întemeiez un pământ nou, şi să zic Sionului: 'Tu eşti poporul Meu!'.” Isaia 51:14-16. 

Să primim fraţilor acest cuvânt! Nu trebuie să ne fie teamă de apăsare sau de greutăţi, sau de neputinţa de 
a cumpăra sau vinde, pentru că Domnul are ceva cu mult mai bun. 

Cât despre reputaţie: lăsaţi-o să plece! Domnul ne dă un caracter - un caracter pe care El personal l-a ţesut 
de la naştere până la mormânt, care este desăvârşit în orice privinţă. Şi El spune: „Ia-l şi îmbracă-l, şi vino la 
ospăţul nunţii Mele.” Acesta este caracterul şi acesta este acoperământul pe care El îl trage peste poporul Său 
astfel că plăgile nu pot să-i atingă, şi nici o putere a vrăjmaşului nu poate să-i înfrângă sau să-i mânjească. 
„Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele 
mântuirii, M-a acoperit cu haina neprihănirii” Isaia 61:10 (KJV) Slavă Domnului! 

Iar în privinţa vieţii: când El ne cheamă să luăm poziţie în supunere faţă de Legea Sa, aceasta va duce la 
pierderea vieţilor noastre, va pune vieţile noastre în primejdie întrucât puterea pământească va urmări să ne ia 
viaţa. Şi atunci? Atunci Domnul spune pur şi simplu: „Da-ţi drumul acestei vieţi; să plece! Ea va dispărea 
oricum în scurt timp. Iată, aici este o viaţă care va rămânea de-a lungul întregii veşnicii.” Când ne invită să 
urmăm calea supunerii faţă de Legea Sa, ceea ce va duce la primejduirea şi pierderea acestei vieţi supusă 
morţii, pieritoare ca un abur, El spune: „Luaţi această viaţă veşnică!” „Cel care crede în Fiul, are viaţa 
veşnică.” „Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.” Ne-a dat viaţa veşnică? „Cine 
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are pe Fiul,” va avea viaţa cândva? (Audienţa: „Nu!”) „Cine are pe Fiul, are viaţa.” Cum ar fi cu putinţă să 
avem pe Fiul fără această viaţă? Este Hristos mort? Nu! El este viu. De aceea, când Îl avem pe El, avem viaţa 
care este în El. 

Băgaţi de seamă la ce conduce faptul că un om care mărturiseşte a-L avea pe Hristos nu crede că are viaţa 
care este în Hristos care este viaţa veşnică. Ce fel de Hristos este El? Un Hristos fără viaţă în El? Nu! Hristos 
nu este mort! Nu ne-a răsunat aceasta mereu şi mereu în urechi prin vocea care ne vorbeşte de mult timp din 
partea Domnului? „Fraţilor, Hristos nu este în mormântul cel nou al lui Iosif, cu piatra cea grea astupând 
intrarea. Nu! El a înviat! Isus trăieşte! Isus trăieşte! Vestiţi aceasta cu limba şi cu scrisul.” 

Astfel, pentru că El trăieşte, şi mai mult, pentru că El trăieşte pentru veşnicie, când Îl am pe El, am un 
Mântuitor viu. „Cine are pe Fiul are viaţa.” Ce fel de viaţă este în El? Numai viaţă veşnică. Astfel, când Îl am 
pe El am viaţa care este în El, şi aceasta este viaţa veşnică, exact aşa cum spune Domnul. Dar, aşa cum ne-a 
spus mai înainte fratele Haskell în lecţia sa, noi nu putem avea această viaţă a Lui, fără a i-o ceda pe aceasta a 
noastră. Făcând aceasta Îl întâlnim pe Isus Hristos. Aceasta este lecţia de astăzi, nu observaţi? Cedaţi-I 
această viaţă şi o veţi primi pe aceea care este mult mai bună. Acum este timpul pentru a face aceasta. Dar 
dacă mă agăţ de această viaţă, când ea se va duce, ce îmi va mai rămâne? (Audienţa: „Nimic.”) 

De aceea, bărbatul sau femeia care are doar această viaţă, nu trebuie să se ţină de solia îngerului al treilea, 
deoarece când va veni încercarea şi va fi pusă în joc această viaţă, acela se va agăţa de viaţa aceasta. Acesta 
este pericolul. Un om nu poate înainta prin ceea ce înseamnă a înainta în solia îngerului al treilea având doar 
această viaţă pe care o are. Nu poate face aceasta, pentru că este tot ce are, şi se va agăţa de ea când va fi în 
primejdie. Dar cel care va renunţa la această viaţă socotind că nu valorează nimic, şi ia acea viaţă care are 
dimensiunea vieţii lui Dumnezeu, acea viaţă care este viaţa lui Dumnezeu, va avea o viaţă care niciodată nu 
poate fi pusă în primejdie. Acel om este în siguranţă. Acela poate merge oriunde îl cheamă solia. Deoarece Cel 
care este viaţa soliei, este viaţa celui care îşi va păstra supunerea faţă de această solie. 

„Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se 
arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte.” Nu este adevărat acest lucru de acum 
înainte? Nu este un adevăr viu de acum înainte acela că cei care stau pentru solia îngerului al treilea sunt 
întotdeauna „daţi la moarte,” tot aşa cum au fost şi apostolii? Întotdeauna „daţi la moarte,” şi acest aspect 
intră în toate calculele noastre. Trăim faţă în faţă cu aceasta tot timpul. 

Deci fraţilor, în locul puterii pământeşti pe care nu putem să ne sprijinim şi care este în mod hotărât 
angajată împotriva noastră, Dumnezeu ne dă puterea lui Dumnezeu. În locul reputaţiei, Dumnezeu ne dă 
caracterul. În locul lucrurilor pământeşti - bogăţii lumeşti, case, pământuri, proprietăţi, gânduri de ocupaţii 
sau altceva de acest fel - Dumnezeu ni-L dă pe Isus Hristos în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi 
cunoştinţei, şi voi „sunteţi desăvârşiţi în El.” Dumnezeu L-a pus să fie moştenitor al tuturor lucrurilor, şi noi 
suntem moştenitorii lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Isus Hristos, dacă suferim împreună cu El ca să 
putem fi proslăviţi împreună cu El. El este moştenitor al tuturor lucrurilor, iar noi suntem împreună 
moştenitori. Atunci, câte lucruri ne aparţin? (Audienţa: „Toate lucrurile.”) Atunci ce avem? Toate lucrurile pe 
care le are Dumnezeu. Aşadar, nu suntem bogaţi? 

În locul acestei vieţi pe care puterile pământeşti ne-o vor lua, Dumnezeu ne dă viaţa Lui. Când ne invită să 
luăm o poziţie de supunere faţă de El şi cauza Sa, Domnul spune pur şi simplu: „Iată, aici aveţi viaţa 
veşnică.” 

Nu ne-a înarmat Domnul până în dinţi? O, să luăm asupra noastră acum această armătură a lui Dumnezeu! 
De aceasta avem nevoie: a fi tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui. „Căci noi nu 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. De aceea, luaţi toată armătura lui 
Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” 

În acea zi, Domnul vrea ca noi să rămânem în picioare, iar acum vrea ca să luăm această armătură. Iar El 
spune: „Nu te voi lăsa niciodată şi nici nu te voi părăsi.” Aceasta este situaţia noastră. Acum ce veţi face? 
„Alegeţi astăzi cui vreţi să-i slujiţi,” şi ce cale veţi urma. 
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PREDICA NR. 7 
 
Unii din popor s-au întrebat vineri seara trecută dacă nu am exagerat lucrurile prezentate; dar eu cred că 

după ceea ce fratele Porter tocmai a citit din „Mărturii”, toţi vor fi de acord că ceea ce am prezentat a fost 
exact. Nu vreau să credeţi fraţilor că spun aceste lucruri aici doar pentru că vi le spun vouă. Dacă aş fi 
predicat de luni seara trecută unor oameni care nu au auzit niciodată de adventişti de ziua a şaptea, nici de 
solia îngerului al treilea, le-aş fi spus exact ceea ce vă spun vouă; pentru că eu nu ştiu ce altceva s-ar putea 
vesti acum decât solia îngerului al treilea. Nu ştiu ce altceva să fac pentru oameni decât să le vestesc ceea ce 
să-i aducă faţă-n faţă cu nevoia lor după puterea lui Dumnezeu. Aşa că eu nu vă spun ceva ce nu aş spune 
orişicui. S-ar putea să vină momente când vă voi spune unele lucruri pe care nu le-aş spune altor oameni, 
pentru că pot fi unii dintre noi care să fi făcut lucruri pe care alţii nu le-au făcut; dar acesta e singurul motiv.  

Acum să aruncăm o privire asupra unui sumar al lecţiilor pe care le-am avut. Am văzut că nu este nimic 
care să ne susţină în acest timp decât puterea lui Dumnezeu. Am văzut că nimic nu va fi satisfăcător, nimic nu 
ne va sprijini decât caracterul lui Dumnezeu. Am văzut că în problema mijloacelor şi a ocupaţiilor, nu vom 
putea depinde de nimic din ceea ce ţine de această lume, ci doar de lucrurile pe care le dă Dumnezeu. Am 
văzut că nu putem conta nici pe chiar viaţa noastră; singurul lucru pe care putem conta, singurul lucru care va 
fi suficient, singurul lucru care va întâmpina nevoia noastră - nevoia poporului care va sta pentru Domnul - 
este acea viaţă care este mai bună decât aceasta, viaţa care este veşnică, viaţa lui Dumnezeu. 

Deci, în primul rând nimic nu ne va sprijini decât puterea lui Dumnezeu. Şi unde găsim puterea lui 
Dumnezeu? În Isus Hristos! „Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.” Iată ce este El! 
Unde găsim caracterul lui Dumnezeu? În Hristos! Unde găsim toate lucrurile, lucrurile cele mari ale lui 
Dumnezeu? În Hristos! Unde găsim o viaţă mai bună decât aceasta? Viaţa lui Dumnezeu, în Hristos. 

Aşadar, ce altceva avem de predicat lumii decât pe Hristos? Ce avem de care să fim dependenţi în afară de 
Hristos? Atunci, ce altceva este solia îngerului al treilea dacă nu „Hristos”? Hristos puterea lui Dumnezeu, 
Hristos bogăţia de nepătruns a lui Dumnezeu, Hristos neprihănirea lui Dumnezeu, Hristos viaţa lui Dumnezeu; 
Hristos este Dumnezeu! Aceasta este solia pe care o avem acum de dat lumii. Nu este aşa? Deci de ce are 
nevoie lumea? De Hristos. Are nevoie de orice altceva? Nu! Este altceva în solie? Nu! „În El locuieşte trupeşte 
toată plinătatea dumnezeirii, şi voi sunteţi desăvârşiţi în El.” 

Aşa cum am spus mai înainte, dacă aş fi predicat unor oameni care niciodată nu au auzit nimic despre solia 
îngerului al treilea, dacă le-aş fi predicat de luni seara încoace, le-aş fi predicat exact la fel şi i-aş fi adus faţă-
n faţă cu Isus Hristos aşa cum am făcut-o aici. De fapt există o întreagă adunare de necredincioşi care sunt în 
această situaţie şi care vor să-mi dea o invitaţie ca să merg şi să le vorbesc într-o ocazie viitoare, şi aceasta 
este ceea ce le voi spune. O întreagă adunare care mărturisesc a nu fi altceva decât necredincioşi mi-au dat 
ocazia să le vorbesc deja de trei ori, şi eu le-am vorbit deja despre aceste lucruri (paşii care se fac pentru 
impunerea Duminicii prin puterea statului) aşa cum sunt ele chiar în faţa oamenilor, şi ei deja m-au întrebat 
„Ce să facem?” Şi unul dintre ei a zis: „El ne-a spus toate aceste lucruri, şi totul e limpede, dar nu ne-a spus 
ce să facem.” „Ei bine,” le-am zis, „nu am timp în această seară să vă spun ce să faceţi. Daţi-mi o ocazie, şi 
vă voi spune ce să faceţi.” Ei au fost de acord, şi o voi face. 

Când va veni acest timp, mi-am propus să le spun doar ce să facă; mi-am propus să le pun în faţă exact 
ceea ce v-am pus vouă înainte: aceea că dacă ei vor să se opună acestei mişcări a Bisericii şi a Statului, trebuie 
să lase deoparte toate ideile de dependenţă pământească, trebuie să renunţe la toate gândurile cu privire la 
bogăţii şi proprietăţi sau altceva de acest fel, şi la toate ideile şi gândurile vieţii. Şi ei pot vedea aceasta. Şi 
apoi le voi spune că nu-şi pot permite să facă aceasta decât dacă primesc ceva mai bun, şi lucrul acesta mai 
bun este Isus Hristos, şi trebuie să-L aibă pe El sau dacă nu, atunci nu pot rezista cu nici un chip; lumea este 
pregătită să o audă, şi o va auzi.  

Ei bine, Hristos puterea lui Dumnezeu, Hristos înţelepciunea lui Dumnezeu, Hristos bogăţia de nepătruns a 
lui Dumnezeu şi Hristos viaţa lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce avem de predicat. Şi ce sunt toate acestea 
însumate într-un singur lucru? Ce exprimă? Evanghelia! Ce înseamnă a predica Evanghelia? Înseamnă a 
predica taina lui Dumnezeu, care este Hristos în om nădejdea slavei. Ce ne-a dat Dumnezeu ca să dăm lumii 
dacă nu „Evanghelia veşnică să fie vestită oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”? 
(Apocalipsa 14:6). Nu cu aceasta începe solia? Apoi, când oamenii nu vor primi Evanghelia veşnică şi nici nu 
se vor închina Celui care a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor, cui se vor închina? Fiarei şi 
chipului ei. „A căzut Babilonul, a căzut.” Şi apoi solia îngerului al treilea declară că ei se vor închina fiarei şi 
chipului ei. Aşadar, oamenii sau se închină fiarei şi chipului ei, sau se închină lui Dumnezeu. Aceasta este 
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hotărât, conform cu solia aşa cum este ea şi cu timpul în care suntem. Singurul căruia oamenii în această lume 
se pot închina este Cel care a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor, sau, dacă nu, atunci fiarei şi 
chipului ei. Nu există loc pentru o cale de mijloc. Cele trei solii sunt o singură solie în trei părţi. În „Mărturii 
Speciale”, în cea adresată „Fraţilor în poziţii de răspundere,” citim la p. 15: „Când ţineţi steagul adevărului cu 
fermitate, proclamând Legea lui Dumnezeu, lăsaţi ca orice suflet să ţină minte că credinţa lui Isus este în 
strânsă legătură cu poruncile lui Dumnezeu. Îngerul al treilea este reprezentat ca zburând prin mijlocul 
cerului, simbolizând lucrarea celor care vestesc prima, a doua, şi a treia solie îngerească; toate sunt legate 
împreună.” 

Aşa că lucrul cu care începe şi singurul lucru dintre toate, care cuprinde toate aceste solii, este Evanghelia 
veşnică. 

Ne-am referit o dată sau de două ori la biserica iudaică, pentru a ilustra situaţia în care suntem. Am văzut 
atunci că ea a întors spatele lui Dumnezeu şi s-a unit cu Cezarul pentru a-L înlătura pe Isus şi pentru a-şi 
îndeplini planul lor cu privire la El. Apoi Domnul a chemat afară din biserică şi din naţiune pe toţi cei care 
voiau să I se supună, pe toţi cei care voiau să-I slujească, înainte ca naţiunea să fie distrusă, şi El a făcut 
această lucrare prin cei câţiva ucenici care au crezut în Isus când El s-a înălţat la cer. Ei au fost cu Isus trei 
ani şi jumătate; predicaseră. Făcuseră chiar minuni în Numele Lui. Isus îi trimisese să predice spunând: 
„Împărăţia cerurilor este aproape!”; şi aşa de importantă era solia lor încât dacă în vreun loc nu erau primiţi 
trebuiau să-şi scuture praful de pe picioare înainte de a pleca din acel loc.  

Totuşi, înainte ca ei să poată predica Evanghelia pe care El le-a dat-o ca să o predice, când s-a înălţat la 
cer, Isus le-a zis: „Rămâneţi în Ierusalim până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” Nu ne-am putea gândi 
că dacă ei au trăit cu Hristos trei ani şi jumătate, L-au auzit, L-au iubit, L-au studiat pe El şi au studiat cu El, 
au fost învăţaţi de El în tot acest timp şi chiar au predicat - nu ne-am putea gândi în mod natural că ei erau 
pregătiţi să ducă lumii Evanghelia? Dar nu erau; Isus a spus: „Rămâneţi în Ierusalim.” „Voi trimite peste voi 
făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49). 

Câtă putere era aliniată împotriva soliei pe care o aveau de predicat? Toată puterea lumii, pentru că 
biserica lui Dumnezeu, aşa zisa biserică a lui Dumnezeu, întreaga naţiune, s-a unit cu Cezarul a cărui putere 
se întindea peste toată lumea. Toată puterea lumii era aliată împotriva lor. Biserica cu numele şi naţiunea lui 
Dumnezeu s-au aliniat ele însele puterii şi s-au înrolat împotriva lui Dumnezeu şi a Numelui lui Hristos. Şi 
totuşi pe acest Hristos pe care ei Îl răstigniseră şi făcuseră tot ce le-a stat în putere ca să-L înlăture din lume şi 
din minţile oamenilor - tocmai acest Nume şi tocmai această Persoană ucenicii Săi urmau să meargă şi să o 
predice. Şi ei urmau să predice acesta în faţa întregii puteri pe care lumea o cunoştea. 

Nu cu mult înainte de aceasta, doar cu douăsprezece zile sau cu două săptămâni înainte ca Isus să le spună 
aceste lucruri, Petru s-a speriat de o fată şi a negat că Îl cunoştea pe Isus. Era doar o fată cea care a început să 
spună: „Te-am văzut cu Galileanul.” „Nu, nu m-ai văzut; nu, nu-L cunosc.” El s-a apropiat de foc şi ea s-a 
uitat mai bine la el şi a zis: „Şi tu eşti unul dintre ei.” „Nu, nu sunt; niciodată nu L-am cunoscut!”; şi apoi ca 
să dovedească a blestemat şi a înjurat. Era el pregătit să dea faţă cu puterea întregii lumi? Nu! El avea nevoie 
să cunoască un fel de viaţă şi să fie ţinut de ceva, aşa încât să nu poată fi speriat de o fată, înainte să poată sta 
în faţa lumii. Nu este aşa? „Isus le-a zis: ‚În noaptea aceasta toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire.’” 
„Petru a luat cuvântul, şi I-a zis: ‚Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi 
găsi în Tine o pricină de poticnire.’ ‚Adevărat îţi spun,’ i-a zis Isus, ‚că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca 
să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.’ Petru I-a răspuns: ‚Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot 
nu mă voi lepăda de Tine. Şi toţi ucenicii au spus acelaşi lucru.’” (Matei 26:31-35). Dar ei s-au lepădat nu-i 
aşa?  

Vedem că în ceea ce-i priveşte pe ei şi lucrarea lor, şi în ceea ce priveşte puterea care s-a opus lucrării lor, 
noi suntem exact în aceeaşi situaţie în care erau ei când Isus s-a înălţat la cer. Noi suntem exact în situaţia în 
care toate puterile pământului sunt aliate împotriva soliei pe care o avem de dus lumii, şi aşadar avem nevoie 
ca şi ei, să fim îmbrăcaţi cu putere de sus. Este un fapt literal ca suntem exact unde erau ei când Isus S-a 
înălţat la cer şi când le-a spus să aştepte până când vor primi putere.  

Deci, când s-a înălţat, El a zis, după cum este raportat în Fapte 1:8: „Veţi primi o putere, când se va pogorî 
Spiritul Sfânt peste voi.” Deci ce trebuiau să aştepte? Spiritul Sfânt. Ce urma să le aducă El? Putere. Ce 
anume îi îmbrăca cu putere? Spiritul Sfânt. Nu este nevoie să citesc referinţele din „Mărturii Speciale” şi din 
„Slujitorii Evangheliei,” pe care fratele Prescott le-a citit aici, care s-au referit la aceleaşi lucruri; cum că 
cuvintele Domnului ne spun nouă că aşa cum ucenicii au făcut aceasta, aşa şi noi avem de făcut acelaşi lucru; 
cum că vom fi adunaţi în grupe rugându-ne pentru Spiritul Sfânt; şi cum că a fost nevoie de zece zile de 
căutare a lui Dumnezeu ca să-i aducă în starea în care ei puteau înălţa rugăciuni cu efect, şi să primească ceea 
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ce au cerut pentru că au cerut în acea credinţă stăruitoare care poate primi ceea ce cere. 
Nu e nevoie să citesc din nou acele pasaje pe care le-am citit din „Mărturii”, care arată cum atunci când 

poporul lui Dumnezeu în mod individual va căuta Spiritul Sfânt cu toată inima, vor fi auzite de pe buze 
omeneşti mărturii care împlinesc acest cuvânt: „Am văzut un alt înger coborând din cer, având o mare putere, 
şi pământul a fost luminat de slava lui.”; şi: „Rugăciuni sunt înălţate zilnic pentru împlinirea promisiunii” de a 
fi îmbrăcaţi cu putere. Deci cuvântul Domnului ne spune că zilnic sunt înălţate rugăciuni. Sunt ale voastre 
printre ele? Este a mea printre ele? Este aproape ziua când ultima rugăciune care e necesară pentru a aduce 
această binecuvântare va fi înălţată. Atunci ce va fi? Potopul va izbucni şi se va revărsa Spiritul Sfânt ca în 
ziua Cincizecimii. Reţineţi, cuvântul spune: după cum „rugăciuni sunt înălţate zilnic spre Dumnezeu” pentru 
această promisiune, „Nici una dintre aceste rugăciuni înălţate în credinţă, nu este pierdută.” Aici este 
binecuvântarea acestei promisiuni. Da, când Dumnezeu ne spune să ne rugăm pentru un lucru, aceasta 
deschide uşa larg pentru noi ca să ne rugăm pentru acel lucru cu cea mai deplină încredere că îl vom primi. 
Când El ne spune să ne rugăm pentru un lucru, aceasta deschide cu putere uşa larg, şi nu e nici un singur 
lucru care să împiedice ca acest fel de rugăciune să-şi găsească loc aici. Care este cuvântul Său pentru noi? Că 
nici una dintre aceste rugăciuni înălţate în credinţă nu este pierdută. 

Într-una din aceste zile ultima rugăciune necesară va fi înălţată, şi binecuvântarea va fi revărsată. Şi cine o 
va primi? Cei ale căror rugăciuni s-au înălţat la Dumnezeu pentru ea. Nu contează dacă omul este în centrul 
Africii, şi această revărsare are loc aici în Battle Creek; el o va primi, pentru că prin rugăciunile noastre 
pentru ea, canalul este deschis între noi şi sursa binecuvântării, şi, pe cât de sigur este că ţinem canalul deschis 
prin rugăciunile noastre, pe atât de sigur este că atunci când Spiritul Sfânt este revărsat, va ajunge în locurile 
de unde pleacă rugăciunile, pentru că acolo este deschis canalul. 

Fraţilor, ar fi posibil să avem mai multă încurajare pentru rugăciunile pe care suntem îndemnaţi prin orice 
lucru din jurul nostru să le înălţăm? Ar putea exista mai multă încurajare pentru noi ca să înălţăm aceste 
rugăciuni cu toată inima şi cu deplină încredere?  

Există un pasaj în „Slujitorii Evangheliei” pe care vreau să-l citesc, şi care vorbeşte clar despre această 
chestiune, la p. 370, 371. Vorbind despre apostoli spune: „Stăteau în aşteptarea împlinirii promisiunii Sale, şi 
se rugau cu o fervoare deosebită. Aceasta e calea care ar trebui urmată de cei ce au o parte în lucrarea de 
vestire a venirii Domnului pe norii cerului; pentru că un popor trebuie să fie pregătit să stea în marea zi a 
Domnului. Cu toate că Hristos a dat ucenicilor Săi promisiunea că vor primi Spiritul Sfânt, aceasta nu a 
înlăturat necesitatea rugăciunii.” Desigur că nu! Aceasta deschide calea rugăciunii. Când Dumnezeu nu a 
promis un lucru, sunt eu liber să mă rog pentru acel lucru? Nu, pentru că noi trebuie să cerem conform cu 
voinţa Sa. Dar când Dumnezeu a promis, aş putea face altceva decât să mă rog? Aceasta este frumuseţea 
promisiunii! „Ei s-au rugat toţi cu mai mare seriozitate: au stăruit în rugăciune într-un singur gând. Cei care 
sunt acum angajaţi în lucrarea solemnă de pregătire a unui popor pentru venirea Domnului, ar trebui să 
stăruiască în acelaşi fel în rugăciune. Primii ucenici au fost cu o inimă şi un gând. Ei nu aveau speculaţii sau 
teorii interesante pentru a spune dinainte cum va veni binecuvântarea.” Gândul care reiese de aici este acesta: 
„Ei nu aveau speculaţii sau teorii interesante pentru a spune dinainte cum va veni binecuvântarea.” Aceasta se 
referă la noi acum. Noi nu trebuie să avem teorii interesante despre cum va veni binecuvântarea. Cineva 
începe să spună: „Va veni ca şi la ziua Cincizecimii; sunetul ca vâjâitul unui vânt puternic va fi aşa şi aşa; 
limbile de foc vor fi aşa, etc. etc.;” şi apoi, acestea fiind stabilite spune: „Acesta e felul în care va veni 
binecuvântarea Spiritului Sfânt, şi astfel voi şti când vine.” Unul care stabileşte aceasta în vreun fel oarecare, 
niciodată nu o va primi. De ceea ce au avut nevoie ucenicii, a fost de a-şi predea inimile Domnului, iar cât 
despre felul în care Domnul urma să împlinească făgăduinţa Sa, aceasta nu era treaba lor. Şi aceasta este 
exact ceea ce avem nevoie, şi nu este treaba noastră cum va împlini Domnul făgăduinţa Sa. El nu îşi propune 
ca noi să-I dictăm Lui spunând: „Spiritul Sfânt trebuie să vină pe o astfel de cale sau dacă nu atunci nu este 
Spiritul Sfânt.” Aşa că, dacă aveţi vreo astfel de teorie, anihilaţi-o în seara aceasta şi lăsaţi ca teoriile voastre 
să rămână anihilate pentru totdeauna. Noi nu avem nici un drept să stabilim în mintea noastră felul în care 
Domnul urmează să lucreze. Aceasta a fost situaţia ucenicilor, aceasta este situaţia noastră, şi fraţilor, aşa 
cum este sigur că promisiunea a fost împlinită pentru ei, la fel de sigur este că ea va fi împlinită acum pentru 
cei care se roagă pentru acelaşi lucru. Dar nu ştim cât va dura până atunci. 

Un alt lucru: ei urmau să predice. Ce anume? Evanghelia. Iar Pavel defineşte mereu şi mereu Evanghelia ca 
fiind taina lui Dumnezeu care a fost ascunsă de veacuri, dar descoperită acum sfinţilor Săi. Ei au predicat 
această Evanghelie, această taină a lui Dumnezeu. Şi ce este acesta? „Hristos în voi nădejdea slavei.” Hristos 
puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Bogăţia de nepătruns a lui Dumnezeu, „Hristos şi El răstignit.” Iată ce 
era Evanghelia; nimic altceva decât aceasta. 
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Pavel o defineşte în 2Corinteni 6:10 după cum vă amintiţi „Ca neavând nimic şi totuşi stăpânind toate 
lucrurile.” Nu vedeţi că pe sărac starea lui de sărăcie grozavă îl face să se ţină de ceea ce are în mâinile sale? 
Nu vedeţi că starea de sărăcie grozavă a adventistului de ziua a şaptea îl face să se ţină de ceea ce are? Dar el 
trebuie să aibă mai mult decât atât sau dacă nu, el nu va trece nicidecum prin timpul de strâmtorare. Dar când 
noi renunţăm la orice lucru şi ne considerăm pe noi înşine ca neavând nimic, atunci ce se întâmplă? Atunci ce 
vom avea? „Toate lucrurile.” Şi pe acestea nu le va putea lua nimeni de la noi. Poporului care este în această 
stare nu i se poate lua nimic. Nu este aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Bineînţeles că este aşa. Nu se poate lua 
puterea de la noi. Se poate? Nu se poate lua caracterul de la noi. Nu se poate lua bogăţia noastră de la noi, şi 
nu se poate lua viaţa noastră de la noi, căci Hristos este viaţa noastră şi nimeni nu poate să-L ia de la noi. 
Aşadar, când suntem în această stare, avem de la început biruinţa asupra lumii şi a întregii ei puteri. 

Apoi o altă frază în aceeaşi conexiune: „Neavând nimic şi totuşi stăpânind toate lucrurile; ca nişte săraci şi 
totuşi îmbogăţim pe mulţi.” Aceasta este lucrarea noastră în lume: să-i îmbogăţim pe oameni. După cum Isus 
a devenit sărac pentru ca noi să putem fi făcuţi bogaţi, tot aşa noi devenim săraci pentru ca mulţi să poată 
deveni bogaţi. Aşa că, atunci când Îl avem pe Hristos, doar pe Hristos şi nimic altceva decât bogăţia de nespus 
a lui Hristos, atunci putem îmbogăţi pe oricine va primi darul fără plată al bogăţiei. 

Ei au predicat taina lui Dumnezeu: „Hristos în voi nădejdea slavei.” Dar s-a arătat şi o altă taină; aceasta a 
început să apară în timp ce ei predicau. Taina pe care o vesteau ucenicii „A fost ascunsă de veacuri,” iar acum 
era manifestată ca niciodată mai înainte. Dar în timp ce ei predicau această taină, s-a arătat lucrarea unei alte 
taine, şi această taină s-a ridicat şi a ascuns din nou taina lui Dumnezeu. După ce apostolii au murit, taina 
nelegiuirii s-a ridicat şi s-a răspândit în toată lumea şi a ascuns din nou taina lui Dumnezeu pentru veacuri. Nu 
este aşa? Dar în Apocalipsa găsim un înger reprezentat ca stând cu un picior pe mare şi cu celălalt pe pământ, 
şi strigând cu glas tare, „şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile din el, 
pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nici un timp profetic şi că în zilele în 
care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se poate sfârşi taina lui Dumnezeu” (Apocalipsa 10:6,7 - 
KJV). S-ar fi putut sfârşi de mult. Dar datorită amânării noastre, a slăbiciunii şi încetinelii noastre în a-L 
crede pe Dumnezeu, nu este sfârşită; totuşi El a spus că s-ar putea sfârşi. Acum, să mulţumim Domnului că se 
va sfârşi într-adevăr! De subliniat este că atunci când îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, taina lui 
Dumnezeu va sta descoperită înaintea lumii. Ce este aceasta? „Hristos în voi nădejdea slavei.” Aceasta este 
Evanghelia veşnică, aceasta este solia îngerului al treilea. Deci, vedeţi cum Dumnezeu a hotărât prin aceasta 
că solia îngerului al treilea, taina lui Dumnezeu, va triumfa asupra tainei nelegiuirii? Şi după cum taina 
nelegiuirii a reţinut atenţia lumii şi a atras privirea naţiunilor şi uimirea din partea oamenilor, tot aşa acum 
taina lui Dumnezeu va atrage atenţia neamurilor şi uimirea din partea oamenilor. 

Să deschidem la capitolul 2 din cartea lui Ioel. Sunt aici câteva lucruri pe care dorim să le studiem. Prima 
parte a capitolului până la versetul 11 inclusiv este o descriere a venirii Domnului. Dacă vă întoarceţi la acea 
mărturie („Mărturii” vol. 1 p.180) care vorbeşte despre „cernere,” veţi găsi acest capitol dat de Spiritul lui 
Dumnezeu ca o referinţă pe care este bazată ideea cernerii. El se aplică pentru timpul cernerii, şi cernerea 
pregăteşte pentru marea strigare. 

„Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii 
ţării. Căci vine ziua Domnului, este aproape! O zi de întuneric şi negură mare, o zi de nori şi de întunecime. 
Ca zorile dimineţii se întinde peste munţi un popor mare şi puternic, cum n-a mai fost din veac şi nici în 
vremurile viitoare nu va mai fi. Arde focul înaintea lui şi pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, ţara era ca o 
grădină a Edenului, şi după el este ca un pustiu sterp; nimic nu-i scapă. Parcă sunt nişte cai şi aleargă ca nişte 
călăreţi. Vin urlând ca nişte cară pe munţi, şi pârâie ca o flacără de foc când mistuie miriştea; par o puternică 
oştire gata de luptă. Tremură popoarele înaintea lor şi toate feţele îngălbenesc. Aleargă ca nişte războinici, se 
suie pe ziduri ca nişte războinici, fiecare îşi vede de drumul lui, şi nu se abate din cărarea lui. Nu se împing 
unii pe alţii, fiecare ţine şirul, se năpustesc prin săgeţi şi nu se opresc din mers. Se năpustesc în cetate, aleargă 
pe ziduri, se suie pe case şi intră pe ferestre ca un hoţ. Înaintea lor se cutremură pământul, se zguduie cerurile, 
soarele şi luna se întunecă şi stelele îşi pierd lumina. Domnul face să tune glasul Lui înaintea oştirii Sale, căci 
tabăra Lui este foarte mare, şi Cel ce împlineşte cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului şi foarte 
înfricoşată; cine o poate suferi?” Paralela este în Apocalipsa 19:11-18. 

„Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet! Sfâşiaţi-
vă inimile nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare şi 
îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi-I pare rău de relele pe care le trimite. Cine ştie dacă nu se va 
întoarce şi nu se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare şi jertfe de 
băutură pentru Domnul, Dumnezeul vostru?” 
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Cine ştie aici dacă, atunci când o persoană Îl caută cu toată inima, Domnul se va întoarce sau nu, lăsând o 
binecuvântare după El? Dacă ştim că se va întoarce, să-I mergem înainte. Aici este toată încurajarea posibilă; 
pentru că ştim sigur că El se va întoarce, nu este nimic care să ne împiedice să-L căutăm cu toată inima, şi 
ştim că El ne va da binecuvântarea. Să o primim! 

„Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o 
adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copii, şi chiar pruncii de la sân! Să iasă mirele din cămara lui şi 
mireasa din odaia ei!” 

Câţi oameni din Sion sunt incluşi în această chemare? Poporul, adunarea, copii, sugarii, mirii şi miresele. 
Câţi sunt chemaţi? (Audienţa: „Toţi.”) Da, toţi! La ce suntem chemaţi şi noi? Să-L căutăm pe Domnul cu 
toată inima. Atunci, să o facem! Acum este timpul! „Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar, 
şi să zică: „Doamne îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura 
popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: ‚Unde este Dumnezeul lor?’” 

Nu sunt păgânii în avantaj şi nu urmăresc ei să stăpânească asupra noastră? Nu urmăresc să înăbuşe 
Sabatul Domnului şi să stăpânească asupra lumii? 

Cred că am un cuvânt pe care ar fi bine să-l citesc aici. La p. 17 din mărturia intitulată „Fraţilor din poziţii 
cu răspundere”, citesc aceste cuvinte: „Sabatul fals este gata să fie impus printr-o lege opresivă. Satana şi 
îngerii săi sunt complet treji şi extrem de activi, lucrând cu energie şi perseverenţă prin instrumente umane ca 
să-şi aducă la îndeplinire scopul său de ştergere a cunoştinţei de Dumnezeu.” 

Pentru ce este Sabatul un semn? Este semnul că El este Domnul Dumnezeul nostru, şi Domnul care Îşi 
sfinţeşte poporul. Deci, când este îndepărtat acest semn prin care El este cunoscut poporului, atunci este 
îndepărtat Dumnezeu din cunoştinţa poporului. Pentru acest scop lucrează oamenii şi aceasta se face acum. 
Citesc mai departe: „Memorialul lui Dumnezeu a fost smuls şi în locul lui domneşte un sabat fals înaintea 
lumii.” Toată puterea lumii este înrolată în această afacere. Aşa că ei urmăresc să ascundă cunoştinţa de 
Dumnezeu dinaintea lumii. De aceea avem nevoie să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima, pentru ca păgânii 
să nu stăpânească asupra noastră. Să vedem mai departe ce este El gata să facă: „Domnul va fi plin de râvnă 
pentru ţara Lui, şi se va îndura de poporul Său. Domnul va răspunde şi va zice poporului Său: 'Iată, vă trimit 
grâu, must şi untdelemn proaspăt ca să vă săturaţi de ele.'„ Ce va trimite El? „Untdelemn de bucurie.” – 
„bucurie în Spiritul Sfânt.” Ce este mustul? Ioan spune că „mustul înveseleşte inima lui Dumnezeu şi a 
omului.” Deci ne va da fericire. Şi ce este grâul? Sunt cerealele din care provine pâinea noastră pentru 
susţinerea vieţii şi pentru a ne da putere. Aşadar, ne va da putere. Oh, să mulţumim Domnului! El ne va 
trimite putere, fericire şi bucurie. 

Dar cui le va trimite? Când le va trimite? Când poporul este adunat şi comunitatea strânsă, şi copiii şi 
sugarii, bătrânii, mirele şi mireasa, şi lucrătorii – când noi suntem adunaţi împreună, după cum spune 
mărturia, „în grupe”, căutând pe Domnul din toată inima – atunci El va face ceea ce spune aici. Să facem 
acum aceasta cum nu am făcut-o niciodată mai înainte. Este un lucru minunat că Domnul promite că vom fi 
săturaţi cu ceea ce ne va da El, şi aceasta nu după măsura noastră. Cât de satisfăcut este Dumnezeu că noi 
vom fi săturaţi cu ele? Nimic nu lipseşte din tot ceea ce are El, pentru că ni le-a dat pe toate în Isus Hristos; 
iar El nu vrea să fim lipsiţi de nimic din ceea ce are El. Aşa după cum fratele Haskell a citit în această 
dimineaţă binecuvântată – vă amintiţi ce lucru minunat a spus – când venim ca şi cerşetori, neavând nici un 
merit al nostru personal, atunci totul este al nostru într-un singur dar veşnic. 

„Şi nu vă voi mai face de ocară între neamuri. Voi depărta de la voi pe vrăşmaşul de la miazănoapte, îl voi 
izgoni spre un pământ fără apă şi pustiu, îi voi împinge partea dinainte a oştirii lui în marea de răsărit, şi 
coada oştirii în marea de apus; iar duhoarea lui se va ridica în sus, şi mirosul lui de putregai se va înălţa în 
văzduh, căci s-a înălţat ca să facă lucruri mari.” (KJV) 

Cine este cel „care s-a crezut grozav”? Cine are toată puterea lumii în mâinile sale? Satana. El crede că va 
face lucruri mari. Dar să vedem ce va face Domnul atunci. „Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi veseleşte-
te, căci Domnul face lucruri mari!” 

De aceea fraţilor, ar trebui să fim cei mai fericiţi oameni din lume atunci când Satana face lucruri mari, 
pentru că ceea ce urmează în mod inevitabil este că atunci când Satana face lucruri, Dumnezeu face lucruri 
atât de mari, încât Satana trebuie să depună personal eforturi pentru a-şi salva creditul. Dar chiar şi atunci el 
nu-şi poate salva creditul, chiar dacă el s-a lăudat în faţa lumii şi a neamurilor că are toată puterea. Cazul său 
ajunge atât de disperat la sfârşit încât trebuie să se arate el însuşi în persoană. Iar atunci putem fi mai fericiţi 
ca oricând, pentru că atunci se va arăta Isus, El Însuşi în persoană. Când va face Domnul lucruri mari? Când 
acesta, Satana, se înalţă pe el însuşi ca să facă lucruri mari. 

„Nu vă temeţi fiare de pe câmp, căci islazurile pustiite iarăşi vor înverzi, pomii îşi vor da roadele, 
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smochinul şi viţa îşi vor da rodul lor. Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul şi 
Dumnezeul vostru.” 

De ce am fi descurajaţi? Care este folosul descurajării? Care este sensul ei? Isus spune: „Ridicaţi-vă 
capetele!” Iar aici spune: „Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă!” Şi apoi spune încă o dată: „Copii ai Sionului bucuraţi-
vă şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru.” Să o facem! Fraţilor, vă spun că nu ştiu ce să fac altceva 
decât să fiu fericit: căci Domnul îmi spune să fiu aşa. Şi aceasta este tot atât de mult cuvântul Domnului ca şi 
orice altă parte din cuvântul lui Dumnezeu. Şi puterea creatoare este în aceste cuvinte tot atât de mult ca şi în 
altele, ca să pună în ele veselie şi bucurie, şi este veselie şi bucurie în Domnul. 

„Căci El va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaia timpurie şi târzie, ca odinioară.” 
La Cincizecime, Dumnezeu a dat „ploaia timpurie cu moderaţie.” (KJV) Dar acum, în acest timp, va fi o 

îndoită măsură. Dacă ceea ce a fost la Cincizecime a fost un lucru moderat, cum credeţi că va fi acum? Nu ne 
putem imagina aşa ceva. Să citim un pasaj din „Mărturii” vol. 4 p.611: „Mişcarea adventă din 1840-1844 a 
fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu; iar solia primului înger a fost dusă fiecărui centru 
misionar din lume, iar în unele ţări a existat cel mai mare interes religios care a fost mărturisit în vreun loc de 
la Reforma secolului al XVI-lea în coace. Dar acestea vor fi cu mult depăşite de mişcarea puternică 
desfăşurată sub ultima avertizare a îngerului al treilea.” 

O altă mărturie care nu a fost niciodată tipărită spune că aceasta va veni la fel de neaşteptat ca şi în 1844 
şi cu o „putere înzecită”. Dar acum, despre Cincizecime citim la p.611 din „Mărturii” vol. 4, după cum 
urmează: „Profeţiile care au fost împlinite în revărsarea ploii timpurii la deschiderea lucrării Evangheliei, vor 
fi împlinite din nou în ploaia târzie, la închiderea ei.” Există profeţii care se referă doar la ploaia târzie. Dar 
profeţiile despre ploaia timpurie vor fi împlinite de asemenea, în revărsarea ploii târzii. 

„Sunt aici timpurile de înviorare spre care privea apostolul Petru când spunea: 'Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă 
la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele (în judecata de cercetare), când vor veni vremurile de 
înviorare de la faţa Domnului; şi să trimită pe Isus.'„ 

Aceasta înseamnă că noi trebuie să ne pocăim şi să ne întoarcem la Domnul? „Ei bine”, ar putea spune 
cineva, „eu m-am întors la Domnul acum 20 de ani.” Foarte bine, întoarce-te şi acum. Eu m-am întors acum 
aproape 19 ani, dar aceasta nu valorează nici atât (o pocnitură din deget) dacă eu nu sunt convertit chiar 
acum. Nu este bine să ne uităm la ceea ce a fost până acum. Ar putea spune cineva: „Vrei să spui că eu nu am 
fost convertit?” Nu, nu vreau să spun nimic de felul acesta. Dar vrea să spun că dacă depinzi de această 
convertire care a fost cândva, aceasta nu înseamnă nimic. Dacă nu ştii cum să te mai pocăieşti, ia-L doar pe 
Isus Hristos şi vei ştii. Orice om care Îl primeşte pe Isus Hristos este o făptură nouă. 

„Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele şi teascurile de must şi de untdelemn… Veţi mânca şi vă 
veţi sătura şi veţi lăuda Numele Domnului Dumnezeului vostru care va face minuni cu voi, şi poporul Meu 
niciodată nu va mai fi de ocară!” 

Deci, să lăudăm pe Domnul! Ei ne vor face reproşuri, vor chema numele noastre, ne vor face ca pe nişte 
murdării şi gunoaie ale pământului, ca cei mai dispreţuiţi dintre cei dispreţuiţi; dar Domnul spune: „Poporul 
Meu niciodată nu va mai fi de ocară.” Şi ce spune El înseamnă exact aceasta. Dar nu se opreşte aici. El spune 
din nou: „Şi veţi şti că Eu sunt în mijlocul lui Israel, că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru şi nu este altul 
afară de Mine. Şi poporul Meu nu va mai fi niciodată de ocară.” 

Ei bine fraţilor, ce există şi să nu fie pus de Dumnezeu în acest capitol pentru noi? Vedeţi încurajarea, 
binecuvântarea, promisiunile! Şi când este necesar ca El să repete că „nu vom fi niciodată de ocară”, aceasta 
înseamnă că prin orice mijloc de pe pământ se va căuta să fim făcuţi de ocară. Dar Dumnezeu Şi-a dat 
Cuvântul că aceasta nu se va întâmpla şi că noi nu vom mai fi niciodată daţi de ruşine. 

„După aceea voi turna Spiritul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri 
vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.” Slavă Domnului, El nu va mai fi mulţumit cu un singur profet! 
Va avea mai mulţi. El a făcut o lucrare minunată cu unul, dar ce va fi atunci când va avea o mulţime de 
profeţi? „Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Spiritul Meu… Atunci oricine va chema Numele 
Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe Muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi 
între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul.” 

Unde va fi mântuire? „Între cei rămaşi, pe care-i va chema Domnul.” Împotriva cui face război Satana? 
Împotriva rămăşiţei. Împotriva cui a adunat el toate puterile pământului? Împotriva rămăşiţei. Şi tocmai aici 
este mântuire. Fraţilor, cel mai bun loc din această lume în care să fim, este tocmai acolo unde Diavolul îşi 
desfăşoară toate eforturile, pentru că acolo este mântuire. Aici este harul şi puterea lui Isus Hristos. Acesta 
este cel mai bun loc de pe pământ unde poţi să te afli, pentru că Hristos este aici; Dumnezeu este aici; şi 
„poporul Meu nu va mai fi niciodată de ocară.” 
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Fraţilor, eu sunt nespus de fericit datorită acestor lucruri. Sunt cât se poate de fericit pentru ceea ce spune 
Domnul în acest capitol, pentru că, aşa cum vedeţi, este totul adevăr prezent. Fiecare verset este pentru acum, 
şi spune lucruri aşa de minunate. Domnul va face lucruri minunate; şi tot ceea ce ne cere este să-L căutăm cu 
toată inima pentru a-L putea avea pe deplin. Dacă-L căutăm cu jumătate de inimă, nu putem să-L avem în 
întregime. Avem nevoie să-L căutăm cu toată inima ca să primim tot ce are El. Să facem ce spune Domnul şi 
„bucuraţi-vă, veseliţi-vă, copii ai Sionului”, pentru că „Domnul va face lucruri mari” şi „voi nu veţi fi 
niciodată de ocară” pentru că există eliberare în „rămăşiţa”, de aceea Diavolul luptă împotriva ei cu toate 
forţele sale. 
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PREDICA NR. 8 
 

Ne-au fost date dovezi ca să ne arate mereu şi mereu că suntem chiar în faţa evenimentelor care aduc 
sfârşitul lumii. Mereu şi mereu au fost prezentate dovezi din Biblie şi din declaraţiile Domnului în „Mărturii”, 
cum că acum este timpul când trebuie să avem acea putere prin care doar poate fi dusă solia lumii, spre a 
salva ce se poate salva de la ruina ce va fi adusă de evenimentele care vin asupra noastră. Fraţilor, pericolele 
care ne ameninţă la sfârşitul lumii, persecuţiile şi acele lucruri exterioare sunt, şi întotdeauna sunt foarte mici 
în comparaţie cu pericolele care ameninţă pe fiecare individual în experienţa sa personală. (Voci în audienţă: 
„Aşa este.”)  

Cel mai mare pericol care există pentru această adunare şi pentru poporul nostru de pretutindeni este de a 
nu vedea lucrurile care îi privesc pe ei personal, ci de a privi mai mult la lucrurile care sunt în afară. Ei vor 
privi la lucrurile care sunt în afară şi la realitatea lor, mai mult decât vor căuta să vadă că inimile lor nu sunt 
în ordine cu Dumnezeu. Ei vor mai de grabă aceste lucruri ca pe un fel de teorie, în loc să aibă pe Hristos viu 
înăuntrul lor, pentru ca să poată fi pregătiţi în frica de Dumnezeu şi în mântuirea lui Dumnezeu să dea piept 
cu toate acele lucruri care sunt o realitate vie în afară. Acesta este cel mai mare pericol, aşa cum am spus, în 
această adunare, şi noi îl putem transmite oricui mărturiseşte a fi păzitor al Sabatului, din această lume.  

Am ajuns în cadrul acestui subiect la studiul acelei părţi care ne priveşte direct pe mine şi pe voi personal - 
la lucrurile pe care avem nevoie să le facem şi la lucrurile de care avem nevoie de la Dumnezeu. Să le privim 
şi să le primim pentru a primi mântuirea lui Dumnezeu. După părerea mea, prin ceea ce cunosc, această lecţie 
şi următoarea sunt cele mai cutremurătoare dintre toate cele pe care vi le prezint. Nu eu am ales-o, şi mi-e 
teamă de ea; dar fraţilor, aşa cum fratele Prescott a arătat în seara trecută, nu este bine să neglijăm nimic. Nu 
este bine să privim uşor aceste lucruri. Nu este bine să umblăm în aceste zile cu ochii închişi, fără să ştim care 
este situaţia noastră. Nu este bine pentru noi să avem aşteptările noastre înălţate de adevărul lui Dumnezeu aşa 
după cum se ridică aşteptările oamenilor, şi să aşteptăm lucrurile să vină, şi totuşi dificultăţile din inimile şi 
vieţile noastre să împiedice ca, atunci când aceste lucruri vin, să ne facă măcar un grăunte de bine. Nu este 
bine pentru noi să facem astfel.  

Repet că lecţiile la care am ajuns şi care vor fi prezentate - aceasta este hotărât - sunt, după părerea mea, 
cele mai înfricoşătoare, prin realitatea lucrurilor pe care le spun, prin situaţia în care ne aşează. Pot spune din 
nou, îmi este teamă de ele; îmi este teamă de ele din cauza unor consecinţe care îmi este teamă că le vor avea, 
din cauză că nu vor fi primite aşa cum ar trebui să fie - cu inima şi mintea supuse înaintea lui Dumnezeu, 
întrebându-L doar pe El dacă aceste lucruri sunt aşa. Unora poate că nu le va place să audă aceste lucruri aşa 
cum mie nu-mi place să le relatez. Ele să aplică atât de personal, nouă individual. Dar fraţilor, aici unde 
suntem, şi în această situaţie în care suntem, şi în teamă de Dumnezeu, ele trebuie spuse. Şi pentru că vor fi 
spuse, vă rog, acum la început, să nu mă priviţi ca pe unul care este separat de voi şi deasupra voastră, ca şi 
cum aş vorbi în jos spre voi, excluzându-mă pe mine din ceea ce trebuie să fie prezentat. Eu sunt cu voi în 
toate aceste lucruri. Eu, împreună cu voi am nevoie să fiu pregătit pentru a primi ceea ce Dumnezeu are să ne 
dea, tot atât de sigur şi tot atât de mult ca oricine altcineva de pe pământ. Aşa că vă implor să nu mă separaţi 
de voi în această problemă. Şi dacă voi vedeţi greşeli pe care le-aţi făcut, eu voi vedea greşeli pe care eu le-am 
făcut, şi vă rog să nu mă acuzaţi dacă sunt aduse înainte lucruri care expun greşelile pe care le-aţi făcut; vă 
rog să nu mă acuzaţi ca şi cum eu v-aş judeca sau aş căuta greşeli la voi. Eu voi declara pur şi simplu fapte, 
iar voi, cei care sunteţi părtaşi acestor fapte veţi şti fiecare dacă este spus pentru voi. Iar când mă priveşte pe 
mine şi „eu”-l meu în aceste lucruri, voi şti că mă priveşte pe mine. Ceea ce vreau fraţilor, este pur şi simplu 
să-L caut pe Dumnezeu împreună cu voi, din toată inima (Audienţa: „Amin!”) şi să lăsăm totul deoparte, ca 
Dumnezeu să ne poată da ceea ce are pentru noi.  

Nu voi încerca şi nu trebuie să aşteptaţi să încerc să înaintez foarte repede, pentru că voi fi gata să merg 
cât de încet se poate, ca să ne putem gândi cu grijă la toate aceste lucruri. Aceste lecţii vor prezenta ceea ce 
am convingerea că trebuie să fie prezentat. Aşa că să studiem împreună aceste lucruri! 

Voi începe cu gândul la care ne-am oprit seara trecută. Gândul cu care am încheiat era că a venit timpul în 
care Dumnezeu a promis să ne dea ploaia timpurie şi târzie. A sosit timpul când noi să o cerem şi să o 
aşteptăm.  

Citesc acum acel pasaj la care m-am referit în seara trecută, dar nu am avut cartea la mine. Se găseşte în 
„Lucrarea de Slujire a lui Petru şi Convertirea lui Pavel” p. 9. După ce vorbeşte despre revărsarea Spiritului 
Sfânt în ziua Cincizecimii, şi despre rezultatele în convertirea sufletelor, etc., spune: „Această mărturie cu 
privire la instituirea bisericii creştine ne este dată nu doar ca o porţiune importantă a istoriei sacre, ci de 
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asemenea ca o lecţie. Toţi cei care mărturisesc Numele lui Hristos ar trebui să aştepte, să privească şi să se 
roage într-un singur gând. Toate neînţelegerile ar trebui înlăturate şi să-i pătrundă în întregime o unitate şi o 
iubire gingaşă a unuia faţă de altul. Atunci, rugăciunile noastre se pot înălţa împreună la Tatăl nostru ceresc 
cu putere şi credinţă serioasă. Atunci putem aştepta cu răbdare şi speranţă împlinirea făgăduinţei.”  

Când vine acest „Atunci”? Când aşteptăm, privim şi ne rugăm într-un singur gând, şi toate neînţelegerile 
sunt înlăturate, şi ne pătrunde în întregime o unitate şi o iubire gingaşă a unuia faţă de altul.  

Aşadar fraţilor, dacă există vreo neînţelegere între voi şi vreun om de pe acest pământ - fie că este sau nu 
este aici de faţă - este timpul să le înlăturăm. Dacă persoana nu este aici aşa încât nu poţi merge să vorbeşti cu 
ea asupra neînţelegerii, scrie-i despre aceasta, arată-i poziţia ta şi ce vrei să faci. Mai departe nu mai ai 
responsabilitate, fie că persoana primeşte sau nu! Tu ai acţionat în temere de Dumnezeu, în ceea ce El îţi 
spune ţie să faci. (Cineva din audienţă: „Vă referiţi la orice om din lume?”) Da, faţă de oricine, pentru că dacă 
sunt păcate între mine şi oameni care sunt din lume, ei ştiu aceasta şi aceste neînţelegeri vor împiedica 
apropierea noastră de ei când vom merge cu solia, chiar dacă Dumnezeu ne-ar da Spiritul Sfânt în revărsarea 
ploii târzii. Nu vedeţi că orice neînţelegere, orice duşmănie, orice de acest fel care este între mine şi oricine din 
această lume mă va împiedica să mă apropii de el cu solia?  

Dacă am înşelat oameni şi nu am fost cinstiţi în felul nostru de a trata cu oamenii, dacă nu am fost cinstiţi 
în tranzacţiile noastre în faţa lumii, de dragul sufletului nostru fraţilor, haideţi să ne îndreptăm. Şi aici în 
Battle Creek, probabil sunt fraţi care au lucruri de acest gen de făcut faţă de oamenii acestui oraş. Întâlnirile 
noastre se desfăşoară în acest oraş, pentru locuitorii acestui oraş. Ni s-a spus că este de aşteptat ca atunci când 
binecuvântarea lui Dumnezeu va veni peste această întâlnire, ea să fie dusă locuitorilor acestui oraş şi ei se vor 
împărtăşi din ea împreună cu noi. Aşa că aş vrea să spun fiecărui adventist de ziua a şaptea din acest oraş: 
îndreptaţi-vă acolo unde sunt lucruri necinstite, pentru sufletul vostru; şi pentru acele suflete pe care 
Dumnezeu vrea să le salveze în acest oraş, îndreptaţi-vă! Dacă aţi înşelat oameni, mergeţi la ei şi mărturisiţi-le 
şi daţi-le înapoi ceea ce aţi furat. Dacă în tranzacţiile voastre, în afaceri, nu aţi fost drepţi, dacă aţi dobândit 
ceva într-un fel apucător, reparaţi răul. Staţi drepţi în faţa lui Dumnezeu.  

Iată cuvântul pentru noi: „Toate neînţelegerile ar trebui înlăturate şi să-i pătrundă în întregime o unitate şi o 
iubire gingaşă a unuia faţă de altul.” Aceasta au făcut ucenicii când au căutat pe Domnul în acele zece zile. Ei 
au înlăturat toate neînţelegerile. Nu credeţi că în acele zece zile acei ucenici care au fost atât de invidioşi pe 
Ioan şi Iacov atunci când ei au cerut prin mama lor ca Mântuitorul să-i lase să stea unul de o parte şi celălalt 
de cealaltă parte a Lui în Împărăţia lui Dumnezeu (şi restului ucenicilor nu le-a plăcut aceasta), nu credeţi deci 
că ei au înlăturat tot acest lucru, l-au mărturisit, au vorbit despre el unul cu altul, şi au văzut ei înşişi cât de 
neînsemnat era de fapt?  

Mântuitorul a luat acel copilaş şi a zis că oricine vrea să fie cel mai mare în Împărăţia cerurilor trebuie să 
ajungă ca acel copilaş, şi trebuie să devină slujitorul tuturor. Ei au înlăturat toate acele lucruri; acele 
neînţelegeri, acele invidii ca nu cumva unul să fie mai mare în Împărăţia lui Dumnezeu decât ceilalţi ucenici, 
toate au fost puse deoparte. Şi nouă cuvântul ne spune că acele lucruri există şi printre noi; ambiţia după un 
loc, gelozia pentru o poziţie, invidia pentru o situaţie; toate acestea sunt printre noi. A sosit timpul să le dăm la 
o parte! A sosit timpul ca fiecare să caute cât de jos poate să stea la picioarele lui Hristos, şi nu cât de sus în 
Conferinţă sau în aprecierea oamenilor, sau cât de sus în Comitetul Conferinţei, sau în Comitetul Conferinţei 
Generale. Dar nu este aceasta toată problema. 

„Toate neînţelegerile ar trebui înlăturate, şi să ne pătrundă în întregime o unitate şi o iubire gingaşă a unuia 
faţă de altul.” 

Întrucât ţine de noi în mod special, ca fraţi şi surori în biserică, este de datoria noastră ca dacă cunoaştem 
vreo neînţelegere între noi şi cineva din această lume, să o înlăturăm. Nici o neînţelegere să nu mai fie, coste 
cât ar costa. Nu ne va costa viaţa noastră dacă o vom înlătura; ne va costa viaţa dacă nu o vom face; aceasta 
este hotărât! Şi când lucrarea aceasta va fi făcută, „Atunci rugăciunile noastre se vor putea înălţa împreună la 
Tatăl nostru ceresc cu putere şi credinţă serioasă.” Da domnilor! Când ştiţi că sunteţi deschişi în faţa lui 
Dumnezeu atât de mult încât orice v-a arătat Domnul că este rău între voi şi fratele vostru să-l înlăturaţi, şi să-
l mărturisiţi Domnului, şi când venim personal înaintea Lui ca supuşi greşelii, neajutoraţi, păcătoşi pierduţi 
cum suntem, şi vedem nevoia noastră după ceea ce are El să ne dea, atunci există toate făgăduinţele Lui şi ele 
sunt pentru noi, şi noi ştim că sunt făgăduinţele noastre. Atunci putem să fim siguri de ele şi atunci rugăciunile 
noastre se vor putea înălţa împreună la Tatăl nostru ceresc cu putere şi credinţă serioasă. Atunci putem 
aştepta cu răbdare şi speranţă împlinirea promisiunii. 

Această lucrare trebuie făcută acum. Când această lucrare este făcută, când toate neînţelegerile sunt date 
de o parte şi când triumfă unitatea, şi fiecare caută unitatea inimii şi a minţii, atunci Dumnezeu a promis că 
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vom vedea binecuvântarea Lui. Timpul a sosit! Să o facem! Din nou citesc la p. 9: „Răspunsul poate să vină 
cu o repeziciune şi putere neaşteptată, sau poate să întârzie zile şi săptămâni, iar în acest caz credinţa noastră 
va suferi o încercare. Dar Dumnezeu ştie când şi cum să răspundă rugăciunilor noastre. Partea noastră de 
lucrare este să ne punem în legătură cu canalul divin. Dumnezeu răspunde de partea Sa de lucrare.” 

După cum s-a amintit în seara trecută, când canalul este deschis şi rugăciunile noastre sunt aşa cum au fost 
descrise, atunci când Spiritul lui Dumnezeu este revărsat, El va umple deplin acel canal care este deschis. 

„Partea noastră de lucrare este să ne punem pe noi personal în legătură cu canalul divin. Dumnezeu 
răspunde de partea Sa de lucrare. El este credincios în ceea ce a făgăduit. Problema cea mare şi importantă 
pentru noi este să fim o singură inimă şi un gând, renunţând la toată invidia şi răutatea şi, ca rugători umili, să 
privim şi să aşteptăm. Isus, Reprezentantul şi Capul nostru este gata să facă pentru noi ce a făcut pentru cei 
care s-au rugat şi au privit ca unul singur în ziua Cincizecimii.” 

Un alt gând care este vrednic de adânca noastră consideraţie: „Isus este la fel de dispus să împărtăşească 
curaj şi har urmaşilor Săi de astăzi ca şi ucenicilor din biserica primară. Nimeni nu ar trebui să caute pripit o 
ocazie favorabilă de a se lupta cu domniile şi puterile întunericului.” 

Avem nevoie să chibzuim bine, cu grijă când este vorba de astfel de lucruri. Avem nevoie să fim siguri şi să 
nu intrăm într-o astfel de dispută până când nu ştim că Dumnezeu este cu noi cu puterea şi harul Său, ca să ne 
dea curaj şi tărie pentru a întâmpina acele puteri cu care avem de-a face. Controversa care se află înaintea 
noastră nu este un lucru al luminii. 

„Când Dumnezeu îi invită să se angajeze în luptă El va da celui slab şi şovăielnic, îndrăzneală şi tărie 
dincolo de orice speranţă şi aşteptare.” 

Deci ce vrea Domnul să facem este să-L căutăm şi apoi, când El ne trimite, să mergem numai în puterea şi 
harul Său. La p. 11 citesc: „Ucenicii şi apostolii lui Hristos aveau un adânc simţământ al ineficienţei lor, şi, cu 
umilinţă şi rugăciune ei au unit slăbiciunea lor cu tăria Lui, ignoranţa lor cu înţelepciunea Lui, nevrednicia lor 
cu neprihănirea Lui, sărăcia lor cu bogăţia Lui necuprinsă. Astfel întăriţi şi echipaţi, ei nu au ezitat în a sluji 
Învăţătorului lor.” 

Ce echipament grozav este acesta! Gândiţi-vă la acest echipament! Tărie, înţelepciune, neprihănire, 
bogăţie! Acestea sunt exact lucrurile de care avem nevoie în faţa evenimentelor care vin împotriva noastră; 
pentru că noi nu ne putem sprijini pe vreo putere omenească, nici pe reputaţia pe care oamenii ne-o vor da, nici 
pe vreo bogăţie pe care această lume ar putea-o furniza, sau pe vreo consideraţie pe care lumea o dă bogăţiei 
sau vieţii. Aceste lucruri enumerate le-am luat deja în considerare în lecţiile anterioare.  

Dar cum au obţinut ei tărie? Prin recunoaşterea slăbiciunii lor. Cum au primit înţelepciune? Mărturisind 
ignoranţa lor. Cum au primit neprihănire? Mărturisind nevrednicia lor. Cum au obţinut bogăţie, bogăţia 
necuprinsă? Mărturisind sărăcia lor.  

Aceasta este starea în care trebuie să ne vedem: neputincioşi, ignoranţi, nevrednici şi orbi. Nu este aceasta 
exact ceea ce ne spune solia laodiceeană: că suntem ticăloşi, nenorociţi, săraci, orbi şi goi, şi că nu ştim? 
Cineva a citit cu o altă ocazie, atingând cuvântul „orbire,” şi imediat mi-a fugit gândul la capitolul 9 din Ioan 
la ultimul verset. Să deschidem acolo, dacă vreţi: Ioan 9:41. Este la sfârşitul raportului despre vindecarea 
orbului, şi restaurarea vederii celui care se născuse orb. Ce spune acest verset?  

„Isus le-a spus: ‚Dacă aţi fi orbi, nu aţi avea păcat; dar acum ziceţi, <vedem>; de aceea păcatul vostru 
rămâne.’” 

Când Isus ne spune că suntem orbi, lucrul pe care îl avem de făcut este să spunem: „Doamne, suntem 
orbi.” El a spus acelor oameni că ei erau orbi, dar ei au spus ca nu era aşa. Aşa era, ei erau orbi. Dacă ei ar fi 
mărturisit orbirea lor, L-ar fi văzut pe Dumnezeu în vindecarea acelui orb. De aceea fraţilor, nevoia noastră 
este să ne întoarcem la solia către Laodiceea şi să mărturisim că orice cuvânt pe care-L spune este adevărat. 
Când ne spune că suntem ticăloşi, să spunem Domnului: „Aşa este, eu sunt ticălos!”; mizerabil; „Aşa este, eu 
sunt mizerabil!”; sărac; „Aşa este, eu sunt sărac, cu desăvârşire un cerşetor, şi eu niciodată nu voi fi altceva în 
lume!”; orb; „Eu sunt orb şi niciodată nu voi fi altfel!”; gol; „Aşa este; şi eu nu ştiu aceasta, de asemenea este 
aşa. Nu ştiu deloc aşa cum ar trebui să ştiu.” Şi apoi Îi voi spune aceasta în fiecare zi şi în fiecare oră: 
„Doamne, totul este aşa; dar, oh, în locul ticăloşiei mele, dă-mi mulţumirea ta; în locul nenorocirii mele dă-mi 
mângâierea Ta; în locul sărăciei mele, umple-mă cu toate bogăţiile Tale; în locul orbirii mele, fii Tu vederea 
mea; în locul goliciunii mele, oh, îmbracă-mă cu neprihănirea Ta; şi ceea ce nu ştiu, Doamne, învaţă-mă Tu.” 
(Audienţa: „Amin!”) Fraţilor, când venim cu o singură inimă şi un gând în această poziţie, nu vom mai avea 
nici o dificultate în pocăinţă. Nu ne va fi greu să ne pocăim, şi în această pocăinţă nu există lipsă. Următorul 
verset va fi împlinit: „Pe toţi cei pe care îi iubesc, îi mustru şi-i pedepsesc: fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-
te.” Faptul că nu am mărturisit că ceea ce Domnul ne-a spus este adevăr, este o dificultate care ne face să nu 
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fim în stare să ne pocăim. Când ştiu că sunt ticălos, atunci ştiu că am nevoie de ceva care să-mi aducă 
mulţumire, şi ştiu că nimic altceva decât Dumnezeu îmi poate da aceasta, şi eu nu mă pot încrede în nimic 
decât în El ca să-mi dea aceasta, şi dacă nu-L am pe El, nu am decât ticăloşie. Orice moment în care nu-L am 
pe El nu este decât ticăloşie. Orice moment în care nu am mângâierea Sa este doar nenorocire, în orice moment 
în care nu am absoluta dependenţă de bogăţiile lui necuprinse, sunt în cea mai completă sărăcie, un cerşetor 
fără nimic, şi în orice moment în care nu văd şi nu mărturisesc că sunt orb, şi nu Îl am pe El ca vedere a mea, 
sunt în păcat. El a spus aşa. 

„Acum spuneţi că vedeţi, de aceea păcatele voastre rămân.” În orice moment în care nu văd goliciunea mea 
şi dependenţa absolută doar de El şi neprihănirea Lui ca să mă îmbrace, cu siguranţă sunt ruinat, şi în orice 
moment în care încep să spun: „Acum ştiu atât de mult!”, de fapt nu ştiu nimic. Ce am de făcut este să spun: 
„Doamne, eu nu ştiu. Eu depind de Tine ca să mă înveţi orice lucru, chiar să mă înveţi că sunt ticălos, 
nenorocit, sărac, orb şi gol, şi că am nevoie de toate aceste lucruri.” Şi când Îi spun toate acestea, El îmi va da 
tot ce am nevoie. O va face. Aceasta este siguranţa noastră! 

Am aici un pasaj din „Mărturii” vol. 1 p.337 care ne aduce în faţă un lucru minunat: „La schimbarea la 
faţă Isus a fost preamărit de către Tatăl. Noi L-am auzit zicând: ‚Acum Fiul Omului este preamărit şi 
Dumnezeu este preamărit în El.’ În felul acesta, înainte de trădarea şi răstignirea Sa, El a fost întărit pentru 
ultimele Sale suferinţe grozave. Pe măsură ce membrii trupului Său se apropie de timpul ultimei lor lupte, 
‚noaptea strâmtorării lui Iacov,’ ei vor crede în Hristos şi se vor împărtăşi în mare măsură de Spiritul Său. Pe 
măsură ce solia îngerului al treilea se dezvoltă într-o mare strigare, şi o mare putere şi strălucire însoţeşte 
încheierea lucrării, poporul credincios al lui Dumnezeu se va împărtăşi de această strălucire. Ploaia târzie îi 
înviorează şi-i întăreşte pentru a fi capabili să treacă prin timpul strâmtorării. Feţele lor vor fi luminate de 
strălucirea acestei lumini care însoţeşte îngerul al treilea.” 

Pentru ce este marea strigare? Ca să ne întărească pentru timpul de strâmtorare. Unde suntem? (Audienţa: 
„În marea strigare.”) A început marea strigare? (Audienţa: „Da domnule!”) Pentru ce a început? Pentru a face 
o lucrare pentru noi, ca să ne facă în stare să stăm în timpul de necaz. 

Acum, mai departe, cu privire la nevoia de unitate. Ceea ce stă în faţa noastră, această chemare a marii 
strigări - ploaia târzie - aceasta ne întăreşte pentru timpul de strâmtorare. Şi deja a început. Avem cuvântul 
care o spune. Unicul lucru important este: să fim o inimă şi un gând.  

Voi citi câteva pasaje dintr-o mărturie care nu a fost încă publicată: „Păcatul în diferite forme aduce 
divergenţă şi despărţire. Afecţiunile au nevoie de transformare, trebuie obţinută o experienţă personală a 
puterii înnoitoare a lui Hristos. ‚În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogăţiile 
harului Său.’ Apostolul, vorbind credincioşilor creştini chemaţi prin harul lui Dumnezeu spune: ‚Dacă 
umblăm în lumină, după cum El este lumină’, rezultatul va urma cu siguranţă; ‚vom avea părtăşie unii cu 
alţii.’ Toate invidiile, geloziile şi bănuielile rele vor fi înlăturate. Vom trăi ca în faţa unui Dumnezeu sfânt.” 

Vom trăi acum, astăzi, în fiecare zi, vom trăi ca în faţa unui Dumnezeu sfânt pentru că rugăciunile noastre 
se înalţă la El ca să aducă prezenţa Sa prin revărsarea Spiritului Sfânt. Şi putem noi stărui fără grijă în acest 
fel uşuratic, ştiind că există invidii, gelozii şi bănuieli rele? 

„A devenit un lucru foarte obişnuit să îngăduim tendinţele noastre ereditare şi înclinaţiile naturale, chiar şi 
în viaţa noastră religioasă. Acestea nu pot să aducă niciodată pace şi iubire în suflet, căci ele întotdeauna ne 
conduc departe de Dumnezeu, departe de lumina Sa. ‚Cel care Mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va 
avea lumina vieţii.’ Când apar diferenţe între fraţi cu privire la înţelegerea vreunui punct al adevărului, există 
o singură regulă biblică de urmat. Cu Spiritul blândeţii şi în iubire pentru Dumnezeu şi unii pentru alţii, fraţii 
să se adune împreună, şi după rugăciuni serioase, cu dorinţa sinceră de a cunoaşte voia lui Dumnezeu, să 
studieze Biblia cu spiritul unui copilaş, văzând cât de apropiaţi pot conlucra împreună şi fără a sacrifica nimic 
altceva decât demnitatea ‚eu’-lui. Ei înşişi se vor privi ca în prezenţa întregului Univers al lui Dumnezeu, care 
priveşte cu interes cum fratele încearcă să-l privească ochi în ochi pe fratele său, pentru a înţelege cuvintele lui 
Dumnezeu, şi pentru ca ei să poată fi împlinitori ai Cuvântului şi nu doar ascultători.” 

Fraţilor, ce face Universul lui Dumnezeu? Priveşte ca să ne vadă că suntem fraţi. Ei vor să ne vadă că 
suntem fraţi; iată ce face cerul! Priveşte să ne vadă fiind fraţi în biserică; să fiţi fraţi şi surori cu adevărat! 
Priveşte ca să ne vadă privindu-ne ochi în ochi. Aşa că fraţilor, să nu lăsăm ca să privească în zadar! 

„Când amintiţi rugăciunea lui Hristos, ca ucenicii Lui să fie una aşa cum El a fost una cu Tatăl, nu vedeţi 
cât de atent este cerul ca să vadă spiritul pe care îl manifestaţi unii faţă de alţii? Cei care pretind să fie 
mântuiţi prin neprihănirea lui Hristos, caută ei cu toate capacităţile încredinţate lor să răspundă rugăciunii 
Mântuitorului? Vor mâhni ei Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu prin îngăduirea sentimentelor neconsacrate, prin 
luptele lor pentru supremaţie, şi prin menţinerea lor deoparte? ... Orele solemne, importante care sunt între noi 
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şi judecată nu trebuie să fie petrecute în război cu credincioşii.” 
De ce să ne defăimăm şi să ne luptăm unii împotriva altora? Diavolul face război împotriva fraţilor noştri. 

Să-i lăsăm lui aceasta! Haideţi să ne iubim fraţii, să stăm alături de fraţii noştri! Chiar atunci când un 
adventist de ziua a şaptea atacă pe unul din fraţii noştri, să-l apăram în teamă de Dumnezeu. Reputaţia fratelui 
meu este importantă pentru mine, pentru că dacă cineva atacă reputaţia fratelui meu, el mă va ataca pe mine 
atacând pe fratele meu. Dacă eu ascult poveşti şi tot felul de lucruri despre fraţii mei, atunci de ce nu ar 
asculta şi alţii poveşti despre mine? Nu domnilor, fraţilor, trebuie să avem grijă de reputaţia fraţilor noştri. 
Haideţi să stăm alături de fraţii noştri, şi unii pentru alţii! Noi avem dreptul să mustrăm pe acei purtători de 
poveşti care vin la voi şi la mine şi care vor să ne spună cutare sau cutare lucru despre fraţi. Noi avem dreptul 
să mustrăm acest spirit pentru că este spiritul Satanei. „Orele solemne, importante”; importante ce? Zile sau 
ani? Nu domnilor! „Orele solemne, importante.” Zilele s-au scurs. Acum suntem în ore; şi nu va mai fi mult, 
dacă nu am şi ajuns deja acel timp, până când orele se vor scurge şi vor începe minutele să picure. 

„Orele solemne, importante care sunt între noi şi judecată, nu trebuie să fie petrecute în război cu 
credincioşii; aceasta este lucrarea Satanei. El a început-o în cer şi o continuă cu neabătută energie de la 
căderea lui încoace. „Dar dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, băgaţi de seamă să nu fiţi nimiciţi unii de 
alţii.” „Să nu fie în nici unul din voi o inimă rea şi necredincioasă.” A sosit timpul când trebuie să fie auzit 
strigătul străjerului credincios către tovarăşul lui de veghe. „Mai este mult din noapte?”, şi să i se răspundă: 
„Vine dimineaţa, şi de asemenea şi noaptea.” (KJV) 

Răspunsul nu este: „Nu ştiu cât mai este din noapte.” Răspunsul nu este: „Cred că mergi prea departe.”; 
„Cred că mergi prea repede.”; „Cred că eşti extremist.” Nu acesta este răspunsul! Când întrebarea este „Cât 
mai este din noapte?”, singurul răspuns pe care Dumnezeu îl va accepta este: „Vine dimineaţa şi este tot 
noapte!”; deci să fim pregătiţi pentru el! 

„Nu ar fi bine pentru noi individual să ne examinăm îndeaproape poziţia noastră înaintea lui Dumnezeu, în 
lumina Cuvântului Său Sfânt, şi să ne vedem primejdia noastră deosebită?” 

Nu să vedem cât de buni suntem, nu să vedem cu cât suntem mai buni decât fraţii noştri, ci „să ne vedem 
primejdia noastră deosebită.” Care este primejdia mea? Acesta este un motiv suficient pentru mine să văd, să 
privesc la problemele mele şi nu la ale altora. 

„Dumnezeu nu s-a despărţit de poporul Său, ci poporul Său s-a despărţit de Dumnezeu prin felul lor de 
acţiune. Şi eu ştiu că nu sunt păcate mai mari în ochii lui Dumnezeu decât acelea de a nutri gelozie şi ură 
împotriva fraţilor, şi de a întoarce armele de război împotriva lor.” Cum ar putea exista păcate mai mari? Nu 
este acesta felul de acţiune al Satanei? 

„Îndreptaţi-vă fraţilor spre Calvar! Vă întreb, care este preţul omului? Este singurul Fiu al Dumnezeului 
infinit, dat pentru noi. Este preţul tuturor comorilor cereşti.” Acesta este preţul omului! Atunci putem să 
privim uşor pe unul pe care Dumnezeu îl preţuieşte atât de mult?: pe unul pentru care Dumnezeu a dat toate 
comorile Universului? Pot să-l privesc uşor, ca şi cum ar fi nimic şi să-l consider neînsemnat? Nu domnilor! El 
valorează cât tot ce a plătit Dumnezeu pentru el. Şi acesta este preţul plătit de Dumnezeu pentru voi. Vă voi 
considera atunci ca fiind de mică valoare, neînsemnaţi şi de calitate inferioară? Nu domnilor! Eu cer har de la 
Dumnezeu ca să mă facă în stare să vă apreciez la întreaga valoare pe care a plătit-o pentru voi. Cum aş putea 
face altfel dacă Îl iubesc pe Hristos care a plătit preţul? Fraţilor, este nevoie de dragostea lui Hristos în inimile 
noastre, şi atunci îi vom iubi pe toţi cei pe care îi iubeşte El, aşa cum El i-a iubit de la început. 

„Răul se luptă mereu împotriva binelui. Şi întrucât ştim că conflictul cu prinţul întunericului este neîncetat 
şi trebuie să fie aspru, haideţi să fim uniţi în acest război.” 

Da, avem nevoie de sprijinul fiecăruia pe care Hristos l-a cumpărat. Am nevoie, pentru a avea succes în 
război. Am nevoie de acesta. Şi fraţilor, promit înaintea Domnului că, prin harul Său veţi avea sprijinul meu în 
lupta voastră. Dacă veţi fi înfrânţi, vă voi ridica. Dacă vă veţi descuraja, voi spune: „Ai curaj frate!” Dacă 
veţi cădea, voi spune: „Există posibilitate de ridicare!” Fraţilor, ceea ce vrea Dumnezeu este să ne iubim unii 
pe alţii aşa cum ne-a iubit El, şi noi ne vom iubi unii pe alţii aşa cum ne-a iubit El pe noi. Când Îl avem pe El - 
dragostea Lui în inimile noastre - nu putem face altceva, şi nici nu am vrea, chiar dacă am putea. 

„Încetaţi lupta împotriva celor care au credinţa voastră. Nimeni să nu îl ajute pe Satana în lucrarea lui. 
Avem atâtea de făcut în altă direcţie.” Fraţilor, să stăm împreună astăzi, pentru că Dumnezeu vrea să-şi facă 
lucrarea Lui cu noi! 

„O evlavie pasivă nu va fi suficientă pentru acest timp. Lăsaţi pasivitatea să se manifeste acolo unde este 
nevoie: în răbdare, bunătate şi abstinenţă. Dar noi trebuie să ducem lumii o solie hotărâtă de avertizare. Prinţul 
Păcii vesteşte astfel lucrarea sa: ‚Eu nu am venit să aduc pacea pe pământ, ci sabia.’ Răul trebuie să fie 
asaltat, înşelăciunea şi falsitatea trebuie să fie făcute să apară în adevăratul lor caracter, păcatul trebuie 
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denunţat şi mărturia fiecărui credincios al adevărului trebuie să fie ca una singură. Toate micile voastre 
neînţelegeri care stârnesc spiritul de luptă împotriva fraţilor, sunt invenţii ale Satanei pentru a distrage minţile 
de la marea şi cutremurătoarea problemă ce stă înaintea noastră.” 

Îi vom da voie Satanei să ne înşele? Fraţilor, voi ştiţi cât de rău este să fii înşelat în lucrurile acestei lumi. 
Dar când un om vă înşeală într-un fel neînsemnat, simplu, neglijabil, vă simţiţi mai rău decât ar fi făcut-o în 
orice alt fel, nu-i aşa? (Audienţa „Da!”) Satana stârneşte aceste mici neînţelegeri care nu au nici o picătură de 
merit sau de principiu în ele. Şi totuşi el va ţine ochii noştri asupra acestor lucruri, şi va face o mare agitaţie în 
biserică, şi prin aceasta întoarce minţile noastre de la acele lucruri grozave care ne ameninţă. Este destul de 
rău să fii înşelat, dar când noi permitem să fim înşelaţi într-un astfel de mod neînsemnat, nebăgat în seamă, 
aceasta este cel mai rău. 

„Adevărata pace va veni în rândul poporului lui Dumnezeu când printr-un zel unit şi rugăciune serioasă, 
pacea falsă care există într-o mare măsură, va fi distrusă... Acei care sunt sub influenţa Spiritului lui 
Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci calmi, statornici, liberi de extravaganţă. Dar toţi acei care au avut lumina 
adevărului strălucind clar şi distinct pe cărarea lor, să fie atenţi cum strigă ‘Pace şi siguranţă!'. Fiţi atenţi cum 
faceţi prima mişcare pentru a înăbuşi solia adevărului. Fiţi atenţi la ce influenţă exercitaţi în acest timp. Acei 
care mărturisesc a crede adevărurile speciale pentru acest timp au nevoie să fie convertiţi şi sfinţiţi prin 
adevăr. Ca şi creştini, suntem depozitarii adevărului sacru, şi noi nu trebuie să ţinem adevărul în curtea 
dinafară, ci să-l aducem în sanctuarul interior al sufletului. Atunci biserica va dobândi vitalitate divină totală. 
Cel slab va fi ca şi David, şi David ca îngerul lui Dumnezeu.” 

Deci să ne mărturisim slăbiciunea noastră şi să vedem cât mai repede posibil, că suntem slabi. „Cel slab va 
fi ca şi David,” şi slăbiciunea lor este unită cu tăria lui Hristos.  

„O singură întrebare îi va preocupa pe toţi: 'Cine se va apropia cel mai mult de asemănarea cu Hristos?'„ 
Nu cine va fi cel mai mare în Conferinţă, sau în biserică, sau cine va avea cutare poziţie în biserică sau în 

Comitetul Conferinţei. Nu aceasta este important, ci „Cine se va apropia cel mai mult de asemănarea cu 
Hristos?” „Cine va face cel mai mult spre a câştiga suflete pentru neprihănire? Când aceasta este ambiţia 
credincioşilor, lupta este spre încheiere. Rugăciunea lui Hristos primeşte răspuns.” 

Fraţilor, aici suntem noi. 
„Când Spiritul Sfânt a fost revărsat peste biserica primară ‘întreaga mulţime a celor ce crezuseră era o 

inimă şi un suflet'. Spiritul lui Hristos i-a făcut una. Aceasta e rodul rămânerii în Hristos. Dar dacă roadele pe 
care le purtăm sunt neînţelegere, gelozie şi conflict, nu este posibil ca noi să fim în Hristos.” 

Acum pasajul pe care l-am citit o dată sau de două ori: „Isus doreşte să acorde într-o mare măsură 
înzestrarea cerească poporului Său. ... Cât de mare şi de larg răspândită trebuie să fie puterea prinţului răului 
care poate fi înfrântă doar de puterea deosebit de mare a Spiritului. Neloialitate faţă de Dumnezeu, călcare de 
Lege în orice formă s-a răspândit în întreaga lume. Acei care vor să-şi păstreze votul lor pentru Dumnezeu, 
care sunt activi în serviciul Său, vor întâlni semnul oricărei străfulgerări şi arme a iadului.” 

Aceasta ne aduce exact la subiectul lecţiilor pe care le-am avut în serile anterioare: că nu putem sta deloc 
dacă nu-L avem pe Hristos.  

„Dacă cei care au avut mare lumină nu dau pe faţă credinţa şi supunerea necesară, ei cad repede în cea mai 
mare apostazie; un alt spirit îi controlează. Cu toate că au fost favorizaţi de cer în privilegii şi ocazii 
favorabile, acum sunt într-o stare mai rea decât cei mai zeloşi apărători ai minciunii.” 

„Cei care au avut mare lumină,” dacă „nu dau pe faţă credinţa şi supunerea necesară,” „sunt într-o stare 
mai rea decât cei mai zeloşi apărători ai minciunii.” Aici este vorba despre voi şi despre mine. Judecata începe 
cu casa lui Dumnezeu. Când acei soli au mers prin cetate pentru a lovi şi ucide cu desăvârşire, au fost sfătuiţi 
să înceapă cu bătrânii dinaintea templului (Ezechiel 9:5-7). Şi dacă noi suntem într-o poziţie mai rea decât 
„Cei mai zeloşi apărători ai minciunii,” atunci judecata trebuie să înceapă cu noi. 

„Sunt mulţi care astfel s-au pregătit singuri pentru a fi neputincioşi în marea criză.” 
Ne vom opri aici cu lectura şi o vom relua de aici data viitoare, căci timpul s-a scurs. 
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PREDICA NR. 9 
 

Unii au spus că nu pot vedea cum poate un om să se recunoască a fi ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol şi 
că nu o ştie şi în acelaşi timp să se bucure în Domnul. Dar aş vrea să ştiu cum poate cineva să se bucure altfel. 
Aş vrea să ştiu cum poate să se bucure cineva în Domnul, câtă vreme crede despre sine că este drept. Puteţi 
spune? Eu nu-mi pot imagina. Dar când un om ştie că este ceea ce Domnul spune că este, şi recunoaşte 
aceasta şi apoi vede că Domnul este atât de bun încât îl primeşte exact aşa cum este şi îl pregăteşte să stea în 
prezenţa lui Dumnezeu pentru toată veşnicia, atunci acest om are pentru ce să se bucure. Şi el nu poate face 
altceva decât să se bucure.  

Pentru că fraţilor, Domnul nu ne salvează pentru că suntem buni, ci pentru că El este bun. Nu uitaţi 
aceasta! El nicidecum nu ne mântuieşte şi nici nu ne binecuvântează în lucrarea Sa pentru că suntem buni, ci 
pentru că El este bun iar noi suntem răi. Şi fericirea este că El ne va binecuvânta atât de mult, pe când noi 
suntem atât de răi. Iar bucuria acestui fapt este că El ne mântuieşte şi ne face să reflectăm chipul Său, deşi 
suntem aşa de răi. De aici vine bucuria. 

Cât despre înţelegerea acestui fapt, eu nu pot să îl înţeleg, dar ştiu că este aşa, şi aceasta este tot ce mă 
interesează. Va fi nevoie de o veşnicie pentru explicarea acestui fapt în aşa fel ca să-l putem înţelege. Dar atât 
timp cât ştiu că este aşa, nu trebuie să-mi fac probleme şi să mă îngrijorez cu privire la cum poate Dumnezeu 
să facă acest lucru, sau dacă pot eu să înţeleg. Vă faceţi griji pentru aceasta? (Audienţa: „Nu!”)  

Mai există o problemă aici pe care trebuie să o păstrăm în minte; problema celor care nu pot să vadă că 
este aşa. Fraţilor, spuneţi Domnului mereu şi mereu că este aşa, şi apoi o veţi vedea. Nu veţi înţelege atunci, 
dar veţi vedea. Nu puteţi vedea cum poate fi aşa dar puteţi vedea că este real; şi acesta este singurul fel în care 
puteţi vedea. Pot eu să văd atâta timp cât mă împiedic singur să văd? Nu! Acesta este un lucru care pătrunde 
în inimă şi nu se poate vedea cu ochii voştri. Trebuie să-l vedeţi cu inima voastră, şi numai Spiritul lui 
Dumnezeu este cel care dă alifia pentru ochi ca să puteţi vedea. Este aici ceva care nu va explica, dar probabil 
vă va ajuta să prindeţi ideea ceva mai bine. În „Mărturii” nr. 31 p.44 citesc acest text: „Sunteţi în Hristos? Nu 
sunteţi dacă nu vă recunoaşteţi ca fiind supuşi greşelii, neajutoraţi, păcătoşi condamnaţi.” 

Aceasta este ceea ce unii dintre fraţi spun că nu pot să vadă. Ei spun: „Nu pot vedea cum, dacă sunt în 
Hristos, trebuie să mă recunosc ca fiind neajutorat, păcătos stricat. Am crezut că dacă sunt în Hristos, pot 
mulţumi Domnului că sunt bun, fără păcat, cu totul desăvârşit, sfinţit şi toate celelalte.” Dar nu! El este aşa. 
Când sunteţi în Hristos, El este desăvârşit, El este neprihănit, El este sfânt şi nu greşeşte niciodată, şi sfinţenia 
Lui este considerată a voastră, vă este dată vouă. Credincioşia Lui, desăvârşirea Lui, este a mea, dar nu eu 
sunt aşa.  

Probabil veţi găsi acest gând ceva mai limpede cu ajutorul acestui text cu care suntem familiarizaţi, din 
1Corinteni 1:30: „El (Hristos) a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire, 
răscumpărare.” Deci unde este neprihănirea mea? În Hristos. Unde este înţelepciunea mea? În Hristos. Unde 
este sfinţirea mea? În Hristos. Unde este răscumpărarea mea? În Hristos.  

Da, dar când vin la El pentru înţelepciune, şi îi cer înţelepciune, iar El mi-o dă, atunci pot să mă laud şi să 
spun: „Sunt înţelept!”? Nu! Chiar în momentul în care spun aceasta sunt un nebun mai mare decât am fost 
vreodată mai înainte. Pentru că, supunându-mă Domnului, El a coborât ca să stea alături de mine, şi astfel mi-
a dat înţelepciunea Lui ca să mă poată călăuzi în căile înţelepciunii, şi pentru ca eu să pot umbla pe calea 
dreaptă. Dacă El a făcut aceasta, mă mai pot atunci mândri eu şi să spun: „Acum, eu sunt înţelept!”? Nu 
vedeţi că, prin natura lucrurilor, acesta ar fi cea mai mare nebunie care m-ar putea atinge? El a făcut aceasta, 
El m-a ajutat, El mi-a dat înţelepciunea Lui, El era înţelepciunea mea. Pe când eu nu umblam cu înţelepciune 
El mi-a dat înţelepciunea Lui. Înţelepciunea Lui m-a condus, înţelepciunea Lui a luat loc în mintea mea şi în 
inima mea, şi m-a ţinut în căile înţelepciunii. Atunci, El este înţelepciunea mea, iar eu nu am deloc 
înţelepciune, doar înţelepciunea Lui. Nu vedeţi aceasta? Urmaţi doar această cale, şi apoi veţi şti că este o 
realitate.  

„Te voi călăuzi cu ochiul Meu.” Când El spune că ne călăuzeşte cu ochiul Său, voi răspunde: „Ochiul Său 
este cel care ne călăuzeşte, şi nu ochii noştri.” Atunci tot ce rămâne pentru noi este să lăsăm „eu”-l nostru să 
plece cu totul, cu desăvârşire, iar noi înşine să fim ai Lui, cu totul, cu desăvârşire, ca El să poată fi totul, în 
toţi.  

Aşadar El este înţelepciunea noastră, sfinţirea noastră, răscumpărarea şi neprihănirea noastră. El este 
mulţumirea mea pe când eu sunt ticălos, El este mângâierea mea în timp ce eu sunt nenorocit, El este vederea 
mea în timp ce eu sunt orb, El este bogăţia mea pe când eu sunt sărac, şi El este cunoştinţa mea, căci eu nu 
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ştiu.  
Acum, despre gândul de seara trecută: unii au gândit că am mers prea departe. Ei ar putea spune: „Nu este 

suficient când El spune: ‚Eşti ticălos!’, eu să spun: ‚Sunt ticălos!’? Când El spune: ‚Eşti sărac!’, eu să spun: 
‚Sunt sărac!’? Când El spune: ‚Eşti orb!’, eu spun: ‚Sunt orb!’, iar când El spune: ‚Şi nu ştii!’, atunci să spun: 
‚Ştiu aceasta!’?” Nu, nu! Când El spune: „Şi nu ştii!”, eu voi spune: „Nu ştiu!” Nu căutaţi să spuneţi altfel 
decât spune El. Când spune că sunt ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, şi în final El spune că nu ştiu aceasta, 
eu să spun: „Doamne, nu ştiu aceasta!” Ajungem astfel direct la textul cu care am început seara trecută: 
„Dacă cineva crede că ştie ceva, încă nu ştie nimic aşa cum ar trebuie să ştie.” Eu încă nu ştiu, chiar dacă am 
recunoscut acest lucru, încă nu ştiu cât de ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol sunt, aşa cum aş şti dacă El mi-
ar arăta cu exactitate cum sunt. Cu siguranţă, dacă vom lua solia laodiceeană aşa cum vorbeşte ea, vom primi 
tot ce are în ea. Pentru aceasta a fost ea rânduită. Să o lăsăm să-şi facă lucrarea ei, în felul ei. Să remarcăm 
această mărturie din „Mărturii” vol. 1 p.178. Ea a fost dată în 1859: „Păcatele erau mărturisite, iar poporul 
lui Dumnezeu era mişcat pretutindeni. Aproape toţi credeau că această solie va sfârşi în marea strigare a 
îngerului al treilea. Dar pentru că ei s-au înşelat în aşteptarea lor de a vedea lucrarea puternică împlinită într-
un timp scurt, mulţi au pierdut efectele soliei.” 

Ei au renunţat la lucrarea soliei, în felul descris de următoarea mărturie: „Păcatele lui Israel trebuie să 
meargă înainte la judecată. Orice păcat trebuie mărturisit asupra sanctuarului, astfel lucrarea va înainta; 
aceasta trebuie să aibă loc acum. Ploaia târzie vine asupra celor care sunt curaţi - toţi atunci o vor primi ca la 
început. Nici unul nu va primi ploaia târzie în afară de cei care fac tot ce pot. Hristos ne va ajuta. Toţi ar 
putea fi biruitori prin harul lui Dumnezeu, prin sângele lui Isus. Tot cerul este interesat în lucrare. Îngerii sunt 
interesaţi.” 

„Dumnezeu poate să-i facă o oştire împotriva duşmanilor lor. Voi renunţaţi prea repede. Voi lăsaţi prea 
repede acest braţ! Braţul lui Dumnezeu este deosebit de puternic. Satana lucrează în diferite moduri ca să 
abată mintea de la Dumnezeu. Victorie, victorie! Trebuie să o avem asupra oricărei greşeli. O cufundare 
solemnă în Dumnezeu. Fiţi gata! Puneţi-vă casa în rânduială!”  

Dar când a fost prezentată pentru prima oară, pentru că nu şi-a făcut lucrarea „într-un timp scurt,” ei au 
zis: „Încă nu a venit timpul!”, şi astfel au renunţat la lucrarea ei şi au pierdut efectele ei.  

Din nou citesc din „Mărturii” vol. 1 p.178: „Am văzut că această solie nu-şi va împlini lucrarea ei într-un 
timp scurt de câteva luni. Ea este destinată să trezească poporul lui Dumnezeu, să le descopere apostaziile lor, 
şi să-i conducă la o pocăinţă zeloasă, ca să poată fi favorizaţi cu prezenţa lui Isus şi să fie pregătiţi pentru 
marea strigare a îngerului al treilea. Pe măsură ce această solie atinge inima ea conduce la adânca umilinţă 
înaintea lui Dumnezeu. Au fost trimişi îngeri în orice direcţie pentru a pregăti inimile necredincioase pentru 
adevăr.” 

În timp ce solia ne pregăteşte pentru marea strigare, Dumnezeu trimite îngeri peste tot pentru a pregăti 
oamenii pentru adevăr. Iar când plecăm de la această conferinţă, cu această solie actuală, oamenii o vor auzi.  

„Cauza lui Dumnezeu începea să se ridice şi poporul Său îşi cunoştea poziţia. Dacă sfatul Martorului 
Adevărat ar fi fost pe deplin luat în seamă, atunci Dumnezeu ar fi întărit poporul Său cu mare putere. Totuşi 
eforturile făcute de când solia a fost dată au fost binecuvântate de Dumnezeu şi multe suflete au fost aduse de 
la rătăcire şi întuneric, ca să se bucure în adevăr. Dumnezeu Îşi va încerca poporul Său.”  

Punctul special pe care am dorit să-l citesc este acesta, să fim pregătiţi ca să „putem fi favorizaţi cu 
prezenţa lui Isus, şi să fim pregătiţi pentru marea strigare a îngerului al treilea.” Deci, ce anume ne pregăteşte 
pentru marea strigare a îngerului al treilea? Solia către Laodiceea.  

Ceea ce am citit seara trecută ne dă motivul pentru care este atât de important să avem această ungere a 
ochilor cu alifia pentru ochi chiar acum. În seara trecută doar am citit pasajul. Îl voi reciti acum pentru a-l 
folosi în continuare: „Dacă cei care au avut mare lumină nu dau pe faţă credinţa şi supunerea necesară, ei cad 
repede învinşi de apostazie; un alt spirit îi controlează. Cu toate că au fost înălţaţi spre cer în privilegii şi 
ocazii favorabile, acum sunt într-o stare mai rea decât cei mai zeloşi apărători ai minciunii. Sunt mulţi care s-
au făcut în acest fel neputincioşi pentru a întâmpina moral marea criză.” 

V-aţi făcut voi „neputincioşi” în acest timp? M-am făcut eu aşa? 
„Ei sunt şovăielnici şi indecişi. Alţii care nu au avut aşa mare lumină, care nu s-au identificat niciodată cu 

adevărul, sub influenţa Spiritului, vor răspunde luminii când ea va străluci asupra lor. Adevărul care şi-a 
pierdut puterea asupra celor care atât de mult timp au desconsiderat învăţăturile lui preţioase, apare frumos şi 
atrăgător celor care sunt gata să umble în lumină.”  

Ceea ce avem nevoie să studiem acum este că mulţi „s-au făcut neputincioşi pentru a întâmpina moral 
marea criză.” Ce este această „neputinţă morală,” care este pericolul ei şi cum ajungem aici? Dacă eu sunt în 
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această stare, nu am nevoie să ştiu ce însemnă această „neputinţă morală,” care este pericolul implicat şi cum 
am ajuns aici? Cel mai greu lucru este să faci oamenii să-şi vadă nevoia. Dumnezeu ne va scoate din această 
stare întotdeauna. El ne arată calea. Dar primul lucru de care avem nevoie este să înţelegem pericolul şi cum 
am ajuns aici. Să studiem aceasta! Să o urmărim în acelaşi spirit în care am studiat în seara trecută, pentru că 
este o singură lecţie.  

În „Mărturii Speciale”, „Pericolul de a adopta vederea lumească în lucrarea lui Dumnezeu” p. 5, citesc 
următoarele: „Începând din 1882 au fost prezentate poporului nostru mărturii de adânc interes cu privire la 
puncte de importanţă vitală, referitor la lucrare şi spiritul care ar trebui să-i caracterizeze pe lucrători. Pentru 
că aceste avertizări au fost neglijate, aceleaşi rele pe care ele le-au arătat au fost îndrăgite de mulţi, 
împiedicând progresul lucrării şi punând în primejdie multe suflete. Acei care sunt mulţumiţi de sine, care nu 
simt necesitatea vegherii şi a rugăciunii permanente vor fi prinşi în cursă. Prin credinţă vie şi rugăciune 
serioasă, santinelele lui Dumnezeu trebuie să devină părtaşi de natură divină, sau dacă nu ei vor fi găsiţi ca 
mărturisind a fi lucrători pentru Dumnezeu, dar în realitate servind prinţului întunericului.” 

Aceasta este o stare îngrozitoare. Ca o persoană să creadă că „lucrează pentru Dumnezeu” şi totuşi 
întregul său serviciu să fie pentru vrăjmaş! Cine va fi în această situaţie? Cei care nu au o credinţă serioasă; 
cei care nu şi-au predat tot şi nu Îl au pe Hristos. Cu alte cuvinte cei care nu au dat importanţă soliei către 
Laodiceea.  

Mai departe: „Pentru că ochii lor nu sunt unşi cu alifia cerească pentru ochi, înţelegerea lor va fi orbită, şi 
ei vor fi neştiutori cu privire la procedeele vrăjite ale vrăjmaşului!”  

Fraţilor, suntem şi vom fi de acum până la sfârşitul lumii, în timpul când putem fi aduşi în orice oră şi în 
orice zi într-o situaţie în care dacă aşteptăm după raţiune, suntem pierduţi. Vom alege partea rea; cu siguranţă, 
dacă aşteptăm să ne gândim vom alege partea cea rea. Noi putem discerne doar prin alifia cerească prin care 
„Veţi cunoaşte adevărul!” şi prin care, pe cât de repede este sugerat un lucru pe atât de repede poţi să vezi 
toată urmarea lui. Vom fi puşi în situaţia în care cauza lui Dumnezeu, onoarea cauzei lui Dumnezeu va atârna 
de ceea ce voi sau eu vom spune, şi avantajele pe care duşmanul le poate avea asupra noastră vor depinde de 
ceea ce spunem. Şi în aceste timpuri care se vor întinde până la sfârşit, dacă noi nu vedem şi nu avem Spiritul 
ceresc spre a ne da să spunem cuvântul corect, atunci vom spune cuvântul greşit. Aceasta îi va pune pe fiecare 
dintre fraţii noştri în situaţia de a se apăra, şi fiecare dintre noi va fi pus în dezavantaj; pentru că duşmanul 
cercetează fiecare poziţie pe care o luăm.  

Vrăjmaşul studiază acum fiecare poziţie pe care o luăm pentru singurul scop de a o perverti şi de a ne 
dezavantaja. Noi avem nevoie de mai mult decât înţelepciune omenească sau de judecata noastră pentru a şti 
cum să luăm o poziţie dreaptă. Vom fi puşi în situaţii în care onoarea cauzei va depinde de noi. Vor fi puse 
întrebări pe care nu le-aţi auzit niciodată mai înainte. În faţa unui comitet, a legislaturii, sau altceva de acest 
fel, în anumite locuri în care Dumnezeu ne cheamă şi ne dă ocazia de a răspândi lumina şi adevărul, poate fi 
pusă o întrebare pe care nu aţi mai auzit-o niciodată în viaţa voastră. Va trebui să ştiţi în acea clipă ce răspuns 
să daţi; nu veţi avea timp să vă gândiţi sau să raţionaţi asupra ei. Vor fi puse întrebări la care, dacă vă luaţi 
timp şi faceţi pauză ca să judecaţi asupra lor, există probabilitatea ca raţiunea răspunsului să fie în directă 
opoziţie cu ceea ce Spiritul lui Dumnezeu ar vrea să spună despre acel lucru; deoarece căile Lui nu sunt căile 
voastre.  

Eu nu vorbesc la întâmplare. Unele din aceste lucruri s-au întâmplat efectiv, şi astăzi noi suntem în 
dezavantaj, şi au fost puse poveri asupra noastră pe care le vom purta din cauza orbirii unor adventişti de ziua 
a şaptea. În această situaţie suntem. Iar când duşmanii noştri vor susţine aceste lucruri, dacă din nenorocire o 
vor face, şi le vor aduce împotriva noastră spre a compromite poziţia noastră când stăm pentru adevăr aşa 
cum este în Hristos, atunci va trebui pur şi simplu să repudiem întregul lucru şi să-l declarăm ca nefiind 
adevăr, chiar dacă vine de la un adventist de ziua a şaptea. Este îngrozitor să fii plasat într-o astfel de poziţie. 
Nu doresc să vă pun şi nu doresc ca voi să mă puneţi într-o astfel de situaţie, şi nici voi nu doriţi aceasta. 
Aşadar, atât eu cât şi voi avem nevoie de ungerea cerească spre a şti ce să spunem şi ce să facem la un 
moment dat. „Ungeţi ochii ca să poţi să vezi.”  

Tot aici la p. 7 este cuvântul următor: „Cei care cred adevărul trebuie să fie ca nişte santinele credincioase 
pe turnul de veghe, sau dacă nu, Satana le va sugera anumite raţionamente şi ei vor da glas unor opinii care 
vor trăda adevărurile sfinte şi sacre.” 

Ce fel de adevăruri sfinte şi sacre avem? Nu este cauza lui Dumnezeu, lucrarea soliei celui de-al treilea 
înger, singurul adevăr pe care îl avem? Deci când eu şi voi trădăm adevărurile sfinte, sacre, atunci ce trădăm? 
Trădăm solia îngerului al treilea. Şi trădăm pe fiecare frate pe care îl avem, punându-l în dezavantaj, 
vânzându-l în mâinile inamicului. Aş vrea să ştiu de ce să nu simţim nevoia să umblăm drept? (O voce: Nu 



 71

este un pasaj în care se spune că Spiritul lui Dumnezeu ne va da ce să spunem?) Exact, tocmai aceasta este 
problema. Această expunere arată că trebuie să depindem de Spiritul lui Dumnezeu, şi să fim siguri că îl 
avem; să nu nesocotim învăţăturile şi nici căile Spiritului lui Dumnezeu. La p. 13 există o referire la Ilie: „A 
slăbit Ilie în faţa împăratului? A dat el dovadă de josnicie şi laşitate şi a recurs la măgulire pentru a înmuia 
sentimentele conducătorului înfuriat? Israel îşi pervertise căile şi părăsise cărarea păcii cu Dumnezeu, iar 
acum urma ca profetul să-şi apere viaţa, trădând adevărurile sfinte, sacre? Urma el să spună lucruri dulci spre 
a place regelui şi spre a obţine favoarea lui? Va evita el adevărata problemă? Va ascunde de împărat 
adevăratul motiv pentru care judecăţile lui Dumnezeu cădeau asupra ţării lui Israel?”  

Ce înseamnă aceasta pentru noi? Nu suntem noi în timpul lui Ilie? Nu vom fi noi conduşi afară aşa cum a 
fost Ilie? Nu va cădea foc din cer împotriva adevărului, ca şi cum ar cădea pentru adevărul lui Dumnezeu? Nu 
vom fi noi scoşi afară şi nu vom fi protejaţi de îngeri aşa cum a fost el? Şi nu vom fi înălţaţi la cer ca şi el? Nu 
suntem în aceeaşi situaţie în care a fost el? Deci nu avem nevoie să avem credinţa pe care el a avut-o? Iată un 
cuvânt foarte important pentru noi, referitor la acest subiect în Mărturia nr.32, p. 139: „Va triumfa Satana 
astfel întotdeauna? Oh, nu! Lumina reflectată de la crucea Calvarului arată că se va face o lucrare mai mare 
decât au văzut ochii noştri până acum.” 

„Îngerul al treilea, zburând prin mijlocul cerului şi vestind poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus, 
reprezintă lucrarea noastră. Solia nu pierde nimic din forţa ei în timp ce zborul îngerului înaintează; Ioan o 
vede crescând în tărie şi putere până când întreg pământul e luminat cu slava ei. Drumul celor ce ţin poruncile 
lui Dumnezeu este înainte, mereu înainte. Solia adevărului pe care o purtăm trebuie să meargă la neamuri, 
limbi şi popoare. Curând va înainta cu voce tare şi pământul va fi luminat cu slava ei.” 

Ni s-a spus, nu că este prea repede să fie vestită, ci că „a început” şi „înaintează” cu voce tare.  
„Suntem noi pregătiţi pentru această revărsare a Spiritului lui Dumnezeu? Agenţi umani vor fi angajaţi în 

această lucrare. Zelul şi energia trebuie să fie intensificate. Talentele care sunt înţepenite în inactivitate trebuie 
să fie puse în slujire. Vocea care va voi să spună: ‚Aşteptaţi, nu îngăduiţi să se pună poveri asupra voastră!’, 
este vocea spionilor laşi. Acum avem nevoie de calebi care vor face presiuni asupra frontului, căpetenii în 
Israel care prin cuvinte de încurajare, vor face un raport puternic în favoarea ‚Acţionării imediate.’” 

Cine a intrat în Canaan? (Audienţa: „Caleb şi Iosua.”) Oamenii care au spus că se poate intra. Şi pentru că 
Dumnezeu a fost cu ei, ei au intrat, pe când restul au pierit toţi în pustie. Ei au mers cu fraţii lor care au pierit, 
au rătăcit treizeci şi opt de ani din cauza necredinţei fraţilor lor. Dar Dumnezeu promisese: „Voi veţi intra.” 
Cine va intra acum? Nu ne-a fost citită mărturia conform căreia aşa cum a fost Israelul la graniţele 
Canaanului, aşa suntem şi noi? Cine va intra? Cei care fac un raport puternic în favoarea acţionării imediate. 
„Ei vor intra!”; Dumnezeu spune aşa. S-ar putea ca, îndoindu-se, unii să întârzie, provocând întârzierea cauzei 
lui Dumnezeu, dar nu vă fie teamă! Dumnezeu a promis că vom intra. Calebii vor intra, aceasta este hotărât.  

„Când cei egoişti, iubitori de tihnă, semănători de panică, temându-se de ziduri uriaşe şi inaccesibile, 
vociferează pentru retragere, lăsaţi să fie auzită vocea calebilor, chiar dacă cei cuprinşi de laşitate stau cu 
pietre în mâini, gata să-i doboare pentru mărturia lor.” 

Pentru ce suntem noi aici? În lecţiile anterioare am văzut că nu trebuie să ne fie teamă de toate puterile 
acestei lumi şi de puterile vrăjmaşilor care vor sta împotriva noastră şi împotriva cauzei lui Dumnezeu. Acum 
suntem aduşi la subiectul care arată că trebuie să stăm credincioşi soliei lui Dumnezeu, şi să nu ne fie teamă 
nici chiar de adventiştii de ziua a şaptea laşi. Aşa vrea Dumnezeu să stăm. El vrea să ştim ce este solia acum. 
El vrea să ne dea solia aşa cum este ea acum, iar dacă există cei care vor să vă doboare cu pietre şi ciomege în 
mâinile lor, şi vă vor defăima sau vor face altceva de acest fel, atunci mulţumiţi Domnului pentru că acum este 
timpul pentru o „acţionare imediată.”  

Un alt cuvânt din această Mărturie Specială, p. 6: „Mi-a fost arătat că nebuniile lui Israel din zilele lui 
Samuel se vor repeta în mijlocul poporului lui Dumnezeu de astăzi, afară doar de cazul în care va fi o mai 
mare umilinţă, mai puţină încredere în sine, şi mai multă încredere în Domnul, Dumnezeul lui Israel, 
Conducătorul poporului.”  

„Ei trebuie să fie ciopliţi de către profeţi cu reproşuri, avertizări, mustrări şi sfaturi, ca să poată fi modelaţi 
după Exemplul divin.”  

La p. 4: „Lumea nu trebuie să fie criteriul nostru. Lăsaţi ca lucrarea Domnului, vocea Domnului să fie 
auzită. Cei angajaţi în vreun departament al lucrării prin care lumea poate fi transformată, nu trebuie să intre 
în alianţă cu cei care nu cunosc adevărul. Lumea nu-L cunoaşte pe Tatăl sau pe Fiul, şi ei nu au discernământ 
spiritual cu privire la caracterul lucrării noastre, cu privire la ce să facem sau ce să nu facem. Noi trebuie să 
ne supunem ordinelor care vin de sus. Noi nu trebuie să ascultăm sfaturile sau să urmăm planurile sugerate de 
necredincioşi. Sugestiile făcute de cei care nu cunosc lucrarea pe care Dumnezeu o face pentru acest timp, vor 
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fi de aşa natură încât vor slăbi puterile instrumentelor lui Dumnezeu. Acceptând astfel de sugestii, sfatul lui 
Hristos este făcut fără valoare.” 

Pentru ce este această avertizare? Suntem în pericolul de a urma metodele lumii? Dacă nu am fi în acest 
pericol, Dumnezeu nu ne-ar fi spus că suntem. Suntem în pericolul de a ne alia sau de a urma modelul 
organizaţiilor lumeşti? O persoană înfiinţează o organizaţie lumească şi se pune pe sine drept cap al ei, iar 
apoi, pentru că ei au un oarecare succes datorită „temperanţei” sau „moralităţii” sau altceva de acest fel, noi 
ne gândim că trebuie să-i imităm şi să adoptăm planurile lor.  

Dumnezeu are ceva mai bun decât aceasta. El vrea să ascultăm de planurile care vin de sus. El ne-a spus 
cu mult timp în urmă că deşi unele dintre aceste organizaţii s-ar putea să aibă lucruri care să fie destul de bune 
în sine (temperanţa a fost amintită ca unul dintre ele), totuşi, atât timp cât ele sunt aliate semnului fiarei, 
instituţiei Duminicii, lucrând pentru aceasta şi pentru a se face legi care să oblige oamenii şi să forţeze 
conştiinţa, nu ne putem uni cu ei. Această mărturie o cunosc de opt ani, aproape nouă ani. Ceea ce vrea 
Dumnezeu este să ne aibă pe noi, şi întrebarea care se pune în acest timp este: ne va avea? Ne va avea pentru a 
ne folosi? Vom fi noi supuşi pe deplin voinţei Lui? Vom asculta şi ne vom supune ordinelor de sus?  

În „Mărturii” vol. 1, există un pasaj referitor la acest subiect, vorbind despre motive când începe marea 
strigare: „Toţi păreau să aibă o adâncă înţelegere a nevredniciei lor, şi manifestau o supunere totală voinţei lui 
Dumnezeu.”  

În „Pericolul de a adopta vederea lumească în lucrarea lui Dumnezeu la p. 2, citesc: „‘Am ceva împotriva 
ta, pentru că ţi-ai pierdut dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut şi pocăieşte-te şi fă faptele 
dintâi. Altfel voi veni la tine şi voi muta sfeşnicul de la locul lui, dacă nu te pocăieşti'. Cel care a plâns pentru 
Israelul nepocăit, observând ignoranţa pe care o aveau în cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Hristos, 
Mântuitorul lor, priveşte asupra inimii lucrării la Battle Creek. (Fraţilor, noi suntem la Battle Creek acum şi 
aceasta se referă la noi. Răscumpărătorul priveşte acum la noi.) Un mare pericol ameninţa poporul, dar unii 
nu ştiau aceasta. Necredinţa şi lipsa de căinţă au orbit ochii lor, şi ei s-au încrezut în înţelepciune omenească 
pentru călăuzire în cele mai importante interese ale cauzei lui Dumnezeu.”  

Şi din mărturia întitulată „Fraţilor din poziţiile cu răspundere”, p. 10 citesc: „Apostazia originală a început 
cu o necredinţă şi negare a adevărului. Trebuie să ne fixăm ochiul credinţei cât mai repede asupra lui Isus. 
Când vin zilele, şi vor veni cu siguranţă, când Legea lui Dumnezeu va fi călcată în picioare, zelul adevărat şi 
loialitatea vor trebui înălţate de urgenţă, şi va fi nevoie de mai multă căldură şi hotărâre, şi de o mărturie mai 
sigură şi neclintită.”  

La p. 12 citim: „Sunt unii care s-au mândrit cu marea lor precauţie în primirea ‘luminii noi', cum o numesc 
ei; dar ei sunt orbiţi de vrăjmaş, şi nu pot deosebi lucrările şi căile lui Dumnezeu. Lumină, preţioasa lumină 
vine din cer, iar ei se înrolează împotriva ei. Ce urmează de aici? Aceştia vor accepta solii pe care Dumnezeu 
nu le trimite, şi astfel vor pune în pericol cauza lui Dumnezeu deoarece ei înalţă standarde false.”  

Şi din nou: „Ei au nevoie de ungerea cerească spre a putea înţelege ce este lumină şi adevăr.”  
Aceasta este pentru voi şi pentru mine. Este pentru mine îndeosebi.  
Ar fi bine, dacă nu aţi făcut-o încă, să citiţi articolul din Review, 7 februarie. Vorbeşte în întregime despre 

acest subiect. Voi citi câteva propoziţii: „Este ceva nou pentru acest popor să ne aşezăm într-o poziţie în care 
să avem doar o aparenţă de supunere. Este o experienţă nouă, o îndepărtare de principiile la care am aderat, 
care ne-au făcut ceea ce suntem azi, un popor pe care Dumnezeu l-a făcut să prospere, un popor care are cu el 
oştirile Domnului. ... Toţi cei care aveţi vreo legătură cu lucrurile sacre, Dumnezeu vă invită să aveţi grijă 
unde vă puneţi picioarele. El vă va cere socoteală de lumina adevărului care trebuie să strălucească în raze 
clare şi distincte către lume. Lumea nu vă va ajuta niciodată prin metodele ei să reflectaţi lumina voastră. ... 
Toţi cei care susţin adevărul ar trebui să-l susţină în neprihănire, şi să aprecieze valoarea şi sfinţenia lui. ... 
Noi avem nevoie de înţelepciune şi pricepere divină ca să putem folosi favorabil fiecare ocazie pe care 
providenţa lui Dumnezeu o va pregăti pentru prezentarea adevărului.” 

Să folosim favorabil ocazia, nu să fugim de ea, nici să nu cădem când se oferă ocazia din cauză că nu 
suntem pregătiţi. Pentru ce suntem aici dacă nu suntem pregătiţi? Pentru ce suntem noi lucrători? Spre a duce 
solia îngerului al treilea! Pentru ce suntem aici dacă nu suntem pregătiţi când Dumnezeu ne cheamă şi ne dă o 
ocazie? 

„Nu lăsaţi ca frica de oameni, dorinţa de a conduce, să fie îngăduite şi astfel să întunece vreo rază a luminii 
cereşti. Dacă străjerii adevărului vor da greş în vestirea avertizării, ei vor fi nevrednici de poziţia lor ca 
purtători de lumină spre lume. Dacă stindardele vor cădea din mâinile lor, Domnul va ridica pe alţii care vor fi 
credincioşi şi loiali.” 

„Se cere curaj moral pentru a sta neclintit în lucrarea lui Dumnezeu. Acei care fac aceasta nu pot lăsa nici 
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un loc iubirii de sine, aprecierii de sine, ambiţiei, iubirii de uşor, sau dorinţei de a evita crucea. ... Unii pot să 
nu fie vizibil angajaţi în conflict de cealaltă parte. Ei pot să nu ia vizibil poziţie împotriva adevărului, dar nu 
se vor expune cu curaj pentru Hristos din teamă de a nu-şi pierde proprietăţile sau pentru a nu suferi ruşine. 
Toţi aceştia sunt număraţi printre duşmanii lui Hristos.”  

A sosit timpul ca prietenii lui Hristos să fie cunoscuţi. Iar dacă un adventist de ziua a şaptea este luat la 
răspundere pentru rămânerea sa în Hristos şi pentru solie, fie ca prietenia voastră în Hristos să fie cunoscută, 
stând alături de El. Acum să vorbim despre cum intrăm în această stare şi cum vin aceste pericole asupra 
noastră. 

Vă amintiţi că într-o altă seară, când am citit capitolul 2 din Ioel, când am citit versetul 23, unul dintre fraţi 
a atras atenţia asupra notei explicative (existentă în traducerea engleză a Bibliei) referitoare la acest verset. Şi 
eu am zis că vom vorbi cu altă ocazie despre aceasta. Acum să ne întoarcem şi să citim această notă. Versetul 
23 spune: „Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme.” Ce este 
această ploaie? „Un învăţător al neprihăniri” (conform notei). El vă va da „un învăţător al neprihănirii.” Cum? 
„Conform cu neprihănirea.” „Vă va trimite ploaie timpurie şi târzie ca odinioară.” Şi ce va fi aceasta? Când El 
a dat ploaia timpurie ce a fost? „Un învăţător al neprihănirii.” Şi când va da ploaia târzie, ce va fi aceasta? 
„Un învăţător al neprihănirii.” Cum? „Conform cu neprihănirea.” Nu este aceasta exact ce ne-a spus mărturia 
care ne-a fost citită de mai multe ori? „Marea strigare a îngerului al treilea,” ploaia târzie, „a început deja în 
solia neprihănirii lui Hristos.” Nu ne-a spus Ioel aceasta cu mult timp în urmă? Nu a fost ochiul nostru orbit 
ca să nu vedem? Nu avem nevoie de ungere? Fraţilor, de ce avem mai multă nevoie decât de ungere? Cât de 
mulţumitori ar trebui să fim pentru că Dumnezeu trimite Spiritul Său în profeţi ca să ne arate atunci când noi 
nu vedem! Cât de nespus de fericiţi ar trebui să fim pentru aceasta!  

Aşadar ploaia târzie, marea strigare conform cu mărturia şi conform cu Scriptura, este „învăţătura 
neprihănirii” şi „conform cu neprihănirea” de asemenea. Când a început cu noi ca popor, această solie a 
neprihănirii lui Hristos? (O voce: „Acum trei sau patru ani.”) Câţi au fost, trei sau patru? (Audienţa: „Patru.”) 
Da, patru! Unde a fost aceasta? (Audienţa: La Minneapolis.) Deci, ce au respins fraţii la Minneapolis? (Unii 
din adunare: „Marea strigare.”) Ce este această solie a neprihănirii? Mărturia ne-a spus ce este: marea 
strigare, ploaia târzie. Deci ce au respins fraţii noştri prin poziţia îngrozitoare pe care au luat-o la 
Minneapolis? Ei au respins ploaia târzie, marea strigare a soliei îngerului al treilea. Fraţilor, nu este aceasta 
destul de rău? Desigur, fraţii nu au ştiut că făceau aceasta, dar Spiritul Domnului era acolo spre a le spune ce 
făceau. Dar când ei au respins marea strigare, „învăţătura neprihănirii,” şi apoi când Spiritul Domnului, prin 
profetul Său, a luat poziţie şi le-a spus ce anume făceau, atunci ce s-a întâmplat? Oh, ei pur şi simplu au dat 
profetul la o parte împreună cu întreg restul. Fraţilor, este timpul să ne gândim la aceste lucruri. Este timpul să 
ne gândim cu solemnitate, cu atenţie. 

La p. 8 în „Pericolul adoptării metodelor lumeşti în lucrarea lui Dumnezeu” citesc următoarele: „Ca 
Mijlocitor şi Avocat al omului, Isus îi va conduce pe toţi cei ce sunt dispuşi să fie conduşi, zicând: ‚Urmaţi-
Mă în sus, pas cu pas, acolo unde străluceşte lumina limpede a Soarelui Neprihănirii.’ Dar nu toţi urmează 
luminii. Unii părăsesc cărarea sigură care este o cărare a umilinţei la fiecare pas. Dumnezeu a încredinţat 
slujitorilor Săi o solie pentru acest timp. Dar acest mesaj nu a coincis în întregime cu ideile tuturor celor 
conduşi, şi unii au criticat solia şi solii. Ei s-au împotrivit şi chiar au respins cuvintele de mustrare trimise lor 
de Dumnezeu prin Spiritul Său cel Sfânt.” 

Voi ştiţi cine au fost aceştia? Nu mă gândesc să vă uitaţi la cineva de lângă voi. Voi ştiţi dacă voi înşivă aţi 
fost printre ei sau nu! A sosit timpul fraţilor, să primim, în această seară, ceea ce am respins atunci. Nici unul 
dintre noi nu este în stare să viseze binecuvântările minunate pe care Dumnezeu le-a avut pentru noi la 
Minneapolis, şi în care ne-am fi putut bucura în aceşti patru ani, dacă inimile noastre ar fi fost gata să 
primească solia pe care a trimis-o Dumnezeu. Am fi fost cu patru ani în faţă, am fi fost în mijlocul minunilor 
marii strigări în această seară. Nu ne-a spus Spiritul proorociei în acel timp că binecuvântarea atârna deasupra 
capetelor noastre? Voi ştiţi, fraţilor! Fiecare pentru el însuşi. Să nu ne cercetăm unii pe alţii! Haideţi să ne 
cercetăm pe noi înşine! Fiecare pentru el ştie ce parte a avut atunci; şi a sosit timpul ca totul să fie smuls din 
rădăcină. Voi citi un alt pasaj referitor la aceasta. Citesc din nou: „Ce putere mai are Domnul prin care să-i 
atingă pe cei care au respins avertismentele şi mustrările şi care au considerat mărturia Spiritului lui 
Dumnezeu ca nefiind mai mult decât înţelepciune omenească? Voi, care aţi făcut aceasta, ce scuză veţi oferi 
lui Dumnezeu la judecată pentru întoarcerea voastră de la dovada pe care v-a dat-o cum că El a fost în această 
lucrare? ‚După roadele lor îi veţi cunoaşte.’ Nu aş vrea să repet înaintea voastră dovezile date în ultimii doi 
ani de mărturiile lui Dumnezeu prin servii Săi aleşi.” 

Această mărturie a fost dată la sfârşitul anului 1890, la 3 Noiembrie. Cu doi ani înainte de aceasta, în luna 
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Noiembrie 1888, la Minneapolis, s-a întâmplat ceea ce s-a amintit. Sunt aici fraţi care cu alte ocazii, după 
Minneapolis, au auzit Spiritul lui Dumnezeu dovedind şi mustrând în cuvinte lămurite spiritul care s-a 
manifestat la Minneapolis, şi numindu-l lămurit ca fiind „spiritul lui Satana.” Voi continua: „Dar dovada clară 
a lucrării Lui vă este descoperită, şi sunteţi sub obligaţia să credeţi. Nu puteţi neglija solia de avertizare a 
Domnului, nu o puteţi respinge sau trata cu uşurătate decât cu primejdia unei pierderi infinite. Nemulţumirea, 
ridiculizarea şi reprezentarea greşită pot fi îngăduite doar cu preţul slăbirii sufletelor voastre. Folosirea unor 
astfel de arme nu câştigă biruinţa pentru voi, ci mai degrabă înjoseşte mintea şi separă sufletul de Dumnezeu. 
Lucruri sacre sunt coborâte la nivelul obişnuitului şi s-a creat o stare de lucruri care place prinţului 
întunericului şi împiedică lucrarea Spiritului Sfânt. Nemulţumirea şi critica lasă sufletele uscate, lipsite de har, 
ca şi piscurile Ghilboa care au fost lipsite de rouă. Nu putem avea încredere în judecata celor care se complac 
în ridiculizare şi prezentare greşită. Sfaturilor sau sugestiilor lor nu le putem acorda nici o valoare. Voi trebuie 
să purtaţi acreditare divină înainte de a face mişcări decisive în lucrarea cauzei lui Dumnezeu.” 

„A acuza şi critica pe cei pe care îi foloseşte Dumnezeu, înseamnă a acuza şi a critica pe Domnul care i-a 
trimis. Toţi au nevoie să-şi cultive facultăţile religioase ca să poată avea discernământ corect al lucrurilor 
religioase. Unii au dat greş în a deosebi între aurul curat şi ceva ce doar străluceşte, între substanţă şi umbră.” 

Înainte de a citi paragraful următor doresc să citesc două pasaje din această mărturie care nu a fost încă 
publicată: „Ideile false care s-au dezvoltat la Minneapolis nu au fost dezrădăcinate în întregime în unele minţi. 
Cei care nu au făcut o lucrare completă de pocăinţă sub lumina pe care Dumnezeu a dat-o poporului Său de la 
acel timp, nu vor vedea lucrurile lămurit şi vor fi gata să numească solia pe care Dumnezeu o trimite, ca fiind 
o amăgire.” 

Fraţilor, ce pericol mai mare poate fi înaintea noastră decât acesta în care suntem aduşi prin căile amintite 
şi împotriva căruia suntem avertizaţi, pericolul trădării adevărurilor sfinte, pericolul trădării fraţilor noştri şi 
aducerii lor în poziţii şi în locuri unde să aibă de purtat poveri îngrozitoare pe care vrăjmaşul le va pune 
asupra noastră şi cu care ne va persecuta? 

Iată o altă declaraţie cu privire la acelaşi subiect: „Ar trebui să fim ultimii oameni din lume pentru a 
îngădui în cea mai mică măsură spiritul de persecuţie împotriva celor care poartă solia lui Dumnezeu către 
lume. Aceasta este cea mai teribilă trăsătură necreştinească de caracter ce s-a manifestat printre noi de la 
Minneapolis încoace. Odată va fi văzută în adevărata ei grozăvie, cu toată povara de nenorociri ce a rezultat 
din ea.” 

Fraţilor, Dumnezeu este foarte serios cu privire la acest lucru. Este timpul să-L căutăm pe Dumnezeu 
acum, cât timp mai este har, ca să fim în stare să vedem povara de nenorocire în toată grozăvia ei, cât timp 
mai este har ca să fim eliberaţi de ea. Dumnezeu ne cheamă la El.  

Şi un paragraf din „Mărturii Speciale”: „Prejudecăţile care au predominat la Minneapolis nu sunt moarte, 
cum gândesc unii. Seminţele semănate atunci în inimi sunt gata să încolţească şi să producă o recoltă 
asemănătoare. Tulpinile au fost tăiate, dar rădăcinile nu au fost smulse, şi ele încă îşi aduc roadele nesfinţite 
ca să otrăvească judecata, să pervertească simţurile şi să orbească înţelegerea celor cu care intraţi în legătură, 
cu privire la solie şi soli. Când distrugeţi rădăcina de amărăciune prin mărturisire completă, atunci veţi vedea 
lumina în lumina lui Dumnezeu. Fără această lucrare completă, nu vă veţi limpezi niciodată sufletele.” 

Fraţilor, vă veţi curăţi astfel sufletele, şi veţi deschide calea pentru ca Domnul să trimită Spiritul în 
revărsarea ploii târzii? 

„Voi aveţi nevoie să studiaţi cuvântul lui Dumnezeu cu un scop, nu pentru a confirma ideile voastre, ci 
pentru a le aduce să fie cercetate, să fie condamnate sau aprobate, după cum ele sunt în armonie cu Cuvântul 
lui Dumnezeu. Biblia ar trebui să fie însoţitorul nostru permanent. Voi ar trebui să studiaţi ‚Mărturiile’ nu 
pentru a scoate anumite propoziţii pe care să le folosiţi aşa cum vedeţi voi de bine, pentru a întări susţinerile 
voastre, în timp ce nu vedeţi declaraţiile lămurite pentru a corecta felul vostru de a acţiona.” 

„Există o îndepărtare de Dumnezeu printre noi, şi lucrarea zeloasă de pocăinţă şi de întoarcere la dragostea 
dintâi, atât de esenţială în refacerea şi reînnoirea inimii noastre pentru Dumnezeu, încă nu a fost făcută. 
Necredincioşia şi-a făcut loc în rândurile noastre, întrucât este la modă acum depărtarea de Hristos şi 
scepticismul. Glasul multor inimi a fost: ‘Nu vrem ca Acesta să domnească peste noi'. Baal, Baal este 
alegerea. Religia multora dintre noi este religia Israelului apostat, pentru că ei îşi iubesc propriile căi, şi 
părăsesc calea Domnului. Adevărata religie, singura religie a Bibliei, care învaţă iertarea doar prin meritele 
Mântuitorului răstignit şi înviat, care susţine îndreptăţirea prin credinţa Fiului lui Dumnezeu, a fost tratată cu 
uşurinţă, vorbită de rău, ridiculizată şi respinsă. A fost denunţată ca ducând la entuziasm şi fanatism. Dar ea 
este viaţa lui Isus Hristos în suflet, este principiul activ al dragostei împărtăşite de Spiritul Sfânt, singurul care 
va face sufletul roditor în fapte bune. Iubirea lui Hristos este forţa şi puterea fiecărei solii de la Dumnezeu 
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care a ieşit vreodată de pe buze omeneşti. Ce fel de viitor este înaintea noastră dacă vom pierde ocazia de a 
intra în unitatea credinţei?” 

Aceasta este problema pe care am avut-o în faţă în seara trecută; unitatea credinţei. Când primii ucenici s-
au adunat şi s-au rugat ca unul singur, şi s-au privit ochi în ochi, atunci a venit Spiritul Sfânt asupra lor, şi 
acelaşi lucru este şi înaintea noastră acum. 

Fraţilor, nu spun aceste lucruri ca să găsesc greşeli sau să condamn. Le spun în frică de Dumnezeu, ca 
fiecare dintre noi să poată să-şi cunoască starea. Şi dacă există rădăcini de la Minneapolis care au produs 
întârzierea aceasta de patru ani, sau urmări ale acestora care şi-au adus recolta în aceşti patru ani de stagnare, 
să le vedem acum şi să le smulgem din rădăcină, să ne prosternăm la picioarele lui Isus cu o singură 
rugăciune: „Sunt ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, şi nu ştiu.” 

Ştiu că unii de aici acceptă aceasta. Alţii o resping în întregime. Alţii încearcă să stea pe o cale de mijloc şi 
urmează aşa. Dar aceasta nu este o cale bună, nu aceasta este calea primirii soliei. Ei se gândesc să apuce pe o 
direcţie de mijloc, şi cu toate că nu o primesc în întregime şi nu se încredinţează ei pe deplin, totuşi ei sunt gata 
să meargă încotro se întoarce valul în cele din urmă, ei sunt gata să meargă încotro se întoarce trupul colectiv. 

De la acel timp, unii au văzut că Dumnezeu mişcă trupul cauzei înainte pe această linie, şi şi-au propus să 
meargă împreună cu trupul atât timp cât ei văd că este condus în acest fel. Fraţilor, voi aveţi nevoie de 
neprihănirea lui Hristos mult mai aproape decât atât. Orice om are nevoie să aibă neprihănirea lui Hristos mai 
aproape de el decât a avea o simplă cântărire a lucrurilor şi a face compromisuri între partide, sau dacă nu, el 
niciodată nu va vedea şi nu va cunoaşte neprihănirea lui Dumnezeu. 

Unii aparent o favorizează şi ar vorbi favorabil despre ea când totul este favorabil. Dar în faţa violenţei 
acestui spirit - acest spirit descris ca un spirit de persecuţie - când acest spirit se ridică în intensitatea lui şi 
face război soliei neprihănirii prin credinţă, în loc să rămână nobili, în frică de Dumnezeu, şi să declare în faţa 
atacurilor: „Acesta este adevărul lui Dumnezeu, şi eu îl cred în sufletul meu!”, ei încep să se plece şi caută 
scuze pentru cei care îl predică, ca şi cum ar fi o chestiune personală, ca şi cum ei ar dori să-şi atragă 
admiraţia. 

Fraţilor, adevărul lui Dumnezeu nu are nevoie de scuze. Cel care predică adevărul lui Dumnezeu nu are 
nevoie de scuză. Adevărul lui Dumnezeu are nevoie de credinţa voastră. Tot ce are nevoie adevărul lui 
Dumnezeu este ca voi şi eu să-l credem şi să-l primim în inimile noastre, şi să stăm prin el în faţa tuturor 
atacurilor care pot fi făcute asupra lui. Şi lăsaţi să se ştie că sunteţi de partea solilor lui Dumnezeu, nu pentru 
că ei sunt anumiţi oameni, ci pentru că Dumnezeu îi trimite cu o solie. 

Aceasta, oricum, este doar o probă. Dar vor veni lucruri care vor fi mai surprinzătoare decât cele care au 
fost la Minneapolis, mai surprinzătoare decât orice am văzut până acum. Şi fraţilor, ni se va cere să primim şi 
să predicăm acel adevăr. Dar dacă nu vom avea fiecare fibră a acelui spirit smulsă din inima noastră, vom 
trata acea solie şi pe solul prin care va fi trimisă la fel cum a declarat Dumnezeu că am tratat cealaltă solie. 

Voi citi spre comparaţie mărturia din „Mărturii” vol. 1, p.178-179: „Dumnezeu îşi va încerca poporul. Isus 
îi suportă cu răbdare, şi nu îi varsă din gură într-o clipă. Îngerul a zis: ‘Dumnezeu îşi cântăreşte poporul'. 
Dacă solia ar fi fost aşa de scurtă durată cum au presupus mulţi dintre noi, nu ar fi fost timp pentru ca ei să-şi 
dezvolte caracterul. Mulţi au fost mişcaţi de sentimente, nu de principiu şi credinţă, şi această solie solemnă şi 
cutremurătoare i-a tulburat. Ea a influenţat simţurile lor şi le-a insuflat teamă, dar nu a împlinit lucrarea 
intenţionată de Dumnezeu. Dumnezeu citeşte inimile. Pentru ca poporul să nu se înşele cu privire la starea sa, 
El le-a dat timp ca agitaţia să se liniştească, şi apoi îi încearcă spre a vedea dacă vor urma sfatul Martorului 
Credincios.” 

Aşadar să nu obosim în a-L căuta pe Domnul la această Conferinţă, şi dacă binecuvântarea nu vine într-o 
zi, o săptămână, sau o lună, urmaţi acest drum pentru că Dumnezeu a spus că ea va veni. Citesc din nou la p. 
179: „Dumnezeu îşi conduce poporul pas cu pas. El îi aduce în diferite situaţii calculate în aşa fel ca ei să dea 
pe faţă ce se află în inima lor. Unii biruiesc într-un punct dar cad în altul. Cu fiecare punct de înaintare inima 
este tot mai aproape încercată şi curăţită. Dacă pretinsul popor al lui Dumnezeu îşi va găsi inimile în 
contrazicere cu această lucrare măreaţă, aceasta ar trebui să-i convingă că au o lucrare de făcut ca să 
biruiască dacă vor să nu fie scuipaţi din gura Domnului. Îngerul a zis: 'Dumnezeu îşi va aduce lucrarea tot mai 
aproape, pentru a încerca pe fiecare din poporul Său.' Unii sunt gata să primească un punct, dar când 
Dumnezeu îi aduce la alt punct de încercare ei se dau înapoi din faţa lui, şi stau în spatele lui pentru că îl 
găsesc ca lovind direct în unii idoli îndrăgiţi.” 

Toate acestea eu însumi le-am văzut în cazuri individuale, mereu şi mereu, de la conferinţa din Minneapolis 
încoace. 

„Aici ei au ocazia să vadă ce este în inimile lor, şi de ce nu-L lasă pe Isus să intre. Ei apreciază unele 
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lucruri mai mult decât apreciază adevărul, şi inimile lor nu sunt pregătite să-L primească pe Isus. Ei sunt 
încercaţi şi puşi la probă o perioadă de timp spre a se vedea dacă vor renunţa la idolii lor şi vor da atenţie 
sfatului Martorului Credincios. Dacă unii nu vor fi curăţiţi prin supunere faţă de adevăr şi nu vor învinge 
egoismul lor, mândria şi pasiunile lor, atunci îngerii lui Dumnezeu dau sentinţa: 'Ei ţin la idolii lor, lăsaţi-i în 
pace!', şi trec pe lângă ei în lucrarea lor, lăsându-i cu aceste trăsături păcătoase nesupuse, sub controlul 
îngerilor răi. Cei care urcă la orice punct şi rezistă la orice test, şi biruiesc coste oricât ar costa, au dat atenţie 
sfatului Martorului Credincios şi vor primi ploaia târzie, fiind pregătiţi astfel pentru luarea la cer.” 

Fraţilor, iată unde suntem! Să facem aşa cum s-a spus. Să mulţumim Domnului că încă se poartă aşa faţă 
de noi ca să ne salveze din greşelile noastre, să ne salveze din pericolele noastre, să ne întoarcă din căile greşite 
şi să reverse asupra noastră ploaia târzie, spre a putea fi luaţi la cer. Aceasta înseamnă solia - luarea la cer - 
pentru voi şi pentru mine. Să o primim fraţilor cu toată inima, şi să-I mulţumim Domnului pentru ea. 
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PREDICA NR. 10 
 

„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti, şi haine albe ca să te îmbraci 
cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Eu 
mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă şi 
bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine” (Apocalipsa 
3:18-20). 

Acesta este sfatul pe care avem nevoie să-l studiem în seara aceasta. Te sfătuiesc. Cine ne sfătuieşte? 
(Audienţa: „Hristos.”) Cum este El numit în versetul 14? (Audienţa: „Martorul Credincios şi Adevărat.”) El 
este cu siguranţă un bun sfătuitor, nu este aşa? Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui 
Dumnezeu; El vine şi ne sfătuieşte. Nu este aceasta o mare favoare ce ni se face, ţinând cont de locul de unde 
coboară Sfătuitorul? Ceea ce am studiat de-a lungul celor câteva lecţii care au trecut, ceea ce s-a pus în faţa 
noastră în mod constant şi deplin timp de câteva zile, şi anume mesajul trimis Bisericii Laodiceea despre cum 
suntem şi nu ştim că suntem aşa - acesta ne-a fost prezentat din toate laturile. A fost prezentat din toate părţile 
şi din orice gură care a vorbit, iar prin cuvântul care a fost citit ieri despre acest lucru, Dumnezeu ne-a vorbit 
direct. De aceea cred că acum toţi sunt gata să mărturisească faptul că ceea ce spune El este adevărat. Aşa că 
nu voi mai repeta în seara aceasta.  

El ne-a spus aceasta, şi dacă mărturisim că este aşa vom fi pregătiţi să primim sfatul Său, să-l apreciem şi 
să câştigăm din el, pentru că doar astfel de persoane sfătuieşte El: pe acei care primesc această mărturie, pe 
acei care vorbesc despre ea. El îi sfătuieşte pe cei ce sunt săraci, ticăloşi, nenorociţi, orbi şi goi şi nu ştiu 
aceasta, pe cei ce sunt căldicei, aceştia sunt oamenii cărora le este dat sfatul. Deci, fiind aduşi în această 
poziţie prin cuvânt şi mărturie şi pe orice cale pe care Domnul s-a ocupat de noi în aceste zile care au trecut în 
toate lecţiile care ne-au fost date, acum El coboară la noi şi ne sfătuieşte. Nu este aşa? Fraţilor, să nu fim tot 
aşa de înceţi în a primi sfatul cum am fost data trecută. Să nu fim tot aşa de înceţi în a veni în acea poziţie în 
care să-l putem primi, cum am fost data trecută.  

Aşadar, El vine ca sfătuitor de acum înainte. Nu este aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Când vreţi să ştiţi 
dacă trebuie să vă vindeţi averea, îl veţi întreba pe fratele vostru ce să faceţi? (Audienţa: „Întrebăm pe 
Sfătuitor.”) Când doriţi să ştiţi ce să faceţi, atunci veţi întreba pe un alt om? Când eu vreau să ştiu ce să fac, 
cum îmi va răspunde un alt om în timp ce dacă ar fi chiar el în locul meu, ar trebui să pună aceeaşi întrebare 
spre a şti ce să facă? Cum aş putea primi ajutor de la el, în timp ce el însuşi nu ar şti ce să facă dacă ar fi în 
locul meu şi ar avea nevoie să ceară sfat pentru el însuşi?  

Iată ce aş face probabil: eu sunt un membru simplu al bisericii şi trebuie să-l întreb pe prezbiter sau pe 
cineva cu o poziţie înaltă din biserică spre a şti ce să fac. Dar, dacă el ar trebui să ştie pentru el personal ce să 
facă, atunci ar trebui să-l întrebe pe preşedintele Conferinţei.  

Prezbiter Boyd: Nu în mulţimea sfetnicilor este siguranţă? 
Prezbiter Jones: Dar dacă preşedintele Conferinţei vrea să ştie şi are nevoie să întrebe, probabil că îl va 

întreba pe preşedintele Conferinţei Generale. Şi dacă preşedintele Conferinţei Generale are nevoie să ştie, pe 
cine va întreba? (Audienţa: „Pe Dumnezeu.”) Să presupunem că ar trebui să ştiţi dacă trebuie să vă vindeţi 
averea, sau dacă trebuie să faceţi un anumit lucru. Pe cine veţi întreba? Pe oricine? (Audienţa: „Pe 
Dumnezeu.”) Foarte bine, deci puteţi întreba pe Domnul, nu? Aşadar, noi, oamenii simpli, putem să ne 
obţinem cunoştinţa direct de la Dumnezeu, fără intermediul unei jumătăţi de duzină de persoane cum fac 
catolicii? Putem? (Audienţa: „Da domnule!”) În biserica catolică omul simplu nu poate ajunge la Dumnezeu 
decât prin preot, şi preotul printr-un episcop, episcopul prin arhiepiscop, arhiepiscopul printr-un cardinal, iar 
cardinalul prin intermediul papei. Acesta este felul în care trebuie să procedeze poporul lui Dumnezeu? Nu! 
Aceasta nu este metoda lui Dumnezeu. Când aveţi nevoie să ştiţi un lucru, întrebaţi pe Domnul! El este 
Sfetnicul vostru şi este Sfetnicul meu. Iar atunci când El este sfetnicul vostru, atunci, frate Boyd, „în mulţimea 
sfetnicilor este siguranţă,” şi până atunci, nu! Atunci avem sfatul Îndrumătorului consiliilor. Şi atunci când El 
este Sfetnicul fiecăruia împarte, iar apoi noi ne sfătuim împreună iar El este în mijlocul nostru, atunci este 
siguranţă în mulţimea sfetnicilor.  

În „Slujitorii Evangheliei” la p. 129, 257 veţi găsi o frază în felul următor: „Noi trebuie să ne sfătuim 
împreună, şi să fim supuşi unii altora, dar în acelaşi timp trebuie să exercităm capacitatea pe care ne-a dat-o 
Dumnezeu, pentru a învăţa ce este adevăr. Fiecare dintre noi trebuie să privească la Dumnezeu pentru 
iluminare divină.” „După ce aţi primit sfat de la cel înţelept şi judicios, mai există încă un Sfătuitor a cărui 
înţelepciune nu dă greş. Nu întârziaţi să vă prezentaţi cazul şi să cereţi instrucţiunile Lui. El a făgăduit că dacă 
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vă lipseşte înţelepciunea şi dacă o cereţi de la El, El v-o va da cu mână larga şi fără mustrare.” 
Întreb din nou, de acum înainte este El Sfetnicul vostru? Este El Sfetnicul nostru individual? (Audienţa: 

„Da domnule!”) Cuvântul pe care l-am auzit de la fratele Underwood referitor la acelaşi subiect, în special cu 
privire la vinderea averilor, spune: „Dacă ar fi fost mai multă căutare după călăuzirea Domnului, ar fi fost mai 
multă conducere divină.” L-am fi avut mai mult pe Dumnezeu în lucrarea noastră şi în sfaturile noastre. 
Pentru ce altceva s-a făcut El Sfetnicul nostru, dacă nu pentru că aşteaptă să primim sfaturile Sale? Haideţi, 
dar, să le primim! 

Care este Numele Său? (Audienţa: „Sfetnic Minunat”). Felul în care este scris este „Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Acesta este numele prin care poate fi chemat. Care este 
prima parte a numelui? (Audienţa: „Minunat.”) Partea a doua? (Audienţa: „Sfetnic.”) Următoarea? (Audienţa: 
„Dumnezeu tare.”) Apoi? (Audienţa: „Părintele veşniciilor.”) Şi ultima? (Audienţa: „Domn al păcii.”) El este 
„Minunat” şi „Sfetnic.” Deci, nu este El un Sfetnic Minunat? (Audienţa: „Este.”) Vă amintiţi de asemenea că 
un alt pasaj Îl numeşte „Minunat în sfătuire,” şi mai cum? „Desăvârşit în lucrare.” Nu uitaţi că atunci când El 
vine ca şi Sfătuitor, El este prezent şi ca Înfăptuitor, şi sfatul pe care ni-l dă este al unui lucrător, şi încă al 
unui lucrător desăvârşit care va împlini lucrarea, „Căci Dumnezeu este Cel care lucrează în voi şi voinţa şi 
înfăptuirea, după buna Sa plăcere.”  

Aşadar, Îl avem pe acest Sfătuitor, Martorul Credincios şi Adevărat, Sfetnicul Minunat, Minunat în 
sfătuire şi desăvârşit în împlinire. Când căutăm sfatul Său şi-l primim, El este gata să-l aducă corect la 
îndeplinire, împreună cu noi, tot aşa cum a fost gata să ni-l dea. Nu este aşa? Dacă nu învăţăm aceasta, nu ne 
este de nici un folos să mergem mai departe, dacă nu depindem în totul de puterea Sa, de caracterul Său, de 
neprihănirea Sa şi de viaţa Sa. Dacă avem alte considerente, sau o altă cale pe care suntem gata să mergem, ar 
fi mai bine să renunţăm acum şi să ne oprim. În acest fel nu vom putea merge mai departe fără El. Aşadar, El 
este Sfetnicul Minunat, minunat în sfătuire şi desăvârşit în împlinire, şi El spune: „Eu sunt cu tine ca să te 
sfătuiesc, Eu sunt cu tine ca să îndeplinesc.”  

„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc.” Sunt şi alte texte pe lângă acest pasaj care arată 
că nimic nu va fi satisfăcător pentru noi decât aurul care rezistă încercării focului. Vă amintiţi că în 1Petru 
1:4-5 se vorbeşte despre nădejdea vie la care Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din 
morţi, şi despre cum suntem păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuire. Cum suntem 
păziţi? (Audienţa: „De puterea lui Dumnezeu.”) Prin ce? (Audienţa: „Prin credinţă.”) Pentru ce? (Audienţa: 
„Pentru mântuire.”) Când? (Audienţa: „Gata să fie descoperită în vremile de pe urmă.”) Am putea citi: „Gata 
să fie descoperită” şi ne-am putea opri aici şi ar fi acelaşi lucru, pentru că am ajuns „vremurile de pe urmă.” 
Dar în această nădejde cum suntem păziţi? (Audienţa: „De puterea lui Dumnezeu.”) Prin ce? (Audienţa: „Prin 
credinţă.”) În care voi, ce faceţi? (Audienţa: „Vă bucuraţi mult.”) Ştiţi aceasta? Acum, este aşa? (Audienţa: 
„Da, da!”) „În ea, voi vă bucuraţi mult.” Vă bucuraţi? De ce atunci mergeţi pretutindeni cu amărăciune, cu 
feţele plecate în jos? A sosit timpul să credem Scripturile! Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a 
socotit ca neprihănire. Este adevărat că ne bucurăm mult în seara aceasta? (Audienţa: „Da domnule!”)  

„În ea voi vă bucuraţi mult, deşi acum, pentru o vreme, dacă e nevoie, suntem în greutăţi prin felurite 
încercări.” Ce înseamnă „felurite”? (Audienţa: „De mai multe feluri.”) Suntem încercaţi prin felurite ispite şi 
ne bucurăm mult tot timpul. Cum este posibil aşa ceva? Este posibil, pentru că Dumnezeu spune aşa. Şi este 
aşa; este? Singurul fel în care ştiu că este posibil, este faptul că El spune că este aşa. Dar pentru ce sunt aceste 
încercări? „Pentru ca încercarea credinţei voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este 
cercat prin foc.” Ce este încercată? (Audienţa: „Credinţa.”) Este de aşteptat ca credinţa voastră să treacă prin 
această încercare aşa cum şi aurul trece prin foc? (Audienţa: „Da domnule!”)  

Vom studia aceasta mai departe. Câtă grijă au oamenii din această lume de aurul care piere! Mulţi deţin 
aur în mari cantităţi, ca urmare au construit clădiri mari ca depozite sigure. Acolo ei au o ladă mică pe care 
pun lacăt şi o pun într-un cufăr mai mare pe care de asemenea îl încuie. Pe acesta îl pun într-un seif mare 
împreună cu o mulţime de cutii, şi din nou încuie. Apoi o uşă de oţel masiv închide totul şi gardianul se învârte 
de jur împrejur toată noaptea având grijă ca totul să fie în siguranţă. Sute de oameni din aceste oraşe mari se 
îngrijesc astfel de aurul care piere. Daţi-mi voie să vă spun fraţilor şi surorilor că încercarea credinţei voastre, 
indiferent cât de slabă este această credinţă, este mai preţioasă în faţa Sfetnicului nostru Minunat, este mai 
preţioasă în faţa lui Dumnezeu, decât tot aurul şi toate pietrele preţioase din toate depozitele de valori de pe 
acest pământ.  

Să nu vă fie teamă că El va uita de credinţa voastră! Cum numeşte El credinţa? Mai preţioasă decât aurul 
care piere. Cine spune aceasta? Sfetnicul Minunat, Domnul Însuşi. Să-I mulţumim pentru că El priveşte în 
felul acesta credinţa noastră slabă, tremurătoare. Deci fraţilor, nu avem chiar aici una din cele mai mari 
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încurajări pe care Domnul le poate oferi? De ce îşi deplâng unii credinţa lor slabă, nu ştiu! Uneori poate că 
zici: „Eu nu am nici o credinţă.” Dar Domnul spune că ai, şi eu zic să mulţumeşti Domnului pentru ceea ce ai. 
Indiferent cât de puţină ai, chiar dacă este cât sămânţa de muştar, mulţumeşte-I că o ai şi mulţumeşte-I pentru 
faptul că ea este mai preţioasă în ochii Lui decât tot aurul şi toată averea acestui pământ. În acest fel priveşte 
Domnul credinţa ta.  

Nu trebuie să te întrebi dacă ai credinţă sau nu! Domnul spune că ai şi aşa este! 
Să citim Romani 10:6-8: „Dar neprihănirea care vine prin credinţă vorbeşte în acest fel: nu spune în inima 

ta ‚cine se va urca la cer?’ (aceasta înseamnă să-l cobori pe Hristos din cer) sau ‚cine se va pogorî în adânc?’ 
(adică să ridici din nou pe Hristos din morţi). Dar ce spune ea? ‚Cuvântul este aproape de tine, chiar în gura ta 
şi în inima ta.’ Acesta este cuvântul credinţei, pe care-l predicăm.” 

Aşadar, este drept să ne plângem şi să ne întrebăm dacă avem credinţă sau nu? Nu este drept! Dumnezeu a 
sădit credinţa în fiecare inimă care s-a născut în această lume, prin acea Lumină care luminează pe orice om 
care vine în lume. Dumnezeu va face ca această credinţă să crească din ce în ce mai mult şi El ne va descoperi 
neprihănirea Sa, pe măsură ce ea creşte „prin credinţă... la credinţă.” De unde vine credinţa? De ori unde? 
Dumnezeu ne-a dat-o. Cine este autorul credinţei? Hristos. Şi acea lumină ce luminează pe orice om care vine 
în lume este Isus Hristos. Aceasta este credinţa care se află în fiecare inimă omenească. Dacă fiecare şi-ar 
folosi credinţa pe care o are, niciodată nu ar duce lipsă de credinţă. Dar dacă omul nu foloseşte credinţa pe 
care o are, cum va putea vreodată să primească mai mult?  

Deci, noi avem credinţă, nu? Şi încercarea credinţei voastre este „mai scumpă” decât tot aurul care a 
existat vreodată pe acest pământ. Ţineţi minte: ea este mai scumpă în faţa lui Dumnezeu. Nu aurul pieritor 
este preţios în ochii Săi. Şi aceasta nu este totul. Credinţa este mai preţioasă în ochii lui Dumnezeu decât ar fi 
tot aurul în ochii omului. Cât de preţios ar fi aurul pentru un omul care l-ar deţine pe tot? Nu s-ar considera 
acesta bogat? Nu s-ar mândri el foarte mult cu această minunăţie? Nu uitaţi că încercarea credinţei pe care o 
aveţi - indiferent cât de mică este ea - este mai scumpă în ochii lui Dumnezeu decât ar putea fi tot aurul acestei 
lumi în ochii unui om. Aşadar, „Încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi 
care totuşi este cercat prin foc,” este valoroasă în ochii lui Dumnezeu. Cine este cel mai interesat în acest 
proces de încercare? (Audienţa: „Domnul.”) Desigur! Eu nu pot exprima cât este de preţioasă credinţa în faţa 
Sa. Părerea mea despre cât de preţioasă este ea în ochii Săi credinţa, este tot atât de departe de realitate, cum 
sunt gândurile mele faţă de gândurile Lui. Cu siguranţă El este cea mai interesată persoană din Univers în 
încercarea credinţei noastre, în lucrarea credinţei noastre în întreg procesul ei. Nu este ea un dar de la 
Dumnezeu? Nu este în joc interesul Său? Aceasta este adevărata lumină în care ar trebui să vedem această 
problemă.  

Citim mai departe: „Totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui 
Isus Hristos pe care-L iubiţi fără să-L fi văzut.” Nu este aşa? El spune că este aşa, şi aşa este. „Credeţi în El, 
fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită.” Nu este aşa? Cu siguranţă aşa este! Dar 
fraţilor, mă gândesc adeseori la acest verset: „ voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut,” şi crezând este aşa. Mă întreb: 
ce va fi atunci când Îl vom vedea? Şi din fericire nu vom mai avea mult de aşteptat până atunci. (Audienţa: 
„Domnul fie lăudat.”) 

 Iată un alt pasaj la care mă voi referi; îl găsiţi în 1Petru 4:12: „Preaiubiţilor.” Cum? „Preaiubiţilor.” Aşa 
este? Cine spune că este aşa? Sfătuitorul. El ne numeşte: „Preaiubiţi”. Fraţilor, cum putem fi altfel decât cei 
mai fericiţi oameni de pe pământ când Domnul ne vorbeşte în felul acesta? El vine şi se face Sfetnic Minunat 
şi vrea să ne sfătuiască şi să vorbească cu noi, iar primul cuvânt pe care îl rosteşte este „Preaiubiţilor.” Ne-am 
gândit de multe ori la felul în care l-a numit pe Daniel îngerul care a venit la el: „Om preaiubit şi scump,” şi 
am crezut că este doar o declaraţie personală; dar este mai mult decât personală, întrucât se referă şi la voi şi 
la mine. El Însuşi vine şi ne spune: „Preaiubiţilor.”  

Deci, „nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de 
ceva ciudat, care a dat peste voi.” Cuvântul cu care ni se adresează acum este „Preaiubiţilor.” Să folosim acest 
cuvânt! Preaiubiţilor, vom privi încercările de foc ca pe ceva ciudat de acum înainte? Nu este nimic ciudat în 
ele. Aşa că ele nu ne vor surprinde când le vom întâlni. Ştim că mulţi oameni au în ei ceva timid şi sfios, şi 
când se întâlnesc faţă în faţă cu cineva străin, îşi pierd stăpânirea de sine. Acum, dacă voi şi cu mine vom fi 
timizi şi sfioşi în faţa încercărilor; - vom fi aduşi faţă-n faţă cu unele din ele în zilele care vor veni - şi atunci 
dacă suntem timizi şi sfioşi, ne vom pierde stăpânirea de sine. Şi este sigur că dacă cineva este surprins de o 
încercare, inamicul obţine victorie. În acest fel vrea el să ne surprindă nepregătiţi, aşa încât să fim speriaţi şi 
dezorientaţi chiar numai pentru un moment, ca de îndată să ne atace şi să ne rănească.  

Domnul vine şi ne sfătuieşte astfel: „Nu le priviţi ca pe ceva ciudat.” Astfel, când întâlnim aceste încercări 
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nu le vom întâmpina ca pe ceva străin. Vedeţi? Ne vom aştepta la ele, le vom cunoaşte dinainte. Nu are 
importanţă cât de sfios sau timid este cineva, când întâlneşte pe cineva cunoscut nu este surprins ca de nici o 
întâlnire neaşteptată şi nu-şi va pierde stăpânirea de sine, ci este bucuros să-şi întâlnească cunoştinţa. Domnul 
vrea să fim atât de obişnuiţi cu încercările de foc, încât indiferent cât de neaşteptat ar veni ele, să putem spune: 
„Mă bucur să te întâlnesc; te cunosc, vino!” Deci, dacă El ne spune aceasta, atunci să nu privim ca pe ceva 
neobişnuit încercările de foc „Ca şi cum ni s-ar întâmpla ceva ciudat.” Noi nu trebuie să le întâmpinăm şi să le 
tratăm ca pe ceva necunoscut, ci ca pe ceva cunoscut, şi nu numai atât, dar să le privim ca pe ceva ce ne ajută 
pe drumul Sionului.  

Iacov ne-a spus cu mult timp în urmă: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite 
ispitiri.” (KJV) Cum ne numeşte aici? „Fraţii mei” (Iacov 1:2). Aici ne numeşte „fraţii mei,” iar în alt loc ni se 
spune „preaiubiţilor.” Ce înseamnă „felurite”? Diferite, diverse. Deci fraţilor, să priviţi ca o mare bucurie când 
treceţi prin diferite, felurite şi variate feluri de ispite. Ideea este să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin 
toate felurile de ispite, şi nici una dintre ele să nu le privim ca pe ceva ciudat, ci să le privim ca pe ceva cu 
care suntem obişnuiţi.  

Citim mai departe: „Dimpotrivă, bucuraţi-vă întrucât” - veţi fi părtaşi? Oh, nu, ci „Bucuraţi-vă întrucât 
sunteţi părtaşi suferinţelor lui Hristos” (KJV). Aceasta este esenţa. În Iacov zice: „Fraţii mei.” Să citim acum 
un text care le leagă pe acestea două împreună. Evrei 2:10-12: „Se cuvenea într-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. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i 
numească 'fraţi'.”  

Din acest motiv el ne numeşte 'fraţi', şi din acest motiv vom privi ca pe o mare bucurie ocazia de a trece 
prin felurite ispitiri, pentru că şi El a trecut prin ele. El a fost ispitit cu fiecare ispită până la intensitatea ei 
maximă. El a trecut toate aceste încercări pentru noi. Iar acum se întoarce spre noi şi ne spune: „Voi trece prin 
ele cu voi.” Mai întâi El a trecut singur prin ele pentru noi, iar acum trece prin ele împreună cu noi. „Eu singur 
am călcat în teasc, şi nici un om dintre popoare nu era cu Mine.” Dar, mulţumiri fie aduse Domnului; 
Dumnezeu a fost cu El, căci „Tatăl nu M-a lăsat singur.” Mulţumim Domnului că El a avut curajul regesc de 
a o face, încrezându-Se doar în faptul că Tatăl era cu El. Şi, oh, cât de bun este El, încât nu ne cere să 
experimentăm singuri acelaşi lucru. Nu, ci El vine şi spune: „Voi merge cu voi prin toate aceste încercări.” 
Fraţii mei, El va merge cu voi, de aceea nu trebuie să privim încercările ca pe ceva ciudat. El ne numeşte 
„fraţii Săi”, şi El a trecut prin fiecare din aceste încercări. Acestea Îi sunt foarte bine cunoscute, de aceea nu 
trebuie să le privim ca străine.  

Este Hristos străin de încercări? Nu! Câtor încercări le-a făcut El faţă? Tuturor. Câte încercări a înfruntat, 
dintre cele pe care le veţi întâlni voi vreodată? Pe fiecare dintre ele. Până la ce intensitate a dus El lupta 
împotriva fiecărei ispite? Până la intensitatea maximă a fiecăreia dintre ele. Cu cine s-a luptat El în toate 
aceste lucruri? Cu Satana. Satana cunoaşte mai multe înşelăciuni, încercări şi ispite decât ar avea ocazia un 
singur om să înfrunte. Şi pe fiecare dintre ele a încercat-o asupra „Fratelui meu,” nu-i aşa? A încercat fiecare 
ispită asupra lui Isus. În ce grad al străduinţelor lui a încercat Satana fiecare ispită asupra lui Isus? În cel mai 
înalt grad. Nu a trebuit să folosească toată puterea pe care o avea în fiecare dintre ispitele şi încercările pe care 
le-a adus asupra lui Isus? A trebuit! Nu a încercat Satana tot ce cunoştea şi în orice mod posibil asupra Lui? 
Şi nu a încercat fiecare ispită până la limita ei maximă? Aşa a făcut! Aşadar, nu şi-a revărsat asupra lui Isus 
toată rezerva de ispite, încercări şi înşelăciuni? Nu şi-a epuizat toată puterea pe care o avea pentru a o folosi în 
fiecare dintre aceste încercări şi ispite? Ba da! Ei bine, deci, când eu sunt în Hristos şi când El este în Mine, 
câtă putere i-a mai rămas Satanei cu care să mă afecteze? (Audienţa: „Nici o putere.”) Câte alte înşelăciuni 
mai cunoaşte pentru ca să le aducă asupra mea? Nici una! Nu vedeţi, deci, că atunci când suntem în Hristos 
avem biruinţa şi o avem chiar acum ? „Biruinţa” nu este singurul cuvânt; avem triumful, şi îl avem chiar 
acum. 

Acum 2Corinteni 2:14: „Acum mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu.” Când? „Acum.” „Care ne poartă 
totdeauna cu carul lui de biruinţă.” Când? „Întotdeauna.” Este adevărat? (Audienţa: „Da domnule!”) „…ne 
poartă întotdeauna cu carul lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma 
cunoştinţei Lui.” Cum? „Prin noi.” Aşa este? „Şi răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.” 
Unde? (Audienţa: „În orice loc.”) Gândiţi-vă la aceasta! Când se întâmpla aceasta? Acum şi întotdeauna. 
Cum? Prin noi. Unde? Peste tot. Atunci aş vrea să ştiu ce motiv există ca să nu avem biruinţa în Hristos? Aş 
vrea să ştiu ce motiv există pentru a nu fi învingători acum? „Ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii, este 
credinţa noastră.” Este? Da! Iată biruinţa! Hristos este biruinţa noastră. Biruinţa Lui este biruinţa mea. Ei bine 
deci, când suntem în El suntem în siguranţă deplină, nu? Suntem în siguranţă atât timp cât suntem în El? Da! 
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Vă amintiţi că în vechime existau cetăţi de scăpare pentru cazul în care se întâmpla vreun accident; de pildă 
un topor zbura din mână şi lovea un om provocându-i moartea, iar de faţă era un alt om apropiat celui lovit 
care probabil nu mai stătea să se gândească cu chibzuinţă ci, cuprins de furie, ar fi căutat să facă dreptate prin 
răzbunare; ce urma să facă omul care lovise fără voie? Urma să fugă cu toată puterea sa spre cetatea de 
scăpare, urmărit probabil de celălalt om care fugea la rândul lui cu toată puterea. Dar dacă intra în cetate, ce 
se întâmpla? Era în siguranţă şi celălalt nu putea să-l atingă; astfel era perfect liber. Credeţi că mai ieşea el 
afară din cetate? Cu siguranţă că dacă ieşea afară şi celălalt îl găsea, sângele său cădea asupra capului său. El 
singur era răspunzător. Dar el era în siguranţă atât timp cât rămânea în refugiu. Şi trebuia să rămână acolo 
până la moartea marelui preot. Când marele preot murea, omul devenea liber şi putea merge oriunde, iar 
celălalt nu putea să se atingă de el, oricât de mult ar fi dorit.  

Vorbind despre Avraam ni se spune: „Prin două lucruri care nu se pot schimba, şi în care este cu neputinţă 
ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, care am fugit la cetatea de scăpare.” (KJV) Noi 
am făcut răul. Am păcătuit. Care este plata păcatului? Moartea. Deci, cine fuge după noi? Moartea. Cine are 
puterea morţii? Satana. Atunci, cine ne urmăreşte? Satana. Şi noi am fugit pentru scăpare, apucând nădejdea 
care ne era pusă înainte. Unde este nădejdea? (Audienţa: „În Hristos.”) Cine este scăparea noastră? (Audienţa: 
„Hristos.”) Cine este cetatea noastră de scăpare? (Audienţa: „Hristos.”) Cine este duşmanul nostru? 
(Audienţa: „Satana, moartea.”)  

Acum, când suntem în Hristos, scăparea noastră, poate Satana să ne atingă? Nu poate! Cum ştiţi aceasta? 
Aşa este scris. Presupunând că ieşim afară înainte ca lucrarea de Mare Preot a Lui să se încheie, ce se va 
întâmpla în acest caz? Satana poate să ne lovească, şi ne va lovi cu siguranţă, iar sângele nostru va fi asupra 
capului nostru. Dacă ieşim afară înainte de încheierea lucrării Lui preoţeşti, nu mai avem nici o protecţie, iar 
Satana ne va captura. Dacă acel om ar fi rămas în cetate zece sau cincisprezece ani, s-ar fi întărit suficient 
pentru a putea sta în faţa duşmanului său? În cetate ar fi putut dobândi experienţă, şi ar fi putut spune: „Acum 
sunt suficient de tare nu mă mai tem de nici un duşman; acum pot ieşi afară. Pot ieşi afară, întrucât acum sunt 
pregătit. Celălalt a plecat şi a uitat totul.” Dar el nu era în stare să dea faţă cu duşmanul său. Numai în ce loc 
era el în stare să stea în faţa duşmanului? În cetate. Şi în cetate fiind, nu trebuia să stea în faţa duşmanului, 
nu? (Voci: „Cetatea stătea în faţa duşmanului.”) Zidurile cetăţii stau în faţa duşmanului. Scutul credinţei care 
stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău; acest scut al credinţei care este Isus Hristos, este zidul cetăţii 
noastre de scăpare, şi săgeţile arzătoare ale duşmanului nu pot să pătrundă dincolo de El.  

Aşadar, tăria şi siguranţa noastră pentru veşnicie este doar înlăuntrul cetăţii noastre de scăpare, nu este 
aşa? Şi apoi, când mijlocirea se va încheia, vom putea merge oriunde în acest Univers, dar nu în afara lui 
Hristos. Atunci vom putea merge oriunde, dar ne poate face duşmanul vreun rău? Nu domnilor! Să rămânem 
în Cetate fraţilor, să stăm în Cetatea de scăpare la care am fugit, acolo unde este siguranţa noastră. Şi când 
suntem în ea, avem biruinţa? Da domnilor! În El avem biruinţa. Aşa că putem sta în faţa ispitelor cu bucurie. 
De ce? Pentru că avem biruinţa înainte ca ispita să apară. Atunci nu avem motive de a fi fericiţi? Nu doriţi să 
luptaţi o luptă în care ştiţi că aveţi izbânda înainte de a începe mai degrabă decât să nu aveţi nici o luptă? Să 
luptăm deci acest fel de lupte. Pentru ce să ne fie teamă? Izbânda este a noastră.  

Desigur, dacă intrăm în luptă aşteptându-ne să fim învinşi mai bine nu luptăm. Unul care se angajează în 
luptă bănuind că va fi învins, mai bine fuge decât să înceapă să se lupte. Domnul nu doreşte să luptăm în acest 
fel. „Fratele” nostru nu a luptat în acest fel, şi nu doreşte ca noi să luptăm aşa. El vrea să ne cunoaştem 
biruinţa, vrea să ne cunoaştem încrederea. El vrea să ne cunoaştem tăria, vrea să cunoaştem puterea care este 
a noastră şi vrea să ne cunoaştem datoria, iar apoi, când vine lupta, vom şti cum să o întâmpinăm. O 
întâmpinăm în El, o întâmpinăm cu El. O întâmpinăm cu scutul credinţei care stinge săgeţile arzătoare ale 
duşmanului. Deci, în suferinţă găsim puterea, biruinţa şi prezenţa ziditoare a lui Hristos. Când vin încercările, 
noi stăm cu El şi ştim că nu putem sta fără El. „Priviţi-le ca o mare bucurie” aşa să facem! Nu „vă miraţi de 
încercările de foc care vin peste voi ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat, ci bucuraţi-vă.” „Bucuraţi-vă 
întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.”  

Deci, avem nevoie de aur curăţit prin foc pentru a înfrunta aceste încercări. Avem nevoie de ceva care să 
reziste încercării când aceasta vine şi despre această nevoie am studiat mai înainte. „Cei care suportă orice 
încercare, au ascultat sfatul Martorului Credincios şi vor primi ploaia târzie spre a putea fi luaţi la cer.” 
Fraţilor, nu este gândul că ploaia târzie ne pregăteşte pentru luarea la cer, un motiv de bucurie? Unde va cădea 
ploaia târzie şi când? Acum este timpul pentru ploaia târzie. Şi când este timpul pentru marea strigare? 
(Audienţa: „Acum.”) Pentru ce ne pregăteşte ea? (Voce: „Pentru luarea la cer.”) Mă bucură faptul că 
încercările pe care Domnul ni le dă acum sunt spre a ne pregăti pentru luarea la cer. Şi dacă El vine şi ne 
vorbeşte, este pentru că vrea să ne ia la cer, dar nu poate lua la cer păcatul. Deci singurul scop pentru care ne 
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arată adâncimea şi lărgimea păcatului este spre a ne putea salva din el şi a ne lua la cer. Atunci, vom fi 
descurajaţi când El ne arată păcatele? Nu! Să-i mulţumim că vrea să ne ia la cer, şi doreşte aceasta atât de 
mult încât vrea să înlăture păcatul cât mai repede cu putinţă. Fraţilor, haideţi să credem în Domnul, de acum 
înainte, necontenit! 

Avem nevoie de ceva care să reziste încercării la fel de serios cum rezistă aurul curăţirii lui în foc. Ce ne 
spune Sfetnicul nostru să cumpărăm? (Voce: „Aur curăţit prin foc.”) De acest lucru este nevoie acum pentru a 
întâmpina încercările care vin; nu, încercările care există deja! Nu ne îngrijorăm de ceea ce vine, ci avem 
nevoie acum de ceea ce va rezista în faţa încercărilor care sunt, şi anume de exact lucrul despre care Sfetnicul 
spune: „Cumpăraţi de la Mine, Eu am îndeajuns.” El are îndeajuns, pentru că El l-a produs. El are ceea ce va 
rezista încercării, pentru că deja a rezistat încercării. A rezistat oricărei încercări care va fi pusă din nou în 
faţa orişicui. A rezistat încercării în suferinţele Sale. Aurul este curăţit, albit, lămurit, desăvârşit prin suferinţă 
şi dovedit ca fiind un material veritabil. Prin Spiritul lui Dumnezeu, avem definiţia lui: aurul încercat în foc 
este dragostea, este „Credinţa şi dragostea.” Citiţi Galateni 5:6: „Căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, 
nici netăierea împrejur nu au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste.” În alte locuri este exprimat 
ca şi „credinţă şi ascultare.” Ce este ascultarea? (Voce: „Expresia dragostei.”) În „Calea către Hristos” p. 64: 
„Ascultarea nu este doar o încuviinţare exterioară ci este slujirea iubirii.” Deci, când mărturia vorbeşte despre 
credinţă şi ascultare, vorbeşte despre „credinţa care lucrează prin dragoste.” Expresiile din mărturii de genul 
„credinţă şi ascultare” şi „credinţă şi iubire”, au aceeaşi însemnătate cu expresia Scripturii „credinţa care 
lucrează prin dragoste.” Ele sunt doar moduri diferite de exprimare a credinţei spirituale, originale, căci în 
Hristos nimic nu are preţ decât „credinţa care lucrează prin dragoste.” 

Ascultarea este slujirea iubirii şi Isus ne spune să cumpărăm de la El aur curăţit prin foc, care este credinţă 
şi iubire, credinţa care lucrează prin dragoste, credinţa veritabilă. Ce anume va fi încercat în încercări serioase 
de foc? Credinţa voastră care este mai de preţ decât aurul care totuşi este încercat în foc. Deci vedeţi, credinţa 
fiecărui om va fi încercată şi fiecare om are nevoie de credinţa care să stea în încercare. Avem următoarea 
mărturie: „Aici sunt cei care ţin poruncile lui Dumnezeu şi,” au credinţa în Isus? Nu, nu scrie că ei au, ci ei 
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi păzesc credinţa lui Isus. 

Acesta este materialul veritabil: credinţa care, în El, rezistă încercării. Aceasta este credinţa care a rezistat 
în faţa oricărei ispite pe care Satana o cunoaşte şi în faţa întregii puteri pe care Satana o poate desfăşura; 
această credinţă a rezistat încercării. Aşa că El vine şi ne spune: „Cumpăraţi de la Mine acea credinţă care a 
rezistat încercării, ‘aur curăţit prin foc'.” Şi în expresia „Cumpăraţi de la Mine acea credinţă care a rezistat” 
este acelaşi gând ca şi în îndemnul: „Să fie în voi această minte care a fost şi în Isus Hristos” (Filipeni 2:5 
KJV). 

Când este în mine acea minte care a fost în El, nu va împlini ea în mine exact ce a împlinit în El? Cum 
slujim noi Legii lui Dumnezeu, oricum? „Cu mintea slujesc Legii lui Dumnezeu” (Romani 7:25). Hristos, în 
această lume a slujit Legii lui Dumnezeu în orice moment. Cum a făcut-o? Cu mintea. Prin ce proces al minţii 
a făcut-o? Prin credinţă. Dar, nu ne sfătuieşte să cumpărăm de la El credinţa lui Isus? Nu păzeşte întotdeauna 
credinţa lui Isus poruncile lui Dumnezeu în mod desăvârşit? Şi nu este aceasta credinţa care lucrează prin 
dragoste? Dragostea este împlinirea Legii. Atunci, nu este aceasta solia îngerului al treilea prin care El spune: 
„Vino şi cumpără de la Mine aur curăţit prin foc (dragoste şi credinţă), şi haine albe (neprihănirea lui Hristos) 
ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale?” Deci, vedem că mintea care era în Hristos va sta în 
toate încercările care pot apărea în această lume. Nu este mintea lui Hristos aceeaşi ieri, astăzi şi în veci? A 
înfăptuit mintea lui Hristos în El ceva diferit de ceea ce va înfăptui ea în mine sau în orice alt om? Nu! Mintea 
lui Hristos a cui minte era? (Voce: „A lui Dumnezeu.”) Dumnezeu era în El, descoperit în trup.  

Cum putem cumpăra? Citiţi Isaia 55:1: „Voi, toţi cei însetaţi.” Fraţilor, nu însetăm noi după tot ceea ce 
Domnul ne-a spus în ultimele câteva zile? Cunosc fraţi care au venit la mine şi mi-au vorbit, şi erau aproape 
gata să piară de sete, erau pe cale de a muri de sete. Aceste cuvinte sunt pentru voi şi pentru mine: „Voi!” 
Gândiţi-vă la aceasta: El vrea să atragă atenţia poporului aşa că strigă cu glas tare: „Voi! Toţi cei însetaţi 
veniţi la ape.” „Veniţi!” Când Isus i-a spus lui Petru: „Vino,” a reuşit Petru să vină? Da! Cum a mers el pe 
apă? (Voce: La cuvântul: „Vino.”) Da, prin cuvânt Petru a umblat pe apă. Apoi, când a uitat cuvântul şi s-a 
gândit că poate se va scufunda, a strigat: „Doamne scapă-mă!” Nu a fost în stare să ajungă la El. A pornit, dar 
a uitat puterea cuvântului, credinţa i-a slăbit, şi a crezut că nu va putea ajunge la El, şi a strigat „Doamne 
scapă-mă!” Şi Domnul a întins mâna Sa. Nu a aşteptat ca Petru să ajungă la El, ci şi-a întins mâna şi l-a 
ridicat. Fratele meu sau sora mea, dacă aţi prins curaj şi aţi pornit la cuvântul „Vino,” şi apoi aţi uitat puterea 
cuvântului, iar credinţa voastră a slăbit din pricina furtunii care s-a abătut asupra voastră, puteţi spune: 
„Doamne scapă-mă!” şi El vă va prinde cu mâinile Sale, şi vă va salva. 
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„Veniţi la ape, chiar şi cel ce nu are bani! Veniţi!” El ne spune să cumpărăm; chiar şi cei ce nu au bani sunt 
aşteptaţi să cumpere, şi El vrea să ne vadă că primim ceea ce ne oferă. Acelaşi lucru îl spune celor care cred 
că au bani, şi de fapt nu ştiu că nu au, adică nouă. El începe cu aceste cuvinte „preaiubiţilor” şi „fraţilor.” 
„Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!” Acelaşi lucru îl regăsim în 
Isaia 52:3: „Căci aşa vorbeşte Domnul: voi v-aţi vândut pe nimic şi veţi fi răscumpăraţi fără bani.” Cum am 
putea să ne răscumpăram noi, dacă ne-am vândut noi singuri? Ce am primit în schimb? Nimic. Dacă ni s-ar 
cere să dăm ceva pentru răscumpărare, aceasta ar însemna ruina veşnică, nu-i aşa? Aşadar trebuie să ne 
ancorăm în acel lucru care nu ne costă nimic pentru a fi răscumpăraţi. „Voi v-aţi vândut pe nimic, şi veţi fi 
răscumpăraţi fără plată.” Totuşi pe Domnul L-a costat totul. Dar tot ceea ce L-a costat pe El ne dă nouă, 
astfel încât pe noi nu ne costă nimic. Preţul a fost plătit, dar nu de către noi.  

„De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu 
satură? Ascultaţi-Mă dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luaţi 
aminte şi veniţi la Mine, auziţi (KJV) şi sufletul vostru va trăi.” Ce aveţi de făcut ca sufletul vostru să 
trăiască? (Voce: „Să auzim.”) Auziţi fraţilor? Aţi auzit invitaţia? Trăiţi? Aţi auzit de puterea creatoare şi de 
puterea lucrătoare de minuni a lui Isus Hristos? Auzind despre ea, trăiţi voi prin ea? Trăiţi voi în El, cu El şi 
pentru El?  

În pustie Moise a înălţat un şarpe de aramă, iar poporul ce trebuia să facă? „Priviţi şi veţi trăi.” La fel cum 
şarpele fusese înălţat în pustie pentru ca ei să trăiască, tot aşa Fiul Omului a fost înălţat pentru ca oricine 
priveşte la El să trăiască. Iar aici se spune, „Auziţi, şi veţi trăi!” Domnul a mai avut în plan ca noi să vorbim 
şi să trăim, dar Moise a lipsit simbolul de semnificaţia lui. În Numeri capitolul 20 citim că atunci când 
poporul murmura din cauza setei, Domnul i-a zis lui Moise să meargă şi „să vorbească stâncii,” şi va ţâşni 
apă. Moise a mers şi a zis: „Ascultaţi, răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca 
aceasta?” Şi a lovit stânca de două ori. Tot ce trebuia să facă era să vorbească, pentru că stânca fusese lovită 
atunci când intraseră în pustie, astfel că Moise a şters simbolul minunat pe care Domnul îl rânduise. Raportul 
ne spune că atunci când poporul a fost însetat, Domnul i-a zis lui Moise să meargă la Horeb unde El urma să 
stea pe stâncă înaintea Lui. I-a zis să lovească stânca cu toiagul pe care-l ţinea în mână pentru ca poporul să 
poată bea apă. El a făcut aşa şi a ţâşnit apă. Ce era stânca? (Audienţa: Hristos). 

Atunci de ce a lovit el stânca în a doua ocazie? Hristos nu trebuie să moară a doua oară pentru noi. Acest 
lucru a dorit Domnul să ne înveţe în această ilustraţie minunată, dar Moise a uitat cuvântul Său. El nu a crezut 
pe Domnul şi s-a gândit că trebuie să facă la fel cum făcuse şi prima dată. A uitat că Domnul a zis „Du-te şi 
vorbeşte stâncii!”, aşa că el a lovit-o, întunecând ilustraţia. Apoi Domnul i-a zis: „Pentru că n-aţi crezut în 
Mine ca să Mă sfinţiţi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.” 
Fraţilor, Domnul Isus nu ne poate opri să păcătuim atunci când nu credem în El. Nu uitaţi aceasta! Domnul nu 
intenţionase ca Moise să facă ceea ce a făcut, dar Moise nu L-a crezut. De ce nu l-a oprit Domnul ca să nu 
păcătuiască? Nu a putut dacă Moise nu L-a crezut. Deci, rămâne pentru noi ca ori de câte ori ne vorbeşte 
Domnul, să luăm lucrurile exact aşa cum zice El. Atunci El ne va ţine ca să nu păcătuim. Hristos le-a spus 
ucenicilor în ultima seară că ei toţi îl vor părăsi şi vor fugi. Ei au zis: „Nu, nu vom face aceasta! Nu, Doamne, 
greşeşti!” Petru a zis: „Dacă toţi te vor părăsi, eu nu te voi părăsi!” Dar înainte să cânte cocoşul s-a lepădat de 
El de trei ori, cu toate că zisese: „Chiar dacă voi muri cu Tine, totuşi nu mă voi lepăda de Tine.” Cine a avut 
dreptate? Hristos. Şi ceilalţi toţi au zis acelaşi lucru, dar toţi au fugit din cauza necredinţei lor. Dacă ei ar fi 
crezut ceea ce a zis El, atunci ar fi fugit? Nu ar fi cruţat El turma? Fraţilor, ce avem nevoie este să-L credem 
pe Domnul. Fără îndoială că atunci când Domnul i-a spus să vorbească stâncii, Moise s-a gândit că El vrea să 
spună ca şi data trecută: să meargă şi să o lovească. El ar fi trebuit să asculte ceea ce spune Domnul. Aceasta 
este o învăţătură pentru noi. „Luaţi aminte la ceea ce Eu spun şi Domnul vă va da înţelegerea tuturor 
lucrurilor.” Aşadar, ceea ce avem de făcut este să privim şi să trăim, să auzim şi să trăim, să vorbim şi să 
trăim; să o facem. Stânca a fost lovită; vorbiţi-I şi El va revărsa peste voi apa vieţii. Fraţilor, aceasta vine de 
la Sfetnicul nostru. „Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi, căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să 
întăresc îndurările Mele faţă de David.” 

Citim mai departe: „Cumpără de la Mine aur curăţit prin foc, şi haine albe ca să te îmbraci.” Vă amintiţi 
descrierea pe care deja am avut-o a acestei haine. Ea este „haina care este ţesută în războiul de ţesut al cerului, 
în care nu este nici un singur fir lucrat de mână omenească.” Fraţilor, această haină a fost ţesută în trup 
omenesc. Trupul omenesc, natura umană a lui Hristos, acesta a fost războiul de ţesut, nu? Acest veşmânt a 
fost ţesut în Isus, în aceeaşi natură păcătoasă pe care o avem noi, întrucât El a fost părtaş aceluiaşi trup şi 
sânge pe care îl avem noi. Această natură păcătoasă care este a voastră şi a mea şi pe care Hristos a purtat-o 
în această lume, acesta a fost războiul de ţesut în care Dumnezeu a ţesut acest veşmânt pentru ca noi să-l 
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purtăm în natura noastră păcătoasă. Şi El vrea să-l purtăm acum tot aşa de desăvârşit ca şi atunci când trupul 
nostru va fi schimbat la nemurire. 

Ce a fost războiul de ţesut? Hristos în natura Sa umană. Ce anume a fost lucrat în El? (Voce: „Haina 
neprihănirii.”) Şi ea este pentru noi toţi. Neprihănirea lui Hristos, viaţa pe care a trăit-o El pentru voi şi pentru 
mine, pentru cei care studiem în această seară, aceasta este haina. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu era în Hristos 
împăcând lumea cu Sine. „Numele Său va fi Emanuel”, ceea ce înseamnă „Dumnezeu cu noi.” Acum, El vrea 
ca veşmântul să fie al nostru, dar nu vrea să uităm cine este Cel care ţese. Nu suntem noi, ci este Cel care este 
cu noi. Dumnezeu era în Hristos. Acum, Hristos vrea să fie în noi tot aşa cum Dumnezeu a fost în El, şi 
caracterul Său va fi ţesut şi transformat în noi prin aceste suferinţe, ispite şi încercări pe care le întâlnim. 
Dumnezeu este Cel care ţese, dar nu fără noi. Este o cooperare între divin şi uman, taina lui Dumnezeu în voi 
şi în mine, aceeaşi taină care era în Evanghelie şi care este solia îngerului al treilea. Acesta este cuvântul 
Sfetnicul Minunat. 

(Voce: „Nu a fost ţesut caracterul fără noi?”) Ba da, dar nu va fi al nostru fără noi. Aşa că suntem conduşi 
prin aceste încercări ale focului, şi ispite pentru a fi părtaşi caracterului lui Hristos, şi aceste încercări şi ispite 
pe care le întâmpinăm ne descoperă caracterul nostru şi importanţa faptului de a-L avea pe al Lui. Aşa că, 
prin aceste ispite identice prin care a trecut El, devenim părtaşi caracterului Său, trăind în trup neprihănirea 
vieţii Domnului nostru Isus Hristos.  

Desigur că veşmântul a fost ţesut fără noi şi frumuseţea acestui fapt este că noi putem avea acest veşmânt 
aşa desăvârşit cum este. Noi urmează să creştem în Hristos până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei. Ni 
se vesteşte încă aceeaşi solie până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui 
Dumnezeu la omul desăvârşit, la înălţimea staturii plinătăţi lui Hristos.” 

La ce înălţime a caracterului vom fi înainte de a părăsi această lume? La aceeaşi înălţime ca şi Hristos. 
Care va fi statura noastră? Aceea a lui Hristos. Vom fi oameni desăvârşiţi atingând „înălţimea staturii 
plinătăţii lui Hristos.” 

Cine este Ţesătorul? (Voce: „Dumnezeu.”) În faţa Cui este modelul? În faţa lui Dumnezeu. De multe ori 
fraţilor, când privim la ele s-ar părea că firele se încâlcesc. Iţele par că nu au nici o formă şi nu este nici o 
simetrie în ceea ce vedem, nu este nici o frumuseţe în ceea ce vedem. Dar a face tiparul nu este treaba noastră. 
Nu noi ţesem. Chiar dacă firele se încâlcesc iar suveica trece cu greutate printre ele aşa încât nu ştim cum va 
mai ieşi afară, totuşi, cine poartă suveica? Dumnezeu poartă suveica şi El o va trece printre fire. Nu trebuie să 
vă îngrijoraţi dacă firele se încâlcesc şi voi nu puteţi vedea nici o frumuseţe. Dumnezeu este Ţesătorul, nu 
poate descâlci El firele? Cu siguranţă le va descâlci! 

Când căutăm simetria modelului şi vedem totul asimetric şi culorile amestecate iar firele trase în toate 
părţile şi imaginea lipsită de formă, totuşi cine face imaginea? Dumnezeu desigur! Care război de ţesut conţine 
modelul în desăvârşirea lui? Şi cine este modelul? Hristos este modelul, şi nu uitaţi că „nici un om nu-L 
cunoaşte pe Fiul ci numai Tatăl.” Noi nu putem vedea suficient de clar pentru a vedea forma modelului sau 
pentru a şti cum să-l formăm corect dacă noi am ţese. Fraţilor, Dumnezeu ţese! El va face această lucrare. 
Dumnezeu vede modelul în desăvârşirea lui înainte de a fi ţesut. În ochii Lui este desăvârşit în timp ce în ochii 
noştri totul pare încâlcit şi asimetric. 

Fraţilor, să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze! Să-L lăsăm pe El să ducă la împlinire acest plan 
binecuvântat de a ţese prin toată viaţa şi experienţa noastră modelul preţios al lui Isus Hristos. Vine ziua, şi nu 
este departe, când suveica va fi trecută pentru ultima oară, ultimul fir va fi condus de ea, ultimul punct în 
imagine va fi făcut desăvârşit şi pecetluit cu pecetea viului Dumnezeu. Atunci îl vom aştepta doar să vină, ca 
să fim ca şi El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. 

Fraţilor, nu este El un Sfetnic Minunat? Oh, să ascultăm dar sfatul Lui în această seară. Să primim 
credinţa binecuvântată care a fost încercată şi tot ceea ce ne spune, pentru că totul este al nostru. Dumnezeu ni 
le-a dat. Sunt ale mele. Sunt ale voastre. Să mulţumim Domnului şi să fim fericiţi! 

„Preaiubiţilor, 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. Oricine are nădejdea aceasta în El, se 
curăţă, după cum El este curat.” (1 Ioan 3:2-3) 
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PREDICA NR. 11 
 

Am rămas în studiul Scripturii, în această serie de lecturi, la sfatul Martorului Credincios, la al doilea lucru 
pe care ne sfătuieşte El să-l cumpărăm. Primul l-am studiat în seara trecută: „Te sfătuiesc să cumperi de la 
Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti.” Studiul din seara aceasta începe cu textul următor: „Te 
sfătuiesc să cumperi de la Mine haine albe ca să te îmbraci şi să nu se vadă ruşinea goliciunii tale.”  

Ce este haina? (Audienţa: „Neprihănirea.”) A cui neprihănire? (Audienţa: „A lui Hristos.”) A cui este 
aceasta? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) A cui neprihănire trebuie să o căutăm? (Audienţa: „Neprihănirea lui 
Dumnezeu.”) Ce este neprihănirea? (Audienţa: „Facerea binelui.”) Este neprihănirea facerea binelui? 
(Audienţa: „Da domnule!”) (O voce: „Toate poruncile Tale sunt neprihănire.”) Ce sunt ele pentru noi? Ce 
spun ele? (O voce: „Fă.”) Spun ele aceasta? Poruncile cer împlinire, nu? (Audienţa: „Da domnule!”) Prima 
dintre toate poruncile este: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu 
toată puterea ta.”; iar a doua, asemenea ei este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi: în acestea două 
este cuprinsă toată Legea şi proorocii.” Neprihănirea deci este facerea binelui; aceasta este suficient de 
limpede. 

A cui neprihănire trebuie să o căutăm? (Audienţa: „Neprihănirea lui Dumnezeu.”) A cui neprihănire trebuie 
să o avem? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) A cui facere de bine trebuie să o avem? (Audienţa: „A lui 
Hristos.”) Dar a cui facere de bine este în Hristos? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Hristos nu a făcut nimic de 
la El Însuşi; El spune: „Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi” Ioan 5: 30. A cui facere de bine o găsim în 
Hristos? (Audienţa: „A lui Dumnezeu”) „Dumnezeu era în Hristos” 2Corinteni 5:19. A cui facere de bine 
trebuie să o avem? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) Veţi rămâne în 
aceasta pentru o săptămână? (Audienţa: „Da domnule!”) (Prezbiterul Wm. Hutchinson: „Pentru toată viaţa.”) 
Foarte bine! Dar dacă unii din această adunare vor rămâne astfel timp de o săptămână voi fi fericit. La fel şi 
ei; căci sunt şi alţii care nu vor rămâne deloc. Ei nu au aceasta, nu o cunosc, şi sunt destul de mulţi care se 
găsesc în această situaţie. Şi pentru acest motiv avem nevoie să înţelegem limpede de la început ce fel de haină 
este aceea pe care trebuie să o cumpărăm şi ce vom fi după ce o cumpărăm. A cui facere de bine trebuie să o 
avem? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) A cui neprihănire trebuie să o căutăm? Acestea le vom afla în această 
lecţie. 

Acum, solicitându-vă atenţia asupra unui gând pe care l-am studiat mai înainte, cu care să începem studiul 
în această seară şi anume: ce este această neprihănire pentru noi acum, să ne întoarcem la pasajul din Ioel 2:23 
şi să remarcăm nota explicativă (existentă în KJV). „Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în 
Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca 
odinioară.”  

Studiul nostru referitor la aceasta este în Buletinul nr. 7 la p. 183.  
Care este nota explicativă? „El vă va da ploaie la vreme” Ce este aceasta? „Un învăţător al neprihănirii.” 

„El v-a dat ploaia timpurie cu măsură.” (KJV) Ce a fost dat cu măsură? Ce a fost ploaia timpurie la 
Cincizecime? „Un învăţător al neprihănirii.” „V-a dat un învăţător al neprihănirii în conformitate cu 
neprihănirea.” A fost aceasta ploaia timpurie? Şi El vă va da „Ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.” Ce va fi 
ploaia târzie? Din nou „Un învăţător al neprihănirii.” În conformitate cu ce? (Audienţa: „Cu neprihănirea.”) 
Care este o altă expresie pentru ploaia târzie? (Audienţa: „Revărsarea Spiritului Sfânt.”) Şi alta? (Audienţa: 
„Timpurile de înviorare.”) Ce este ploaia târzie pentru solia îngerului al treilea? (Audienţa: „Marea strigare.”) 
Ce este ploaia târzie în legătură cu căderea Babilonului? Este descoperirea puterii şi slavei cu care îngerul din 
Apocalipsa 18 coboară şi luminează pământul.  

Să citim acum câteva pasaje în legătură cu ceea ce s-a vorbit. La p. 58 din Buletin în cadrul lecţiilor 
fratelui Haskell, s-a amintit acest pasaj din „Review” din 22 noiembrie: „Timpul încercării este chiar asupra 
noastră, pentru că marea strigare a îngerului al treilea a început deja în descoperirea neprihănirii lui Hristos. ... 
Acesta este începutul luminii celui de-al treilea înger, a cărui slavă va umple întreg pământul.”  

Un alt pasaj aflat la p. 16 în Buletin, dintr-o altă mărturie, citim: „Lucrarea va fi încheiată repede în 
neprihănire.”  

Care „Lucrare va fi încheiată repede în neprihănire”? (Audienţa: „Lucrarea lui Dumnezeu.”) 
„Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt al pământului la altul. Aceasta este slava lui 

Dumnezeu care încheie lucrarea celui de-al treilea înger.” 
Ce este solia neprihănirii lui Hristos, aşa cum înţelegem din aceste pasaje? „Este începutul luminii îngerului 

al treilea, a cărui slavă va umple întreg pământul.” Acum, „Aceasta este slava lui Dumnezeu care încheie 
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lucrarea îngerului al treilea.” Deci, când am ajuns acest timp, la ce timp am ajuns? (Audienţa: „La marea 
strigare a soliei.”) Am ajuns timpul în care Dumnezeu este gata să-şi încheie lucrarea. Aceasta este slava care 
încheie lucrarea soliei.  

Acum, un alt lucru: care este prima expresie pe care tocmai am citit-o? „El va încheia repede lucrarea în 
neprihănire.” Deci, când solia neprihănirii lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu, care se primeşte prin 
credinţa lui Isus Hristos, facerea de bine a lui Dumnezeu; când aceasta este primită, când i se îngăduie să-şi 
facă lucrarea ei, şi când este susţinută de poporul Său, ce înseamnă aceasta referitor la lucrarea lui Dumnezeu 
pe pământ? Va mai fi doar un scurt timp până când totul va fi sfârşit. 

Deci, când ajungem în timpul ploii târzii, al marii strigări, al îngerului care coboară din cer având o putere 
mare şi toate aceste lucruri fiind concomitente, aşa cum este declarat în cuvintele Domnului, suntem aduşi la 
acelaşi punct, la care am fost aduşi prin studierea lucrurilor care se desfăşoară în faţa noastră, şi care ne-au 
condus să vedem ce va veni asupra noastră. Acest fir pe care l-am urmat, studiind lucrurile care sunt în faţa 
noastră pentru a vedea ce va veni curând asupra noastră, ne-a condus faţa în faţă cu şase sau şapte evenimente 
diferite care ne-au arătat exact acelaşi lucru, cum că acum este timpul ca lucrarea să fie repede încheiată, şi că 
noi suntem în mijlocul scenelor care încheie istoria lumii. Iată aşadar expresii diferite din mărturiile Spiritului 
lui Dumnezeu, care alăturate, arată spre acelaşi lucru.  

Deci, ploaia târzie este marea strigare a soliei îngerului al treilea; este începutul soliei slavei care luminează 
pământul. Dar ploaia târzie este învăţătura neprihănirii. Când a venit la noi, ca popor, solia neprihănirii lui 
Dumnezeu? (Audienţa: „Acum patru ani.”) Unde? (Audienţa: „La Minneapolis.”) Da! Acest subiect a fost 
abordat într-o altă seară şi poate fi recitit în Buletinul nr.7 la p. 183. Nu ştiu dacă îl pot explica mai lămurit 
decât în acea seară.  

Acum, solia neprihănirii lui Hristos este marea strigare. Ea este ploaia târzie. Noi ne-am rugat deja pentru 
ploaia târzie, aici, la această conferinţă, nu? V-aţi rugat? (Audienţa: „Da domnule!”) Ce aşteptaţi atunci, dacă 
rugăciunea voastră a primit răspuns? Sunteţi gata acum să primiţi ploaia târzie? Noi ne-am rugat aici pentru 
ploaia târzie. Mărturiile ne spun ce este ea şi Ioel la fel ne spune ce este. Vă întreb acum, sunteţi gata să 
primiţi acum ploaia târzie? Adică, sunteţi gata să primiţi solia neprihănirii dată de Dumnezeu, în conformitate 
cu neprihănirea? Să privim la aceasta, puţin mai adânc. Ioel spune (conform cu nota explicativă din KJV) că 
ea este un „învăţător al neprihănirii”, care aduce învăţătura neprihănirii conform cu neprihănirea. Conform cu 
a cui idee despre neprihănire? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Nu cu a mea? (Audienţa: „Nu!”) Ba da, cu a 
mea! (Audienţa: „Nu!”) De ce? Dacă eu primesc neprihănirea lui Hristos conform cu părerea mea despre ea, 
nu este suficient? Nu înseamnă aceasta primirea ploii târzii? Nu este aceasta primirea neprihănirii lui Hristos? 
(Audienţa: „Nu, aceea este neprihănirea dumneavoastră proprie.”) Dar aceasta este problema unei mulţimi de 
oameni care au auzit această solie a neprihănirii lui Hristos. Ei au primit solia neprihănirii lui Hristos în 
conformitate cu propria lor părere despre ce este neprihănirea, şi ei nu au deloc neprihănirea lui Hristos.  

Acum, să ne întrebăm din nou: cum să primim această neprihănire? Cum se dă ea? „În conformitate cu 
neprihănirea.” Deci, cum trebuie să fie ea primită? „În conformitate cu neprihănirea.” Este dată „conform cu 
neprihănirea” şi noi trebuie să o primim „conform cu neprihănirea.” Trebuie să o primim aşa cum este dată.  

Să mai stăruim asupra acestui gând; şi nici nu mă grăbesc să trec mai departe. Când noi primim învăţătura, 
acea învăţătură a neprihănirii „conform cu neprihănirea,” trebuie să o primim conform cu gândul lui 
Dumnezeu despre ce este neprihănirea şi nu după unitatea mea de măsură asupra ei. Şi cel care crede că 
primeşte această solie a neprihănirii lui Hristos conform cu propria lui părere despre ea, o va pierde în 
întregime. Noi trebuie să o primim conform cu gândul lui Dumnezeu despre ea, şi nimic altceva decât gândul 
lui Dumnezeu despre neprihănire, nimic altceva decât aceasta, nu este neprihănire. 

Iată un alt gând pe care l-am studiat într-o altă ocazie, şi anume că atunci când a fost prezentată, acum 
patru ani şi tot timpul de atunci încoace, unii au acceptat-o exact aşa cum a fost dată, şi au fost încântaţi de 
vestea că Dumnezeu are neprihănire care va trece prin judecată şi care va putea sta în faţa Sa. O neprihănire 
care este în infinit mai bună decât orice ar putea produce oamenii prin ani şi ani de străduinţă grea. Unii 
oameni şi-au istovit deja sufletele, încercând să producă un grad suficient de neprihănire pentru a trece prin 
timpul de strâmtorare, şi pentru a întâmpina în pace pe Mântuitorul când va veni; dar nu au putut realiza 
aceasta. Ei au fost atât de mulţumiţi să afle că Dumnezeu deja a produs o haină a neprihănirii şi a oferit-o ca 
un dar gratuit fiecărui care vrea să o primească şi care va fi corespunzătoare acum, în timpul plăgilor, în 
timpul judecăţii şi în toată veşnicia şi pe care ei au primit-o mulţumitori întocmai cum a dat-o Dumnezeu, 
mulţumind Domnului din adâncul inimii pentru ea. Alţii nu au dorit să aibă de a face cu ea şi au respins-o 
întru totul. Alţii păreau să ia o poziţie de mijloc. Aceştia nici nu au primit-o pe deplin, dar nici nu au respins-o 
pe faţă. Ei s-au gândit să ia o poziţie de mijloc şi să meargă împreună cu mulţimea, dacă majoritatea urmează 
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acest drum. Şi în acest fel ei speră să primească neprihănirea lui Hristos şi solia neprihănirii dată de 
Dumnezeu. Alţii, în mod deliberat, au desconsiderat aproape cincizeci la sută din solie şi ceea ce le-a rămas au 
considerat ca fiind neprihănirea lui Dumnezeu. Astfel că, de atunci încoace aceştia care aleg compromisul au 
fost tot timpul între predare şi acceptare deschisă şi completă, şi respingere deschisă şi deliberată; tot timpul 
între; şi cei care au ales această poziţie de compromis nu sunt cu nimic mai pregătiţi în seara aceasta pentru a 
deosebi ce este solia neprihănirii lui Hristos, decât au fost acum patru ani.  

Pe unii dintre aceşti fraţi, de la Minneapolis încoace, i-am auzit eu însumi spunând „Amin!” unor predici, 
unor declaraţii care erau complet păgâne, şi credeau că aceea era neprihănirea lui Hristos. Pe unii dintre cei 
care au fost pe faţă împotriva soliei la acel timp şi au votat cu mâna ridicată împotriva ei, de la acel timp 
încoace i-am auzit spunând „Amin!” unor declaraţii care erau atât de deschis şi de hotărât papale ca şi cum 
biserica papală le-ar fi declarat personal. Voi vorbi despre aceasta într-una dintre lecţii, şi vă voi atrage atenţia 
asupra declaraţiilor bisericii catolice şi asupra doctrinei ei despre îndreptăţirea prin credinţă. Voi vorbi despre 
aceasta într-o lecţie viitoare şi vă voi lăsa să vedeţi care este doctrina catolică despre îndreptăţirea prin 
credinţă. Ar putea spune cineva: „Nu ştiam că biserica catolică crede în îndreptăţire prin credinţă.” Ba da, 
crede! Într-adevăr crede; puteţi citi aceasta în cărţile lor. Ar putea spune cineva: „Am crezut că ei cred în 
îndreptăţire prin fapte.” Ei aşa cred şi de fapt nu cred în altceva, dar ei o prezintă în aşa fel încât o consideră 
îndreptăţire prin credinţă. Şi nu numai ei, adică membrii bisericii catolice, fac aceasta. Nu sunt doar ei singurii 
care fac aceasta. 

Vă îndemn să venim împreună acum, să lăsăm de o parte orice lucru, orice noţiune preconcepută, orice 
prejudecată despre cutare sau cutare opinie, să venim împreună pentru a auzi solia neprihănirii lui Hristos şi 
să o studiem în teama lui Dumnezeu, rugându-ne cu toată inima ca El să ne poată da la această conferinţă 
Învăţătorul neprihănirii în conformitate cu gândul Lui despre neprihănire. Aceasta doreşte Domnul! 

Şi fraţilor, cu siguranţă că dacă Îl rugăm să facă aceasta, aceasta este ceea ce va face. Şi atunci când El ne 
trimite prin Spiritul Său, învăţătura soliei neprihănirii Sale, să o luăm exact aşa cum o dă, şi să nu 
desconsiderăm nici o părticică, chiar dacă ar trebui să renunţăm la tot ceea ce am crezut că era adevărul în 
legătură cu aceasta. Am căzut de acord la începutul acestor întâlniri, când am venit aici să studiem, să 
rămânem pe această platformă: dacă credem că ştim ceva, încă nu ştim aşa cum ar trebui să ştim. Aceasta este 
valabil cu privire la acest subiect şi pentru acei care l-au primit, tot aşa de mult (chiar dacă probabil nu în 
acelaşi grad) ca şi celor care nu l-au primit. Pentru că cei care l-au primit nu pot să se laude acum; să se ridice 
zicând: „Eu sunt în regulă acum; nu am nevoie să mai învăţ nimic.” Dacă cineva adoptă această poziţie, atunci 
are nevoie să înveţe mai mult decât oricine.  

Deci, ceea ce avem nevoie este să renunţăm la orice gând de acest fel, la orice deducţie pe care am făcut-o 
referitor la acest subiect, la orice desconsiderare de care am dat dovadă, la orice interpretare pe care am dat-o 
subiectului; renunţaţi la toate acestea, şi să venim, aşa cum a zis Hristos, „ca nişte copilaşi” care întrebă ce 
este împărăţia lui Dumnezeu; pentru că împărăţia lui Dumnezeu este neprihănire şi pace şi bucurie în Spiritul 
Sfânt. Cei care nu vor primi împărăţia lui Dumnezeu ca nişte copilaşi, nu pot intra în ea; Isus Însuşi o spune. 
Iar dacă noi venim cu ceea ce deja am învăţat şi încercăm să încadrăm solia în aceasta, nu se va potrivi. Dacă 
încercăm să modelăm ceea ce ne va da Dumnezeu după concepţiile noastre, atunci vom denatura adevărul şi ne 
vom limita noi înşine în înţelegerea lui. De aceea acest text rămâne încă alături de noi: „Dacă cineva crede că 
ştie ceva, încă nu a ajuns să ştie aşa cum ar trebui să ştie.” Acesta se referă la noi.  

Să privim ceva mai departe. Ploaia târzie, această solie, este neprihănirea lui Dumnezeu care se primeşte 
prin credinţa lui Isus Hristos. Aceasta este marea strigare. Dar această solie este învăţătura despre neprihănire 
în conformitate cu neprihănirea, şi aceasta însemnă că este gândul lui Dumnezeu despre neprihănire şi nu al 
nostru propriu. Gândul meu despre neprihănirea lui Dumnezeu, gândul meu la cea mai vastă înţelegere a mea, 
este acesta gândul lui Dumnezeu despre neprihănire? (Audienţa: „Nu!”) Deci, când eu am cea mai completă 
idee posibilă să o am despre neprihănirea lui Dumnezeu, şi eu sunt mulţumit cu ea, şi spun că aceasta este cea 
care mă va salva, atunci a cui neprihănire spun eu că mă va salva? (Audienţa: „A ta proprie.”) Bineînţeles; 
deci când eu măsor gândurile Sale după ale mele, şi Îl fac pe El ca şi pe mine însumi, atunci Îl limitez în sfera 
înţelegerii mele şi eu devin propriul meu mântuitor, pentru că astfel fac ca El să nu fie mai mare decât sunt eu. 
Vedeţi aceasta? (Audienţa: „Da domnule!”)  

Da, într-adevăr; noi trebuie să primim această solie, această ploaie târzie, această neprihănire a lui 
Dumnezeu, în conformitate cu gândurile Sale, şi în felul în care o dă El. Şi atunci când El o rosteşte, când El o 
dă, noi trebuie să o acceptăm şi să Îi mulţumim pentru ea; nu să întrebăm cum trebuie ea să vină sau altceva 
de acest fel, ci să o primim aşa cum o vesteşte şi cum o dă Dumnezeu, şi să Îl lăsăm să realizeze, după 
plăcerea Sa, înaintarea vestirii ei în lume. Căci, ce este neprihănirea? Facerea binelui. A cui este neprihănirea 
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pe care trebuie să o avem? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Deci trebuie să avem facerea de bine a lui 
Dumnezeu; nu facerea noastră de bine; gândul Său despre facerea Sa de bine, şi nu gândul nostru despre 
facerea binelui. Nu este vorba despre gândul meu despre facerea Sa de bine ci despre gândul Său cu privire la 
facerea Sa de bine; de fapt, despre facerea Sa de bine atunci când El lucrează. De aceea aceasta ne cheamă să 
supunem lui orice ne aparţine, şi să-L lăsăm pe El să lucreze după plăcerea Sa cu ceea ce devine astfel al Său. 
El face înfăptuirea. Noi suntem unelte. „Supuneţi-vă pe voi înşivă ca pe nişte unelte ale neprihănirii.” 
Membrele voastre ca unelte ale neprihănirii. Cui să le spuneţi? Lui Dumnezeu. El foloseşte uneltele. Romani 6: 
13. Îl veţi lăsa? (Audienţa: „Da domnule!”) Veţi rămâne astfel timp de o săptămână? (Audienţa: „Da 
domnule!”)  

Acum un alt gând la care suntem conduşi. Ştim că doar ideea lui Dumnezeu, aceasta este adevărata idee 
despre neprihănirea lui Dumnezeu. Atunci, pot cuprinde ideea Sa despre neprihănire cu mintea mea? 
(Audienţa: „Nu!”) Pot avea o minte care să o cuprindă şi care să poată să o cuprindă? Da! Există vreo minte 
în Univers care să poată cuprinde gândul lui Dumnezeu despre neprihănire? Da! A cui? A lui Hristos. Deci, nu 
ne conduce aceasta exact la faptul că fără mintea lui Hristos nu avem şi nu putem avea neprihănirea lui 
Dumnezeu? Indiferent cât de multă teorie cu privire la neprihănirea lui Dumnezeu s-ar putea să ştie un om; 
indiferent cât de mult s-ar putea să spună că el crede în neprihănirea lui Dumnezeu; indiferent cât de mult ar 
putea spune că el crede în îndreptăţirea prin credinţă, dacă nu are însăşi mintea lui Hristos, el nu înţelege ideea 
lui Dumnezeu de neprihănire prin credinţă şi nu poate să o mărturisească.  

Nici un om nu poate cuprinde neprihănirea lui Dumnezeu fără mintea lui Isus Hristos, care singură (dintre 
toate minţile din Univers) poate să o cuprindă, să o înţeleagă sau să o cunoască. Aşa este? (Audienţa: „Da 
domnule!”) Dar eu pot avea mintea mea schimbată în mintea lui Hristos? Pot? Re-făcută, re-creată, 
transformată în mintea lui Hristos? (Audienţa: „Nu domnule!”) (O voce: „Să fie în voi mintea care era şi în 
Isus Hristos” - KJV) Foarte bine. Veţi lăsa să fie? Veţi face aceasta? (Audienţa: „Da domnule!”) De aici 
trebuie să pornim. Să fie bine lămurit acest lucru: că singurul fel posibil în care oricine poate cunoaşte 
neprihănirea lui Dumnezeu, în care poate primi neprihănirea lui Dumnezeu, în care poate primi învăţătura 
acestei neprihăniri în conformitate cu neprihănirea, ... singura cale, singurul fel posibil în care orice om din 
această lume o poate primi sau cunoaşte, este prin a avea mintea lui Hristos.  

Poruncile lui Dumnezeu sunt reflectarea, transcrierea, expresia neprihănirii lui Dumnezeu. Cele zece 
porunci sunt manifestarea în scris, în litere a voinţei lui Dumnezeu. Romani 2:17,18: „Tu, care te numeşti 
Iudeu, care te sprijini pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău care cunoşti voia Lui, care ştii să faci 
deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege.” Deci Legea, fiind expresia voinţei lui Dumnezeu, 
exprimă voinţa lui Dumnezeu care trebuie să fie făcută în vederea facerii binelui. Vor accepta cele zece 
porunci din partea cuiva, vreun lucru care este lipsit de gândul lui Dumnezeu cu privire la facerea binelui? Nu! 
Deci, cele zece porunci pur şi simplu cer un astfel de standard al facerii binelui, după standardul minţii lui 
Dumnezeu, după cum îl exprimă voia Sa. Deci, când poruncile lui Dumnezeu pretind acest standard şi nu vor 
accepta nimic mai puţin decât acesta, cum pot fi împlinite cerinţele celor zece porunci în viaţa vreunui om care 
nu are mintea lui Dumnezeu? Aşa ceva nu este posibil.  

Unde găsim noi această minte? (Audienţa: „În Hristos.”) Atunci este posibil pentru vreun om, prin vreun 
mijloc posibil să ofere celor zece porunci ceea ce pretind ele, şi singurul lucru pe care-l vor accepta, fără a 
avea însăşi mintea lui Hristos? (Audienţa: „Nu!”) Dar, pot avea mintea lui Hristos, fără a-L avea pe El în 
întregime? Nu, nu pot! De aceea, pentru că nu pot avea mintea lui Hristos fără a-L avea pe El în întregime 
urmează că trebuie să am prezenţa personală a lui Hristos.  

Ce anume ne aduce vouă şi mie prezenţa personală a lui Isus Hristos? Spiritul lui Dumnezeu. Să citim 
două texte, unul în Ioan şi celălalt în Efeseni, şi cred că aceasta este tot ceea ce vom mai avea timp să citim în 
seara aceasta. Ioan 14:18: „Nu vă voi lăsa nemângâiaţi, voi veni la voi.” (KJV) El nu ne lasă nemângâiaţi, 
adică fără un Mângâietor. Deci El spune „voi veni la voi,” dar când El vine astfel la noi, nu ne lasă fără un 
Mângâietor. Deci El vine la noi prin Mângâietorul, care este Spiritul Sfânt. 

Să deschidem la Efeseni 3:16, 17. Să citim textul împreună, cu atenţie. Pavel se roagă ca „Potrivit cu 
bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Spiritul Lui, în omul dinlăuntru, aşa încât Hristos 
să locuiască în inimile voastre.” (O voce: „Prin credinţă.”) Desigur că prin credinţă. Dar din această declaraţie 
reiese ceva important: mai întâi, întăriţi în putere, prin Spiritul Lui, în omul dinlăuntru, ca Hristos să locuiască 
în inimile voastre, dar El locuieşte în inimă prin credinţă.  

Noi primim făgăduinţa Spiritului prin credinţă. Şi ce ne aduce aceasta? Spiritul lui Dumnezeu. Şi când 
avem Spiritul lui Dumnezeu, Hristos locuieşte în inimă. Deci, Spiritul Sfânt este cel care aduce prezenţa 
personală a lui Isus Hristos; şi aducându-ne prezenţa personală a lui Hristos, ni-L aduce pe El Însuşi. Atunci, 
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cu mintea lui Hristos, putem înţelege, cerceta şi descoperi, lucrurile adânci ale lui Dumnezeu pe care El le 
aduce înaintea înţelegerii noastre şi le aşează înaintea noastră în toată limpezimea lor. Aceasta trebuie să o 
avem pentru a avea prezenţa lui Hristos, pentru a avea neprihănirea lui Hristos, pentru a putea avea ploaia 
târzie şi pentru a putea vesti marea strigare. 
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PREDICA NR. 12 
 
În seara trecută am ajuns la această concluzie: pentru a primi neprihănirea lui Dumnezeu, care este ploaia 

târzie, care este pregătirea pentru marea strigare, trebuie să avem chiar mintea lui Hristos; în nici un alt fel nu 
o putem primi. Exact acesta este sfatul care ne este dat în Scriptură: „Să aveţi în voi mintea acesta care era şi 
în Hristos Isus.” Filipeni 2:5,6. Ce ne spune acest text că face mintea lui Hristos? Ce a făcut ea în El? „L-a 
golit de Sine Însuşi.” Când această minte este în noi, ce va face ea pentru noi? Acelaşi lucru. Ne va goli de 
„eu”. Deci primul lucru pe care ni-l transmite acest text este că mintea lui Hristos îndepărtează „eu”-l din cel 
în care este ea.  

Atunci când mintea care era în Hristos L-a golit de Sine, care a fost urmarea? L-a umplut Dumnezeu. 
Atunci când acea minte care era în El este în noi, şi face în noi ceea ce a făcut în El (ne goleşte de 'eu'), ce 
anume va umple locul rămas gol? Dumnezeu în Hristos ne va umple. Deci Dumnezeu în Hristos va locui în 
noi. Aceasta înlătură „eu”-l.  

Ce fel de minte este în noi de la început? Mintea „eu”-lui. Ce face această minte? Înalţă „eu”-l. Ce fel de 
minte este în noi de la bun început? Mintea firească. Un om are o minte firească şi el trebuie să aibă o altă 
minte, trebuie să aibă mintea care era în Hristos; doar acea minte care este în Hristos îndepărtează „eu”-l din 
cel în care locuieşte. De aceea, întrucât noi avem de la început o minte şi trebuie să avem o alta, şi dacă 
această altă minte îndepărtează „eu”-l din cel în care este ea, atunci nu reiese în mod incontestabil că mintea 
pe care o avem de la început este o minte doar a „eu”-lui?  

Dumnezeu a făcut pe om la început, la adevăratul lui început în Eden. A pus Dumnezeu în acel om mintea 
„eu”-lui? (Audienţa: „Nu!”) A cui minte era în acel om? Mintea lui Dumnezeu. Fratele Haskell ne-a citit în 
lectura sa despre înţelepciunea extraordinară care era în Adam, şi ne-a spus că această înţelepciune care era 
reflectată în viaţa lui Adam era a lui Dumnezeu; mintea lui, gândurile lui, întreaga lui făptură reflectau pe 
Creator. Când Dumnezeu a zis „Să facem om după chipul Nostru!” se referea la mult mai mult decât la o 
simplă formă. Dacă voi şi eu i-am fi putut vedea pe Adam şi pe Eva aşa cum au ieşit din mâna lui Dumnezeu, 
am fi văzut reflectată imaginea lui Dumnezeu, şi am fi fost determinaţi să ne gândim la Cineva aflat în spatele 
lor şi mult superior lor. La Cine anume? Dumnezeu.  

Dar ei nu rămas aşa cum i-a făcut Dumnezeu. Satana a intrat în grădină. Dumnezeu le spusese anumite 
cuvinte, cuvintele Sale, expresia minţii Sale, gândurile Sale în privinţa lor. Dacă ei ar fi primit aceste cuvinte, 
dacă ar fi păstrat aceste cuvinte şi gândurile lui Dumnezeu în aceste cuvinte, a cui minte ar fi păstrat? A lui 
Dumnezeu. Şi atunci când celălalt, Satana, a venit şi le-a spus alte cuvinte, exprimând gândurile lui şi rodul 
minţii lui, iar ei le-au acceptat şi au cedat în faţa lor, atunci ale cui gânduri au primit, a cui minte au primit? 
(Audienţa: „Ale Satanei.”)  

Nu este nevoie să mergem prea departe în adâncul experienţei lui Satana; cu toţii ştim ce a dus la căderea 
lui. Ce anume? (Audienţa: „Mândria.”) Însă „eu”-l este rădăcina mândriei; „eu”-l este rădăcina oricărui lucru 
rău; mândria este doar rodul „eu”-lui. Satana a privit la sine însuşi înainte de a se mândri cu sine. Dacă el ar fi 
privit la faţa Celui ce şedea pe scaunul de domnie, niciodată nu ar fi devenit mândru. El ar fi reflectat chipul 
Celui ce stă pe tron, tot aşa cum acest chip este manifestat în Isus Hristos. Dar când el şi-a întors faţa de la 
Cel ce sta pe tron şi şi-a îndreptat-o spre sine, atunci a devenit mândru, atunci s-a admirat pentru frumuseţea 
lui, iar inima lui a fost îngâmfată din pricina frumuseţii sale, şi a început să se încreadă în el însuşi pentru ceea 
ce era. Ceea ce era el, venea de la Dumnezeu. Dar Lucifer s-a încrezut în sine însuşi pentru tot ceea ce era şi 
pentru că era ceea ce era. Prin aceasta nu s-a socotit el ca fiind existent prin sine însuşi?; de fapt nu s-a pus în 
locul lui Dumnezeu? Aceasta venea de la „eu”, şi acesta este gândul „eu”-lui. El a zis: „Voi fi ca Dumnezeu, 
voi fi ca Cel Prea înalt.” El ar fi vrut să fie în locul lui Hristos; şi oricine se pune în locul lui Hristos se pune în 
locul lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este în Hristos.  

Deci aşa stând lucrurile, aceasta fiind mintea Satanei, atunci când el a venit la primii noştri părinţi, şi când 
ei au primit mintea lui, ce minte au primit? Mintea „eu”-lui, deoarece mintea lui Satana este „eu”. A fost 
insuflată în faţa lor aceeaşi ambiţie pe care a avut-o şi el, şi care l-a făcut să fie ceea ce este: „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. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că 
pomul era de dorit ca să facă pe cineva înţelept.” (KJV) Era de dorit ca să facă ce anume? Să deschidă cuiva 
mintea, să facă pe cineva înţelept. Înţelept ca cine? Ca Dumnezeu! „Veţi fi ca Dumnezeu,” cunoscând mai 
mult decât cunoaşteţi acum, cunoscând fel de fel de lucruri. Da, acest pom este de dorit ca să-mi aducă 
cunoştinţă, să-mi dea înţelepciune, şi acest pom este canalul prin care îmi pot îndeplini scopul de a fi ca 
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Dumnezeu. Asta este! Deci ce este mintea care este în noi? (Audienţa: „Eu.”) Mintea firească este mintea 
Satanei, care este întotdeauna „eu”. 

Dumnezeu nu i-a părăsit în această stare. Dumnezeu nu s-a oprit acolo. Dacă El i-ar fi lăsat în acea stare, 
atunci niciodată, în nici o minte a vreunui om din această lume nu ar fi putut fi vreun alt impuls decât al lui 
Satana; pentru că mintea firească este în întregime doar a „eu”-lui şi a Satanei. Dar Dumnezeu a zis: „Voi 
sfărâma această minte”; „Voi pune vrăjmăşie între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei.” Dumnezeu a 
pus această vrăjmăşie, adică ura împotriva puterii Satanei, ura împotriva lucrurilor care ies din această minte. 
Dumnezeu a sădit această ură, şi ea este izvorul oricărui impuls spre bine sau spre dreptate şi a oricărui lucru 
de acest fel care se poate ivi în mintea vreunui om din această lume.  

Dar când Dumnezeu a pus acolo această ură împotriva răului, a pus de asemenea şi dorinţa după ceva mai 
bun decât răul pe care îl urâm. Ce este acest lucru mai bun? Care este obiectul acestei dorinţe? (Audienţa: 
„Isus Hristos.”) Da, deoarece Isus Hristos şi prezenţa Sa, mintea lui Dumnezeu, doreşte să se întoarcă la locul 
de unde a fost înlăturată. Chipul lui Dumnezeu se întoarce la locul de unde a fost alungat prin amăgirea 
Satanei. Hristos este chipul lui Dumnezeu, întipărirea fiinţei Lui, iar atunci când îl primim pe Isus Hristos în 
plinătatea Lui, chipul lui Dumnezeu revine la locul care îi aparţine. De aceea sădirea acestei vrăjmăşii face 
voinţa, alegerea liberă, aşa încât omul să poată alege această altă minte a lui Dumnezeu. Aceasta este acea 
Lumină care luminează pe orice om venind în lume. Dacă un om va urma această lumină, Îl va găsi pe Isus 
Hristos, aşa cum L-a găsit Avraam, cum L-a găsit Corneliu, şi cum Îl va găsi orice om care va urma această 
rază de lumină. Astfel, El este Dorinţa tuturor neamurilor. Hagai 2:7. Acesta este Hristos! 

Pentru un om care simte această ură împotriva răului, este dorinţa după ceva mai bun, voinţa de a face 
binele, este aceasta facerea binelui? (Audienţa: „Nu!”) Poate el să facă binele spre care este atras, doar prin 
acest impuls? (Audienţa: „Nu!”) Să citim în Romani şi să vedem! Romani 3:10: „După cum este scris: nu este 
nici un om neprihănit, nici unul măcar.” Iar în versetul 12: „Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu 
este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.” (O voce: „Dacă un om are pe Hristos, poate să facă 
binele.”) Dacă Îl are pe Hristos, nu este un păgân. Noi vorbim despre păgâni.  

Dar nu! Nici măcar aceasta nu este nevoie să facem. Nu este nevoie să mergem la păgâni pentru a cerceta. 
Este suficient să-i cercetăm pe Iudei. Iată ce spune unul care a fost Iudeu, ca voi şi ca mine. Romani 7:14: 
„Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.” Mintea 
pământească (a cărnii) este mintea firească. A cui minte este mintea firească? A Satanei, şi este mintea „eu”-
lui. Să citim mai departe: „Căci nu ştiu ce fac” sau „Nu sunt de acord cu ceea ce fac.” (KJV) Care este 
motivul pentru care nu sunt de acord cu ceea ce fac? Care este problema? De ce nu pot fi de acord cu ceea ce 
fac? Pentru că ştiu că ceea ce fac este rău. Nu este binele. Dacă aş fi făcut binele, aş fi putut să nu fiu de 
acord cu el? „Nu ştiu ce fac.” Ce este făcut de fapt? Binele? Nu, ci contrariul binelui. Răul.  

„Nu fac ce vreau.” Ce ar fi vrut el să facă? (Audienţa: „Binele.”) Ceea ce vreau să fac, nu fac. Ce ar fi vrut 
el să facă? (Audienţa: „Binele.”) Şi ce făcea? (Audienţa: „Răul.”) Deci în ambele cazuri, ce făcea? Răul.  

„Ci fac ce urăsc.” Ce ura el? Păcatul. El ura ceea ce era rău, ce era greşit. Dar ce făcea? Răul. Făcea ceea 
ce era rău, ceea ce era greşit. Cât de mult bine face omul firesc? Nici un bine. Deşi el urăşte răul, cât de mult 
bine face? Nici un bine. El ar vrea să facă binele, dar cât de mult bine din cel pe care ar vrea să-l facă, face de 
fapt? Nici un bine. Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) Aşa este, pentru că Biblia spune că este aşa. Atunci 
ce rost are ca cineva să vorbească despre păgâni cum că ar face binele, sau chiar de un iudeu, sau de orice om 
ca făcând binele, cât timp aceştia au doar o minte firească şi sunt oameni fireşti? Nu este vorba despre ceea ce 
ştie omul firesc; nu este vorba dacă are sau nu impulsuri spre bine; nu aceasta era problema lui Pavel. El avea 
aceste impulsuri tot timpul, nu? El avea cunoştinţa binelui într-o măsură atât de mare, încât ura lucrurile rele 
pe care le făcea.  

Gândiţi-vă la aceasta! Ne este descris omul firesc: un om ca voi şi ca mine şi ca orice om născut în lume. El 
avea impulsuri spre bine; avea cunoştinţa binelui; ura răul; dar ce făcea? Nu făcea ce gândea? Nu făcea ceea 
ce ştia că e bine? Dar ce făcea? Făcea răul. Problema nu era la cunoştinţa pe care o avea. Făcea altceva decât 
ce era rău? Nu! El cunoştea şi altceva; cunoştea ceva mai bun, nu? (Audienţa: „Da domnule!”) Atunci să nu 
confundăm în cazul nostru cunoaşterea binelui cu facerea binelui. Să nu numim cunoştinţa drept fapte bune. 
Cunoaşterea binelui nu este facerea binelui. Deci el nu făcea nimic bun. Cine este acest „el”? Sunteţi voi şi eu: 
omul firesc. Sunt eu acesta? Da! Fără mintea lui Hristos, sunt eu acesta? Da! Cu toate că mărturisesc a crede 
în Hristos, dacă însăşi mintea lui Hristos nu este în mine, sunt eu omul firesc? Da! Sunteţi voi? (Audienţa: „Da 
domnule!”) Foarte bine, atunci suntem împreună.  

„Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună, şi atunci nu mai sunt eu cel ce 
face lucrul acesta.” Nu! Eu am spus că nu vreau să-l fac. Eu am spus că îl urăsc şi că nu mai vreau să îl mai 
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repet niciodată. Dar l-am făcut din nou. Deci dacă ceea ce uram, mă hotăram mereu să nu mai fac, şi totuşi 
făceam, atunci care era problema cu mine? Eu aveam cunoştinţa, dar nu aveam putere. Dar Evanghelia lui 
Hristos, care este „Hristos în voi,” aceasta este puterea; „este puterea lui Dumnezeu pentru oricine care 
crede”. 

Omul firesc nu este liber. Este liber? (Audienţa: „Nu!”) El nu este într-o stare în care să poată face ce vrea, 
cu intelectul slăbit şi cu mintea întunecată pe care le are. Nu se poate ridica nici până la standardul său 
personal. Dar ceea ce el ar vrea să facă după vederile lui, este acelaşi lucru cu ceea ce Dumnezeu ar vrea ca el 
să facă? (Audienţa: „Nu!”) Sau cu ceea ce Dumnezeu ar face? (Audienţa: „Nu!”) A cui facere a binelui trebuie 
să avem? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Da, pentru că este neprihănirea lui Dumnezeu cea pe care trebuie să 
o avem. Şi neprihănirea este facerea binelui. Aşa că facerea de bine a lui Dumnezeu este cea pe care trebuie să 
o avem. Înţelegerea noastră este mult scăzută, chiar cu lumina pe care Dumnezeu a lăsat-o să strălucească în 
inimile noastre. Astfel, unde este facerea binelui a vreunui om din această lume care nu are mintea lui Hristos 
Isus?  

„Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, 
am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.” Ce există în noi? Voinţa de a face binele. Ce a făcut pentru 
om inserarea în el a vrăjmăşiei împotriva lui Satana? Nu l-a făcut liber să voiască? Ba da! A făcut mai mult 
decât atât? (Audienţa: „Nu!”) Gândiţi-vă cu grijă la aceasta; gândiţi-vă la acest subiect! A făcut şi alte lucruri, 
desigur; dar l-a făcut pe om mai capabil să facă lucruri bune, să slăvească pe Dumnezeu, a făcut pentru om 
mai mult decât să-i facă voinţa liberă spre a putea alege stăpânul pe care îl vrea? (Audienţa: „Nu!”) Aceasta a 
pus în om ura împotriva răului şi i-a dat cunoştinţa a ceva mai bun. I-a dat ura împotriva răului şi l-a condus 
spre bine; dar l-a făcut în stare să facă binele? (Audienţa: „Nu!”)  

Un alt gând referitor la aceasta. El urăşte răul şi spune că nu-l va mai face niciodată; şi totuşi, împotriva 
voinţei lui şi împotriva raportării lui faţă de această problemă, îl face. Dar ce este şi cine este cel care de fapt 
face răul? (Audienţa: „Păcatul care locuieşte în el.”) Şi cine stăpâneşte asupra păcatului? (Audienţa: 
„Satana.”) Cine este stăpânul acelui om? (Audienţa: „Satana.”)  

Atunci când omul este eliberat de mintea firească, de acea minte a „eu”-lui şi a Satanei, cine îl controlează? 
Cine este atunci stăpânul lui? (Audienţa: „Hristos.”) Da! Cel care l-a făcut liber. Este Isus Hristos. Atunci 
când suntem eliberaţi de sub stăpânirea Satanei, suntem legaţi de un alt Stăpân. Stăpânirea Satanei este robie 
şi ruină: stăpânirea lui Hristos este libertate şi viaţă veşnică, bucurie veşnică şi prosperitate veşnică.  

Să ducem acest gând mai departe! Atunci când aveam mintea Satanei şi el stăpânea peste noi, noi spuneam 
că nu vrem să facem acele lucruri rele, dar tocmai acelea le făceam. Cine le făcea? (Audienţa: „Păcatul care 
locuia în noi.”) Noi ziceam că vrem să facem cutare sau cutare lucru. Dar nu le făceam. Cine ne ţinea ca să nu 
le facem? (Audienţa: „Satana.”) Dar acum, în Hristos noi suntem eliberaţi de el. Avem o altă minte. Noi 
spunem că vom face un lucru. Cine îl face? (Audienţa: „Hristos.”) În timp ce aveam mintea firească noi 
refuzam să facem binele, şi cine refuza de fapt? (Audienţa: „Satana.”) Acum, când avem mintea lui Hristos, 
noi alegem să facem binele, şi cine alege de fapt? (Audienţa: „Hristos.”) Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) 
„Dumnezeu este Cel care lucrează în voi şi voinţa şi înfăptuirea, după buna Sa plăcere.” 

„Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce 
nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc dar în mine 
legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinlăuntru îmi place Legea 
lui Dumnezeu; dar 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. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest 
trup de moarte?” Care este starea omului care are doar mintea firească? (Audienţa: „Este nenorocit.”) Da, şi 
este în robie. Şi cu cât mai intensă este ura împotriva răului, cu atât starea lui este mai nenorocită; deoarece nu 
există eliberare din această stare prin nici un lucru pe care omul poate să-l facă de la sine. Atunci, cine 
eliberează? „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!” „Acum dar nu este nici o 
osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după 
îndemnurile Spiritului.”  

Romani 8:6,7: „A avea o minte firească înseamnă moarte.” (KJV) Care este starea omului care are doar 
mintea firească? (Audienţa: „Moarte.”) „Dar a avea o minte duhovnicească este viaţă şi pace.” (KJV) „Fiindcă 
mintea firească este în vrăjmăşie cu Dumnezeu.” (KJV) (Audienţa: „Nu! Ea este vrăjmăşie împotriva lui 
Dumnezeu.”) Ea nu este în vrăjmăşie cu Dumnezeu; ci ea însăşi este vrăjmăşie. Ea „Este vrăjmăşie împotriva 
lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu” până când omul nu se converteşte? (Audienţa: „Nici 
nu poate să se supună. „) Nu poate? Nu poate Dumnezeu să facă această minte supusă Legii Sale? (Audienţa: 
„Nu!”). Nu poate Dumnezeu să facă acea minte care este în voi şi în mine, mintea firească, nu o poate face să 
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fie supusă Legii Sale? (Audienţa: „Nu!”) Ce este acea minte? Este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu. Nu 
poate Dumnezeu ca ceea ce este vrăjmăşie împotriva Lui, nu poate să o facă să fie dragoste pentru El? 
(Audienţa: „Nu!”). 

Aici este problema: dacă ar fi fost în vrăjmăşie, ar fi putut fi împăcată pentru că lucrul care ar fi făcut-o să 
fie în vrăjmăşie, acela ar fi fost sursa necazului. Şi de aceea, îndepărtând sursa vrăjmăşiei, lucrul care este în 
vrăjmăşie poate fi împăcat. Noi suntem în vrăjmăşie; dar când El îndepărtează vrăjmăşia, noi suntem împăcaţi 
cu Dumnezeu. În cazul minţii fireşti, nu există nimic între ea şi vrăjmăşie; ea este vrăjmăşia însăşi. Ea este 
rădăcina. 

Ea nu poate să se supună Legii lui Dumnezeu. Singurul lucru care poate fi făcut cu ea este să fie distrusă, 
să fie dezrădăcinată, alungată şi anihilată. A cui minte este ea? (Audienţa: „A Satanei.”) Ea este mintea „eu”-
lui şi este a Satanei. Atunci, ce poate să facă un om pentru realizarea neprihănirii? Ce poate fi făcut chiar în 
el, în vederea neprihănirii, atât timp cât în el este această minte? (Audienţa: „Nimic.”)  

Aceasta este mintea care există în toată omenirea. Să vedem care este rodul acestei minţi fireşti, a acestui 
om firesc, în vederea realizării neprihănirii, în vederea îndreptăţirii.  

Romani 1:20-22 ne spune: „În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, 
se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Aşa că se 
pot dezvinovăţi. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au 
mulţumit; ci s-au dedat la gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi 
şi au înnebunit.” Cine a fost primul locuitor al lumii care s-a bucurat sperând să găsească înţelepciune la 
sugestia „eu”-lui, la sugestia Satanei? Eva. Ea a fost prima făptură care a căutat înţelepciune în acest fel. Ce a 
găsit ea? (Audienţa: „Nebunie.”) Ea a înnebunit. Şi noi toţi la fel am înnebunit. Cine conduce mintea firească? 
Satana. Cine o produce? Satana. Atunci, când cei despre care se vorbeşte aici s-au întors de la Dumnezeu, ei 
au înnebunit, „Şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, 
păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare”; acesta este păgânismul! 

Capitolul 15 din scrierea lui Gibbon „Declinul şi căderea imperiului roman,” la paragraful 17 vorbeşte 
despre păgâni în cercetările lor cu privire la nemurirea sufletului: „În cercetările lor, raţiunea le era adesea 
condusă de imaginaţie, şi imaginaţia le era insuflată de vanitate.” 

Reţineţi aceasta. Raţiunea cărui fel de minte? (Audienţa: „A minţii fireşti.”) Condusă de imaginaţia cărui 
fel de minte? (Audienţa: „A minţii fireşti.”) Iar imaginaţia insuflată de vanitatea cărui fel de minte? (Audienţa: 
„A minţii fireşti.”) Nu este aceasta exact mintea Satanei? Vanitatea, rădăcina întrebărilor, iar „eu”-l rădăcina 
vanităţii. Acesta este cel mai bun comentariu asupra acestui verset din Scriptură pe care îl veţi găsi. Citesc 
mai departe: „Când ei au văzut cu mulţumire capacitatea de creştere a puterilor lor mintale, când au exersat 
diferitele facultăţi ale memoriei, fanteziei şi judecăţii, şi când au cugetat la dorinţa faimei care îi transporta în 
veacurile viitoare, mult dincolo de legăturile morţii şi ale mormântului, nu-au mai dorit să se amestece cu 
fiarele câmpului, sau să accepte că o fiinţă, pentru a cărei demnitate întreţineau cea mai sinceră admiraţie, ar 
putea fi limitată la un punct de pe pământ şi la câţiva ani de existenţă.” 

Ce este aceasta dacă nu descrierea începutului experienţei Satanei? Raţiunea sa stimulată de imaginaţie; 
imaginaţia sa ghidată de vanitate, şi văzând cu satisfacţie extinderea capacităţilor sale mintale; dorinţa după o 
faimă mai presus de a lui Dumnezeu, şi nedorind să accepte că o persoană pentru a cărei demnitate el 
întreţinea cea mai sinceră admiraţie, ar putea fi pe drept cuvânt limitată la un loc subordonat în Universul lui 
Dumnezeu. Nu este aceasta o descriere exactă a omenirii în păgânism, scrisă de un filozof care a privit doar la 
întrebarea despre locul omului în lume? Ar putea fi o descriere mai lămurită a lucrării Satanei în experienţa sa 
de la început? Bun! Şi atunci, ce s-a întâmplat? 

„Având această moştenire favorabilă, ei au adus în ajutorul lor ştiinţa, sau mai degrabă limbajul 
metafizicii. Ei au descoperit curând că aşa cum nici una dintre proprietăţile materiei nu se pot aplica 
operaţiilor minţii, tot aşa sufletul omenesc trebuie, în consecinţă, să fie o substanţă distinctă de corp, pură, 
simplă şi spirituală, nesupusă distrugerii, şi susceptibilă la un grad mult mai înalt de virtute şi fericire după 
eliberarea ei din închisoarea corporală. Pornind de la aceste principii nobile şi deosebite, filosofii care au 
călcat pe urmele lui Platon, au dedus o concluzie cu totul nejustificată, prin care susţineau nu doar nemurirea 
viitoare, ci şi o eternitate în trecut a sufletului omenesc, pe care ei erau apţi să îl considere ca fiind o porţiune 
din infinit, dintr-un spirit existent prin el însuşi, care pătrunde şi susţine Universul.” 

Ce este aceasta dacă nu mintea Satanei? Existent prin sine însuşi, ca Dumnezeu. Egal cu Dumnezeu. Ce 
este aceasta dacă nu acţiunea în om a aceleiaşi minţi care, în Lucifer, în ceruri, a aspirat să fie egal cu 
Dumnezeu? Mintea care vrea să înalţe „eu”-l la egalitate cu Dumnezeu. Aceasta este mintea firească. Aceasta 
este mintea care se află în mod natural în orice om din lume. Aceasta este mintea Satanei. Şi acesta este rodul 
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acestei minţi fireşti în păgânismul declarat, pe faţă. Atunci, nu are nevoie fiecare om de o altă minte, mintea 
lui Hristos, care nu a socotit ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de Sine Însuşi? 
De aceea Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult.  

Am văzut gândirea păgână în mod deschis, pe faţă, brut, aşa cum este. Să vedem acum ce este acelaşi 
lucru, aşa cum apare în faţa lumii, mărturisind a fi îndreptăţire prin credinţă. Şi anume, aşa cum este 
manifestată în papalitate. Deoarece papalitatea este întruparea Satanei şi a minţii „eu”-lui. Pentru că ea „se 
împotriveşte şi se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare.” Şi 
toate acestea sub numele de creştinism; toate acestea ca o contrafacere a adevărului.  

Am aici o carte numită „Credinţa Catolică.” Poartă aprobarea cardinalului John Mc Closkey, Arhiepiscop 
de New York, şi a lui Henricus Eduardus, Card. Arhiep. Westmonastery; scrisă de Very Rev. Joseph Faa Di 
Bruno, D.D., Rector -SSmo Salvatore in Onda, Ponte Sisto, Roma, şi St. Peter's Italian Church, Hatton 
Garden, Londra, E.C.; editată de Rev. Louis A. Lambert, autor al „Notes on Ingersoll,” etc. etc., şi intră în 
această ţară cu acordul Ierarhiei acestei ţări.  

Voi citi ceva din ea. Şi pentru a avea cele două lucruri, adevărul despre îndreptăţirea prin credinţă, şi 
falsificarea lui, faţă în faţă, voi citi ce spune această carte, şi apoi ce spune Dumnezeu în „Calea către 
Hristos.” Acest adevăr există de asemenea şi în „Mărturii”, şi în toată Biblia desigur. Vreau să vedeţi care este 
gândirea Romano-catolică despre îndreptăţirea prin credinţă, deoarece am întâlnit-o în ultimii patru ani printre 
cei care mărturisesc a fi adventişti de ziua a şaptea. Exact aceste lucruri, exact aceste expresii care sunt în 
această carte catolică cu privire la ce este îndreptăţirea prin credinţă şi cum se obţine, sunt tocmai exprimări 
pe care adventişti de ziua a şaptea cu numele le-au făcut faţă de mine, spunându-mi ce este îndreptăţirea prin 
credinţă.  

Vreau să ştiu cum vom duce o solie acestei lumi, spre a o avertiza împotriva închinării în faţa fiarei, atât 
timp cât noi susţinem în mărturisirea noastră doctrinele fiarei. Se poate face aceasta? (Audienţa: „Nu!”) De 
aceea vă solicit atenţia în această seară ca să puteţi vedea exact ce este această doctrină; şi astfel, cunoscând 
de la început ce este, ştiind că este papală, ştiind că este a fiarei, veţi renunţa la ea pentru că este ceea ce este, 
chiar dacă nu sunteţi gata să credeţi în îndreptăţirea prin credinţă cu adevărat, chiar dacă nu o puteţi vedea aşa 
cum o dă Dumnezeu. Dacă descoperim că este papală, sper că acei care au susţinut-o, sau au exprimat-o cu 
orice preţ, vor fi gata să renunţe la ceea ce au susţinut. La p. 74 a acestei lucrări citesc după cum urmează: „În 
cazul persoanelor mature, sunt necesare anumite dispoziţii din partea păcătosului pentru a fi pregătit să obţină 
acest îndurător har al îndreptăţirii.” 

Păcătosul trebuie să se pregătească singur pentru aceasta. El trebuie să facă ceva pentru a se face gata să 
primească harul îndreptăţirii. De îndată ce citesc fiecare declaraţie din această carte, voi citi şi opusul ei. 
Acum, în „Calea către Hristos” la p. 26 şi 27, citesc: „Dacă ajungem să ne dăm seama de păcătoşenia noastră, 
nu trebuie să aşteptăm să ne facem singuri mai buni. Sunt mulţi aceia care gândesc că nu sunt destul de buni 
pentru a veni la Hristos. Aştepţi să devii mai bun prin propriile tale eforturi? ... Ajutorul nostru este numai în 
Dumnezeu. Nu trebuie să aşteptăm convingeri mai temeinice sau ocazii mai bune, sau un caracter mai sfânt. 
Prin noi înşine nu putem face nimic. Noi trebuie să venim la Hristos aşa cum suntem.” (Şi Romani 4:5) 

Aceasta este îndreptăţire prin credinţă. Cealaltă este îndreptăţire prin fapte. Aceasta este a lui Hristos, 
cealaltă este a diavolului. Una este doctrina lui Hristos cu privire la îndreptăţirea prin credinţă, cealaltă este 
doctrina diavolului despre îndreptăţirea prin credinţă. Şi este timpul ca adventiştii de ziua a şaptea să înţeleagă 
aceasta. (Audienţa: „Amin!”)  

Din nou din lucrarea catolică: „Un om îşi poate crea dispoziţia doar prin ajutorul harului divin, iar 
dispoziţiile pe care le arată nu efectuează prin nici un mijloc şi nici nu merită îndreptăţirea: ele îi servesc doar 
ca să îl pregătească pentru ea. Nu, eu nu cred în îndreptăţirea prin fapte; dar noi trebuie să facem ceva pentru 
a fi pregătiţi pentru îndreptăţire. Trebuie să ne arătăm în vreun fel bunele noastre intenţii. Trebuie să luăm 
anumite hotărâri bune mai întâi, ceva care să ne pregătească pentru îndreptăţire.”  

Ce spune Dumnezeu? în „Calea către Hristos,” p. 33, citesc: „El (Domnul) curtează prin iubirea Sa 
gingaşă inimile copiilor Săi supuşi greşelii. Nici un părinte pământesc nu poate fi atât de răbdător cu greşelile 
şi scăderile copiilor Săi, cum este Dumnezeu cu aceia pe care El caută să-i mântuiască.” 

Ce face El? „Caută să-i mântuiască.” Aceasta este calea lui Dumnezeu. Oh, nu! El aşteaptă până când 
oamenii se pregătesc ei înşişi pentru a fi salvaţi. Aceasta este calea Satanei.  

Citesc din nou din „Calea către Hristos”: „Nimeni nu poate mijloci cu atâta căldură pentru cel păcătos. 
Niciodată buze omeneşti n-au adresat invitaţii mai iubitoare celor rătăcitori, de cum face El. Toate 
făgăduinţele Sale, toate avertizările Sale nu sunt decât suspinele iubirii Sale nemărginite. Când Satana vine şi-
ţi şopteşte că eşti un mare păcătos, priveşte în sus spre Răscumpărătorul tău şi vorbeşte despre meritele Sale. 
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Ceea ce te va ajuta, este să priveşti la lumina Sa. Recunoaşte-ţi păcatele, dar spune vrăjmaşului că ‚Hristos 
Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi’ (1Timotei 1:15), şi că tu vei putea fi salvat prin iubirea 
Lui nemărginită.” (Şi Ioan 3:16) 

Aceasta este îndreptăţirea prin credinţă. Cealaltă este îndreptăţire prin fapte. Acesta este Isus Hristos, 
celălalt este Satana.  

Apoi în cartea catolică se enumără o mulţime de lucruri pe care trebuie să le faci pentru a avea aceste 
dispoziţii: „Un fapt al credinţei, ... un fapt al fricii de Dumnezeu, ... un fapt al speranţei, ...un fapt al pocăinţei, 
... o hotărâre de apropiere de Sacramentul Penitenţei.” 

Acestea sunt lucruri care vă vor pregăti să fiţi îndreptăţiţi spre a fi salvaţi. La p. 76 din aceeaşi lucrare 
citesc: „Noi suntem în continua nevoie după harul existent pentru ca să facem fapte bune, atât înainte cât şi 
după ce suntem îndreptăţiţi.”  

Trebuiesc făcute fapte bune înainte de a fi îndreptăţiţi, pentru a ne pregăti pentru îndreptăţire.  
„Totuşi, faptele bune, făcute cu ajutorul harului înainte de îndreptăţire nu sunt, strict vorbind, meritorii, dar 

slujesc la netezirea căii spre îndreptăţire, să-l mişte pe Dumnezeu.” 
Ele servesc ca „să-L mişte pe Dumnezeu.” Acesta este exact spiritul neclintit, de oţel, pe care diavolul îl 

afirma că era în Dumnezeu de la început, în ceruri; că Dumnezeu era un tiran; că El nu doreşte ca poporul Său 
să fie liber, ca făpturile Sale să fie libere; că El doreşte ca totul să fie făcut fără vreo raţiune, judecată, 
libertate sau altceva de acest fel; El trebuie să fie „mişcat” de creaturile Sale. Aceasta este doctrina pe care 
Satana a pus-o în ideea de jertfă de la acel timp până acum. Dumnezeu a stabilit jertfele pentru a arăta omului, 
pentru a exprima ceea ce Dumnezeu este gata să facă pentru om; şi anume că Dumnezeu este Cel care se 
jertfeşte pentru om. Dar Satana a răsucit ideea, iar omul a primit-o ca şi cum el trebuie să se jertfească pentru 
a-L face binevoitor pe Dumnezeu; omul a înţeles că Dumnezeu este mâniat pe el şi vrea să îl distrugă, iar 
acum noi trebuie să ne sacrificăm, să plătim şi astfel El nu ne va lovi; şi noi trebuie să-L „mişcăm” ca să ne 
îndreptăţească.  

Să citim ce spune Domnul despre aceasta în „Calea către Hristos,” p. 57-58. Vorbind despre pilda fiului 
risipitor că atunci când rătăcitorul era încă departe, tatăl avea o aşa mare compasiune pentru el încât a fugit, l-
a îmbrăţişat şi l-a sărutat, spune: „Dar chiar şi această parabolă, oricât de plăcută şi mişcătoare este ea, totuşi 
nu poate exprima mila de necuprins a Tatălui nostru ceresc. Domnul declară prin profetul Său: ‚Te iubesc cu 
o iubire veşnică; de aceea te atrag cu o iubire gingaşă (KJV)’ Ieremia 31:3. În timp ce păcătosul este încă 
departe de casa Tatălui, cheltuindu-şi averea într-o ţară străină, inima Tatălui se topeşte de dor după el; şi 
orice dorinţă trezită în suflet de întoarcere la Dumnezeu, nu este decât chemarea plină de căldură a Spiritului 
Său, îmbiind, rugând şi atrăgând pe fiul rătăcitor la inima plină de dragoste a Tatălui.  

Având în faţa noastră bogatele făgăduinţe ale Cuvântului Sfintelor Scripturi, mai putem oare să ne îndoim? 
Putem noi oare crede că atunci când sărmanul păcătos doreşte să se întoarcă, când el doreşte să se lepede de 
păcatele lui, Domnul l-ar opri cu asprime de a cădea la picioarele Sale în pocăinţă? Departe de noi asemenea 
gânduri. Nimic nu poate aduce o mai mare vătămare sufletului nostru decât a avea asemenea concepţii despre 
Tatăl nostru ceresc.” 

Cine vrea să ne veteme sufletele? (Audienţa: „Satana.”) Cine vrea cu cea mai mare dorinţă să aducă 
vătămare sufletelor noastre? Satana. Ce ar putea răni mai mult sufletul decât această doctrină aflată în această 
carte, conform căreia noi trebuie să ne punem în anumite dispoziţii, în anumite stări sufleteşti, şi să luăm 
hotărâri bune, şi toate acestea pentru a-L „mişca” pe Dumnezeu ca să aibă milă de noi şi să ne salveze. Ce ar 
putea răni mai mult sufletul decât gândul că Dumnezeu opreşte cu asprime pe păcătos până când sărmanul 
suflet pierdut face ceva ca să îl mişte? Ce lucru mai dăunător ar putea crede cineva? Răspunsul Domnului 
este: „Nimic nu poate aduce o mai mare vătămare sufletului nostru decât a avea o asemenea concepţie.” 
Atunci, de unde doar poate veni această doctrină? (Audienţa: „De la Satana.”) Totuşi aceasta este acceptată 
sub numele şi drept doctrina îndreptăţirii prin credinţă! Nu este nici o credinţă în ea. Departe de noi, spune 
Domnul. Şi tot poporul să spună: „Amin!” 

Citesc din nou din „Credinţa Catolică”: „Dar dacă, cu ajutorul harului prezent sunt făcute fapte bune de 
către o persoană care este într-o stare de har îndreptăţitor, atunci acestea sunt acceptabile în faţa lui 
Dumnezeu, şi merită o creştere a harului pe pământ şi o creştere a slavei în ceruri.”  

Ce spune Domnul? „Calea către Hristos” p. 61, în capitolul „Dovada adevăratei ucenicii” se vorbeşte celor 
care sunt ucenici. Se vorbeşte aceloraşi persoane cărora li se adresează şi cealaltă carte. Ce se spune aici?  

„În timp ce noi nu putem face nimic pentru schimbarea inimii noastre, sau pentru a ne aduce în armonie cu 
Dumnezeu, în timp ce nu ne putem încrede deloc în noi înşine sau în faptele noastre bune, viaţa noastră va 
dovedi dacă harul lui Dumnezeu locuieşte sau nu în noi.”  
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Vedeţi? Gândul lui Dumnezeu este că atunci când El este prezent, se va arăta El Însuşi prin noi. Cealaltă 
idee, a Satanei, spune că după ce L-am convertit pe Dumnezeu, apoi facem anumite fapte bune care sunt 
„meritorii,” şi vom fi în siguranţă în această lume, vom avea „o creştere a harului” pe acest pământ, „şi o 
creştere a slavei în ceruri.” Aceasta este exact temelia meritelor „sfinţilor,” din care papa scoate indulgenţe 
pentru a da celor care nu au suficiente merite ale lor personale.  

Ceea ce tocmai am citit din această carte catolică este cuprins într-un capitol care tratează îndreptăţirea, 
arătând doctrina lor despre îndreptăţire. Aici (la p. 365) se trece în revistă adevărata doctrină a îndreptăţirii 
prin credinţă, condamnându-i pe protestanţii care o cred. Să vedem fraţilor, dacă suntem protestanţi sau 
catolici. Să vedem dacă suntem creştini sau papistaşi. Să vedem dacă Îl credem pe Isus Hristos sau pe Satana. 
Aceasta avem nevoie să înţelegem acum, şi să ştim că înţelegem, mai înainte să începem să vestim solia 
îngerului al treilea. Citesc: „Aşa cum în revoluţii conducătorii au încercat să câştige oamenii promiţându-le 
independenţa, tot aşa în timpul aşa numitei reforme, care a fost o revoluţie împotriva autorităţii bisericii şi a 
ordinii în religie, se pare că a fost scopul reformatorilor să ridice poporul sub pretextul de a-i face 
independenţi de preoţii în ale căror mâini, Mântuitorul nostru a pus administrarea celor şapte sacramente ale 
iertării şi harului. Ei au început prin a discredita cinci dintre aceste sacramente, inclusiv Sacramentul Ordinii 
prin care sunt ordonaţi preoţii, şi Sacramentul penitenţei prin care este garantată penitentului iertarea 
păcatului. ... Apoi ei au redus, după cum se vede, doar la o problemă de formă cele două Sacramente pe care 
mărturisesc că le păstrează cu numele: Sfântul Botez şi Sfânta împărtăşanie. Au făcut ca prin respingerea 
acestor sacramente, fiecare individual să fie în stare să hotărască pentru el însuşi să obţină el însuşi iertarea 
păcatelor şi harul divin, independent de preoţi.” 

Este adevărată această doctrină? Este adevărat că un om se poate apropia de Dumnezeu personal, 
independent de preoţi? (Audienţa: „Da domnule!”) Ce spune Domnul? „Calea către Hristos,” p. 117: 
„Legăturile dintre Dumnezeu şi fiecare suflet sunt aşa de intime şi profunde, ca şi când n-ar mai fi un alt om 
pe pământ de care El să se îngrijească şi pentru care El să fi dat pe Fiul Său mult iubit.” 

Mulţumim Domnului! Citesc din nou din cartea catolică: „Independent de preoţi şi Sacramente, ei au 
inventat un mijloc exclusiv, niciodată cunoscut în Biserica lui Dumnezeu, şi încă respins de toată Biserica 
Răsăriteană şi de Romano-catolicii din întreaga lume, prin care urmaşii lui Luther se aventurează să declare că 
fiecare individual poate obţine în mod sigur iertare şi îndreptăţire el însuşi, independent de preoţi şi de 
sacramente. Ei au elaborat o nouă Dogmă, care nu se găseşte în nici un punct al Crezului, şi nici în Canoanele 
vreunui Conciliu General; mă refer la noua dogmă a îndreptăţirii numai prin credinţă, sau doar prin credinţă.”  

Aceasta este „Noua dogmă” care este condamnată de către papalitate; aceasta nu există în nici un punct al 
crezului pe care îl are papalitatea. La p. 366 citesc: „Adăugând cuvântul 'numai', protestanţii mărturisesc a 
exclude toate faptele exterioare, ceremoniale, pioase sau caritabile, faptele de supunere sau penitenţa, şi actele 
morale, bune, ca fiind mijloace de înţelegere a îndreptăţirii sau condiţii de obţinere a ei. Da, trebuie să faci 
ceva pentru a netezi drumul; trebuie să faci ceva pentru a ieşi din starea în care eşti,” aşa încât să poţi fi 
îndreptăţit. Trebuie să te ridici singur până la un nivel, iar apoi Domnul va fi mişcat şi te va primi şi te va 
îndreptăţi. Aceasta este doctrina Satanei. Vom fi protestanţi sau catolici? Aceasta este întrebarea. (Audienţa: 
„Protestanţi.”) Vom vesti solia îngerului al treilea care avertizează împotriva închinării în faţa fiarei şi a 
chipului ei? Sau vom fi şi noi o parte a fiarei şi a chipului ei? Aceasta este întrebarea. Deoarece chipul poate fi 
un chip al fiarei şi în acest punct, la fel de bine cum poate şi în altele, chiar dacă mărturiseşte a fi 
protestantism. Este un protestantism apostaziat. La p. 367 a cărţii catolice citesc după cum urmează: „Să faci 
aceste fapte în vederea îndreptăţirii, este, aşa spun ei, ca şi cum ai da un penny reginei pentru a obţine de la ea 
un dar regesc.”  

Ce spune Domnul? „Calea către Hristos” p. 51: „Aceasta este lecţia pe care Domnul Hristos a dorit să ne 
înveţe în timp ce era pe pământ, şi anume, că orice dar pe care Domnul a făgăduit că îl va da, noi trebuie să 
credem că îl vom primi, şi este al nostru.”  

Care declaraţie descrie creştinismul? (Audienţa: „Ultima.”) Iar biserica catolică spune că acesta este 
protestantism. Este adevărat! Mulţumim Domnului! Să continuăm să citim din această lucrare catolică: 
„Veniţi aşa cum sunteţi, adaugă ei; nu puteţi fi atât de răi încât să nu vă primească Isus.”  

Mulţumim Domnului că aceasta nu este o doctrină catolică! Mulţumim Domnului că nu ţine nici de fiară, 
nici de icoana fiarei şi nici de închinarea în faţa lor! Ce spune Domnul? „Calea către Hristos” p. 27: „Noi nu 
putem face nimic de la noi. Trebuie să venim la El aşa cum suntem.” 

Din nou din „Calea către Hristos” p. 55: „Domnul doreşte să venim la El, aşa cum suntem, păcătoşi.”  
Ce înseamnă „păcătos”? („sinful” în limba engleză) (Audienţa: „Plin de păcat. [„full of sin”, în limba 

engleză]”) Doreşte Domnul ca noi să venim la El aşa cum suntem, plini de păcat? (Audienţa: „Da domnule!”) 
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Doreşte? (Audienţa: „Da domnule!”) Atunci, să fim creştini! (Audienţa: „Amin!”) Să fim protestanţi! Să 
primim solia îngerului al treilea, care este Evanghelia lui Isus Hristos! 

„Domnul doreşte ca noi să venim la El, aşa cum suntem, păcătoşi, neputincioşi, simţind că depindem de El. 
Noi putem veni la El cu toată…” Cât de multă? Toată! „ … slăbiciunea noastră, cu toată nesocotinţa şi 
păcătoşenia noastră, căzând în pocăinţă la picioarele Sale. Este meritul slavei Sale acela că ne-a cuprins în 
braţele iubirii Sale, ne-a legat rănile şi ne-a curăţit de orice întinare. ... Nimeni nu este aşa de păcătos încât să 
nu găsească putere, curăţie şi neprihănire în Hristos, care a murit pentru el.”  

Acesta este darul lui Dumnezeu. Acesta este darul Său; un dar gratuit fără bani şi fără plată, iar eu îl 
primesc cu bucurie şi cu mulţumiri veşnice pentru el. Acesta este gândul lui Dumnezeu privind îndreptăţirea 
prin credinţă. Cealaltă este ideea Satanei. Să citim din nou din cartea catolică: „Numai prin credinţa în 
făgăduinţa Lui, ei (protestanţii) susţin; Tu poţi şi trebuie să accepţi meritele lui Hristos, poţi apuca mântuirea 
şi dreptatea lui Hristos. Ia-L pe Hristos ca să fie al tău, crede că Isus este cu tine, este al tău, că El îţi iartă 
păcatele, şi toate acestea fără nici o pregătire şi fără nici o faptă din partea ta.’” 

Mulţumim Domnului, acesta este protestantism! Şi catolicii ştiu că este protestantism. Voi ştiţi aceasta? La 
p. 53, „Calea către Hristos,” să vedem ce spune Domnul: „Dar voia lui Dumnezeu este tocmai ca El să ne 
cureţe de orice păcat, să ne facă copii ai Săi, şi să ne facă în stare să trăim o viaţă sfântă. Astfel, noi putem 
cere aceste binecuvântări şi să credem că le primim, mulţumind lui Dumnezeu pentru că le-am primit. Este 
privilegiul nostru acela de a merge la Domnul Hristos, a fi curăţiţi, şi a sta apoi înaintea Legii fără ruşine sau 
remuşcări.” Efeseni 1:3. (Audienţa: „Amin!”) Fără a fi nevoiţi de a face penitenţe? (Audienţa: „Da domnule!”) 
Mulţumim Domnului! 

Din nou din cartea catolică: „De fapt, oricât de deficient ai fi în dispoziţiile pe care le cere biserica catolică, 
şi oricât de încărcat de păcate, dacă doar crezi în Isus că El îţi va ierta păcatele şi te va salva, tu eşti iertat prin 
acest adevăr numai, răscumpărat personal, îndreptăţit şi aşezat într-o stare de mântuire.”  

Să citim din „Calea către Hristos,” p. 33: „Când Satana vine şi îţi şopteşte că eşti un mare păcătos, 
priveşte în sus spre Răscumpărătorul Tău şi vorbeşte despre meritele Sale. Ceea ce te va ajuta este să priveşti 
la lumina Sa. Recunoaşte-ţi păcatele, dar spune vrăjmaşului că 'Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască 
pe cei păcătoşi' (1Timotei 1:15), şi că tu vei putea fi salvat prin iubirea Lui nemărginită. Domnul Isus a pus 
lui Simon o întrebare cu privire la cei doi datornici. Unul datora domnului său o mică sumă de bani, iar altul îi 
datora o sumă imensă, dar el i-a iertat pe amândoi; Domnul Hristos a întrebat apoi pe Simon care dintre cei 
doi datornici va iubi mai mult pe domnul său. Simon răspunse: 'Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.' 
(Luca 7:43). Noi am fost nişte mari păcătoşi, dar Domnul Hristos a murit pentru ca să putem fi iertaţi. 
Meritele jertfei Sale sunt cu totul îndestulătoare ca să fie prezentate Tatălui în favoarea noastră.”  

Sunt ele îndestulătoare cu adevărat? (Audienţa: „Da domnule!”) Da! Există mult mai mult scris în această 
carte catolică, dar mi-ar lua mult timp ca să citesc acum. În continuare se defineşte ce este credinţa. Fiţi atenţi 
la aceste lucruri, deoarece am întâlnit oameni care socotesc a fi credinţă ceea ce această carte catolică numeşte 
„credinţă”. Citesc la p. 368: „Cuvântul 'credinţă' în Scriptură, uneori înseamnă încredere în atotputernicia şi 
bunătatea lui Dumnezeu, că El poate şi este gata să ne vindece şi să ne facă bine prin anumite intervenţii 
miraculoase. Cel mai mult se referă la adevărurile descoperite, şi înseamnă credinţă în ele ca fiind aşa. Nimeni 
nu are dreptul să dea cuvântului 'credinţă' o nouă înţelegere, şi să o ia, spre exemplu, ca însemnând încrederea 
în Isus pentru a fi mântuit personal numai prin această încredere, afară doar dacă Isus sau apostolii, în 
anumite împrejurări, au atribuit clar o astfel de înţelegere cuvântului 'credinţă' şi au învăţat doctrina încrederii 
în Hristos pentru mântuire personală ca singura cerinţă pentru îndreptăţire. Nimeni să nu ataşeze o înţelegere 
particulară cuvântului credinţă, fără a fi împuternicit de Scriptură sau de divina tradiţie. În multe pasaje ale 
Scripturii în care se vorbeşte clar despre credinţa mântuitoare, prin 'credinţă' nu se înţelege o încredere în Isus 
pentru mântuire personală, ci în mod evident se referă la credinţa că Isus este Mesia, Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, că ceea ce este relatat despre El în Evanghelie este adevărat, şi că ceea ce a învăţat El este 
adevărat.”  

La p. 370, se defineşte „credinţa” şi voi citi aceasta înainte de a citi opusul acestei definiţii: „Aceste texte, 
toate care se referă la ‚credinţa mântuitoare', dovedesc dincolo de orice îndoială că nu e vorba de încredere în 
Hristos pentru mântuire personală, ci de 'credinţa crezului', credinţa în adevărurile descoperite.”  

Ce este credinţa, conform cu această declaraţie? „Credinţa crezului.” Ei pur şi simplu au trasat o mulţime 
de declaraţii pe care le-au numit doctrina lui Dumnezeu, şi apoi tu trebuie să crezi şi să faci ce poţi mai bine, 
iar aceasta trece drept îndreptăţire prin credinţă. Fie că acest crez este stabilit în scris, fie că este o idee pe care 
cineva vrea să o stabilească prin votul Conferinţei Generale, nu este nici o diferenţă în principiu, crezul este 
prezent, iar subscrierea la el este tocmai acest fel de credinţă catolică. Sunt aici oameni care îşi amintesc un 
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timp: acum patru ani; şi un loc: Minneapolis, când s-au făcut eforturi pentru a se obţine un astfel de lucru prin 
votul Conferinţei Generale, pentru a se stabili crezul despre solia îngerului al treilea. Ceea ce au crezut unii, au 
pus ca piatră de hotar, şi apoi au votat să se rămână lângă aceste pietre de hotar, fie că se ştia sau nu se ştia ce 
erau acele pietre de hotar; şi apoi să se meargă mai departe cu acordul de a ţine poruncile lui Dumnezeu şi o 
mulţime de alte lucruri care trebuiau să fie făcute, şi aceasta era considerată drept îndreptăţire prin credinţă.  

Nu ni s-a spus la acel timp că îngerul lui Dumnezeu spunea: „Nu faceţi acest pas; nu ştiţi ce este în el!”? 
„Nu pot să vă spun ce este în aceasta, dar îngerul a spus: nu o faceţi!” Papalitatea era în această hotărâre. 
Aceasta încerca Domnul să ne spună şi să ne facă să înţelegem. Papalitatea era în această hotărâre. S-a 
întâmplat la fel cum s-a întâmplat în orice altă biserică ce a ieşit din papalitate: au continuat un timp prin 
credinţa în Dumnezeu, iar apoi au stabilit ideile de doctrină ale anumitor oameni, au votat să rămână lângă 
acestea, au votat că aceasta este doctrina acestei biserici, iar apoi că este „credinţa crezului” şi în final au 
urmat-o prin propriile lor fapte.  

Este cineva în această sală, care a fost acolo în acel timp, şi care nu poate vedea acum ce s-a întâmplat 
atunci? Fraţilor, nu a sosit timpul să ne eliberăm de toate aceste idei, dacă ele ne fac să ne pierdem viaţa? 
Atunci va fi îndepărtată viaţa noastră de la noi; vom fi răstigniţi împreună cu Hristos. Vom fi provocaţi la o 
astfel de moarte faţă de păcat cum niciodată n-am visat mai înainte. Va fi îndepărtată toată această minte 
papală de la noi, tot acest spirit de oţel, şi va fi pusă în noi mintea iubitoare, divină şi gingaşă a lui Isus 
Hristos, care nu are nevoie de nici un crez, deoarece Îl are pe Hristos Însuşi.  

Daţi-mi voie să citesc aceasta din nou, şi apoi contrariul ei. S-ar părea ca şi cum o carte a fost scrisă 
pentru cealaltă. Fraţilor, care dintre cele două cărţi o vom urma? „Calea către Hristos.” Acum este calea către 
Hristos, iar apoi devine calea cu El. Când am păşit către, începe calea cu Hristos. Voi citi din nou, şi apoi 
opusul: „În multe pasaje ale Scripturii în care se vorbeşte clar despre credinţa mântuitoare, prin 'credinţă' nu 
se înţelege o încredere în Isus pentru mântuire personală, ci în mod evident se referă la credinţa că Isus este 
Mesia, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că ceea ce este relatat despre El este adevărat, şi că ceea ce a învăţat El 
este adevărat.”  

Aceasta este „credinţa” catolică. Acum, care este definiţia Domnului, ideea Lui de credinţă? „Calea către 
Hristos” p. 69: „Când vorbim despre credinţă, atunci, trebuie să facem totdeauna o deosebire în mintea 
noastră. Există un fel de credinţă care este cu totul deosebită de adevărata credinţă. Existenţa şi puterea lui 
Dumnezeu, adevărul Cuvântului Său, sunt realităţi pe care nici chiar Satana cu îngerii săi nu le pot tăgădui.”  

Nu au spus spiritele rele lui Isus că El era Hristos? (Audienţa: „Da domnule!”) Deci, diavolii, Satana şi 
oştile lui, cred în existenţa şi puterea lui Dumnezeu, cred că Cuvântul Său este adevărat, şi că Isus este Mesia, 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Satana şi oştile lui cred toate acestea. Dar aceasta nu este adevărata credinţă. Cât 
de multă putere există în credinţa lor pentru a lucra binele în vieţile lor? Nici o putere. Ei nu au adevărata 
credinţă. Dar tocmai aceasta este credinţa catolică, nu? Ce fel de credinţă este atunci aceasta? Este credinţă 
satanică. Aceasta este de fapt, credinţă satanică, aşa cum am arătat; dar totuşi papalitatea o numeşte 
adevărata credinţă. Şi oricine o numeşte credinţă adevărată, este catolic, chiar dacă mărturiseşte a fi adventist 
de ziua a şaptea. Să citim mai departe din „Calea către Hristos”: „Sfânta Scriptură spune că: ‚... şi dracii cred 
... şi se înfioară’ (Iacov 2:19). Dar aceasta nu este credinţă. Acolo unde este nu numai o credinţă în cuvântul 
lui Dumnezeu, ci şi o supunere a voinţei noastre lui Dumnezeu; acolo unde inima este consacrată Lui, iar 
simţămintele noastre fixate în El, acolo este credinţă.”  

Acesta este adevărul îndreptăţirii prin credinţă; aceasta este neprihănire prin credinţă; aceasta este credinţa 
care lucrează, mulţumim Domnului; nu o credinţă care crede ceva exterior, care ţine adevărul lui Dumnezeu în 
curtea din afară şi apoi caută prin propriile eforturi să acopere lipsurile. Nu aceasta! Nu, ci credinţa care 
lucrează. Ea însăşi lucrează; ea are putere divină în ea pentru a manifesta voinţa lui Dumnezeu în om în faţa 
lumii. Aceasta este neprihănire prin credinţă, neprihănirea pe care o obţine credinţa, pe care o primeşte şi o 
păstrează credinţa, neprihănirea lui Dumnezeu.  

Citesc în continuare din „Calea către Hristos”: „Credinţa care lucrează prin iubire şi care curăţă fiinţa 
noastră. Prin această credinţă, inima este înnoită după chipul lui Dumnezeu.”  

Nu este nevoie să citesc mai mult, aceasta este suficient spre a arăta contrastul, iar timpul s-a scurs de 
mult. Atât este suficient spre a arăta că doctrina papală a îndreptăţirii prin credinţă este doctrina Satanei. Este 
pur şi simplu mintea firească depinzând de ea însăşi, lucrând prin ea însăşi, înălţându-se pe ea însăşi; şi apoi 
acoperind toate acestea cu o mărturisire de a crede în aceasta, aceea sau cealaltă, dar neavând puterea lui 
Dumnezeu. Fraţilor, să lăsăm să fie smulsă din rădăcină pentru totdeauna.  

În păgânism Satana a condus mintea omului că el să se pună la egalitate cu Dumnezeu, fără a ascunde 
aceasta. Apoi a venit Hristos în lume, descoperind adevărata Evanghelie aşa cum nu a mai fost descoperită 
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până atunci: Hristos în om, omul îndreptăţit prin credinţa în El, şi numai prin credinţă; o credinţă care are 
viaţă divină în ea; o credinţă care are putere divină în ea; o credinţă care trăieşte şi lucrează; o credinţă care 
aduce toate lucrurile celui care o are şi reface chipul lui Dumnezeu în suflet. Apoi Satana a luat aceeaşi minte 
firească ce în păgânism a făcut omul egal cu Dumnezeu, a mascat-o cu doctrina lui despre credinţă şi a făcut 
ca aceasta să fie socotită ca îndreptăţire prin credinţă, iar pe reprezentantul ei suprem l-a înălţat mai presus de 
tot ce este Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare, aşa încât, asemeni lui Dumnezeu, stă în Templul lui 
Dumnezeu, pretinzând că ar fi Dumnezeu.  

Oh, noi putem avea mintea lui Hristos şi nu mintea firească! Oh, noi putem avea mintea lui Hristos şi nu 
mintea Satanei! Putem avea ideea lui Dumnezeu despre îndreptăţirea prin credinţă, şi nu pe cea a Satanei! 
Putem primi ideea lui Dumnezeu despre îndreptăţirea prin credinţă şi nu pe cea Satanei! Atunci într-adevăr 
vom primi ploaia târzie, „învăţătura neprihănirii, conform cu neprihănirea.” 

Fraţilor, haideţi să credem solia îngerului al treilea! Acum sper că drumul este deschis limpede în faţa 
noastră pentru a studia aşa cum este neprihănirea lui Dumnezeu care se primeşte prin credinţa lui Isus Hristos 
şi care este pentru toţi şi peste toţi cei care cred. Să căutăm în frica lui Dumnezeu după Spiritul Său cel Sfânt 
ca să ne clarifice toate acestea, astfel ca acest învăţător al neprihănirii să ne poată învăţa neprihănirea în de 
acord cu neprihănirea.  
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PREDICA NR. 13 
 
Ultimul studiu pe care l-am avut aici a fost o încercare de a face să fie cât mai lămurită în faţa poporului 

diferenţa între credinţa satanică, şi credinţa lui Isus Hristos; diferenţa dintre îndreptăţirea prin fapte prezentată 
sub numele de îndreptăţire prin credinţă; diferenţa dintre aceasta, şi îndreptăţirea prin credinţă aşa cum este ea 
în realitate. Aceasta a fost încercarea şi ţinta noastră. Şi vă aduceţi aminte cum a fost prezentat acest lucru. 
Această prezentare ne-a condus la subiectul care se află mereu în faţa noastră: cum că trebuie să avem 
învăţătura neprihănirii conform cu neprihănirea. Această neprihănire poate fi, aşa cum am văzut, doar 
conformă cu ideea lui Dumnezeu de neprihănire, şi nu cu a noastră; iar pentru a avea gândul lui Dumnezeu în 
locul părerii noastre, trebuie să avem mintea care o poate înţelege, şi aceasta este doar mintea lui Isus Hristos. 
Oricine nu are chiar mintea lui Hristos, oricine nu s-a cedat pe sine şi tot ceea ce are şi ce este, şi nu a primit 
în schimb mintea lui Hristos, nu ştie şi nu poate să ştie ce este neprihănirea prin credinţă; nu poate să ştie ce 
este îndreptăţirea prin credinţă. El poate să o mărturisească: poate să o aprobe; poate să o pretindă, dar nu 
poate să o cunoască; pentru că nici un om nu poate să o cunoască cu mintea firească. Să deschidem şi să citim 
din Biblie unde scrie că este aşa. 1Corinteni 2:14: „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Spiritului lui 
Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie.” 

Acesta este tocmai felul în care neprihănirea prin credinţă a fost tratată de sute de oameni care pretind a o 
crede. 

Prezbiter Lewis Johnson: Preoţii bisericii de stat din Scandinavia o predică în acest fel. 
Prezbiter Jones: Da, catolicii toţi o predică în acest fel. Cu mintea firească urmează această cale. Şi această 

cale va fi urmată întotdeauna de omul care nu are mintea lui Hristos. Dar omul care nu are această minte, nu 
ştie aceasta. El crede că este drept; el crede că a primit neprihănirea lui Dumnezeu care se capătă prin 
credinţă. Şi totuşi ceea ce are el, vede chiar el că nu este aşa de bun, şi trebuie să mai lucreze el însuşi pentru a 
o petici şi a o desăvârşi; şi totuşi el crede că aceasta este neprihănire prin credinţă: „Dar omul firesc nu 
primeşte lucrurile Spiritului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; nici nu le poate înţelege pentru că 
trebuiesc judecate duhovniceşte.” 

Cum poate atunci să cunoască un om neprihănirea lui Dumnezeu cu mintea lui firească? Vă întreb pe voi, 
indiferent cine sunteţi, şi indiferent dacă aţi mai auzit de Hristos în viaţa voastră; să luăm acest verset aşa cum 
este scris; cum poate un om să cunoască neprihănirea lui Dumnezeu cu mintea firească, mintea lui Satana; 
aceasta este mintea firească. Poate acest om să o cunoască? (Audienţa: „Nu!”) Poate mintea Satanei să 
cunoască neprihănirea lui Dumnezeu? 

Din nou: neprihănirea lui Dumnezeu aşa cum este exprimată în litere, în cuvinte, în cele zece porunci, este 
Legea lui Dumnezeu. Toţi suntem de acord cu aceasta; nu este nici un adventist de ziua a şaptea care nu va fi 
de acord cu aceasta. Problema este că atât de mulţi oameni încearcă să obţină neprihănirea lui Dumnezeu din 
Lege, prin Lege. Unii încearcă să o obţină … nu; ei efectiv o obţin fără Lege, prin credinţa lui Isus Hristos, 
care este „pentru toţi şi peste toţi cei care cred: nu este nici o deosebire.” Căci „acum…”, şi aceasta înseamnă 
că acum! „Acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără lege; despre ea mărturisesc Legea şi 
proorocii, şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi 
peste toţi cei care cred în El. Nu este nici o deosebire.” Romani 3:21,22. 

Cel care o obţine în acest fel o are, dar repet că toţi suntem de acord, fiecare adventist de ziua a şaptea va 
mărturisi aceasta, că cele zece porunci exprimă în litere, în cuvinte, neprihănirea lui Dumnezeu. 

Deci, „mintea firească este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu: pentru că ea nu se supune Legii lui 
Dumnezeu şi nici nu poate să se supună.” Romani 8:7.(KJV) Cum poate atunci mintea firească să cunoască 
neprihănirea lui Dumnezeu? Cum poate mintea firească să fie supusă acestei neprihăniri? Nu poate fi; aşa 
spune Domnul! Atunci, omul care are doar mintea firească, şi care cunoaşte doar naşterea firească, şi nu are 
mintea lui Isus Hristos; omul care nu are mintea ce este în mod natural a lui Isus Hristos, nu poate cunoaşte 
neprihănirea lui Dumnezeu care se primeşte prin credinţa lui Isus Hristos. Iar acum, chiar acum când Domnul 
vrea să ne descopere neprihănirea lui Dumnezeu în de acord cu neprihănirea, să ne dea învăţătura neprihănirii 
în de acord cu neprihănirea, acum ca niciodată mai înainte avem nevoie să deţinem, şi trebuie să deţinem doar 
mintea lui Isus Hristos. 

„Mintea firească nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.” Este mintea lui Hristos 
supusă Legii lui Dumnezeu? (Audienţa: „Da domnule!”) A fost vreodată altfel? (Audienţa: „Nu!”) Mintea lui 
Hristos a fost întotdeauna supusă cuvântului lui Dumnezeu. Întreaga Biblie, desigur, este pur şi simplu 
descrierea Legii lui Dumnezeu aşa cum este în Hristos. Atunci, nu a fost mintea lui Hristos întotdeauna supusă 
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Legii? Întregului cuvânt al lui Dumnezeu exact aşa cum este? (Audienţa: „Da domnule!”) Şi aceasta fără 
încetare. Oriunde a fost citit cuvântul lui Dumnezeu, cum l-a primit mintea lui Hristos? L-a primit în mod 
instantaneu. El nu a avut nevoie să spună: „Mă întreb: cum se poate aşa ceva?” Să nu credeţi că El a spus: 
„Acum cred că aceasta se înţelege în acest fel.” El nu a spus: „Nu este o interpretare prea tare a acestui text?” 
„Nu poţi modifica măcar puţin?” S-a tulburat El vreodată de ceea ce spunea Biblia despre un anumit lucru, 
sau de ceea ce Domnul voia să spună? Nu! Oricând vorbea cuvântul lui Dumnezeu, mintea lui Hristos 
răspundea instantaneu. 

Fraţilor, ştiu că voi puteţi cunoaşte, şi orice om din lume poate cunoaşte, şi poate avea exact acest fel de 
minte. Ştiu că puteţi avea exact acest fel de minte, încât, de fiecare dată când cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte, 
răspunsul să fie instantaneu; şi în ea nu este nici o nedumerire, sau îndoială, sau semn de respingere. De aici se 
poate vedea că, dacă noi avem o astfel de minte încât atunci când este citit cuvântul lui Dumnezeu, nu este nici 
o împotrivire, sau obiecţie, sau neînţelegere; este aceea mintea lui Hristos? (Audienţa: „Da domnule!”) Atunci 
este destul de simplu să ştim dacă avem mintea lui Hristos sau nu! 

Dacă mintea voastră sau mintea mea, dacă dispoziţia voastră sau dispoziţia mea, sau dacă voi înşivă sau 
eu însumi nu suntem într-o stare predată, stare de capitulare în faţa lui Dumnezeu, astfel încât atunci când El 
vorbeşte prin cuvânt aici sau prin profeţii Săi, ceva din minte sau inimă ridică obiecţii sau neînţelegeri, atunci 
a cui minte avem? (Audienţa: „Mintea fireasca.”) Mintea firească este cea care începe în primul rând să se 
împotrivească. A sosit timpul să fim eliberaţi de această minte! 

Un om poate avea exact felul acela de minte încât oricând şi orice spune cuvântul lui Dumnezeu, în ea să 
fie acceptare instantanee. Nu este nimic în acea minte sau legat de ea care să poată ridica obiecţii împotriva 
cuvântului lui Dumnezeu. Această minte nu este naturală pentru om, dar omul o poate avea, şi poate şti că o 
are, şi această minte trebuie să o avem. Aceasta este mintea căreia Domnul îi poate descoperi neprihănirea Lui 
în de acord cu neprihănirea, deoarece aceasta este mintea care primeşte de la Dumnezeu exact ceea ce 
Dumnezeu are de dat în felul Său, şi nu în vreun alt fel pe care să îl pot fixa eu, sau să-l pot modifica, sau să-l 
pot nesocoti. 

Atunci, omul care primeşte ideea, adevărul îndreptăţirii prin credinţă sau al neprihănirii prin credinţă, în de 
acord cu ideea sa sau cu vederea sa asupra acestui adevăr, pur şi simplu nu-l poate înţelege; el pur şi simplu 
nu-l primeşte. Aceasta este exact aceeaşi doctrină satanică a neprihănirii prin credinţă, este acelaşi sistem 
romano-catolic de îndreptăţire prin fapte, care trece drept îndreptăţire prin credinţă. Şi a sosit timpul, într-un 
sens foarte serios, când avem nevoie să ştim că avem neprihănirea lui Dumnezeu şi îndreptăţirea prin credinţă 
într-un alt sens decât cel pe care îl folosesc romano-catolicii. Aceasta este hotărât! 

Voi citi un pasaj sau două care ne vor aduce în legătură cu ceea ce am citit în cealaltă seară. În „Mărturii” 
vol. 1, p.179, citesc pasajul legat de solia către Laodiceea, şi anume pentru ce este aceasta destinată: „Ea este 
destinată să trezească poporul lui Dumnezeu, să le descopere apostaziile lor şi să-i conducă la o pocăinţă 
zeloasă, astfel încât să poată fi favorizaţi cu prezenţa lui Isus, şi să fie pregătiţi pentru marea strigare a 
îngerului al treilea.”  

Cine sunt cei ce vor fi pregătiţi pentru marea strigare a îngerului al treilea? Cei care au prezenţa lui Isus 
Hristos. Cei cărora solia către Laodiceea le-a adus prin lucrarea şi scopul ei, prezenţa lui Isus Hristos. 
Aceasta este o prezenţă personală, nu una imaginară, un fel de prezenţă; aceea nu este deloc prezenţă. Să citim 
explicarea acestor cuvinte din „Calea către Hristos,” p. 82-85: „După ce Domnul Hristos S-a înălţat la ceruri, 
simţământul prezenţei Sale era în continuare cu urmaşii Săi. Aceasta era o prezenţă personală, plină de iubire 
şi lumină. Hristos, Mântuitorul care a umblat, a vorbit şi S-a rugat cu ei, care a rostit cuvinte de nădejde şi 
mângâiere inimilor lor, pe când solia păcii era încă pe buzele Lui, a fost luat la ceruri din mijlocul lor. În timp 
ce un nor de îngeri Îl primea, sunetul vocii Sale ajunse înapoi la ei asigurându-i: 'Şi iată că Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului'. Matei 28:20. El S-a înălţat la ceruri ca Fiu al omului. Ei ştiau că 
Domnul Hristos stătea înaintea tronului lui Dumnezeu, ca fiind încă Prietenul şi Mântuitorul lor; ştiau că 
simpatiile Sale erau neschimbate; că El se identifică încă cu suferinţele neamului omenesc. El prezenta înaintea 
Tatălui meritele sângelui Său preţios, arătând spre rănile din mâinile şi picioarele Sale în amintirea preţului pe 
care El l-a plătit pentru răscumpăraţii Săi. Ei ştiau că El S-a înălţat la ceruri ca să le pregătească locaşuri şi 
că El va veni din nou ca să-i ia la Sine. Adunându-se laolaltă, după înălţarea Domnului la cer, ucenicii au 
prezentat cu ardoare cererile lor înaintea Tatălui, în numele Domnului Hristos.” 

A fost o frumoasă întâlnire de rugăciune, nu? Acolo erau 120 de oameni, fiecare fiind nerăbdător să-şi 
prezinte Tatălui cererile în numele lui Isus. 

„Cu teamă sfântă ei s-au plecat în rugăciune, repetând asigurarea: 'Orice veţi cere de la Tatăl, în Numele 
Meu, vă va da! Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu; cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să 
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fie deplină.' Ioan 16:23-24. Ei au întins mâna credinţei mai sus şi tot mai sus, prezentând puternicul argument: 
'Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi.' Romani 
8:34. Ziua Cincizecimii le-a adus apoi prezenţa Mângâietorului, despre care Domnul Hristos spusese că 'va fi 
în voi'. Şi în continuare îi asigurase: 'Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu 
va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.' Ioan 14:7; 16:7. De atunci înainte, prin Spiritul Sfânt, 
Domnul Hristos avea să locuiască continuu în inimile copiilor Săi. Unirea lor cu Hristos era acum mai strânsă 
decât atunci când El era personal cu ei.” 

Aceasta este ceea ce vrea El ca noi să avem acum. El vrea ca noi să avem ceea ce ei au primit la 
Cincizecime, prezenţa personală a lui Isus Hristos; şi dacă o avem pe aceasta, atunci El va fi mai aproape de 
noi decât dacă ar fi prezent aici în trup. El vrea să vină mai aproape de noi decât ar fi dacă ar veni în trup la 
această întâlnire, în fiecare seară, şi ar lua loc aici împreună cu noi. Aceasta este dorinţa Lui acum. 

„Lumina, iubirea şi puterea lui Hristos care locuiau înlăuntrul lor, strălucea prin ei, aşa încât oamenii 
văzându-i se mirau întrucât ştiau că erau oameni neînvăţaţi şi de rând; şi 'au priceput că fuseseră cu Isus'. 
Fapte 4:13.” 

Iată o declaraţie din Mărturia nr. 31, p. 156: „Solia purtată în iubirea lui Hristos, cu valoarea sufletelor 
fiind în mod constant în faţa noastră, va smulge până şi de la cei lumeşti constatarea: 'Ei sunt ca Isus'.” 

A sosit timpul în care El vrea ca solia să fie purtată în acest fel, şi Domnul o va face să fie purtată în acest 
fel. Dacă cei care mărturisesc Numele Său nu-L vor lăsa să vină în ei în plinătatea Sa, astfel ca ei să poată 
purta solia în acest fel, atunci El va găsi pe alţii care o vor face. În acest punct suntem noi acum. Nu mai 
putem întârzia. 

„Tot ceea ce Domnul Hristos a fost pentru ucenicii Săi, doreşte să fie şi pentru copiii Săi de astăzi, pentru 
că în ultima Sa rugăciune, având în jurul Său mica grupă a ucenicilor, spusese: 'Şi Mă rog nu numai pentru ei, 
ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.' Ioan 17:20 Domnul Isus s-a rugat pentru noi, cerând ca 
noi să putem fi una cu El, aşa cum El este una cu Tatăl. Ce unire minunată este aceasta! Despre Sine 
Mântuitorul spunea: 'Fiul nu poate face nimic de la Sine'. 'Tatăl care locuieşte în Mine face aceste lucrări ale 
Lui'. Ioan 5:19; 14:10. Astfel, dacă Hristos locuieşte în inimile noastre, atunci, El va lucra în noi.” 

Cât despre omul care este neliniştit şi plin de teamă că nu îl veţi lăsa să facă fapte, şi că veţi distruge toate 
faptele lui; dacă Hristos locuieşte în inima sa, el va găsi destule fapte de făcut. Fraţilor, nu fiţi atât de 
neliniştiţi în privinţa faptelor; găsiţi-L pe Domnul Isus Hristos, şi veţi găsi fapte, mai multe decât puteţi voi 
face. (Audienţa: „Amin!”) Problema este atunci când oamenii îşi ţin mintea preocupată cu fapte şi fapte şi 
fapte, în loc de a se preocupa de Isus Hristos pentru ca El să facă fapte, şi astfel ei pervertesc totul. Satanei 
nu-i pasă cât de mult vorbeşte cineva despre îndreptăţirea prin credinţă şi neprihănirea prin credinţă, atât timp 
cât îi ţine mintea aţintită asupra faptelor. Acesta este tocmai gândul care este înaintea noastră aici în această 
definiţie a credinţei pe care am citit-o în noaptea trecută. Daţi-mi voie să o citesc din nou! „Calea către 
Hristos” p. 69: „Când vorbim despre credinţă, atunci trebuie să facem întotdeauna o deosebire în mintea 
noastră. Există un fel de credinţă care este cu totul deosebită de adevărata credinţă. Existenţa şi puterea lui 
Dumnezeu, adevărul cuvântului Său, sunt realităţi pe care nici chiar Satana cu îngerii săi nu le pot tăgădui.” 

Ei cred aceasta, dar ce putere le aduce această credinţă pentru a-i face neprihăniţi, sau pentru a-i face 
capabili să facă fapte bune? Ce putere există în credinţa lor? Ce putere le dă această credinţă? (Audienţa: 
„Nici o putere.”) Nu este putere, pentru că este în afara lor, este doar o teorie privită din afară, doar privind la 
ea, ţinută ca ceva teoretic, ca un crez; şi astfel, chiar şi un diavol poate crede în existenţa şi puterea lui 
Dumnezeu; poate crede adevărul Bibliei; poate crede că Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Sfântul lui 
Dumnezeu, şi să rămână diavol. Iar în cazul unui catolic, el poate crede toate acestea în acest fel şi să 
vorbească despre îndreptăţirea prin credinţă în acelaşi timp; şi el poate fi totodată foarte stăruitor în ceea ce ei 
numesc „fapte bune”. Da, el îşi poate chinui trupul pentru a fi bun, pentru a fi neprihănit, pentru a-L mişca pe 
Dumnezeu, aşa cum am citit în noaptea trecută. Voi ştiţi că ei fac aşa. Ştiţi ca ei fac pelerinaje, fac penitenţe, 
şi se poartă foarte cinstit; şi mai mult, se lipsesc de orice confort pământesc. 

Dar cine face faptele? Cine în toate aceste lucruri face faptele? „Eu”-l face faptele pentru a fi neprihănit, 
pentru a avea acea comoară a meritului care îi va da o creştere a harului în această lume şi o creştere a slavei 
în ceruri. Pentru aceasta face faptele, nu? (Audienţa: „Da domnule!”) Cine le face, deci? (Audienţa: „’Eu’-l.”) 
Da! A fost mintea, a fost inima cedată lui Dumnezeu? Sunt afecţiunile fixate în El? Există o capitulare totală 
în faţa Lui? Nu! Şi de aceea este „eu” în tot. 

Atunci cine trebuie să facă faptele pentru ca acestea să poată fi întotdeauna fapte bune? Să citim din nou: 
„Dacă Hristos locuieşte în inimile noastre, atunci, El va lucra în noi 'şi voinţa şi înfăptuirea după buna Sa 
plăcere'. Filipeni 2:13. Atunci, noi vom lucra aşa cum lucrează El şi vom da pe faţă acelaşi spirit. În acest fel, 
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iubindu-L şi locuind în El, noi vom creşte 'în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos'. 
Efeseni 4:15.” Deci, aceasta este ceea ce vrea Domnul, aceasta este ceea ce este mintea lui Hristos. Aşa cum 
am arătat în seara trecută, eu nu pot avea mintea lui Hristos separat de El. Nu pot avea mintea lui Hristos fără 
a-L avea pe El personal. Dar prezenţa personală a lui Isus Hristos este tocmai ceea ce vrea El să ne dea prin 
Spiritul Sfânt în revărsarea ploii târzii chiar acum. Prezenţa personală a lui Hristos este ceea ce El vrea să ne 
dea. 

Altceva din această definiţie a credinţei: o persoană poate crede în existenţa şi puterea lui Dumnezeu; poate 
crede adevărul Bibliei; poate crede şi declara că Isus Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Sfântul lui 
Dumnezeu, şi totuşi să fie un diavol; dar aceasta nu este credinţă. Nu există putere în acest fel de credinţă şi 
nu poate ajuta pe nimeni. Nu este aceasta tocmai ceea ce ne-au arătat toate expunerile din „Mărturii” în aceşti 
ultimi ani, şi anume că adevărul nu trebuie să fie ţinut în curtea din afară, ci trebuie să fie adus în sanctuarul 
interior al sufletului; nu la aceasta se referă? (Audienţa: „Ba da!”) Nu reiese de aici că oamenii ţin adevărul în 
afară, privesc la el ca la o teorie, şi pun construcţiile lor peste el, şi interpretările lor în el, şi apoi caută să facă 
ei înşişi ceea ce cred? Aceasta nu este credinţă. 

Iată care este credinţa: „Acolo unde este nu numai o credinţă în cuvântul lui Dumnezeu, ci şi o supunere a 
voinţei noastre lui Dumnezeu; unde inima este consacrată Lui, iar sentimentele noastre fixate în El.” Acestea 
sunt expresii cu greutate, cărora trebuie să li se acorde mai multă atenţie. „Supunerea voinţei noastre lui 
Dumnezeu”; este făcută? Este voinţa voastră supusă lui Dumnezeu, astfel încât să nu o mai luaţi niciodată 
înapoi, sau să o exercitaţi în felul vostru sau pentru voi? Este voinţa voastră predată lui Dumnezeu? A 
voastră? Chiar a voastră? Are El voinţa voastră? Ar putea spune cineva: „Cred că o are.” Ei bine, trebuie să 
ştiţi că o are. Ar putea spune un altul: „Am încercat să-mi supun voinţa lui Dumnezeu.” Încetaţi să mai 
încercaţi să vă supuneţi voinţa lui Dumnezeu, ci supuneţi-o şi fiţi siguri că aţi supus-o. 

„Supunerea voinţei noastre lui Dumnezeu”; este voinţa voastră supusă Lui? S-a dus voinţa voastră astfel 
încât să ştiţi că s-a dus, şi astfel încât să nu mai aveţi nici o dorinţă sau impuls sau altă înclinaţie în nici o 
situaţie, de a o folosi voi înşivă? S-a dus? Şi puteţi să ştiţi aceasta? Voi puteţi să ştiţi dacă acest lucru este 
făcut. (Voce: „Cum?”) Cum? Prin chiar faptul că o faceţi, spunând Domnului că voinţa vă este supusă, şi aşa 
este. Desigur că un om ştie că este aşa atunci când este supusă. (Voce: „Dacă nu ştie că este supusă, atunci nu 
este.”) Exact. 

Dacă un om nu ştie că voinţa lui este supusă, aceasta este cea mai puternică dovadă pe care o poate avea 
că voinţa lui nu este supusă. Iar când voinţa lui este supusă; ah! atunci o ştie! Aceasta este realitatea! Când 
voinţa omului este supusă, el devine un om duhovnicesc şi cunoaşte ceea ce niciodată nu a cunoscut mai 
înainte în viaţa sa. Omul firesc nu poate primi aceasta, nu o poate înţelege, şi niciodată nu va putea. Cum aş 
putea să înţeleg vreodată cum se face un lucru pe care nu l-am făcut niciodată? De pildă un lucru pe care voi 
l-aţi făcut, voi ştiţi cum este; dar eu nu l-am făcut niciodată, şi totuşi vreau ca voi să-mi explicaţi totul astfel 
încât să pot înţelege cum s-a făcut, fără ca să-l fac eu însumi. Fraţilor, aşa ceva nu este corect, şi cu atât mai 
puţin nu este corect în cazul supunerii voinţei; pentru că acest fapt trebuie să fie cunoscut, şi poate fi cunoscut 
doar între Dumnezeu şi fiecare individual. „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Unul poate spune altuia că 
aceasta este o realitate; unul poate spune altuia că el ştie că este o realitate. Dar nimeni nu poate da această 
certitudine celuilalt, aşa încât fratele meu să o poată primi de la mine. Eu îi pot spune că este o realitate pe 
care el poate să o cunoască; dar el trebuie să înveţe aceasta de la Dumnezeu. Şi aceasta o puteţi face pur şi 
simplu cedându-vă voinţa lui Dumnezeu. Acesta este singurul fel în care cineva poate experimenta sau 
cunoaşte această realitate. O mulţime de oameni nu înţeleg cum se poate face aceasta; dar cea mai mare 
dificultate în înţelegere stă în faptul că nu o vor face nici atunci când le veţi spune cum să facă. 

Vă întreb acum din nou: este voinţa voastră supusă Lui? Este realizat acest lucru? Aţi depăşit această 
barieră şi sunteţi în acea stare în care să ştiţi unde sunteţi, şi să ştiţi că voinţa voastră este supusă lui 
Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să o folosească în felul Său, şi că de acum încolo nu mai este nici o îndoială în 
această privinţă şi nici o neînţelegere în nici un fel? Este voinţa voastră supusă lui Dumnezeu pentru ca El să o 
folosească după plăcerea Sa, şi voi nu mai aveţi nici o obiecţie de ridicat; nu aveţi nici un gând sau înclinaţie 
de a o folosi în felul vostru; doriţi ca El să o folosească în felul Său, şi aceasta este tot ce vă preocupă? Este 
aşa? Este voinţa voastră în această poziţie? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Sunt persoane aici în care nu este aşa? Mergeţi şi spuneţi Domnului totul cu privire la aceasta. Spuneţi-I: 
„Doamne, îţi supun totul ţie; totul pleacă; nimic nu rămâne; eu nu păstrez nici un singur lucru; totul s-a dus; 
totul, voinţa şi orice altceva, sunt ale Tale, pentru ca Tu să poţi folosi şi voinţa şi înfăptuirea.” (Audienţa: 
„Amin!”) Fraţilor, noi, fiecare avem nevoie să facem aceasta aici, şi în fiecare zi. Domnul vrea să intre la noi, 
şi făcând aşa Îl vom lăsa să intre. 
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Dar atât timp cât eu îmi rezerv ceva din voinţa mea, eu voi urma drumul meu împotriva dorinţei mele, iar 
Dumnezeu nu mă poate folosi pe deplin: El nu poate veni în plinătatea Lui, Hristos nu poate veni în plinătatea 
Lui decât dacă există o supunere deplină a noastră faţă de El. Lăsaţi să moară „voinţa mea”! Să fie o moarte 
efectivă a „eu”-lui. Aceasta înseamnă supunerea; înseamnă moarte; şi sigur că oamenii nu trebuie să se lupte 
niciodată ca să moară; ei se luptă ca să rămână în viaţă, dacă există vreo luptă. 

Reţineţi că nu este suficient să „vrei” să mori. Mergi mai departe, şi mori; aceasta este ceea ce vrea 
Dumnezeu. Ar spune cineva: „Cum pot face aceasta?” El(Domnul) spune cum: „Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-
vă morţi faţă de păcat” Romani 6:11. Morţi cu adevărat. Fratele Durland ne-a citit ieri că: „Cine a murit, de 
drept, este izbăvit de păcat.” Aşa este! „Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat,” iar Domnul va 
aduce realitatea. Fraţilor, noi avem nevoie să-L cunoaştem pe Domnul. Problema este că oamenii nu-L cunosc 
personal pe Domnul şi nu ştiu cum au loc aceste lucruri. 

„Acolo unde inima este consacrată Lui.” Cât din inimă? (Audienţa: „Toată.”) Este consacrată? (Audienţa: 
„Da domnule!”) Toată inima este consacrată? S-a dus cu totul? Ar putea spune cineva: „Eu mi-am consacrat 
tot cea ce cunosc.” Acum faceţi şi celălalt pas, şi consacraţi tot ceea ce nu vă este cunoscut. 

Prezbiterul O.S. Ferren: Când cineva face aceasta, este sărac şi nenorocit? 
Prezbiterul Jones: Da! 
Prezbiterul Ferren: Şi gol şi orb? 
Prezbiterul Jones: Da!  
Prezbiterul Ferren: Şi nu ştie că este aşa?  
Prezbiterul Jones.: Da, sigur că aşa este! Dar, mulţumim Domnului, El are bogăţiile care strălucesc în tot 

Universul. S-ar putea spune: „Nu pot să înţeleg aşa ceva.” Nici eu nu pot să înţeleg, dar ştiu că este o realitate. 
De aceea, fraţilor, să reţinem aceasta de la bun început, şi să nu uităm niciodată, deoarece cu cât veţi 

înainta, cu atât mai mult veţi vedea că este o realitate: că atunci când primim Evanghelia lui Isus Hristos exact 
aşa cum este, vom găsi la fiecare pas şi în fiecare fază a ei taina lui Dumnezeu. În orice moment şi la fiecare 
pas se poate ivi un loc şi o situaţie pe care nimeni nu le poate lămuri decât Dumnezeu, şi tot ce veţi putea face 
este să credeţi că Dumnezeu este acolo. Aşa este, şi veţi cunoaşte realitatea acestui fapt, şi-L veţi lăsa pe El să 
meargă înainte şi să lămurească totul. Va fi nevoie de o veşnicie pentru aceasta. Noi putem să fim fericiţi că 
avem o veşnicie în faţa noastră în care El să ne lămurească totul. Eu sunt fericit pentru că am o veşnicie în 
care să trăiesc, şi nu sunt nemulţumit dacă nu înţeleg cutare sau cutare lucru. Nu! Să ne ferească Dumnezeu 
ca noi să respingem viaţa veşnică pentru că nu înţelegem tot ceea ce înţelege Dumnezeu. Dar, ah! acesta este 
din nou acelaşi spirit pe care îl are Satana dorinţa de a fi egal cu Dumnezeu şi de a nu supune nimic până când 
nu înţelegi totul. Lăsaţi să fie îndepărtată această minte! Şi haideţi să-L credem pe Domnul şi să-L lăsăm să ne 
lămurească totul la momentul potrivit! 

Este inima voastră consacrată Lui? Din nou gândul amintit cu puţin timp înainte. Mulţi spun: „Eu mi-am 
predat Domnului tot ceea ce mi-este cunoscut.” Aceasta nu este suficient. Voi trebuie să-I predaţi Lui tot ceea 
ce vă este cunoscut şi tot ce nu vă este cunoscut. Deoarece dacă Îi predau doar ceea ce cunosc, mai există încă 
o mulţime de lucruri pe care nu le cunosc; o mulţime de situaţii în care mă voi confrunta cu mine însumi; vor 
veni o mulţime de lucruri care vor avea ceva ce va fi foarte atrăgător şi de dorit pentru mine; iar dacă eu nu 
am predat totul, atunci ce se va întâmpla? Va avea loc o luptă, dacă să predau acel lucru sau nu! În acest fel, 
eu sunt ţinut în mod constant în tensiune spre a şti dacă sunt predat Domnului sau nu! Domnul doreşte să ieşiţi 
din această stare de tensiune, şi să rămâneţi în afara ei. Predaţi-I tot ce cunoaşteţi şi ce nu cunoaşteţi. Daţi-I 
totul Lui, fără nici o rezervă nici pentru acum şi pentru niciodată, şi atunci nu vă va mai fi teamă de nimic; vă 
va fi indiferent dacă vă veţi prăbuşi în fundul mării în următoarele minute. Totul este predat, voi sunteţi în 
mâinile Sale; şi apoi aveţi, acel om care face aceasta are ceva ce nu a mai avut niciodată mai înainte, şi are 
ceva ce nu poate primi până când nu face această predare. 

„Sentimentele noastre fixate în El.” Sunt sentimentele voastre fixate în El, astfel ca El să fie mai întâi de 
toate? Astfel ca El să aibă întâietate în orice? Astfel ca nimic să nu-I ia locul niciunde şi nicicând? Sunt 
sentimentele voastre aşa? Când un om face aceasta, el are ceva; are cu adevărat şi el o ştie. Ar spune cineva: 
„Nu trebuie să se îngrijească omul de nevasta sa şi de copiii săi?” Dar şi pe ei de asemenea acel om i-a predat 
Domnului, şi nu poate Domnul să se îngrijească de ei mult mai bine decât se poate îngriji omul fără a-i preda 
Domnului? Ei sunt de asemenea predaţi, şi în loc ca situaţia să fie următoarea: dacă sentimentele mele sunt 
concentrate asupra Lui atunci ele sunt severe faţă de cei apropiaţi mie, dimpotrivă este altfel: atunci când 
sentimentele mele sunt fixate în El, sunt concentrate asupra Lui, ele sunt intensificate şi adâncite şi slăvite faţă 
de cei ce sunt în legătură strânsă cu mine. Oamenii pierd totul atunci când cred că a-ţi fixa sentimentele în 
Dumnezeu înseamnă a te separa de cei dragi de pe pământ, când de fapt acesta este singurul fel în care ei pot 
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iubi cu adevărat pe cei pe care doar cred că-i iubesc. 
Acum, este aşa? Este voinţa supusă lui Dumnezeu? Este inima consacrată Lui, astfel încât sentimentele să 

fie concentrate asupra Lui? Este aşa, astfel încât să puteţi sta în faţa lui Dumnezeu şi să-I mulţumiţi că este 
aşa? Nu vă cer să vă ridicaţi aici în adunare şi să spuneţi că este aşa, ci să spuneţi mereu Domnului că este 
aşa. Oamenii sunt gata să se ridice în adunare şi să spună lucruri pe care nu le vor spune Domnului. Spuneţi-le 
Domnului! Spuneţi-I că voinţa voastră este dată în întregime Lui. Supuneţi-I totul fără nici un pic de reţinere 
nici acum şi niciodată, şi spuneţi-I că inima voastră Îi este consacrată Lui, pentru că nu este bună de nimic şi 
aveţi nevoie de inima Lui în locul inimii voastre, iar după aceea sentimentele voastre vor fi concentrate asupra 
Lui, şi aşa vor rămâne. Spuneţi-I aceasta tot timpul, în fiecare zi; spuneţi-I oriunde vă aflaţi. Trăiţi cu El, 
fraţilor, trăiţi cu El, trăiţi cu El, aceasta vrea Domnul. Pentru că El este înviat dintre cei morţi, iar noi suntem 
înviaţi împreună cu El spre a trăi împreună cu El. Romani 6:8. Prezenţa Sa personală trebuie să fie cu noi. 
Aceasta face solia către Laodiceea pentru noi; aduce prezenţa lui Hristos ca să trăiască în noi. 

Aceasta numai voi o puteţi face pentru voi înşivă, şi nimeni altcineva nu o poate face în locul vostru. 
Fraţilor, să facem aceasta! Să intrăm în această stare! Când un om este în această stare, el doar aşteaptă 
călăuzirea Domnului, aşteaptă pe Domnul. Când Domnul este gata să reverse Spiritul Său cel Sfânt, în acel 
om nu mai este nimic care să-L împiedice. Dacă în el este ceva ce el nu cunoaşte, oh, acel ceva a fost predat de 
mult. Se poate să-i fie la fel de drag ca lumina ochilor, dar el a renunţat de mult la acel ceva. Acel ceva s-a 
dus, slavă Domnului; şi astfel nu mai este nimic între voi şi El, iar El poate revărsa Spiritul Său oricând 
doreşte. În această stare doreşte El ca noi să fim la această Conferinţă, aşteptând ca El să ne dea învăţătura 
neprihănirii în de acord cu neprihănirea. 

Cât de mult din Hristos trebuie să avem? Atunci când prezenţa personală a lui Hristos vine la noi, El va fi 
mai aproape de noi decât dacă ar veni în trup aici la întâlnire împreună cu noi în fiecare zi. Aşa este? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Aceasta este Evanghelia, nu? Aceasta este neprihănirea lui Dumnezeu, care se 
primeşte prin credinţa lui Isus Hristos. Aceasta este Evanghelia, „pentru că în ea este neprihănirea lui 
Dumnezeu descoperită prin credinţă şi duce la credinţă.” Romani 1:17. Oh, nu! Prin credinţă şi duce la fapte! 
Neprihănirea lui Dumnezeu descoperită prin credinţă şi duce la fapte? „Neprihănirea lui Dumnezeu este 
descoperită prin credinţă şi duce la credinţă,” slavă Domnului! 

Prezenţa lui Hristos, prezenţa personală a lui Hristos, „Hristos în voi nădejdea slavei”, aceasta este 
Evanghelia, nu-i aşa? Priviţi aici: şi aici nu încape nici un pic de înţelegere greşită sau de nedumerire cu 
privire la credinţă şi fapte; gândiţi-vă la aceasta: Hristos a fost cândva în această lume, nu? (Audienţa: „Da 
domnule!”) El nu a făcut nimic de la Sine Însuşi. „De la Mine Însumi, nu pot face nimic.” Tatăl locuia în El. 
Tatăl făcea faptele. „Tatăl care locuieşte în Mine, face aceste lucrări.” Ioan 14:10. „Aşa cum Tatăl Meu M-a 
trimis, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” 

Aşa cum Dumnezeu era în Hristos, aşa trebuie să fie Hristos în noi. Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) 
Este Hristos Acelaşi ieri, azi şi în veci? (Audienţa: „Da domnule!”) Ce a făcut El când era pe pământ, în 
trupul nostru - El a avut trupul meu (carnea mea), a avut trupul vostru – ce a făcut în acest trup, când a fost 
aici pe pământ? El a făcut bine, a îngrijit de cei bolnavi, a simpatizat cu ei. „El suferinţele noastre le-a purtat 
şi durerile noastre le-a luat asupra Lui.” El a purtat suferinţele noastre. Împreuna Sa simţire cu cei bolnavi era 
atât de strânsă, încât atunci când mergea să le vorbească, El le pătrundea adânc simţămintele, şi efectiv le 
purta suferinţele. Ce va face El când va fi în trupul nostru acum? (Voce: „În acelaşi fel.”) Ce va face în trupul 
nostru? În trupul nostru acum? (Voce: „La fel ca atunci.”) 

Nu vedeţi, dar, că faptele se îngrijesc de ele însele în cel care are credinţă în Isus Hristos? Nu vorbesc 
despre credinţa satanică, ci de cel care are adevărata credinţă. Nu vedeţi ce pierd acei oameni care îşi au 
mintea preocupată cu fapte mai mult decât cu Hristos? Ei pierd chiar stimulentul şi puterea prin care pot face 
lucrurile bune, prin care pot înţelege şi vorbi celui bolnav într-un spirit bun, şi pot să-i viziteze pe cei săraci şi 
să le aducă veşti bune într-un spirit drept. Nu aţi văzut oameni care au lucrat pentru săraci şi bolnavi într-un 
fel care i-a făcut pe cei vizitaţi să se simtă mai rău decât dacă nu ar fi fost vizitaţi? Nu aceasta este lucrarea pe 
care o face Hristos. Nu aşa lucrează Hristos. Nu! Hristos să fie în voi! Şi când El va merge cu voi şi în voi, 
atunci mărturia ne spune că „şi de pe buzele celor lumeşti va fi smulsă declaraţia, 'Ei sunt ca Isus'.”  

Ce vrea El ca lumea să vadă în noi? (Audienţa: „Pe Hristos.”) El vrea ca lumea să vadă în vieţile noastre 
pe Isus Hristos, viaţa lui Hristos, Hristos în voi nădejdea slavei, şi ei vor cunoaşte aceasta, şi voi o veţi 
cunoaşte. Asiguraţi-vă că Hristos este în voi, şi Spiritul Domnului va convinge minţile de faptul că El este în 
voi. Dar dacă apărem noi în locul lui Hristos, noi suntem cei care vom fi văzuţi, şi lumea nu va vedea altceva 
decât pe noi. 

Fraţilor, este vreun motiv real ca cineva să înţeleagă greşit sau să aibă vreo piedică în a înţelege că 
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neprihănirea prin credinţă, îndreptăţirea prin credinţă poartă cu ea, în ea însăşi, virtutea vie a lui Dumnezeu de 
a lucra în felul lui Dumnezeu? Este vreun motiv pentru aceasta? Nu! Nici cel mai mic. Şi nu va exista 
niciodată pentru orice minte supusă lui Dumnezeu. Nu va exista pentru mintea care este cedată lui Dumnezeu, 
care vrea să aibă căile lui Dumnezeu, pe Hristos Începutul şi Sfârşitul, pe Hristos prin toate, în toate şi peste 
toate. Pentru că această minte ajunge să-L cunoască atât de bine pe Hristos, încât ştie că credinţa în Isus 
Hristos aduce prezenţă divină şi putere divină, virtute divină şi har divin, care vor lucra în aşa fel în cel care le 
primeşte, îl vor mişca în aşa fel încât cel care va avea cea mai multă credinţă va fi şi cel care va avea cele mai 
multe fapte. Pentru că acestea nu pot fi separate. Viaţa divină este în ele. Puterea divină şi cuvântul divin sunt 
în ele.  

Ar putea spune cineva: „Nu s-a luptat Pavel, şi nu ne-a spus Mântuitorul: 'Nevoiţi-vă să intraţi pe poarta 
cea strâmtă'?” Ba da! Şi Pavel ne spune cum s-a luptat. Deschideţi la Coloseni 1:25 şi mai departe: Evanghelia 
al cărei slujitor „am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc 
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.” 

Ce vrea Dumnezeu să ne facă cunoscut în acest timp? Vrea să ne facă cunoscut „care este bogăţia slavei 
tainei acesteia.” Şi bogăţia ei este mare, nu-i aşa? Cât de mari sunt bogăţiile slavei tainei lui Dumnezeu? Cât 
de mari? La fel de mari ca Dumnezeu. Atunci cum le putem cunoaşte altfel decât prin mintea lui Hristos, care 
ne este adusă de Spiritul Sfânt împreună cu prezenţa Lui? 

Apoi: „şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 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 Hristos Isus. Iată la ce 
lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.” 

Cum pot eu să mă lupt, dacă nu am nimic cu ce să lupt? „Fără Mine nu puteţi face”, cât? (Audienţa: 
„Nimic.”) Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) Atunci fără Hristos, aş vrea să ştiu cum puteţi lupta! Fără El 
ce fel de luptă duceţi? Gândiţi-vă la aceasta! „Fără Mine nu puteţi face nimic.” „Morţi în greşeli şi păcate.” 
Suntem aşa? Cum se poate lupta un om mort? „Pe când eram fără putere.” Romani 5:6. Eram noi fără putere? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Aşa este! Deci cum poate lupta un om care nu are putere? Nu vedeţi că este o 
pervertire complet satanică a ideii divine acea idee de a te lupta, şi a te strădui şi a-ţi consuma viaţa în 
încercarea de a ajunge la Hristos, pentru a obţine darul îndreptăţirii. Însă, acest dar este darul gratuit al lui 
Dumnezeu pentru orice om, şi orice om care îl primeşte, Îl primeşte pe Isus Hristos Însuşi cu adevărat. 
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Iar cel care se predă cu totul, se 
consacră cu totul şi obţine puterea lui Dumnezeu, Îl obţine pe Acel Mântuitor viu, căruia Îi este dată toată 
puterea în cer şi pe pământ; atunci are cu ce să se lupte; el are tăria pe care o poate folosi pentru realizarea 
unui scop bun; are puterea prin care poate face binele. 

Atunci unde este lupta? În a găsi pe Domnul, sau în a folosi puterea pe care o dă Domnul, pe care El o 
pune în noi? Care este lupta? (Audienţa: „A folosi puterea.”) Desigur! Atunci, să nu trecem de partea cea rea, 
ci să mergem pe calea dreaptă. 

„Mă lupt, după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.” Sau, după cum se spune în alt loc: 
„Dragostea lui Hristos ne constrânge.” 2Corinteni 5:14. Ne constrânge, ne împinge, ne conduce cu o forţă 
irezistibilă. Aceasta este ideea cuprinsă în cuvântul „mă lupt.” O altă traducere redă ca „agonizaţi” ca să 
intraţi pe poarta cea strâmtă. Şi sunt unii care realmente şi trupeşte agonizează şi se istovesc cu totul, făcând 
penitenţe, ca orice catolic, şi fac totul pentru a mişca pe Domnul, ca El să aibă milă de ei. Dar nu acesta este 
gândul cuprins aici. 

Este vorba de a agoniza; dar oricine cunoaşte cuvântul ştie că este împrumutat de la jocurile greceşti, din 
întrecerile greceşti. Unul care participa la jocuri era un „agonistes”. Ei începeau să alerge în cursă. Şi ce făcea 
alergătorul? Îşi încorda orice nerv pentru a câştiga cursa; orice facultate a fiinţei sale era consacrată ţintei din 
faţa lui, nu? (Audienţa: „Da domnule!”) Aceasta era lupta trupească, agonizarea. Despre felul acesta trupesc 
de a lupta vorbeşte Hristos? (Audienţa: „Nu!”) Dar despre ce fel? Despre cel spiritual. Desigur! Aplicând 
acest gând al exersării trupeşti, a încordării trupeşti a fiecărui nerv, în domeniul spiritual, ce reiese de aici? Nu 
înseamnă aceasta o predare totală a voinţei noastre lui Hristos, predarea inimii şi sentimentelor noastre Lui, 
fără nici o rezervă? Să nu fie nici o reţinere în predare; totul să fie consacrat Lui, orice fibră a fiinţei să fie 
devotată singurului scop şi slavei lui Dumnezeu. Nu este aşa? Deci puterea Lui este cea care ne mişcă, ne 
îndeamnă, nu vedeţi? Repet din nou, că în orice caz, cel care crede în Hristos cel mai deplin, va lucra cel mai 
mult pentru El. 

Să citim un pasaj, şi aceasta va fi cea mai bună încheiere pe care aş putea să o fac acestui subiect în 



 107

această seară. „Calea către Hristos” p. 79: „Inima care se odihneşte cel mai deplin în Hristos, va fi cea mai 
serioasă şi mai activă în a lucra pentru El.” Amin! (Audienţa: „Amin!”) Nu uitaţi aceasta! Să nu credeţi că 
omul care spune că se odihneşte în Hristos deplin, este un trândav fizic şi spiritual. Dacă el dă pe faţă 
trândăvie în viaţa sa, atunci nu se odihneşte în Hristos ci în el Însuşi. 

Nu domnilor! Inima care se odihneşte cel mai mult în Hristos, va fi cea mai serioasă şi mai activă în a lucra 
pentru El. Aceasta înseamnă adevărata credinţă. Aceasta este credinţa care ne va aduce revărsarea ploii târzii. 
Aceasta este credinţa care ne va aduce învăţătura neprihănirii în de acord cu neprihănirea, prezenţa vie a lui 
Isus Hristos, ca să ne pregătească pentru marea strigare şi pentru vestirea soliei îngerului al treilea în singurul 
fel în care poate fi vestită după această Conferinţă. 
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PREDICA NR. 14 
 
Am văzut manifestarea minţii fireşti, a minţii carnale, în două feluri: în păgânism şi în papalitate. Dar mai 

există încă un fel modern de manifestare. Este un fel de manifestare care a apărut în zilele noastre, o altă 
înşelăciune pe care o face autorul minţii fireşti, şi prin care el va amăgi o mulţime de oameni dacă ei nu au 
mintea care este în Hristos. A cui minte este mintea firească? (Audienţa: „A lui Satana.”) Cu ce se preocupă 
mintea firească? (Audienţa: „Cu ‚eu'-l.”) În Satana este egoism; şi în noi este egoism. Am văzut cum în 
păgânismul pur, gol, pe faţă, mintea firească pune „eu”-l în locul lui Dumnezeu, îl face egal cu Dumnezeu în 
teoria nemuririi sufletului. Apoi am văzut cum atunci când creştinismul a apărut în lume, aceeaşi minte 
firească a făcut o contrafacere a adevărului şi s-a mascat, aceeaşi minte firească, cu o formă de creştinism şi a 
numit-o pe aceasta îndreptăţire prin credinţă, când de fapt era în întregime îndreptăţire prin fapte; aceeaşi 
minte firească. Aceasta este papalitatea, taina nelegiuirii. 

Acum, în ultimele zile, s-a dezvoltat o altă lucrare a Satanei, în afara păgânismului aşa cum era el în 
esenţă, şi în afara papalităţii aşa cum este ea în esenţă, şi în manifestare. Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) 
În ce formă? În ce formă lucrează Satana în ultimele zile? (Audienţa: „Prin spiritism.”) Da; şi acesta înalţă 
„eu”-l. Dar va lucra spiritismul întotdeauna în numele Satanei? (Audienţa: „Nu!”) Cu cât mai mult ne 
apropiem de a doua venire a Mântuitorului, cu atât mai mult spiritismul Îl va mărturisi pe Hristos. Cine sunt 
cei care vor veni, mulţi, înainte ca să vină Mântuitorul? (Audienţa: „Hristoşi mincinoşi.”) Vor veni mulţi şi vor 
zice, „Eu sunt Hristos!”, iar în cele din urmă Satana personal va veni, în chipul lui Satana? (Audienţa: „Nu; 
dându-se drept Hristos.”) El vine dându-se drept Hristos, şi este primit ca Hristos. Aşa că poporul lui 
Dumnezeu trebuie să-L cunoască atât de bine pe Mântuitorul, încât nici o mărturisire a numelui lui Hristos să 
nu fie primită sau acceptată dacă nu este cea adevărată, cea originală. Dar când creştinismul fals se prezintă în 
faţa lumii, când apar tot felul de Hristoşi mincinoşi, care este singura cale de a fi în siguranţă? Cum poate 
cineva să ştie că aceştia sunt falşi? Doar prin Cel care este adevărat. Doar având însăşi mintea Lui.  

Aş vrea să vă citesc exprimarea acestei ultime faze a minţii fireşti. Le-am citit pe celelalte două; am citit 
exprimarea păgână şi cea papală. Acum când o citim şi pe ultima, vom avea toate cele trei stadii: vom avea în 
faţa noastră balaurul, fiara şi proorocul mincinos. Şi apoi nu va mai fi nici urmă de scuză pentru nici unul 
dintre noi, pentru a lua vreo altă poziţie decât a primi ceea ce este în mod clar doar însăşi mintea lui Isus 
Hristos şi neprihănirea lui Dumnezeu în de acord cu ideea Lui de neprihănire. Va fi vreo scuză? Nu va fi nici o 
scuză! Când vedem în faţa noastră exprimarea directă a căii false în toate cele trei forme ale sale, atunci, chiar 
dacă nu suntem în stare să înţelegem sau să o vedem pe cea adevărată, vom recunoaşte că acea este falsă şi o 
vom părăsi, şi vom apuca pe cealaltă fie că o vedem sau nu! Să nu părăsim noi pe diavolul pe care-l vedem, şi 
să nu acceptăm noi pe Domnul pe care nu-L putem vedea aşa cum am vrea să-L vedem? Ce doriţi mai 
degrabă? Eu aş vrea mai bine să iau pe Domnul cu ochii mei închişi, decât pe diavol cu ochii mei deschişi.  

Iată o publicaţie lunară. Voi citi un pasaj sau două din ea. Aici este un fel de ghid pentru săptămână, o 
exersare pentru fiecare zi din săptămână.  

„Joia să fie ziua în care să vă declaraţi credinţa.” 
Observaţi ce este credinţa! 
„Spuneţi: 'Cred că Dumnezeu lucrează acum cu mine şi prin mine şi în mine şi pentru mine!'; spuneţi 

aceasta cu o certitudine deplină, pentru că este adevărat. Vinerea fiţi curajoşi şi tari şi plini de putere; biruiţi 
toate obstacolele prin cuvântul vostru; spuneţi: 'Pot să fac toate lucrurile prin Hristos care mă întăreşte'; 
spuneţi aceasta cu toată puterea fiinţei voastre, şi vă spun că puteţi face orice vreţi să faceţi, chiar şi să faceţi 
minuni.”  

Aceasta este o minciună: puteţi să vedeţi cu toţii că este o minciună. Citesc îndrumarea pentru 
miercuri:”Miercurea folosiţi afirmaţiile; nu doar afirmaţiile ştiinţei, ci afirmaţi toate lucrurile bune în voi 
înşivă.”  

(Voce din adunare: „Aceasta dovedeşte că este o minciună.”)  
Nu spun ei că Dumnezeu lucrează în mine, cu mine, pentru mine, şi prin mine? Când noi am venit la Isus şi 

am primit neprihănirea Lui şi bunătatea Lui, putem afirma că noi suntem buni? (Audienţa: „Nu!”) Care este 
motivul? (Audienţa: „Bunătatea este în Hristos, nu în noi.”) Sunteţi gata să admiteţi că atunci când aţi găsit pe 
Isus şi toată bogăţia, onoarea, puterea şi comorile care sunt în El, chiar şi atunci nu ne putem lăuda că suntem 
buni? Sunteţi gata să admiteţi aceasta? Sunteţi gata? (Voce: „Da!”) Sunteţi gata? (Voce: „Da!”) Bine. Aceasta 
nu este totul. Citesc mai departe: „Afirmaţi toate lucrurile bune din voi înşivă. Apreciaţi-vă pentru că sunteţi 
atât de buni şi iubitori, şi că sunteţi atât de oneşti în intenţiile voastre de a sluji binele; apreciaţi-vă pentru că 
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sunteţi atât de statornici în aceste intenţii; apreciaţi-vă pentru că sunteţi atât de puternici şi sănătoşi.” 
Da, probabil apreciaţi-vă pentru că trăiţi atât de strict reforma sanitară încât aveţi o sănătate bună. Voi aţi 

făcut aceasta? Apreciaţi-vă pentru aceasta! 
„Apreciaţi-vă pentru că aveţi o dispoziţie atât de caritabilă.”  
Voi puteţi face aceasta? (Audienţa: „Nu!”) Nu puteţi face aceasta când păcatele voastre sunt iertate, şi 

sunteţi eliberaţi de ele prin puterea lui Hristos? Nu vă puteţi aprecia atunci pentru dispoziţia voastră caritabilă 
pe care o aveţi, ca unul care este bun? (Audienţa: „Nu!”) Citesc mai mult: „Apreciaţi-vă pentru că vedeţi doar 
binele din oricine şi din orice lucru al acestei lumi. Apreciaţi-vă pentru orice lucru bun pe care îl vedeţi în voi, 
şi pentru orice lucru bun pe care doriţi să-l vedeţi în voi... Trebuie să vă apreciaţi pentru trăsăturile bune care 
sunt în voi pentru ca ele să se întărească, şi să vă apreciaţi pentru trăsăturile bune care lipsesc pentru a le sili 
să apară, întrucât ştiţi că rodul buzelor voastre va fi creat pentru voi.”  

Aceasta este ceea ce se numeşte „Ştiinţa creştină.” Puteţi citi titlul (ridicând cartea). Un frate mi-a înmânat 
o copie a acestei cărţi într-una din zile. Titlul este „Ştiinţa creştină,” iar pe copertă este un citat din Scriptură: 
„Cuvintele Mele nu vor trece.” Fraţilor, nu este timpul să începem să credem Scripturile şi „Mărturiile”? Nu 
este timpul să avem mintea lui Hristos? (Audienţa: „Amin!”) Să avem mintea care va mărturisi că este 
adevărată această mărturie care a displăcut multor fraţi ori de câte ori a fost citită. Să o citim din nou, şi să 
vedem dacă veţi spune că este adevărată, dacă o veţi crede sau nu! Este timpul să fie crezută. Mărturia Nr. 31 
p. 44: „Sunteţi în Hristos? Nu sunteţi dacă nu vă recunoaşteţi ca fiind supuşi greşelii, neajutoraţi, păcătoşi 
condamnaţi.”  

Nu sunteţi în Hristos dacă nu vă recunoaşteţi ca fiind aşa. Este adevărat? (Audienţa: „Da domnule!”) 
Sunteţi gata să rămâneţi pe această poziţie, fie că înţelegeţi cum este aceasta sau nu? (Audienţa: „Da 
domnule!”) Veţi rămâne pe această poziţie în faţa păgânismului, a papalităţii şi spiritismului, în toate fazele 
lor? Aş vrea să ştiu de ce n-ar fi timpul ca voi şi cu mine să avem mintea care nu va spune „Amin!” unor astfel 
de materiale de felul celor pe care le-am citit din această ştiinţă anti-creştină? Citesc mai departe din 
„Mărturie”: „Sunteţi în Hristos? Nu sunteţi dacă nu vă recunoaşteţi ca fiind supuşi greşelii, neajutoraţi, 
păcătoşi condamnaţi. Nu sunteţi dacă vă înălţaţi şi vă slăviţi 'eu'-l.” 

Astfel, deşi aceşti oameni citează cuvintele lui Hristos, totul este o contrafacere. Ştiţi că „Mărturii” vol. 4 
ne spune că atunci când Satana vine cu cuvintele pline de har pe care le-a rostit Hristos, el le va spune cu un 
ton foarte asemănător, şi-i va amăgi pe cei care nu au mintea lui Hristos. Fraţilor, nu există salvare pentru noi, 
nu există siguranţă pentru noi, nu există remediu pentru noi, decât în a avea mintea lui Hristos.  

Şi aceasta este necesară în toate lucrările noastre. Nu este nevoie de ea numai pentru predicatori. Este 
nevoie pentru oricine. Nu vă aduceţi aminte că într-una din zile Dr. Kellog ne-a vorbit despre lucrarea 
medicală misionară, şi ne-a spus că dânsul vedea, şi a văzut de un timp îndelungat lipsa pe care o are sistemul 
medical în a atinge şi a despovăra mintea? Nu vă aduceţi aminte că el ne-a spus cum a sesizat această lipsă în 
toată practica medicală? El şi-a dat seama din practică de faptul că există un deficit în sistemul medical, şi că 
nu există nimic care să atingă şi să despovăreze mintea şi să o elibereze din boala sufletului, pentru ca trupul 
să poată înainta în vindecare prin tratamentul pe care îl prescrie medicul.  

Fraţilor, nu a venit Hristos tocmai în ajutorul acestei lipse care este în întregul sistem medical, prin 
sistemul Său medical pe care ni l-a dat prin Spiritul Său? Prin mintea lui Hristos pentru asistenta medicală, 
pentru medic, pentru ca ei să o ducă celor aflaţi în durere şi bolnavi, celor suferinzi, şi celor aflaţi în pragul 
morţii, astfel ca cei suferinzi să-şi îndrepte mintea asupra lui Isus Hristos, ca ei să primească mintea Lui în 
locul „eu”-lui. Apoi pacientul, fiind adus într-o stare de pace, medicul poate căuta să trateze trupul, iar 
vindecarea va decurge bine, în timp ce pacientul se bucură de binecuvântarea şi pacea lui Isus Hristos şi a 
minţii pe care o dă El. Nu vedeţi cum că este nevoie de această minte în toate lucrările voastre şi oriunde? 
Acest punct de vedere nu este nou pentru nici un doctor. Dar pentru că ni s-a vorbit despre deficitul existent în 
sistemul medical, am dorit să vedeţi cum mintea lui Hristos va rezolva această problemă. Citesc mai departe 
din „Mărturii”: „Nu sunteţi în Hristos, dacă înălţaţi şi slăviţi 'eu'-l.”  

Atenţie!: „Dacă există ceva bun în voi, aceasta se datorează în întregime îndurării Mântuitorului milostiv.”  
Reţineţi!: „Naşterea voastră, reputaţia voastră, bogăţia voastră, talentele voastre, virtuţile, pietatea, 

caritatea voastră, sau orice altceva aflat în voi sau în legătură cu voi, nu vor forma o legătura de unire între 
sufletul vostru şi Hristos.”  

Este aşa? (Audienţa: „Da domnule!”)  
Prezbiterul Underwood: „Mai citiţi o dată, vă rog.” 
„Naşterea voastră, reputaţia voastră, bogăţia voastră, talentele voastre, virtuţile, pietatea, caritatea voastră, 

sau orice altceva aflat în voi sau în legătură cu voi (chiar faptele voastre bune), nu vor forma o legătură de 
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unire între sufletul vostru şi Hristos. Legătura voastră cu biserica, felul în care fraţii voştri vă privesc, nu sunt 
de nici o valoare dacă nu credeţi în Hristos.”  

Reţineţi următorul text: „Nu este destul să credeţi despre El: ci trebuie să credeţi în El.” 
„În El.” Ce înseamnă aceasta?  
„Voi trebuie să vă sprijiniţi în întregime pe harul Său mântuitor.”  
Acesta este creştinism! Aceasta este mintea lui Hristos! Nu este nimic diavolesc în ea şi nici nu poate fi. 

Veţi găsi acelaşi lucru şi în „Calea către Hristos”, fără a fi declarat exact în acelaşi mod. Voi citi un pasaj sau 
două din „Calea către Hristos,” începând de la p. 67 şi până la p. 71: „Condiţia dobândirii vieţii veşnice este 
astăzi exact aceeaşi care a fost din totdeauna, aceeaşi care a fost în grădina Edenului mai înainte de căderea 
primilor noştri părinţi: o perfectă ascultare de Legea lui Dumnezeu, o desăvârşită neprihănire.”  

Iar dacă voi şi cu mine nu vom avea aceasta, nu vom avea niciodată viaţa veşnică. Nu o putem avea nici 
acum şi nici altădată. Dacă voi şi eu nu avem „o perfectă ascultare de Legea lui Dumnezeu,” de la prima 
respiraţie a noastră şi până la ultima, viaţa veşnică nu poate rămâne cu noi. Dar dacă noi avem „o perfectă 
ascultare de Legea lui Dumnezeu”, atunci viaţa veşnică este a noastră chiar în acel moment. Dar această 
„perfectă ascultare” trebuie să se întindă de la prima mea respiraţie şi până la respiraţia aceasta de acum, din 
această seară, şi trebuie să se întindă până la ultima respiraţie pe care o voi avea, chiar dacă aceasta ar fi peste 
zeci de mii de ani, în nesfârşitul veşniciei. Nu vă întreb dacă înţelegeţi fraţilor, credeţi aceasta şi apoi o veţi 
înţelege. „Nu contrazice aceasta ceea ce a predicat mai înainte?” Nu contrazice ceea ce am predicat; este ceea 
ce am predicat tot timpul, şi ceea ce predică oricine care predică Evanghelia. 

„Condiţia dobândirii vieţii veşnice este astăzi exact aceeaşi care a fost din totdeauna, aceeaşi care a fost în 
grădina Edenului mai înainte de căderea primilor noştri părinţi: o perfectă ascultare de Legea lui Dumnezeu, o 
desăvârşită neprihănire. Dacă viaţa veşnică ar fi acordată în alte condiţii, care să ceară păcătosului mai puţin 
decât aceasta, atunci fericirea întregului Univers ar fi în primejdie. ... Noi nu avem o neprihănire a noastră, cu 
care să facem faţă, să răspundem cerinţelor Legii lui Dumnezeu.”  

Aşa este! Atunci, cum am putea vreodată să avem viaţa veşnică? (Audienţa: „Prin Hristos.”) Ah! „Darul 
fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” Dar noi trebuie să primim „o 
desăvârşită neprihănire” mai înainte de a putea avea acest dar, nu vedeţi aceasta? De aceea Domnul vine şi ne 
spune: „Aici, în Hristos, există o desăvârşită neprihănire; aici există o perfectă ascultare de Legea lui 
Dumnezeu de la naştere până la mormânt; ia-o, şi aceasta va împlini pe deplin cerinţele prin care doar se poate 
ca oricine să aibă viaţa veşnică.”  

Foarte bine! Vă bucuraţi pentru aceasta? (Audienţa: „Da domnule!”) Eu mă bucur atât de mult, şi nu ştiu 
ce altceva aş putea face decât să mă bucur. Oh, El vrea ca eu să am viaţa veşnică. Eu nu am nimic care să o 
merite; eu nu am nimic care să îndeplinească acea condiţie numai prin care poate fi acordată viaţa veşnică. Tot 
ce am eu ar ruina Universul dacă Domnul mi-ar acorda viaţa veşnică în baza a ceea ce am eu. Dar El nu poate 
face aceasta; El vrea atât de mult ca eu să am viaţa veşnică încât a murit ca eu să o pot avea. (Audienţa: 
„Amin!”) Şi apoi, ca un Dumnezeu care este dragoste, aşa cum şi este, vine şi ne spune: „Aici, în Hristos, 
există perfectă ascultare de la prima voastră respiraţie până la ultima; luaţi-L pe El şi neprihănirea Lui, iar 
apoi veţi avea şi viaţa veşnică.” Aceasta este condiţia. Da! Da! Da domnilor!  

„Noi nu avem o neprihănire a noastră cu care să facem faţă, să răspundem cerinţelor Legii lui Dumnezeu. 
Dar Domnul Hristos a găsit o cale de scăpare pentru noi.”  

Mulţumim Domnului!  
„El a trăit pe pământ în mijlocul încercărilor şi ispitelor, aşa cum trebuie să trăim şi noi. El a trăit o viaţă 

fără păcat. A murit pentru noi şi acum El se oferă să ia păcatele noastre şi să ne dea în schimb neprihănirea 
Sa.”  

Ce tranzacţie! Ce tranzacţie! Fraţilor, nu este îngrozitor ca oamenii să ezite atât de mult şi să zăbovească 
până când să-şi predea totul şi să facă acest schimb binecuvântat? Nu este îngrozitor?  

„Dacă ne predăm Lui şi-L primim ca Mântuitor personal, atunci, aşa păcătoasă cum ar fi viaţa noastră, noi 
suntem socotiţi neprihăniţi, pentru El şi prin El. Caracterul Domnului Hristos este pus atunci în locul 
caracterului nostru, şi suntem primiţi înaintea lui Dumnezeu, ca şi cum n-am fi păcătuit niciodată.”  

Da fraţilor, când noi facem aceasta, vom sta înaintea lui Dumnezeu ca şi cum nu am fi făcut nici un păcat 
în această lume, ca şi cum am fi fost îngeri din totdeauna. Fraţilor, Dumnezeu este bun! El este bun! Oh, 
Mântuitorul nostru este un Mântuitor minunat! (Audienţa: „Amin!”) Fraţilor, aşa este! Să Îl lăsăm să Îşi 
împlinească voia Sa! 

„Mai mult decât atât…”; ar putea fi ceva mai mult decât atât? Iată că Domnul aşa spune: „Mai mult decât 
atât, Domnul Hristos ne schimbă inima. El locuieşte prin credinţă în inima noastră.”  
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Aceasta este binecuvântarea! Ce bine mi-ar aduce viaţa veşnică dacă rămân cu inima mea? El nu se opreşte 
aici, ci schimbă inima.  

„Noi trebuie să păstrăm această legătură cu Hristos prin credinţă şi printr-o continuă consacrare a voinţei 
noastre Lui…” Acesta este gândul pe care l-am studiat în seara trecută; şi este de fapt aceeaşi lecţie.  

„… şi atâta vreme cât facem acest lucru, El va lucra în noi şi voinţa şi înfăptuirea după buna Sa plăcere. 
Astfel că putem spune; Dumnezeu ne-a dat permisiunea să spunem, El ne-a zis că putem spune: ‚Viaţa pe care 
o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
mine.’ Galateni 2:20. De aceea spunea Domnul Hristos ucenicilor Săi: ‚Fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Spiritul 
Tatălui vostru va vorbi în voi.’ Matei 10:20. Atunci, având pe Hristos lucrând în noi, vom da pe faţă acelaşi 
spirit şi vom face aceleaşi fapte…” 

Nu veţi putea face altfel. Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci. El este Acelaşi aici în trupul nostru acum, 
la fel cum a fost când era pe pământ în trup.  

„… aceleaşi fapte ale neprihănirii şi ascultării. Aşadar, noi nu avem nimic în noi înşine cu care să ne 
mândrim.”  

Slavă Domnului! Nu începeţi să vă mândriţi cu voi înşivă şi în voi înşivă, zicând: „Sunt bogat, m-am 
îmbogăţit; acum sunt înţelept; acum sunt în regulă.” Nu! Omul care va spune aşa ceva într-un astfel de timp 
ca acesta, nu este cea mai rea creatură din Univers? Ce ar putea fi mai rău decât atât? Pe când el a fost cu 
totul pierdut, neajutorat şi neputincios, el a mărturisit aceasta şi a recunoscut că este aşa, iar apoi Domnul a 
avut o astfel de milă minunată de el încât i-a dat tot ceea ce avea în Univers, şi după aceea omul să se ridice şi 
să înceapă să se mândrească cu cât de bun este el, şi cu cât de mare este el? Ce ofensă mai mare ar putea 
aduce bunătăţii lui Dumnezeu? Nu, fraţilor! „Cine se laudă să se laude în Domnul.” (Audienţa: „Amin!”) Aşa 
să facem!  

„Aşadar, noi nu avem nimic în noi înşine cu care să ne mândrim. Nu avem nici un motiv pentru înălţarea de 
sine.”  

Omul care Îl primeşte pe Isus aşa cum este, va fi umil întotdeauna. A primi pe Hristos prin credinţă, 
aceasta face pe om smerit. Dar dacă nu Îl primeşte prin credinţă, ci Îl câştigă, desigur că are cu ce să se laude.  

„Singura noastră nădejde este în neprihănirea lui Hristos ce ne este atribuită şi în…” 
Ce credeţi? 
„Singura noastră nădejde este în neprihănirea lui Hristos ce ne este atribuită şi în cea scrisă prin Spiritul 

Său lucrând în şi prin noi.” 
Singura noastră nădejde este neprihănirea lui Hristos atribuită nouă, şi această neprihănire scrisă în noi 

prin Spiritul Sfânt în lucrările noastre. Următorul paragraf vorbeşte despre credinţa satanică şi despre ce este 
credinţa veritabilă, ceea ce am studiat şi în lecţiile anterioare. Este acelaşi subiect. La p. 71: „Cu cât ne 
apropiem mai mult de Hristos, cu atât ne vom recunoaşte mai mult păcătoşenia noastră, căci atunci vom avea 
o viziune mai clară, iar imperfecţiunile noastre vor apărea mai mari şi în vădit contrast cu desăvârşirea Sa. 
Aceasta este dovada faptului că amăgirile lui Satana şi-au pierdut puterea.”  

Aşadar, care este starea omului care începe să creadă despre sine că este bun şi să se îngâmfe? Este prins 
de amăgirea Satanei. Chiar dacă el a trăit cu Domnul timp de cincisprezece sau douăzeci de ani, dacă acum 
începe să creadă că s-a făcut mai bun, care este starea acelui om? Este amăgit de Satana. Se află sub o 
înşelăciune satanică. Acesta este adevărul. Să ne gândim la omul care a trăit împreună cu Hristos timp de 
treizeci de ani. La începutul experienţei sale cu Hristos, în primii ani ai vieţii sale cu Hristos, el a spus: „Sunt 
răstignit împreună cu Hristos; şi totuşi trăiesc: totuşi nu eu, ci Hristos trăieşte în mine; iar viaţa pe care o 
trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
mine.” Iar aproape la treizeci de ani după aceasta, aproape de încheierea vieţii sale, el spune următoarele: „O, 
adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: 'Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe 
cei păcătoşi, dintre care cel dintâi…' am fost eu?” (Audienţa: „Sunt eu.”) Nu, „am fost eu.” (Audienţa: „Nu, 
‚sunt eu.’”) Oh, nu! Când el era Saul din Tars, şi-i persecuta pe sfinţi, atunci el a fost cel dintâi dintre cei 
păcătoşi. (Audienţa: Nu, „sunt eu”.) Amin! Aşa este!  

„Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.” Când? 
(Audienţa: „Acum.”) După ce a trăit timp de treizeci de ani împreună cu Hristos? (Audienţa: „Da domnule!”) 
Da! „Cel dintâi sunt eu.” Oh, el a avut o astfel de viziune a Domnului Isus, a sfinţeniei Sale, a purităţii Lui 
desăvârşite, încât atunci când s-a privit pe sine, şi-a dat seama că, despărţit de Hristos, el era cel mai rău 
dintre toţi oamenii. Acesta este creştinismul. Aceasta este mintea lui Hristos. Cealaltă este mintea Satanei. Aşa 
dar: „Aceasta este dovada faptului că amăgirile lui Satana şi-au pierdut puterea, şi că influenţa dătătoare de 
viaţă a Spiritului lui Dumnezeu lucrează în noi. Nu poate fi o iubire profundă pentru Domnul Hristos în inima 
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care nu-şi dă seama de propria ei păcătoşenie. Fiinţa care este transformată prin harul lui Hristos va admira 
caracterul Său divin, dar dacă nu vom ajunge să ne vedem diformitatea noastră morală, aceasta este o dovadă 
de netăgăduit că n-am ajuns să vedem frumuseţea şi desăvârşirea caracterului Domnului Hristos.”  

Acesta este creştinismul, fraţilor! Să studiem Biblia, şi să luăm totul aşa cum spune ea. Ce spuneţi? 
Fraţilor, suntem într-o poziţie înfricoşătoare aici la această Conferinţă, la această întâlnire. Este chiar 
îngrozitor! Am mai spus-o odată înainte, dar în seara aceasta îmi dau seama de lucrul acesta cu o convingere 
mult mai puternică decât atunci. Şi nu pot să o schimb cu nimic, fraţilor. Nu pot să o schimb. Noi suntem aici 
într-o poziţie înfricoşătoare. Nici unul dintre noi nu visează vreodată ce destine înfricoşătoare vor atârna 
asupra noastră în zilele care vor veni. (Prezbiterul Olsen: „Aşa este.”) Aşa este. Fraţilor, cu cât se scurg zilele, 
este seriozitatea noastră mai profundă în a-L căuta pe Dumnezeu? Este? Este? Sau mai degrabă începe să se 
stingă?  

Când am început întâlnirile, primele lecţii erau proaspete, erau noi; au adus adevărul aşa ca să-l putem 
vedea puternic, lămurit, pozitiv, astfel că aceste lecţii au avut un efect. Inimile au fost mişcate, după cum 
spune Scriptura, aşa „cum pomii din pădure sunt mişcaţi de vânt.”  

Dar fraţilor, s-a domolit adierea? Cum suntem acum? Dacă impresiile noastre, simţământul nevoii noastre, 
seriozitatea noastră nu sunt mai profunde cu cât aceste întâlniri înaintează, atunci ceva nu este în regulă cu 
fiecare dintre noi. Nu vorbesc numai despre noi ca întreagă clasă la modul general; singurul fel în care putem 
rezolva probleme generale este prin a-şi rezolva fiecare problema; dacă eu nu fac aceasta, dacă voi nu faceţi 
aceasta, atunci este de rău. 

Şi acum, un alt gând. Am fost constrânşi, de Spiritul lui Dumnezeu, am fost constrânşi să privim la acele 
lucrări ale minţii fireşti, la rodul ei pentru om, şi la modul în care va amăgi pe om pe orice cale: prin 
păgânism, papalitate, şi chipul papalităţii; balaurul, fiara şi proorocul mincinos; le-am văzut pe acestea, şi 
Domnul ne-a dat o lecţie. Acum, pentru că le-am văzut fraţilor, să renunţăm fiecare dintre noi la toate acestea, 
şi să lăsăm ca sufletul nostru să fie ca şi un copilaş gata să primească ceea ce are Dumnezeu ca să ne dea. 
(Audienţa: „Amin!”) Lăsaţi ca lucrarea de cercetare a inimii să înainteze, la fel şi mărturisirea păcatului. Nu 
ne-a spus Isus: „Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!”? „Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!” Ce înseamnă 
acest „dar”? „Aşadar”, „de aceea”, „pentru acest motiv”, „pentru aceste motive”. Să vedem ce spune înainte 
de aceasta. „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă 
eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: 'Sunt bogat, m-am îmbogăţit, 
şi nu duc lipsă de nimic!', şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la 
Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea 
goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe 
care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!”  

Cât cuprinde acest „dar”? Tot pasajul? (Audienţa: „Da domnule!”) Primul lucru pe care îl spune este: „Ştiu 
faptele tale!”, iar ultimul: „Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te.” Sunteţi gata să vă pocăiţi de faptele voastre, 
acum? Sunteţi gata? Sunteţi gata să admiteţi că faptele voastre pe care voi le-aţi făcut nu sunt aşa de bune 
cum ar fi fost dacă le-ar fi făcut Isus Hristos, dacă ar fi fost aici El şi le-ar fi făcut în locul vostru? (Voce: 
„Da, de o mie de ori.”) Bine! Cât de bune sunt aceste fapte pe care le faceţi voi? Sunt desăvârşite? Sunt fapte 
neprihănite? „Orice nu este al credinţei este păcat”! (KJV) Există, sau au existat, fapte ale voastre care nu au 
fost ale credinţei care au avut „eu”-l în ele?  

Nu uitaţi acel veşmânt pe care trebuie să-l cumpărăm, acel veşmânt „ţesut în războiul de ţesutul cerului, 
fără nici un fir de origine omenească” în el. Deci, dacă noi am introdus un singur fir a cărui origine suntem noi 
în această viaţă pe care am mărturisit că o trăim în Hristos, atunci am denaturat veşmântul. Fraţilor, credeţi că 
noi am trăit în aceşti cincisprezece sau douăzeci de ani atât de perfect încât nu am introdus nici un singur fir 
de origine omenească în caracterul nostru, prin faptele noastre? (Audienţa: „Nu!”) Atunci ne putem pocăi 
pentru aceasta, putem? (Audienţa: „Da domnule!”) Doar vă atrag atenţia asupra acestui lucru, în această 
seară.  

Iar acum în cele câteva minute care ne-au mai rămas, să citim câteva pasaje din Scriptură. Isaia 59:6. 
După ce capitol urmează capitolul 59? (Audienţa: „După 58.”) Pentru ce timp ne vorbeşte Isaia 58? 
(Audienţa: „Pentru acum.”) Atunci Isaia 59 ne vorbeşte pentru timpul de acum şapte sute de ani înainte de 
Hristos, sau pentru acum? (Audienţa: „Pentru acum.”)  

„Pânzele lor nu slujesc la facerea hainelor, şi nu pot să se acopere cu lucrarea lor; căci lucrările lor sunt 
nişte lucrări nelegiuite, şi în mâinile lor sunt fapte de silnicie.”  

Ce încercau aceşti oameni să facă? Ce încercau aceşti oameni să facă cu faptele lor? (KJV) (Audienţa: „Să 
se acopere cu faptele lor.”) Atunci când El spune: „Nu pot să se acopere cu lucrarea lor!”, aceasta arată pe 
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faţă că ei încercau să se acopere cu faptele lor. Spune El adevărul? (Audienţa: „Da!) Atunci, când El ne spune 
că încercăm să ne acoperim cu faptele noastre, nu spune prin aceasta că noi în realitate, indiferent ce 
mărturisim, credem în neprihănirea sau îndreptăţirea prin fapte? (Audienţa: „Da domnule!”) Atunci nu este 
tocmai aceasta ceea ce spune solia către Laodiceea: „Ştiu faptele tale”? Şi ce fac faptele noastre pentru noi? 
Ne fac ticăloşi, nenorociţi, săraci, orbi şi goi. Ce doreşte Domnul ca noi să avem? „Haine albe, ca să te 
îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale.”  

Care este starea noastră? Voi ştiţi destul de bine că eforturile noastre pentru a rezolva această problemă nu 
au făcut prea mult. Fiecare a încercat să facă tot ce putea mai bine; şi ştiţi voi înşivă că acesta a fost cel mai 
descurajator lucru din lume pe care aţi încercat vreodată să-l faceţi. Ştiţi voi înşivă că efectiv v-aţi pus jos şi 
aţi plâns pentru că nu puteaţi face bine destul pentru a sta în faţa Judecăţii. (Voce: „Nu puteam face bine 
destul pentru a fi mulţumiţi noi înşine.”) Nu; noi singuri puteam să vedem goliciunea noastră atunci când 
încercam să facem tot ce puteam mai bine pentru a ne acoperi. Voi ştiţi că aşa este. Acum, fraţilor, Domnul 
spune că este aşa, nu? (Audienţa: „Da domnule!”) Nu a sosit timpul să spunem: „Doamne, aşa este”? Citez: 
„Nu pot să se acopere cu faptele lor; căci faptele lor sunt nişte fapte nelegiuite, şi în mâinile lor sunt fapte de 
silnicie.”  

Domnul vrea ca noi să fim acoperiţi; El vrea ca noi să fim acoperiţi, astfel încât să nu se vadă ruşinea 
goliciunii noastre. El vrea ca noi să avem neprihănirea Lui desăvârşită în de acord cu ideea Lui desăvârşită de 
neprihănire. El vrea ca noi să avem acel caracter care va sta în încercarea judecăţii fără nici o poticnire, sau 
întrebare, sau îndoială. Să primim aceasta de la El ca pe un dar gratuit, binecuvântat, după cum şi este.  

Fraţilor, dorinţa mea este ca în lecţia următoare să intrăm direct în Cuvântul cel drept al Scripturii, să 
vedem exact ceea ce ne spune, cum că putem să-L avem pe Isus Hristos şi toată neprihănirea Sa şi tot ceea ce 
are El, şi nimic să nu lipsească. Ce spuneţi? (Audienţa: „Amin!”)  
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PREDICA NR. 15 
 

Vom începe în această seară exact de unde am rămas în seara trecută, cu gândul care ne stătea în faţă, şi 
anume că vom începe să studiem acest subiect aşa cum este el în Biblie. Aş putea să-mi iau timp şi să-l citesc 
în întregime din „Mărturii” şi din „Calea către Hristos.” Aş putea să-l predic în întregime din aceste scrieri tot 
aşa de bine ca şi din Biblie. Dar există o problemă; fraţii vor fi atât de dispuşi să fie mulţumiţi cu ce citim din 
ele, şi nu vor merge la Biblie ca să-l găsească acolo. Pentru aceasta sunt date „Mărturiile” şi „Calea către 
Hristos”, adică să ne conducă să vedem că acest subiect este în Biblie şi să-l primim de acolo. Aşa că înadins 
voi evita aceste scrieri, nu pentru că ar fi ceva rău în a le folosi, dar noi avem nevoie, fraţilor, să-l primim din 
Biblie şi să ştim unde este în Biblie. Şi aceasta este voia Domnului după cum reiese din „Mărturii”. Să citim: 

„Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru a lumina cea mai întunecată minte, şi poate fi înţeles de cei 
care au dorinţa să-l înţeleagă. Dar cu toate acestea, unii care mărturisesc a face din Cuvântul lui Dumnezeu 
studiul lor, sunt găsiţi în directă opoziţie cu învăţăturile lămurite ale lui. De aceea, pentru a lăsa bărbaţii şi 
femeile fără scuză, Dumnezeu dă mărturii clare şi la obiect, aducându-i înapoi la cuvântul pe care ei au 
neglijat să-l urmeze.” 

„Cuvântul lui Dumnezeu abundă în principii generale pentru formarea unor obiceiuri corecte de viaţă, şi 
mărturiile generale şi personale au fost rânduite pentru a atrage atenţia în mod deosebit asupra acestor 
principii...” 

„Voi nu sunteţi familiarizaţi cu Scriptura. Dacă voi aţi fi făcut din Cuvântul lui Dumnezeu obiectul vostru 
de studiu cu dorinţa de a atinge standardul Bibliei şi de a ajunge la desăvârşirea creştină, nu aţi fi avut nevoie 
de 'Mărturii'. Dar pentru că aţi neglijat să vă obişnuiţi cu Cartea Inspirată a lui Dumnezeu, El a căutat să vă 
impresioneze prin mărturii simple şi directe, atrăgându-vă atenţia asupra cuvântului inspirat căruia voi aţi 
neglijat să vă supuneţi.” 

„Nu a fost adăugat nimic la adevăr; dar Dumnezeu, prin aceste 'Mărturii', a simplificat marile adevăruri 
deja date, şi le-a prezentat astfel poporului, pentru a trezi şi impresiona mintea lor, ca toţi să fie fără scuză.” 

„... 'Mărturiile' nu sunt date pentru a micşora Cuvântul lui Dumnezeu, ci pentru a-l înălţa, şi a atrage 
minţile la El, aşa încât frumoasa simplitate a adevărului să-i poată impresiona pe toţi.”  

Mai există încă un motiv pentru care avem nevoie să primim şi să cunoaştem acest subiect aşa cum este în 
Biblie. Şi anume pentru că, după această Conferinţă, noi trebuie să mergem şi să predicăm această solie şi nu 
altceva. Şi trebuie să o predicăm unor oameni care nu cred 'Mărturiile'. Iar Scriptura ne spune că proorociile 
nu sunt pentru cei necredincioşi ci pentru cei care le cred. Limbile sunt un semn pentru cei care nu cred; 
proorociile sunt un semn pentru cei care cred. 1Corinteni 14:22. Acum, când vom merge şi vom predica 
această solie oamenilor care nu ştiu nimic despre 'Mărturii', trebuie să-i învăţăm aşa cum Biblia o spune, şi 
folosind doar Biblia. Dacă am predica poporului nostru folosind 'Mărturiile' şi toate scrierile, aceasta ar fi de 
folos. Dar chiar şi aşa, dacă minţile lor ar fi aţintite asupra acestor scrieri, şi nu ar fi aduse de către ele la 
Biblie, atunci această folosire a 'Mărturiilor' nu este cea intenţionată de Dumnezeu ca fiind cea dreaptă. 

Am întâlnit acelaşi lucru, şi în alt fel. Există acea carte „Secretul unei vieţi fericite de creştin” pe care 
foarte mulţi o preţuiesc. Am văzut oameni care au citit acea carte, şi au găsit în ea lucruri bune într-o măsură 
considerabilă, după cum gândeau ei, şi care erau pentru ei o lumină mare, încurajare şi mult bine; dar chiar şi 
atunci ei nu au putut merge la Biblie ca să le primească de acolo. Fraţilor, aş vrea ca fiecare să înţelegeţi că în 
Biblie există mai mult secret pentru o viaţă fericită de creştin decât în zece volume ale cărţii. (Audienţa: 
„Amin!”). Nu de mult am văzut această carte. Cred că prima dată am văzut-o acum cinci sau şase ani. Cineva 
o avea şi o citea şi m-a întrebat dacă o văzusem. I-am zis: „Nu!” M-a întrebat dacă o voi citi. Am răspuns: 
„Da, o voi citi!”; şi am citit-o, dar deja găsisem din Biblie mai mult secret pentru o viaţă fericită de creştin 
decât era în acea carte. Mi-am dat seama că primisem din Biblie mai mult din secretul vieţii fericite de creştin 
decât cuprindea acea carte. Aş dori ca oamenii să înveţe să găsească direct în Biblie ceea ce este în ea. 
(Audienţa: „Amin”). Dacă acea carte îi ajută pe oameni să găsească în Biblie acel secret într-o măsură mai 
mare, foarte bine. Dar ştiu că acea carte nu are vreun alt secret al unei vieţi fericite de creştin decât cel pe care 
oricine îl poate găsi în Biblie. 

Am auzit cândva, mi s-a spus, că eu am primit lumina mea din acea carte. Aceasta este cartea din care am 
secretul meu pentru o viaţă fericită de creştin (ridicând Biblia), şi numai aceasta. Şi îl am dinainte de a vedea 
cealaltă carte sau de a şti despre existenţa ei. Şi, repet: când am citit cartea aceea eu ştiam că am mai mult din 
secretul vieţii fericite de creştin decât era în acea carte. Şi aşa va şti oricine va citi Biblia şi o va crede. 

Acum, aş vrea să pun câteva întrebări din ceea ce am studiat. Ce este ploaia târzie? (Audienţa: Învăţătura 
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neprihănirii în de acord cu neprihănirea.”) Ce este marea strigare? (Audienţa: „Solia neprihănirii lui Hristos.”) 
„Marea strigare a început deja în solia neprihănirii lui Hristos.” De unde vine ploaia târzie? (Audienţa: „De la 
Dumnezeu.”) În întregime? (Audienţa: „Da domnule!”) Ce este ea? „Spiritul lui Dumnezeu.” 

Acum să punem laolaltă două lucruri. Învăţătura neprihănirii în de acord cu neprihănirea, solia neprihănirii 
aceasta este marea strigare; aceasta este ploaia târzie; aceasta este neprihănirea lui Hristos. Aşa este? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Ploaia târzie coboară din cer. Cât din ploaia târzie vine de la mine? (Audienţa: 
„Nici un pic.”) Cât din ea pot eu să produc? (Audienţa: „Nimic.”) Este aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Nu 
pot produce nimic din ea? Nimic din ea nu pleacă de la mine? De unde vine ea? (Audienţa: „Din cer.”) O veţi 
primi în acest fel? O veţi primi din cer? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Aici am ajuns în seara trecută. Sunteţi gata să o primiţi din cer? (Audienţa: „Da domnule!”) Este gata toată 
lumea din această sală să primească neprihănirea din cer în această seară? (Audienţa: „Amin!”) În de acord cu 
Dumnezeu, fără a cere ca Dumnezeu să primească din ea ceva care vine de la noi? Sunteţi gata? (Audienţa: 
„Da domnule!”) Oricine este gata să primească neprihănirea din cer poate primi ploaia târzie. (Audienţa: 
„Amin!”) Oricine nu este gata, dar vrea ca Domnul să primească o neprihănire care are şi ceva ce vine de la el, 
nu poate avea ploaia târzie, nu poate avea neprihănirea lui Dumnezeu, nu poate avea solia neprihănirii lui 
Hristos. 

Ce este ploaia târzie? (Audienţa: „Neprihănire.”) Suntem în timpul ploii târzii? (Audienţa: „Da domnule!”) 
Ce trebuie să cerem? (Audienţa: „Ploaie.”) Ce este ea? (Audienţa: „Învăţătura neprihănirii conform cu 
neprihănirea.”) De unde vine ea? (Audienţa: „Din cer.”) O putem avea? (Audienţa: „Da domnule!”) O putem 
avea acum? (Audienţa: „Da domnule!”) Deci ploaia târzie este neprihănirea lui Dumnezeu, solia neprihănirii 
Lui, marea strigare; şi aceasta fiind, trebuie să coboare în întregime din cer; iar noi suntem acum în timpul ei, 
şi trebuie să o cerem şi să o primim; atunci, ce ne poate împiedica să primim ploaia târzie acum? (Audienţa: 
„Necredinţa.”) 

Voi citi un pasaj pe care l-am citit mai înainte şi care se găseşte la p. 8 din „Pericolul de a adopta metode 
lumeşti”: „Ca Mijlocitor şi Avocat al omului, Isus îi va conduce pe toţi cei ce sunt dispuşi să fie conduşi, 
zicând: 'Urmaţi-Mă în sus, pas cu pas, acolo unde străluceşte limpede lumina Soarelui Neprihănirii.' Dar nu 
toţi urmează luminii. Unii părăsesc cărarea sigură, care este o cărare a umilinţei la fiecare pas. Dumnezeu a 
încredinţat slujitorilor Săi o solie pentru acest timp. ... Nu vreau să vă aduc în faţă dovezile date în ultimii doi 
ani (acum sunt patru) cu privire la purtarea lui Dumnezeu faţă de slujitorii Săi aleşi; dar dovada prezentă a 
lucrării Lui vă este descoperită, şi voi sunteţi acum sub obligaţia de a crede.” 

A crede ce? La ce solie se referă aici că Dumnezeu a dat-o slujitorilor Săi pentru acest timp? (Audienţa: 
„Solia neprihănirii.”) Solia neprihănirii lui Isus Hristos. Aceasta este o mărturie care a fost dispreţuită, 
respinsă şi criticată timp de doi ani, şi de atunci au trecut încă doi ani. Dar acum dovada prezentă a lucrării 
Lui este descoperită, şi ce ne spune Dumnezeu fiecăruia dintre noi? Voi sunteţi acum sub obligaţia de a crede 
această solie. Iar oricine nu crede va trebui să dea socoteală lui Dumnezeu, nu? Aşa este! Haideţi să începem! 

Iată un alt text asupra căruia doresc să vă atrag atenţia. Vă reamintiţi că am citit Isaia 59:6 în ultima lecţie; 
era vorba despre acei oameni care încercau să se acopere cu lucrările lor. În versetul patru avem aceste 
cuvinte: „ Nici unul nu strigă după neprihănire” (KJV). După ce s-a încheiat lectura, fratele Starr mi-a atras 
atenţia asupra traducerii germane, care spune că: „Nici unul nu predică neprihănirea.” Am căutat în versiunea 
revizuită şi aceasta spune: „Nici unuia nu-i place neprihănirea” sau conform notei explicative: „Nici unul nu 
strigă după neprihănire.” Am citit în traducerea lui Young, în acelaşi fel: „Nici unul nu strigă după 
neprihănire.” Deci vedeţi că ideea aşa cum este exprimată în acest verset, „Nici unuia nu-i place…”, înseamnă 
că nimeni nu încearcă să obţină, nu cere, nu imploră „neprihănirea”? Nici unul nu strigă după ea. Aceeaşi idee 
este exprimată şi în traducerea germană, doar că este pusă în alte cuvinte: „Nici unul nu predică neprihănirea.” 
Nu este aceasta ceea ce spune Domnul? Anume că ei încearcă să se acopere cu faptele lor, iar aceasta nu este 
neprihănire? 

Isaia 54, ultima propoziţie din capitol: „Aceasta este moştenirea slujitorilor Domnului, şi neprihănirea lor 
vine de la Mine, zice Domnul.” (KJV) A cui neprihănire au ei? A lor înşişi? (Audienţa: „A Domnului.”) 
Neprihănirea lor este a faptelor lor? Nu, „Neprihănirea lor vine de la Mine, zice Domnul.” Ce spuneţi? 
(Audienţa: „Amin!”) Aşadar, ce se întâmplă cu orice om care aşteaptă, caută sau speră vreo neprihănire care 
nu vine de la Dumnezeu? Ce are el? (Voce: „Haine murdare.”) Nu are neprihănire deloc. Chiar şi aceia care 
vor să scoată neprihănire din faptele lor, vor lucra neprihănirea în acest fel? (Audienţa: „Nu!”) Este aceasta a 
lui Dumnezeu? (Audienţa: „Nu!”) 

Singurul fel în care Dumnezeu poate intra în faptele noastre este prin a-L avea pe El şi neprihănirea Lui de 
la bun început; şi singurul nostru motiv de speranţă este în neprihănirea lui Hristos socotită nouă şi în ea scrisă 
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în noi de Spiritul Său cel Sfânt. Aici se preia subiectul exact de unde s-a oprit fratele Prescott. Vedeţi că 
Hristos în noi, această prezenţă vie, este Cel care face faptele neprihănite, şi le face prin Spiritul Sfânt? 
Această prezenţă este adusă de Spiritul Sfânt; aceasta este revărsarea ploii târzii, nu-i aşa? Vedeţi, noi nu 
putem studia nimic altceva. Aceasta este solia pentru noi acum. Vom primi solia? Când vom primi solia, ce 
vom primi? (Audienţa: „Pe Hristos.”) Când îl primim pe El, ce avem? (Voce: Spiritul Sfânt, Ploaia Târzie.”) 
şi Aceasta va veni mai deplin după aceea. 

Acum un alt lucru, fraţilor. Nu doresc ca voi să vă opriţi din primirea soliei înainte de încheierea 
întâlnirilor. Nu trebuie să faceţi aceasta. Ceea ce doreşte Domnul este ca noi să venim aici în fiecare seară, să 
ocupăm loc şi să primim solia exact aşa cum o dă El. Exact aşa cum o spune El. Doar deschideţi-vă Domnului 
mintea şi inima, şi spuneţi: „Doamne aşa este.” (Audienţa: „Amin!”) Nu aşteptaţi până când veţi ieşi afară din 
sală. „Dar…”, ar putea spune cineva, „…trebuie să stăm aici şi să primim orice se spune fără nici o 
întrebare?” Nu, nu în sensul acesta. Dar noi trebuie să stăm aici, şi să avem o astfel de măsură a Spiritului lui 
Dumnezeu încât să putem vedea ce ne dă El prin acest cuvânt care este adevărul, şi apoi să-l primim pentru că 
este adevărul lui Dumnezeu. (Audienţa: „Amin!”)  

Prezbiterul D.C.Babcock: Frate Jones, citiţi vă rog Iov 29:23! 
Prezbiterul Jones: Foarte bine: „Mă aşteptau ca pe o ploaie, căscau gura ca după ploaia târzie.” (KJV) Ce 

să facem? Ce doreşte Domnul ca noi să facem? Să aşteptăm Spiritul Său ca pe o ploaie. Deschideţi-vă mintea 
larg pentru ploaia târzie. Ce spune El prin David? „Deschide-ţi gura larg şi Eu ţi-o voi umplea.” Fraţilor, să 
ne ocupăm locurile şi să ne deschidem gurile ca puii de pasăre, ştiţi cum fac aceştia; arată de parcă toată 
pasărea ar fi doar gură. Aşa doreşte Domnul să facem.  

Se poate să nu avem încrederea că Dumnezeu ne va da ceea ce doreşte El să avem? Fraţilor, se ridică aici o 
întrebare pe care vreau să o adresez: când noi venim într-un loc ca acesta, împreună cu sute de oameni care Îl 
caută pe Domnul, întrebând de drumul Sionului, cu feţele noastre îndreptate în această direcţie, se poate să 
stăm suspicioşi, privind îndoielnic ca şi cum nu am îndrăzni să ne încredem în El pentru ceea ce ne va da? Este 
cinstit aşa? (Audienţa: „Nu!”) Este onest? (Audienţa: „Nu!”) Nu domnilor! Eu cred mult în aceasta, în 
Domnul: că atunci când venim împreună cu inimile noastre căutând pe Domnul, oricine va lăsa inima lui 
deschisă larg pentru a primi ceea ce Domnul are de dat, nu va primi altceva decât ceea ce dă Dumnezeu. Iar 
omul care vine într-un astfel de loc ca acesta cu suspiciunile treze şi cu o dispoziţie de a privi îndoielnic la 
Domnul, nu tratează pe Domnul aşa cum o persoană ar trebui să trateze pe Domnul: el Îl tratează pe Domnul 
exact aşa cum o persoană ar putea în mod cinstit să-l trateze pe diavol. Nu este aşa? 

Haideţi acum fraţilor, să-L tratăm pe Dumnezeu în mod onest; haideţi să fim oneşti cu El şi El va fi onest 
cu noi! „Pe cel care Mă va cinsti, şi Eu îl voi cinsti.” Dacă noi Îl tratăm pe Dumnezeu în mod onest, El ne va 
trata exact aşa cum tratează Dumnezeu pe oameni. Aşa că vă spun că nu trebuie să venim în această sală cu 
nici un strop de suspiciune cu privire la faptul dacă Domnul ne va da exact ce are de dat. El o va face; şi eu 
voi aştepta să o facă, şi astfel voi primi o mulţime de binecuvântări din acele lucruri pe care ni le va da. 
Aceasta este hotărât! 

Romani 5:17: „Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, 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!” Ce este neprihănirea, deci, din acest verset? (Audienţa: „Un dar.”) Este? (Audienţa: „Da 
domnule!”) „Neprihănirea lor este de la Mine, zice Domnul!” Este un dar al neprihănirii. Cum vine, deci, la 
noi? (Audienţa: „Este un dar.”) 

Acum puneţi aceste două lucruri laolaltă: „Neprihănirea lor vine de la Mine!”; este un dar. Cel care o 
primeşte, ce anume primeşte? (Audienţa: „Un dar.”) Cel care o primeşte ca pe un dar, după cum este, ce 
anume primeşte? (Audienţa: „Neprihănire.”) În de acord cu ce? Cu gândul lui Dumnezeu despre neprihănire. 
Ne va da El altceva decât ceea ce este neprihănire în ochii Săi, şi în de acord cu gândurile Lui? (Audienţa: 
„Nu!”) Vedeţi acest lucru? Deci, cel care nu primeşte neprihănirea lui Dumnezeu ca pe un dar gratuit al lui 
Dumnezeu, o poate avea? (Audienţa: „Nu!”) Nu o poate avea, înţelegeţi, pentru că ea este un dar. Ea este a lui 
Dumnezeu. Ea vine de la Dumnezeu ca un dar preţios. Şi de aceea, pentru că este a lui Dumnezeu, şi pentru că 
El ne-o dă prin darul Său, tot ce rămâne pentru mine este să o primesc aşa cum o dă El. El dă ceea ce este al 
Său şi dă conform cu gândurile Sale. Acesta este articolul original; aceasta este însăşi neprihănirea lui 
Dumnezeu. 

Deci, nu se vede de aici că nu mai poate fi loc nici măcar pentru un singur fir de invenţie omenească? Nu 
există neprihănire în acest fel. Nu vedeţi ce provizie amplă a făcut Domnul încât noi putem avea haina 
desăvârşită pe care El Însuşi a ţesut-o, care este neprihănirea lui Dumnezeu Însuşi, şi care ne va face 
desăvârşiţi acum şi în timpul plăgilor, şi în orice timp, şi de-a lungul întregii veşnicii? Fraţilor, eu sunt fericit 
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că aşa stau lucrurile! Sunt cât se poate de fericit! 
O soră mi-a spus, nu cu mult timp în urmă, că înainte de aceşti patru ani ea îşi plângea starea ei, şi se 

întreba cum va sosi vreodată timpul ca să vină Domnul, dacă El trebuia să aştepte până când poporul Său va 
fi pregătit să-L întâlnească. Pentru că, spunea ea, în starea în care era - şi ea se străduia din greu - vedea că nu 
făcea progres destul de rapid pentru ca Domnul să vină într-un timp rezonabil; şi nu putea înţelege cum urma 
ca Domnul să vină. 

Ea îşi făcea probleme din cauza aceasta; dar când oamenii s-au întors acasă de la Minneapolis zicând: 
„Pentru că neprihănirea Domnului este un dar, noi putem avea neprihănirea lui Hristos în dar, şi o putem avea 
chiar acum!”, ea a spus: „Oh, aceasta mă face fericită, aceasta aduce lumină, căci acum pot vedea cum 
Domnul ar putea veni în curând. Dacă El ne dă veşmântul, haina, caracterul care ne pregăteşte pentru judecată 
şi pentru timpul de strâmtorare, atunci pot vedea cum ar putea El să vină cât de curând doreşte.” „Şi,” a zis 
ea, „aceasta mă face fericită, şi sunt mereu fericită de atunci încoace.” Fraţilor, şi eu sunt fericit pentru 
aceasta, necontenit.  

Este adevăr în acest lucru, astăzi. Ştiţi că suntem cu toţii în aceeaşi stare. Ştiţi că a fost un timp când noi 
efectiv stăteam jos şi plângeam pentru că nu puteam face bine îndeajuns pentru a mulţumi aşteptările noastre 
de înfăptuire a binelui; şi întrucât aşteptam ca Domnul să vină în curând, ne era teamă de vestea că venirea 
Lui era atât de aproape; pentru că nu ştiam cum urma să fim gata. Să mulţumim Domnului că El poate să ne 
facă gata! (Audienţa: „Amin!”) El dă haina de nuntă. Întotdeauna Cel al cărui este ospăţul de nuntă este Cel 
care dă haina de nuntă. A Domnului este masa nunţii acum, şi El urmează să vină în curând; iar El spune: 
„Aici este îmbrăcămintea care te va pregăti să stai în acest loc.” Pot exista unii oameni care nu vor aştepta 
ospăţul pentru că ei nu au haină de nuntă, dar Domnul o oferă ca pe un dar gratuit tuturor, iar dacă cineva nu 
o ia, cine este de vină? 

Un alt lucru: Credeţi…? Haideţi să lămurim aceasta înainte de a merge mai departe! Aş vrea să ştiu câţi 
oameni din această sală cred într-adevăr cu toată sinceritatea în inima lor, că Dumnezeu este în stare să spună 
exact ceea ce înseamnă acel lucru atunci când spune ceva? (Audienţa: „Da domnule!”) Deci când noi citim 
ceea ce spune El, exact aşa cum spune El în Biblie, aş vrea să ştiu dacă este de vreun folos pentru noi să 
deschidem la alte pasaje ale Bibliei şi să căutăm alte texte spre a vedea dacă acestea nu contrazic ceea ce 
spune primul text. Este Domnul în stare să spună tot ce are de spus, în felul Său, fără a se contrazice pe El 
Însuşi? (Audienţa: „Da domnule!”) Am stăruit asupra acestui lucru suficient. Aşa că nu îmi propun să 
armonizez texte ale Scripturii în lucrarea pe care o voi desfăşura la această întâlnire. Eu cred că totul la 
Domnul este drept, aşa după cum şi este. Eu nu cred că El are nevoie de vreun ajutor din partea mea. Cred mai 
degrabă că eu am nevoie de ajutorul Său ca să văd că El nu se contrazice de fel. Şi cred că dacă este ceva ce 
mie îmi pare a fi contradicţie, atunci am nevoie de mai mult din Spiritul Său spre a vedea că nu este nici o 
contradicţie. Şi în loc de a încerca să armonizez presupusele contradicţii, voi spune că Domnul ştie totul cu 
privire la aceasta, şi voi aştepta până când El îmi va da o lărgime a minţii suficientă pentru a vedea că nu 
există nici o contradicţie. 

Aşa că ceea ce doresc să hotărâm acum şi pentru totdeauna, este că atunci când citim ceva din Biblie, acel 
ceva înseamnă exact ceea ce spune, şi nu aveţi nevoie să căutaţi altceva în Biblie spre a vedea dacă nu cumva 
găsiţi o altă faţă a acelui lucru. Nu există o altă faţă, totul este una. „Bine, dar, cum veţi explica orice din 
Biblie atunci când vă întreabă oamenii?” Aici este partea cea grea; oamenii merg şi predică Evanghelia, şi cred 
că dacă nu pot explica tot ceea ce-i întreabă oamenii, aceasta ar fi o mare discreditare pentru slujirea lor. Nu 
domnilor, va fi bine pentru voi să recunoaşteţi că sunt unele lucruri în Biblie pe care nu le-aţi înţeles încă pe 
deplin. 

Ceea ce cere Domnul de la noi este declarat în 2Timotei 2:7, şi aceasta este cheia studiului întregii Biblii; 
este îndrumarea lui Dumnezeu pentru studiul Bibliei: „Gândeşte-te la ceea ce spun; şi Domnul îţi va da 
înţelegere în toate lucrurile” (KJV) Singurul lucru la care El ne cere să ne gândim este să ne gândim la ceea ce 
spune El; şi dacă va trebui să ne gândim timp de zece, cincisprezece sau douăzeci de ani pentru a înţelege 
semnificaţia, vom găsi că a meritat să aşteptăm douăzeci de ani; nu avem pentru ce să fim dezamăgiţi. Ţineţi 
minte: cu cât trebuie să vă gândiţi mai mult asupra unui text pentru a afla ce este în el, cu atât va fi mai 
valoros acel lucru când îl veţi găsi. Aşa că, în această privinţă nu este niciodată loc pentru descurajare. De 
aceea, dacă eu nu pot măsura adâncimea lui, voi fi bucuros că este atât de adânc încât atunci când îl voi găsi, 
mă voi bucura cât timp voi trăi. 

Tot ce avem de făcut în aceste lecţii este să ne gândim la ceea ce spune El, şi să ne sprijinim pe El pentru a 
ne da înţelegerea. Aceasta este totul. Aceasta este tot ce pot să fac, şi oricine va face acest lucru va câştiga mai 
mult decât cel care nu se gândeşte la ce spune El. 
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Deci, „neprihănirea lor vine de la Mine, zice Domnul.” Aceasta ne-o spune El? (Audienţa: „Da domnule!”) 
Este un dar al neprihănirii; este vorba de un dar, aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) Dar cum primim noi un 
dar? Neprihănirea vine de la Mine,” El o dă, ca un dar gratuit. Noi cum o primim? (Audienţa: „Prin 
credinţă.”) Prin credinţă. Prin credinţă. Să păstrăm însă în minte definiţia credinţei pe care am studiat-o; nu o 
credinţă satanică; aceea nu este deloc credinţă; ci o supunere a voinţei lui Dumnezeu, o cedare a inimii pentru 
El, afecţiunile fixate asupra Lui, aceasta este credinţa. Acesta este gândul lui Dumnezeu despre credinţă. Şi El 
doreşte ca noi să citim şi să primim cu această credinţă cuvântul pe care îl spune. 

Remarcaţi aceasta: este primită prin credinţă; este cunoscută prin credinţă. Să mai citim un text şi să 
vedem că este aşa. Romani 1:17. Versetul 16 vorbeşte despre Evanghelie. „Deoarece în ea este descoperită o 
neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă.” Care este singura cale de a o 
obţine? (Audienţa: „Prin credinţă.”) Nu este dată prin credinţă ca să ducă la fapte, ci este dată prin credinţă şi 
duce la credinţă. Dar ce este credinţa? Supunerea voinţei noastre Lui, cedarea inimii noastre Lui, afecţiunile 
fixate asupra Lui. Aceasta este predarea „eu”-lui şi acceptarea a ceea ce spune Dumnezeu ca fiind un fapt 
real. Cu alte cuvinte, credinţa este pur şi simplu aceasta: atunci când Dumnezeu spune un lucru, iar noi citim, 
să spunem „Aşa este.” Aceasta este credinţa! 

Credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Romani 10:17. Care este, deci, 
sursa credinţei? (Audienţa: „Cuvântul lui Dumnezeu.”) Cum vine credinţa la noi? (Audienţa: „Prin auzirea 
Cuvântului lui Dumnezeu.”) Credinţa vine la noi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este sursa, izvorul 
credinţei. De aceea când este citit acest cuvânt, cedaţi în faţa lui şi spuneţi: „Aşa este! Iau aceasta aşa cum 
este spus fără nici o încercare de a o explica fie chiar pentru mine însumi. O iau aşa cum o spune Dumnezeu. 
O primesc exact aşa cum o spune, rămân în aceasta aşa cum o spune El, şi El îmi va da înţelegerea; şi astfel, 
de ce să nu cred că voi primi prin acest cuvânt şi din el exact ceea ce Dumnezeu are să-mi dea prin el? Cu 
siguranţă că voi primi!” Acest fel de a proceda nu ne îngăduie să introducem nici un fir de invenţie omenească. 

Deci este prin credinţă şi vine prin credinţă; noi o primim în acest fel. Atunci nu vedeţi că dacă cineva nu 
înţelege şi începe să pună întrebări asupra neprihănirii doar prin credinţă, este pentru că sufletul său nu este 
supus lui Dumnezeu, inima lui nu cedează în faţa lui Dumnezeu, afecţiunile nu-i sunt fixate asupra Lui. 
Acesta este necazul. Toată încurcătura care poate fi în mintea cuiva din această lume cu privire la 
îndreptăţirea prin credinţă izvorăşte din inimă, din refuzul de a se supune lui Dumnezeu; şi aceasta este mintea 
firească; după cum am citit într-o altă seară, mintea firească nu poate s-o înţeleagă, nu poate să o cunoască. 

Acum să deschidem la Romani 3:20: „Nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii.” 
Socotit îndreptăţit (KJV), adică făcut neprihănit; ori de câte ori citiţi acest text puteţi pune cuvântul „făcut 
neprihănit” în loc de „îndreptăţit,” şi aveţi de fapt acelaşi lucru. „Deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a 
păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără lege - despre ea mărturisesc Legea 
şi proorocii - şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi 
peste toţi cei ce cred în El”, şi apoi fac tot ce pot ei mai bine. (Audienţa: „Nu frate, nu este nici o deosebire.”) 
„Pentru toţi şi peste toţi cei care cred; căci nu este nici o deosebire: pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de 
slava lui Dumnezeu.” 

Acum versetul: „Şi sunt socotiţi neprihăniţi (făcuţi neprihăniţi)” Cum? (Audienţa: „Fără plată.”) „Şi sunt 
făcuţi neprihăniţi fără plată.” (KJV) Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) Este aşa? (Audienţa: „Amin!”) Să 
mulţumim Domnului că este aşa! Haideţi să o primim chiar acum! (Audienţa: „Amin!”) „Şi sunt făcuţi 
neprihăniţi fără plată prin harul Său.” Să ne oprim aici la cuvântul „har”, şi să deschidem la Romani 11:6, 
unde citim după cum urmează: „Şi dacă este prin har atunci nu mai este prin fapte; altmintrelea, harul n-ar 
mai fi har.” Şi când harul nu mai este har ce se întâmplă cu oamenii din această lume? Când harul lui 
Dumnezeu dispare ce se întâmplă cu noi? (Voce: „Dispărem şi noi.”) Da! Fraţilor, să ne supunem! Haideţi să 
ne supunem! „Şi dacă este prin fapte numai este prin har; altmintrelea fapta n-ar mai fi faptă.” Deci faptele 
omului dispar cu totul căci fapta nu mai este faptă. Vedeţi atunci ce fel de faptă vine de la omul care alege 
această cale? 

Acum Romani 3:24: „Şi sunt socotiţi neprihăniţi fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în 
Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, 
ca să-şi arate neprihănirea Lui.” A cui neprihănire? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Pe cine a rânduit 
Dumnezeu mai dinainte ca să arate neprihănirea Lui? (Audienţa: „Pe Hristos.”) Da! „Căci trecuse cu vederea 
păcatele dinainte, în vremea îndelungatei răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca în vremea de acum, să-Şi arate 
neprihănirea Lui.” Când este aceasta? (Audienţa: „Acum.”) Este aceasta acum, chiar acum, în seara aceasta? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Chiar acum, la ora nouă fără patru minute? (Audienţa: „Da domnule!”) Slavă 
Domnului! „Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungatei răbdări a lui Dumnezeu; pentru 
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ca în vremea de acum să-Şi arate neprihănirea Lui.” Veţi pleca din această sală, cu acest lucru înţeles? Vreau 
să vă întreb, dacă cineva iese din această sală fără a înţelege acest fapt, care poate fi cauza? (Voce: 
„Necredinţa.”) Cine este de vină? (Voce: „Omul însuşi.”) Haideţi să nu facem aşa! Domnul vrea ca noi să 
primim ploaia târzie. Dar se poate să ne rugăm pentru ea, să o cerem, şi atunci când ea vine, să nu o primim 
aşa cum o dă El, pentru că nu vine chiar aşa cum ne-am gândit noi că va veni. Partea Lui este ca să o dea, iar 
partea noastră să avem discernământ spre a vedea că El este Cel care o dă. 

„Pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit.” Să poată fi 
neprihănit. Oh, El este drept în felul acesta; nu este pus în încurcătură; nu este adusă dizgraţia asupra Lui; 
„…să fie neprihănit, şi totuşi să îndreptăţească pe cel ce crede în Isus.” (KJV) Şi dacă Dumnezeu îndreptăţeşte 
aş vrea să ştiu: ce drept are cineva ca să condamne? El îndreptăţeşte; El poate să o facă; El a stabilit lucrurile 
astfel încât poate să o facă şi să fie neprihănit totodată; să fie neprihănit în a face acest lucru. Aşa că, să-L 
lăsăm să lucreze în felul Său! Legea lui Dumnezeu este satisfăcută; de aceea să ne bucurăm! (Audienţa: 
„Amin!”) Vă pot spune că atunci când am înţeles că prin împlinirea acestui lucru Dumnezeu a fost îndreptăţit 
şi Legea Lui a fost satisfăcută, m-am bucurat. 

Să citim mai departe: „Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin 
legea credinţei. Pentru că noi credem că omul este făcut neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.” (KJV) 
Este aceasta o concluzie dreaptă? (Audienţa: „Da domnule!”) Este dreaptă? (Audienţa: „Da domnule!”) Cine a 
tras-o? A cui concluzie este? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Să Îl lăsăm să lucreze în felul Său. Nu poate El 
să dovedească aceasta în mod drept? „Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru 
Avraam? Dacă strămoşul nostru Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu 
înaintea lui Dumnezeu.” Dar la ce bun să se laude un om dacă nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu? De 
aceea avem nevoie de ceva în ce să ne putem lăuda, atunci când cerurile se vor deschide, iar faţa lui Dumnezeu 
va străluci în inimile oamenilor; avem nevoie de acel ceva în care doar putem fi slăviţi. Vă spun că Dumnezeu 
ne dă acest ceva, şi aceasta este neprihănirea Lui. 

„Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” Ce se 
spune aici? Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta…”, aceasta, aceasta, a-ceas-ta; ce? (Audienţa: 
„Credinţa.”) Aceasta; a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta, aceasta, aceasta, a-ceas-ta; ce? (Audienţa: 
„Credinţa.”) Aceasta, ce? (Audienţa: „A crezut pe Dumnezeu.”) Această încredere a lui Dumnezeu, ce i-a 
adus? (Audienţa: „Neprihănire.”) Cine i-a socotit credinţa ca neprihănire? (Audienţa:”Dumnezeu.”) Ei bine, a 
făcut Dumnezeu o greşeală? (Audienţa: „Nu!”) Fie că noi înţelegem sau nu, Dumnezeu a făcut aceasta, şi El a 
fost drept făcând aceasta. El a fost complet neprihănit; El a zis aşa. Noi nu eram în înfăptuirea acestui lucru; 
noi nu aveam intenţia de a-l realiza; noi nu l-am fi putut înfăptui dacă am fi încercat în vreun fel. Vă spun din 
nou fraţilor, haideţi să-L lăsăm să lucreze în felul Său; iar când Îl vom lăsa să lucreze în felul Său, şi noi vom 
fi pe calea Lui, totul va fi bine, şi nu vom mai avea de ce să ne fie teamă. 

Ce anume i s-a socotit lui Avraam ca neprihănire? A crezut pe Dumnezeu şi Dumnezeu a zis : „Avraame, 
eşti neprihănit!” Aceasta este spus de trei ori în acest scurt pasaj. Ce anume i s-a socotit ca neprihănire? A 
crezut pe Dumnezeu. Aceasta, a-ceas-ta, aceasta. „Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu 
ca un har, ci ca ceva datorat; pe când celui ce nu lucrează…” Aşa spune textul? (Audienţa: „Da domnule!”) A 
spus Dumnezeu în acest fel? (Audienţa: „Da domnule!”) „… ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos 
neprihănit…” Dar nu este aceasta din nou solia către Laodiceea? Nenorocit, sărac, orb şi gol; acesta este felul 
de oameni pe care Dumnezeu îi îndreptăţeşte. „…credinţa lui i s-a socotit ca neprihănire.” Pentru cel păcătos, 
credinţa lui îi este socotită ca neprihănire. Ce i s-a socotit? (Audienţa: „Credinţa ca neprihănire.”) Şi aceasta 
pentru că a crezut că Dumnezeu îndreptăţeşte pe oamenii păcătoşi? Va aduce aceasta neprihănire omului? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Dacă mărturiseşte că el este păcătos şi apoi crede că Dumnezeu face neprihăniţi pe 
acest fel de oameni. Da într-adevăr! 

Eu nu pot spune cum, eu nu pot să înţeleg cum se face. Ştiu că este aşa, şi sunt fericit că este aşa, astfel 
încât nu-mi fac griji dacă voi înţelege vreodată sau nu cum se face acest lucru. Domnul vrea ca noi să avem 
ceea ce dă El. Haideţi să primim! Timpul s-a scurs, şi vom începe din nou exact de aici. Dar nu uitaţi ce 
anume i s-a socotit lui Avraam ca neprihănire; şi dacă „suntem ai lui Hristos, atunci suntem sămânţa lui 
Avraam.” 
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PREDICA NR. 16 
 

Nu de mult am primit o scrisoare de la fratele Starr din Australia. Voi citi două sau trei fraze deoarece ele 
sunt binevenite chiar în acest moment în lecţiile noastre: „Sora White spune că suntem în timpul ploii târzii de 
la întâlnirea de la Minneapolis încoace.” 

Tocmai acest lucru l-am văzut în studiul nostru în aceste lecţii, nu este aşa? Fraţilor, cât de mult va mai 
aştepta Domnul ca să o primim? El a încercat în aceşti patru ani să ne facă să primim ploaia târzie, cât timp 
va mai aştepta până când o vom primi? Acum acest subiect se va lega direct de cel al fratelui Prescott, iar 
relatarea lui este pur şi simplu începutul lecţiei mele; şi Dumnezeu chemă pe fiecare de aici să facă ceea ce 
fiecare ar fi trebuit să facă acum patru ani. Şi de fapt ceva se va face. Cei care Îl vor căuta pe Domnul în acest 
fel, cei care vor primi solia Lui în acest fel, aceia vor obţine ceea ce El vrea să dea. Acei care nu vor face 
aceasta, se vor pierde ei singuri, iar când se întâmplă aceasta, va fi pentru totdeauna. Aceasta este grozăvia 
situaţiei la această întâlnire; aceasta este ceea ce dă întâlnirii caracterul ei înfricoşător. Pericolul este că vor fi 
unii care au rezistat soliei timp de patru ani, sau probabil unii care nu au rezistat atât de mult, care acum vor 
eşua în a veni la Domnul ca să o primească, şi vor da greş în a o primi aşa cum o dă Domnul, şi atunci 
Domnul va trece pe lângă ei. O hotărâre va fi luată de Domnul, de noi înşine de fapt, la această întâlnire. De 
care parte veţi fi găsiţi? 

Iată altceva care învaţă acelaşi lucru pe care l-am studiat în seara trecută în lecţia noastră, şi anume a primi 
Cuvântul lui Dumnezeu chiar aşa cum este, exact aşa cum îl rosteşte El, fără a ridica îndoielile noastre. 
Fratele Starr spune că a vorbit într-o zi cu sora White despre îngerii care erau la muntele Sinai la darea Legii, 
şi el spune următoarele: „Ea a văzut că îngerii, de zece mii de ori zece mii, şi mii de mii, înconjurau poporul 
lui Dumnezeu care era adunat la poalele muntelui, în jurul lor şi peste tot deasupra lor, făcând astfel un imens 
cort viu din care a fost îndepărtat orice înger rău; pentru ca nici un cuvânt care urma să vină prin vocea lui 
Isus să nu poată fi alterat în vreo minte sau ca să nu fie sugerată nici o îndoială, sau vreun rău vreunui suflet.”  

De aceasta avem nevoie aici. (Audienţa: „Amin!”) Ceea ce avem nevoie chiar aici este ca fiecare să-şi 
înalţe rugăciunea lui, pentru el, pentru ca Domnul să ne acopere cu un astfel de acoperământ încât la această 
conferinţă, atunci când sunt citite cuvintele Domnului, nici unul să nu fie alterat în vreo minte faţă de felul 
cum îl spune Dumnezeu, şi pentru ca să nu poată fi sugerată nici o îndoială şi nici un rău vreunui singur 
suflet; ci ca noi fiecare să putem primi exact ceea ce Domnul spune în felul Său, aşa cum o spune El şi aşa 
cum o înţelege El. 

Apoi, mai departe din scrisoarea fratelui Starr: „Într-o ultimă mărturie adresată unei persoane de aici, sorei 
White i s-a interzis să i-o trimită în scris, ci trebuia să i-o citească personal; pentru motivul că îngeri răi sunt 
la lucru înlocuind cuvinte pentru cel căruia îi sunt scrise. Alte cuvinte sunt rostite în urechile lui şi el primeşte 
o înţelegere tocmai opusă celei intenţionate de Dumnezeu.” 

Dacă acel om are nevoie de aceasta, este el singurul din lume care are nevoie de aceasta? Dacă Satana 
lucrează în acest fel, se mărgineşte el numai la Australia? Atunci, nu avem nevoie şi noi să avem urechile unse 
ca să putem auzi, tot aşa cum avem nevoie să avem ochii unşi? Şi nu ni se adresează nouă acest cuvânt a lui 
Isus: „Fiţi atenţi cum auziţi!”? 

Iată un alt exemplu: un frate a fost atras în legături strânse cu anumite societăţi secrete, şi a înaintat în ele 
până când era aproape de a primi cel mai înalt grad. A venit pentru el o mărturie de la Dumnezeu; Dumnezeu 
a prezentat cazul acesta sorei White, ca pe al unui om aflat pe marginea unei prăpăstii şi pe care îl poţi pune în 
pericol chiar şi chemându-l să se întoarcă. Sora White a întrebat pe Domnul ce putea să facă ea pentru el, şi 
pe dată ce s-a rugat, îngerul i-a spus: „Spune-i codul! Dă-i parola de intrare în compania cerească: 'Isus 
Hristos, şi El răstignit.'” 

Care este parola de intrare în societatea cerească? (Audienţa: „Isus Hristos şi El răstignit.”) Acesta este 
singurul lucru despre care să ştim totul. Aceasta este solia Sa către lume: „Isus Hristos şi El răstignit!”; acesta 
este paşaportul. 

Acum să deschidem din nou la Romani capitolul 4. Avem nevoie să citim despre neprihănirea lui 
Dumnezeu, şi în timp ce citim despre această neprihănire a lui Dumnezeu, avem nevoie să o primim aşa cum 
Domnul vorbeşte despre ea. Nu uitaţi: avem nevoie acum de acel acoperământ de îngeri deasupra noastră şi în 
jurul nostru, pentru ca nici un cuvânt să nu poată fi pervertit în înţelegerea noastră. Avem nevoie să primim 
fiecare cuvânt aşa cum îl dă El. 

„Ce vom zice dar că a primit, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam? Dacă Avraam a fost socotit 
neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? ‘Avraam a 
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crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire'.” Ce anume i s-a socotit lui Avraam ca 
neprihănire? (Audienţa: „El a crezut pe Dumnezeu.”) Când Dumnezeu a spus un lucru, Avraam l-a crezut. El 
a zis: „Aşa este.” Ce anume i-a spus Domnul lui Avraam? Să deschidem şi să citim, pentru că este important 
pentru noi. Geneza 15:4-6: „Atunci Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ‘Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel 
ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.' Şi după ce l-a dus afară i-a zis: ‘Uită-te spre cer, şi numără 
stelele, dacă poţi să le numeri'. Şi i-a zis: ‘Aşa va fi sămânţa ta'. Avraam a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a 
socotit lucrul acesta ca neprihănire.” Acum, credeţi că Avraam a devenit neprihănit doar în acest fel? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Spuneţi sincer, credeţi? (Audienţa: „Da domnule!”) Ştiţi că a devenit astfel 
neprihănit? (Audienţa: „Da domnule!”) Domnul l-a chemat pe Avraam şi i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără 
stelele dacă poţi; aşa va fi sămânţa ta.” Avraam a zis: „Amin!” Aceasta a zis evreul, Avraam: „Amin!” Şi 
Domnul a spus: „Tu eşti drept.” 

Credeţi că a fost o tranzacţie aşa de simplă? Este ca şi cum Dumnezeu ne-ar chema afară, şi ne-ar spune: 
„Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Da, aşa va fi cutare şi cutare lucru. Iar noi am 
spune: „Amin!” Şi El ar spune: „Eşti neprihănit.” Să zicem că Domnul ne cheamă afară în noaptea aceasta. 
Nu, El poate să facă acest lucru fără să ne cheme afară. El l-a chemat afară pe Avraam pentru a-i arăta 
stelele; dar El poate să ne arate nouă păcatele fără a ne chema afară. V-a arătat El o mare mulţime de păcate? 
A făcut-o? (Audienţa: „Da domnule!”) Acum El zice: „Cele pe care nu poţi să le numeri, se vor face albe ca 
zăpada!” Ce spuneţi? (Audienţa: „Amin!”) Şi în acest caz ce spune Domnul? (Audienţa: „Sunteţi neprihăniţi.”) 
Sunteţi? (Voce: „Da!”) Devin oamenii neprihăniţi aşa de simplu? Este aşa de simplă această tranzacţie? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Amin! Să mulţumim Domnului! Acum să deschidem din nou la Romani capitolul 4 
şi să reţinem versetul deosebit în care ne este spus în mod specific acest lucru. Romani 4:23,24: „Dar nu 
numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire; ci este scris şi pentru noi, cărora de asemenea ne 
va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi, pe Isus Hristos, Domnul nostru.” 

Unii dintre fraţi au spus în această dimineaţă la întâlnirea socială, că în seara trecută s-au simţit ca şi cum 
ar fi vrut să laude pe Domnul cu voce tare, dar ei s-au gândit că mai bine să nu o facă. „Nu stingeţi Spiritul.” 
Dacă vreţi să lăudaţi pe Domnul pentru ceva, Domnul vă spune să o faceţi. Am putea, şi ar fi bine să începem 
aici şi în orice alt timp; adventiştii de ziua a şaptea să-L laude pe Domnul, sau să spună: „Domnul fie lăudat!” 
în timpul adunării; putem foarte bine să începem să facem acest lucru aici ca şi în orice altă parte. 

Avraam a crezut ceea ce i-a spus Domnul; şi dacă noi credem ceea ce ne spune Domnul, vom obţine 
aceleaşi rezultate. Nu există anumite lucruri speciale pe care le spune Domnul şi pe care trebuie să le credem 
pentru a fi neprihăniţi; orice spune El, crede, şi apoi El spune: „Eşti drept.” Aş vrea să ştiu dacă nu este 
adevărat că atunci când Domnul spune un lucru El este drept? (Audienţa: „Este.”) Atunci, dacă şi eu spun că 
este aşa, eu nu sunt drept? (Audienţa: „Ba da!”) Ce anume din această lume mă poate împiedica să fiu drept? 
Puteţi spune? Spun din nou: când Domnul spune un lucru, este are El dreptate? (Audienţa: „Da domnule!”) El 
are dreptate în ceea ce spune; şi atunci când şi eu spun: „Aşa este!”; când eu spun „Amin!”; când spun: „Aşa 
să fie!”; când spun: „Da, este adevărat!”, atunci eu nu am dreptate? Ba da! Nu am dreptate la fel de sigur cum 
El are dreptate? Cu siguranţă că am! Poate chiar El să spună că greşesc? (Audienţa: „Nu!”) El spune un lucru 
iar eu spun acelaşi lucru; poate să spună El că greşesc? (Audienţa: „Nu!”) Atunci când voi spuneţi acelaşi 
lucru, poate El să spună că greşiţi? (Audienţa: „Nu!”) Ei bine, atunci când suntem într-o astfel de situaţie încât 
Domnul Însuşi nu poate spune că voi şi eu suntem greşiţi, aş vrea să ştiu care ar fi motivul pentru care să nu 
avem dreptate? Şi crezându-L pe Dumnezeu, aceasta ne pune tocmai într-o astfel de situaţie, la fel cum l-a pus 
şi pe Avraam. Aş vrea să ştiu atunci, ce poate să ne ţină în afara cerului? Ce poate să ne ţină, în acest fel, în 
afara împărăţiei lui Dumnezeu? 

Singurul lucru care poate să ne ţină în afara împărăţiei lui Dumnezeu este să spunem Domnului că El 
minte; iar dacă încetăm să mai spunem că Domnul minte, atunci vom intra în cer. Aceasta este ceea ce au 
nevoie oamenii să facă, şi anume să înceteze să mai spună Domnului că El minte. „Cel care nu-L crede pe 
Dumnezeu, Îl face mincinos.” Dar oricine vrea să-L facă pe Dumnezeu mincinos, el însuşi este mincinos, iar 
mincinoşii nu pot intra în împărăţia lui Dumnezeu „Afară sunt mincinoşii…” şi toţi ceilalţi oameni la care se 
referă Apocalipsa 21:8,27 şi 22:15. Deci lucrul pe care avem nevoie să-l facem este să încetăm să mai minţim. 
Să părăsim minciuna chiar acum. Să încetăm să mai minţim. Indiferent ce spune Domnul, voi să spuneţi: „Aşa 
este.” 

Nu vedeţi că aceasta este totul, şi este tocmai ideea pe care fratele Haskell se străduia să ne-o insufle aici în 
lecţiile noastre, şi anume că există mântuire în fiecare rând al Scripturii? Pentru că Dumnezeu o spune, nu? Ei 
bine, când Dumnezeu spune aceasta, şi noi de asemenea o spunem, atunci suntem neprihăniţi, acesta este 
scopul ei. Dumnezeu i-a spus acel lucru lui Avraam; Avraam a zis: „Amin, aşa este, eu primesc acest lucru.” 
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Aşadar, aceasta ne arată că există mântuire în fiecare rând al Scripturii, în orice lucru pe care îl spune 
Dumnezeu. 

Capitolul 4 din Romani spune mai mult despre ceea ce a spus Avraam, sau mai degrabă despre ceea ce a 
gândit el. Romani 4:20-22: „El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci întărit prin 
credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească. De 
aceea credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.” După cum am citit în seara trecută din Romani 
capitolul 3, fără a face referinţă la faptul că Isus a fost rânduit ca să fie o jertfă pentru păcatele dinainte, „Pe 
El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate 
neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungatei răbdări a lui Dumnezeu; 
pentru ca în vremea de acum, să-şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât, să fie neprihănit, şi totuşi să 
socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.” Ideea este că Dumnezeu este neprihănit când face acest lucru; 
aceasta este suficient; El a împlinit orice cerinţă. Atunci El este pe deplin în stare să îndreptăţească pe cel ce 
crede în Isus, nu? El este pe deplin în stare să facă neprihănit pe omul care crede în Isus. El a făgăduit că va 
face aceasta pentru oricine va crede în Isus. Ei bine, credeţi că El poate să împlinească ceea ce a făgăduit? A 
făgăduit El să facă acest lucru? (Audienţa: „Da domnule!”) Credeţi că El poate să împlinească ceea ce a 
făgăduit? (Audienţa: „Amin!”) Poate? (Audienţa: „Da domnule!”) Amin! De aceea credinţa aceasta vă este 
socotită ca neprihănire. (Audienţa: „Mulţumim Domnului.” „Slavă Domnului.” „Domnul fie lăudat.”) Asta 
este toată ideea! (Audienţa: „Domnul fie lăudat.”) 

Totul este destul de simplu, dar partea cea rea este că noi îngăduim atât de mult planurilor lui Satana să 
mistifice acest adevăr simplu. Aceasta este partea cea rea. Domnul nu doreşte aceasta, El doreşte ca acest 
adevăr să fie atât de simplu cum l-a spus El; iar El l-a spus atât de simplu încât şi un copilaş îl poate înţelege 
şi primi. Iar voi dacă nu-l primiţi ca nişte copilaşi, nu-l puteţi primi. Spun din nou, nu contează ce spune 
Dumnezeu sau când spune; orice spune El, noi, ca şi Avraam, să spunem: „Amin, Doamne cred acest lucru! 
Aşa este.” Apoi El spune că sunteţi drepţi (aveţi dreptate). Şi sunteţi drepţi. 

Să citim acum mai departe din Romani 4:3-5: „Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi 
aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca 
ceva datorat, pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care 
o are el îi este socotită ca neprihănire.” Crede în Cel ce socoteşte neprihănit pe cine? (Audienţa: „Pe păcătos.”) 
Cine este cel pe care Domnul îl îndreptăţeşte? (Audienţa: „Cel păcătos.”) Cel păcătos; eu mă bucur de acest 
lucru, pentru că aceasta mă asigură de salvarea mea veşnică. Dacă ar fi vorba de altfel de persoane atunci nu 
ar fi speranţă pentru mine. Dacă Dumnezeu ar îndreptăţi oameni care sunt măcar pe jumătate sfinţi atunci aş fi 
lăsat pe dinafară. Dacă El ar îndreptăţi oameni care au măcar un singur lucru bun, atunci aş fi lăsat pe 
dinafară. Dacă El ar îndreptăţi oameni care au măcar un lucru bun al lor, atunci aş fi lăsat pe dinafară. Dar, 
mulţumesc Domnului, El este atât de bun, El mă iubeşte atât de mult, El are o putere atât de minunată, puterea 
divină a neprihănirii Lui este atât de mare, încât atunci când El rosteşte acest cuvânt asupra unui păcătos atât 
de corupt cum sunt eu, mă face din ce în ce mai neprihănit în faţa lui Dumnezeu. (Audienţa: „Amin!”) Aceasta 
este valoarea cuvântului lui Dumnezeu: „neprihănire.” 

Şi pentru că El este atât de bun, pentru că este o astfel de putere divină în neprihănirea Lui şi pentru că El 
îndreptăţeşte pe cei păcătoşi, de aceea eu am siguranţa deplină a mântuirii Lui veşnice. Atunci, ce mă poate 
împiedica să fiu fericit? Vă puteţi imagina vreun lucru care m-ar putea opri să fiu fericit? Vă puteţi imagina 
vreun lucru care v-ar putea opri pe voi să fiţi fericiţi? Nu este destul ca eu să fiu fericit; vreau ca şi voi să fiţi 
fericiţi; eu pot îngriji de partea mea. (Audienţa: „Eu sunt fericit.”) Amin! 

„Celui ce nu lucrează.” Da, dacă s-ar cere fapte eu nu aş putea face suficiente. Dacă ar fi vreun lucru care 
s-ar cere atunci aş fi lăsat pe dinafară. Dar, oh, aşa cum am citit într-o altă seară, „voi v-aţi vândut pe nimic” 
şi „sunteţi răscumpăraţi fără bani.” Dar nu fără preţ, căci El a plătit preţul. Şi binecuvântarea este că El a fost 
nespus de bogat pentru a putea plăti preţul, iar o altă binecuvântare este că El a fost nespus de bun pentru a da 
toate bogăţiile Sale pentru a plăti preţul, spre a mă putea avea. El mă poate avea. 

Am auzit fraţi spunând: „Mulţumesc Domnului că am încredere în El.” Eu mulţumesc Domnului că El are 
încredere în mine. Cred că este destul de puţin ca un om, pentru care Domnul face atât de multe, să aibă 
încredere în Domnul; dar gândiţi-vă, ca Domnul să facă o astfel de investiţie grozavă în mine cu încrederea că 
va obţine rezultatul valoros al ei, încrederea Lui în mine nu o pot înţelege. Este prea minunată pentru mine. Şi 
sunt recunoscător că Domnul a avut atât de multă încredere atunci când a riscat pentru mine. Pentru acest 
motiv sunt atât de fericit încât nu ştiu cum să fiu altfel. Fraţilor, Domnul este bun! (Audienţa: „Amin!”) Aşa 
că să ne încredem în El! 

„Până şi David descrie binecuvântarea omului acela.” (KJV) Eu aş spune la fel. Fericit este omul „pe care 
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Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit.” Fraţilor, voi cunoaşteţi fericirea acelui om? Sau sunt unii în 
această sală care cunosc doar nefericirea acelui om, care încearcă să obţină neprihănirea prin fapte? Nu există 
nici o fericire (binecuvântare) în acest fel. Biblia nu descrie nici o binecuvântare de acest fel. Pe această cale 
este doar nefericire, şi voi ştiţi aceasta. Dar Dumnezeu descrie fericirea acelui om pe care Dumnezeu îl 
socoteşte neprihănit fără fapte, zicând: „Oh, fericirea omului.” În acest fel a spus David, în limbajul Său, dar 
în limbajul nostru este tradus simplu: „Fericit este omul.” Oh, fericirea omului ale cărui fărădelegi sunt iertate, 
şi ale cărui păcate sunt acoperite. 

Este fericire pentru acel om!; vă spun că este! Oh, fericirea omului căruia Domnul nu-i va ţine în seamă 
păcatul! Căruia Domnul nu-i va ţine în seamă păcatul pentru că acest om a primit darul lui Isus Hristos şi tot 
ceea ce Dumnezeu a dat în El, iar atunci când El priveşte la acel om, Îl vede pe Isus Hristos; nu-i mai ţine de 
fel păcatul în seamă acelui om. Oh, fericirea omului căruia Domnul nu-i va ţine în seamă păcatul!  

„Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că 
lui Avraam credinţa i-a fost socotită ca neprihănire.” De trei ori, vedeţi, aici în aceste nouă versete, de trei ori 
Domnul repetă că credinţa este socotită ca neprihănire. Vă rog să observaţi aceasta! „Avraam a crezut pe 
Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” „Celui ce crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, 
credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire..” „Căci zicem că lui Avraam credinţa i-a fost socotită 
ca neprihănire.” Fraţilor, să facem aşa cum a făcut Avraam; să spunem „Amin!” (Audienţa: „Amin!”) Deplin 
încredinţaţi că ceea ce Dumnezeu făgăduieşte poate să şi împlinească. (Audienţa: „Amin!”) Şi apoi să 
mulţumim Domnului că ne socoteşte nouă neprihănirea şi ne face liberi. 

„Dar cum i-a fost socotită? După, sau înainte de tăierea lui împrejur?” Nu a trebuit să se taie împrejur el şi 
toată casa lui mai înainte de a putea fi neprihănit? (Audienţa: „Nu!”) „După, sau înainte de tăierea lui 
împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.” Pe când era dintre neamuri. Aşa este? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Avraam a fost socotit neprihănit pe când era dintre neamuri? (Audienţa: „Da 
domnule!”) Pe când era un păgân? (Audienţa: „Da domnule!”) Înainte de a fi tăiat împrejur? „Apoi a primit ca 
semn tăierea împrejur ca o pecete a acelei neprihăniri” pe care o avea? (Audienţa: „A acelei neprihăniri pe care 
o căpătase prin credinţă”). Nu este scris că El a primit semnul tăierii împrejur, ca o pecete a neprihănirii pe 
care o avea? (Audienţa: „Nu; 'ca o pecete a neprihănirii credinţei pe care o avea.'„) Da domnilor! Da, el „a 
primit semnul tăierii împrejur, ca o pecete a neprihănirii credinţei pe care o avea.” (Audienţa: „Amin!”) O 
pecete a neprihănirii credinţei pe care o avea; nu a neprihănirii pe care o avea, ci a acelei neprihăniri pe care o 
căpătase prin credinţă; deoarece neprihănirea pe care o avea venea prin credinţa pe care o avea. 

„Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă, 
când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur.” 
Sunteţi voi aceştia? Tatăl tuturor celor care cred pe Dumnezeu. (Audienţa: „Amin!”) Al tuturor celor care 
cred. Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) Ca să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta. Pentru ce este El 
tatăl tuturor celor care cred? „Ca adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta.” „Tatăl tuturor celor 
care cred.” Avraam nu ar putea să-i numere; doar mintea lui Dumnezeu ar putea număra sămânţa lui Avraam. 
Ei sunt într-adevăr nenumăraţi ca şi stelele, dar despre stele este spus: „El le cheamă pe toate pe nume.”, şi El 
poate să ne numere, ne cunoaşte pe nume, şi mai mult, ne va da un nume nou. Vă spun fraţilor că Domnul ne 
iubeşte! Cu adevărat ne iubeşte! 

„În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul 
legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă” Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) „Căci 
dacă moştenitori sunt cei ce se ţin de Lege, credinţa este zadarnică, şi făgăduinţa este nimicită; pentru că 
Legea aduce mânie.” O face? (Audienţa: „Da domnule!”) O face acum? (Audienţa: „Da domnule!”) Atunci cât 
de multă neprihănire poate obţine vreun om din Lege? (Audienţa: „Nici un pic.”) Legea nu este pentru aceasta; 
pentru că „Legea aduce mânie.” 

„Şi unde nu este Lege, acolo nu este nici o călcare de lege. De aceea moştenitori sunt cei ce se fac prin 
credinţă, pentru ca să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să fie sigură.” (KJV) Oh, Domnul vrea ca 
făgăduinţa Lui să fie sigură pentru noi, nu? Şi pentru ca să fie sigură, cum a făcut-o? „Prin credinţă, pentru ca 
să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să fie sigură.” Gândiţi-vă cu atenţie la aceasta! Voi spune rar. 
Moştenirea este „prin credinţă, pentru ca să fie prin har.” Ce înseamnă acest „pentru ca”? Doar în acest fel. 
„Se poate ca să fie prin har.” Deci este prin har, nu? (Audienţa: „Da domnule!”) Este prin credinţă, pentru ca 
să fie prin har; pentru ce? „Pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită.” Deci cel care primeşte ceva de la 
Dumnezeu prin credinţă, poate fi sigur de acel ceva, nu? (Audienţa: „Da domnule!”) Iar cel ce se gândeşte să 
primească ceva de la Dumnezeu în vreun alt fel decât prin credinţă, niciodată nu poate fi sigur că are acel 
lucru, deoarece, de fapt nici nu îl are. Nu vedeţi aceasta? (Audienţa: „Ba da!”) Să primim atunci prin credinţă. 
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„Moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să fie sigură 
pentru toată sămânţa.” (Audienţa: „Amin!”) Pentru toţi. Pentru toţi. „Pentru ca făgăduinţa să fie sigură pentru 
toată sămânţa lui Avraam; nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care 
are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor 
neamuri.” El adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morţii, şi care 
cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.” Ce face Dumnezeu? (Audienţa: „Înviază.”) Ce este aceasta? 
(Audienţa: „Face să trăiască.”) Dă viaţă celor morţi. „Cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi.” Atunci 
când El cheamă un lucru care nu este ca şi cum ar fi, atunci acel lucru există? (Audienţa: „Da domnule!”) Nu 
a făcut El acest lucru atunci când a creat lumea? Nu era lume; El a chemat-o; şi atunci? (Audienţa: „A fost.”) 
Nu era lumină; El a chemat lumina: „Şi a fost lumină.”  

În mine nu este neprihănire; nu este decât păcat; nu este decât necurăţie; Dumnezeu a trimis pe Acelaşi care 
a rostit cuvântul şi lumea s-a arătat; Acelaşi care a rostit cuvântul „Lumină” şi a apărut lumina; a trimis pe 
Acelaşi Unul ca să rostească neprihănirea în locul acestui trup al păcatului. (Audienţa: „Domnul fie lăudat.”) 
În acest loc, în acest trup, în acest caracter al păcatului, El cheamă ceea ce nu este ca şi cum ar fi, şi, 
mulţumim Domnului, este! (Audienţa: „Amin!”) În acest loc în care este doar necurăţie, El a trimis pe 
Singurul binecuvântat ca să rostească sfinţenia şi El cheamă acest lucru care nu este ca şi cum ar fi, şi, 
mulţumiri fie aduse atotputerniciei Lui, este! (Audienţa: „Amin!”) Există! 

„Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se 
spusese: 'Aşa va fi sămânţa ta.' Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era 
îmbătrânit - avea aproape o sută de ani - nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de 
făgăduinţa lui Dumnezeu prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin 
încredinţat că ce făgăduieşte El, poate să şi împlinească. De aceea credinţa aceasta ‚i-a fost socotită ca 
neprihănire.’ Dar nu numai pentru el este scris că ‚i-a fost socotită ca neprihănire’; ci este scris şi pentru noi, 
cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, 
Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat pentru îndreptăţirea noastră.” 
(KJV) El a fost înviat pentru ca noi să putem fi îndreptăţiţi; a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră. Eu Îl voi 
lăsa să-şi împlinească scopul pentru care a fost înviat dintre cei morţi. El ştie cum să o facă, şi poate să o facă; 
iar eu Îl voi lăsa.  

Acum capitolul 5 din Romani: „Deci, fiindcă suntem îndreptăţiţi, prin credinţă.” Ce spuneţi? (Audienţa: 
„Amin!”) Deci fiindcă suntem făcuţi neprihăniţi, fiindcă suntem îndreptăţiţi prin credinţă, „avem pace cu 
Dumnezeu.” Şi eu ştiu acest lucru; voi nu? Avem pace cu Dumnezeu. El spune aşa. Deci, aşa este! Chiar dacă 
nu a fost aşa, acum este aşa. Chiar dacă nu a fost aşa, este aşa după ce El cheamă acele lucruri care nu sunt 
ca şi cum ar fi. Noi nu putem înţelege acest lucru. Dar putem să-l cunoaştem. Eu îl cunosc, ştiu că este aşa; şi 
aceasta este tot ce am nevoie.  

„Deci, fiindcă suntem îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 
Lui îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har.” Cum intrăm în această stare de har? 
Prin credinţă. Şi am intrat, mulţumim Domnului! „În care suntem.” Sunteţi în ea într-adevăr? (Audienţa: „Da 
domnule!”) El spune aşa; este aşa, nu? El spune aşa şi este aşa. El spune că suntem în această stare de har, şi 
suntem, mulţumim Domnului! „În care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.” Nu ne 
bucurăm? El spune că ne bucurăm, şi ne bucurăm. Deoarece, atunci când El spune că ne bucurăm, El are 
dreptate; iar noi spunem „Amin!”, şi atunci suntem drepţi. „Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile 
noastre.” Necazuri vor veni foarte uşor, dar nu vor avea nici o putere asupra noastră. „Eu socotesc că 
suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie 
descoperită” (Romani 8:18), nu doar „faţă de noi”, ci „în noi” (KJV), care va fi o parte din noi. În acest fel 
vom străluci ca soarele în împărăţia Tatălui nostru. 

Aceasta este neprihănirea lui Dumnezeu; în acest fel a primit-o Avraam. Ce este, atunci, binecuvântarea lui 
Avraam? Ce este? (Audienţa: „Neprihănire prin credinţă.”) Cum a primit-o? (Audienţa: „Prin credinţă.”) 
Binecuvântarea lui Avraam nu este primită decât de omul care are neprihănire prin credinţă; aşa este? 
(Audienţa: „Da domnule!”)  

Să citim acum textul pe care fratele Prescott tocmai l-a citit! Nu contează că l-a citit el. Se încadrează în 
lecţia mea la fel de bine ca şi într-a lui; şi este oricum doar o singură lecţie. Galateni 3:13,14: „Hristos ne-a 
răscumpărat din blestemul Legii.” Ne-a răscumpărat? El spune că a făcut-o; deci a făcut-o. „Hristos ne-a 
răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se blestem pentru noi; fiindcă este scris: 'blestemat e oricine este 
atârnat pe lemn', pentru ca binecuvântarea lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus.” (KJV) 

Pentru ce a fost făcut Hristos blestem pe lemn? Pentru ca binecuvântarea lui Avraam să poată veni peste 
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voi şi peste mine. Pentru ce ne-a răscumpărat din blestemul Legii? Pentru ca binecuvântarea lui Avraam să 
poată veni peste voi şi peste mine. Ce este binecuvântarea lui Avraam? (Audienţa: „Neprihănire prin 
credinţă.”) Hristos a murit pentru ca voi şi eu să putem fi făcuţi neprihăniţi prin credinţă. Fraţilor, nu este ceva 
îngrozitor ca un om să-L lipsească pe Hristos tocmai de lucrul pentru care El a murit, şi să dorească 
neprihănirea pe vreo altă cale? Nu este îngrozitor? Fraţilor, să credem în Isus Hristos! 

„Pentru ca binecuvântarea lui Avraam să poată veni peste Neamuri, în Hristos Isus.” Acum, deci, suntem 
răscumpăraţi din blestemul Legii; Hristos este făcut blestem pentru noi, pentru ca binecuvântarea lui Avraam 
să poată veni peste noi. Şi pentru ce vine aceasta peste noi? „Aşa ca, prin credinţă, noi să primim Spiritul 
făgăduit.”  

Deci, atunci când noi ca popor, ca un trup, ca o biserică, primim binecuvântarea lui Avraam, ce este 
atunci? (Audienţa: „Ploaia târzie.”) Revărsarea Spiritului. Aşa este şi individual. Când cineva individual crede 
în Isus Hristos, şi obţine neprihănirea care se capătă prin credinţă, atunci el primeşte Spiritul Sfânt care este 
tăierea împrejur a inimii. Şi atunci când întregul popor, ca biserică, primeşte neprihănirea prin credinţă, 
binecuvântarea lui Avraam, atunci ce poate împiedica biserica să primească Spiritul lui Dumnezeu? 
(Audienţa: „Nimic.”) În această poziţie suntem noi. Ce poate împiedica deci, revărsarea Spiritului Sfânt? Ce 
opreşte revărsarea Spiritului Sfânt? (Audienţa: „Necredinţa.”) Lipsa noastră de neprihănirea lui Dumnezeu, 
care se capătă prin credinţă; aceasta o opreşte; pentru că atunci când aceasta este primită, ea este dată pentru 
ca să putem primi făgăduinţa Spiritului prin credinţă. Aşadar, să ne asigurăm că avem binecuvântarea lui 
Avraam, şi apoi să cerem şi vom primi! 
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PREDICA NR. 17 
 
Ultimele versete care au fost amintite în lecţia anterioară, au fost versetele din Galateni 3:13,14. Fie că este 

vorba de făgăduinţa Spiritului pentru individ în experienţa sa personală, sau de făgăduinţa Spiritului în 
revărsarea sa asupra întregii biserici, este acelaşi lucru. Nimeni nu o poate avea, fără a avea mai întâi 
binecuvântarea lui Avraam. Cine nu are binecuvântarea lui Avraam, nu poate avea Spiritul Sfânt. Deoarece, 
citim în Romani 4: „A primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin 
credinţă, când era netăiat împrejur.” Ce este în realitate tăierea împrejur, veţi găsi deschizând la Deuteronom 
capitolul 30:6: „Domnul Dumnezeu tău, îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe 
Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău ca să trăieşti.” Puneţi în legătură cu aceasta 
Romani 5:5. După ce ni se spune că suntem îndreptăţiţi prin credinţă, şi că „Avem pace cu Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Hristos căruia Îi datorăm faptul că, prin credinţă am intrat în această stare de har în care 
suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu”; apoi ni se spune în versetul 5: „Nădejdea aceasta nu 
înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Spiritul Sfânt, care ne-a fost 
dat.” Nouă, Spiritul Sfânt ne toarnă în inimă dragostea lui Dumnezeu; iar Domnul spune că El „Îţi va tăia 
împrejur inima ta ... şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, şi din tot sufletul tău.” Singurul 
fel în care îl putem iubi pe Domnul cu toată inima şi cu tot sufletul, este prin dragostea lui Dumnezeu 
implantată în inimă şi în suflet, care converteşte persoana la Dumnezeu. Şi „dragostea este împlinirea Legii.” 

„'Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeu tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.'„ 
Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este: 'Să iubeşti pe aproapele tău ca 
pe tine însuţi.' În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi proorocii.” Tăierea împrejur a inimii este acea 
stare a inimii prin care vom „iubi pe Domnul” Dumnezeul nostru, „cu toată inima şi cu tot sufletul.” Vedeţi că 
tăierea împrejur în carne a fost pentru Avraam un semn, o dovadă, care se putea vedea într-un timp în care 
Dumnezeu îi învăţa pe oameni prin simboluri?; un semn care se putea vedea, simbolizând ceea ce nu se putea 
vedea? De aceea, tăierea împrejur a cărnii era un semn „o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin 
credinţă,” înainte de a fi tăiat împrejur. Era pur şi simplu semnul exterior al lucrării Spiritului Sfânt care 
tăiase împrejur inima. Spiritul lui Dumnezeu toarnă în inimă dragostea lui Dumnezeu, dar nici un om nu poate 
primi Spiritul făgăduit, dacă nu are binecuvântarea lui Avraam, neprihănirea lui Dumnezeu care se capătă 
prin credinţă. Omul care ştie că crede pe Dumnezeu, poate cere cu deplină încredere Spiritul Sfânt. Dar nu 
omul care presupune doar că Îl crede pe Dumnezeu; uneori Îl crede, alteori nu Îl crede; uneori se gândeşte că Îl 
crede, alteori nu mai ştie dacă Îl crede sau nu! Aceasta nu înseamnă deloc a-L crede pe Dumnezeu. Domnul 
vrea ca voi şi cu mine să ştim că Îl credem pe Dumnezeu. El doreşte ca noi să ştim aceasta şi să avem 
cunoştinţa aşa de ferm stabilită ca şi cum ştim că trăim. Deci, omul care ştie că Îl crede pe Dumnezeu, poate 
cere cu deplină încredere Spiritul lui Dumnezeu, şi să Îl primească prin credinţă, deoarece: „Dacă veţi cere, 
veţi primi.” El spune aceasta. Dar noi trebuie să cerem conform cu voia Sa. Şi nu este voia Sa să dea Spiritul 
Sfânt celui care nu are binecuvântarea lui Avraam; iar aceasta atât pentru individ cât şi pentru biserică. Când 
poporul lui Dumnezeu ajunge în acea poziţie în care ştie că Îl crede pe Dumnezeu, atunci poate cere cu deplină 
încredere revărsarea Spiritului Sfânt, şi să o aştepte cu deplină încredere şi credinţă că o va primi, şi o va 
primi. Aceasta este realitatea! 

Să studiem mai departe în această seară, despre modul în care putem şti că binecuvântarea lui Avraam este 
a noastră şi cum putem şti că este posibil să cerem cu deplină încredere Domnului să ne dea Spiritul Său cel 
Sfânt, iar apoi să-L aşteptăm după voia Sa, şi să-L primim după plăcerea Sa, fără să ne mai îngrijorăm dacă Îl 
vom primi sau nu! Avem nevoie să învăţăm despre cum toată această îndoială, dacă putem primi sau nu 
Spiritul Sfânt, să învăţăm cum aceasta poate fi îndepărtată de la noi, iar apoi putem prezenta cererile noastre 
Domnului în credinţă, aşteptând să Îl primim, aşteptând doar aceasta şi nimic altceva, pur şi simplu aşteptând 
ca El să ni-L dea după voia Sa, în timp ce noi continuăm să-L cerem şi să-L căutăm ca să poată fi aşa. 

Vă spun fraţilor: când ajungem în această poziţie nu va fi greu pentru noi toţi să fim una. La această 
întâlnire, când ajungem în această stare, în această poziţie în care ştim că Îl credem pe Dumnezeu, şi ştim că 
putem cere cu deplină încredere Spiritul Sfânt, va fi un lucru uşor pentru noi, şi va fi un lucru real să fim una 
la orice întâlnire. Realitatea problemei este că fiecăruia îi va fi teamă să lipsească de la aceste întâlniri; 
deoarece dacă va lipsi de la vreuna din aceste întâlniri, iar făgăduinţa Spiritului Sfânt va fi împlinită, el o va 
pierde. Fiecare va fi aici aşteptând şi privind ca Domnul să facă ceea ce spune atunci când vine timpul. Nu 
vedeţi cum aceasta ne va conduce să fim în acelaşi loc? O va face! 

Desigur, dacă lucrarea lui Dumnezeu ne va chema în altă parte pentru lucrarea noastră sau pentru cea a 
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Domnului, iar Spiritul Sfânt va fi revărsat în timp ce noi vom fi în altă parte, o vom primi oricum, oriunde am 
fi. Dar nu va fi la fel în cazul celor care lipsesc de la întâlniri datorită propriilor înclinaţii. Mi-e teamă să 
lipsesc de la vreuna din aceste întâlniri. Mi-e teamă să lipsesc de la aceste întâlniri de dimineaţă. Deoarece eu 
nu pot spune în timpul cărei întâlniri va fi revărsat Spiritul Sfânt asupra noastră. Nu pot risca să fiu absent. 

Să luăm Scripturile şi să citim despre cum ne-a condus Domnul, şi va conduce pe oricine care va dori, în 
această seară, tocmai în această poziţie. Dacă veţi porni de la punctul cu care încep să citesc, Domnul vă va 
conduce pe voi şi pe mine direct acolo. Să nu ne îndoim de felul în care poate avea loc aceasta. Când Domnul 
vorbeşte, toată povestea s-a încheiat, indiferent ce spune; acesta este sfârşitul ei, iar apoi noi spunem: 
„Doamne, aşa este!” Să studiem împreună în această seară, şi vom ajunge în acea poziţie în care fiecare dintre 
noi poate şti că Îl crede pe Dumnezeu, şi că avem binecuvântarea lui Avraam; iar apoi putem cere lui 
Dumnezeu Spiritul Său cu deplina încredere, şi să aşteptăm să-L primim atunci când El Îl dă după voia Sa. 

Să vedem ce a dat Domnul, care este rezultatul acestui fapt şi cum aceasta ne aduce în această poziţie. Să 
începem de unde a început El! Vom citi mai întâi Efeseni 1:3-6. Aceste versete ne duc acolo unde Dumnezeu a 
început în ceea ce ne priveşte pe noi. Versetul 3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti în Hristos.” Ce 
este ceea ce El a făcut? (Audienţa: „Ne-a binecuvântat.”) Este aşa? (Audienţa: „Da!”) A făcut aceasta? 
(Audienţa: „Da!”) Ne-a binecuvântat cu câte binecuvântări? (Audienţa: „Cu toate binecuvântările 
duhovniceşti.” KJV) Cu toate binecuvântările pe care le are? Ni le-a dat pe toate, toate felurile? (Audienţa: 
„Da!”) Cum? (Audienţa: „În Hristos.”) În Hristos. Deci, dându-L pe Hristos, ce a dat Dumnezeu? (Audienţa: 
„Toate binecuvântările duhovniceşti.”) Toate binecuvântările duhovniceşti pe care le-a avut.  

Atunci dar, când voi şi cu mine credem în Isus Hristos, nu suntem binecuvântaţi? Nu avem toate 
binecuvântările pe care le are Domnul? Atunci ce anume poate să ne necăjească? O persoană care este 
binecuvântată în felul acesta poate să fie altfel decât fericită? (Audienţa: „Nu!”) Poate fi această persoană 
deprimată? (Audienţa: „Nu!”) Poate fi bosumflată deoarece lucrurile nu merg chiar bine? (Audienţa: „Nu!”) 
Lucrurile merg bine oricum şi oricum ar decurge lucrurile, ele nu pot îndepărta binecuvântările. „...toate 
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.”  

Dar versetul 4 este un verset pe care doresc să-l citesc în mod deosebit: „În El, Dumnezeu ne-a ales.” Ne va 
alege? (Audienţa: „Ne-a ales.”) A făcut aceasta? (Audienţa: „Da!”) Când ne-a ales? (Audienţa: „Înainte de 
întemeierea lumii.”) Mulţumim Domnului! „Înainte de întemeierea lumii” ne-a ales pe voi şi pe mine. 
(Audienţa: „Domnul fie lăudat.”) Veţi spune „Amin!” acestui lucru întotdeauna? (Audienţa: „Amin!”) Nu 
întreb dacă acum veţi spune aceasta. O veţi spune tot timpul? (Audienţa: „Da!”) 

Pentru cât timp este scris acest verset din Scriptură? (Audienţa: „Pentru veşnicie.”) Atunci, cât timp va fi 
adevărat că Dumnezeu v-a ales înainte de întemeierea lumii? (Audienţa: „Întotdeauna.”) Atunci, cât timp veţi 
fi neliniştiţi neştiind dacă sunteţi sau nu ai Domnului? Nu v-a ales El? Nu v-a ales pe voi? (Audienţa: „Ba 
da!”) De ce a făcut-o? Deoarece a dorit să fim ai Lui? Da? (Audienţa: „Da!”) El m-a ales deoarece a dorit să 
mă aibă, şi mă va avea. Nu Îl voi lipsi de aceasta şi nu voi dezamăgi alegerea Sa. El ne-a ales, da? (Audienţa: 
„Da!”) „Înainte de întemeierea lumii.” Iar acum restul versetului: „Ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea 
Lui.” Scopul Său binecuvântat este că El ne doreşte „să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui.” Atunci Îl 
putem lăsa să-şi împlinească voia Sa, deoarece în aceasta este mântuirea noastră veşnică. 

Următorul verset: „Ne-a rânduit mai dinainte”, ne-a arătat mai dinainte destinul la care doreşte să ajungem. 
Destinul pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru om merită să fie împlinit. „Ne-a rânduit mai dinainte, să fim 
înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voinţei sale.” De ce a făcut-o atunci? Nu pentru că eram atât de 
buni, ci pentru că El este atât de bun; nu pentru că eram atât de bine plăcuţi Lui, ci datorită bunei Lui plăceri, 
a voinţei Sale. El este cauza. Pentru El ne-a ales. 

Versetul 6: „Spre lauda slavei harului Său, în care El a făcut să fim primiţi în Prea Iubitul Lui” (KJV) Ce 
spuneţi la aceasta? (Audienţa: „Amin!”) Când a făcut aceasta? (Audienţa: „Înainte de întemeierea lumii.”) 
Desigur. „Înainte de întemeierea lumii.” Aceasta răspunde la întreaga problemă despre faptul că putem sau nu 
putem face ceva pentru a fi îndreptăţiţi. El a făcut totul înainte ca noi să fi avut vreo şansă de a face ceva, cu 
mult înainte de a ne naşte, cu mult înainte ca lumea să fi fost făcută. Nu vedeţi că Domnul este Cel care 
lucrează pentru ca noi să putem fi salvaţi şi pentru ca noi să-L putem avea? 

Observaţi ceea ce a făcut El!  
1. „Ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările duhovniceşti” în Hristos. 
2. „Ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii.” 
3. „Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos.” 
4. „Şi a făcut să fim primiţi în Preaiubitul Lui.” 
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Eu mă bucur de aceasta! Ştiu că este aşa! (Audienţa: „Amin!”) Şi voi? (Audienţa: „Da!”) Pentru că El 
spune aşa. El spune aşa. Iată aşadar patru lucruri de care putem fi siguri pentru veşnicie. 

Mai mult cu privire la aceste binecuvântări pe care ni le-a dat Domnul: atunci când credem în Isus Hristos, 
noi avem toate binecuvântările pe care le are Dumnezeu. Atunci ele sunt ale noastre. Nu avem nevoie să ne 
rugăm în mod atât de amănunţit pentru binecuvântări. Nu credeţi că am face mai bine să ne petrecem timpul 
mulţumind Domnului pentru binecuvântările pe care ni le-a dat, decât să-I cerem binecuvântări? Cum credeţi 
că este mai bine, să mulţumim Domnului pentru binecuvântările pe care deja ni le-a dat, sau să-I cerem să ne 
dea ceva, pe când El nu mai are ce să ne mai dea? Cum credeţi că este mai bine? (Audienţa: „Să-I 
mulţumim.”) El ne-a dat toate binecuvântările pe care le are în Hristos. Hristos spune: „Eu sunt cu voi.” 
Fraţilor, să ne hrănim cu binecuvântări! Noi le avem, şi ele sunt ale noastre. Deci, putem fi siguri tot timpul că 
avem toate binecuvântările duhovniceşti. Putem fi siguri tot timpul că El ne-a ales. El spune că a făcut-o. 
Putem fi siguri tot timpul că ne-a rânduit mai dinainte spre a fi înfiaţi. Putem fi siguri tot timpul că El ne-a 
primit în Preaiubitul Lui. Putem fi siguri de toate aceste lucruri; pentru că Dumnezeu spune că este aşa şi aşa 
este. Atunci nu este aceasta o continuă sărbătoare? 

El a făcut toate acestea, şi le-a făcut fără plată. Pentru câţi oameni le-a făcut? (Audienţa: „Pentru toţi.”) 
Pentru orice suflet? (Audienţa: „Da!”) A dat toate binecuvântările pe care le are fiecare suflet din această 
lume; El a ales fiecare suflet din această lume; a ales pe fiecare în Hristos înainte de întemeierea lumii; l-a 
rânduit să fie înfiat şi l-a acceptat în Prea Iubitul Lui, nu? (Audienţa: „Da!”) Sigur că da! 

Vom citi şi alte versete în această prezentare. Nimeni nu poate avea aceste lucruri şi nu poate şti că sunt ale 
lui, fără consimţământul său. Domnul nu v-a forţa nici unul din aceste lucruri să vină asupra omului, chiar 
dacă deja i le-a dat. Va forţa? (Audienţa: „Nu!”) În aceasta trebuie să fie o cooperare; Dumnezeu revarsă totul 
într-un singur dar minunat, dar dacă un om nu-l va avea, Domnul nu-l va sili să primească nici măcar un 
strop. Pentru orice om care va primi acest dar, aceasta este întru totul al lui. Aici intervine cooperarea. 
Domnul trebuie să aibă cooperarea noastră în toate lucrurile. 

Să deschidem acum la Tit 2:14. Vorbind despre Domnul ni se spune: „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
noi.” Este la timpul trecut. Este ceva ce a fost făcut. Pentru câţi oameni S-a dat pe Sine Însuşi? (Audienţa: 
„Pentru toţi.”) Câţi oameni de pe acest pământ pot citi acest text şi să spună „Aceasta se referă la mine? Este 
pentru mine?” Orice suflet de pe pământ. Atunci, oriunde mergem pe acest pământ, oricărui om, îi putem citi 
că „Hristos s-a dat pe sine Însuşi pentru tine!”, putem? (Audienţa: „Da!”) El s-a dat pe Sine Însuşi pentru voi. 
Acesta este preţul despre care vorbeşte Petru în 1Petru 1:18-20: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu 
argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 
ci cu sângele scump al lui Hristos Mielul fără cusur şi fără prihană. El a fost rânduit mai înainte de 
întemeierea lumii.” 

Avem nevoie fiecare individual să ne cunoaştem situaţia. „El s-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Aceasta 
este declarat în Galateni 2:20: „Viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa Fiului lui Dumnezeu, 
care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Câţi oameni din această lume pot citi şi să spună: 
„Aceasta este pentru mine!”? (Audienţa: „Fiecare om.”) „M-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine!”, S-
a dat El Însuşi pentru mine. Acesta a fost preţul care a fost plătit. Atunci, El m-a cumpărat, da? (Audienţa: 
„Da!”) V-a cumpărat? (Audienţa: „Da!”) 

Îl vom lăsa să ne aibă? Nu este aceasta întrebarea actuală? Ce a făcut El? Ce a făcut? (Audienţa: „A plătit 
preţul.”) Mai înainte de întemeierea lumii m-a cumpărat, nu? Şi pe voi? Atunci ai cui suntem? (Audienţa: „Ai 
Domnului.”) 

Există în aceasta vreo posibilitate să vă îndoiţi dacă sunteţi sau nu sunteţi ai Domnului? Cum este posibil 
ca un om care vrea să fie al Domnului, şi şi-a mărturisit păcatele, cum este posibil ca el să se îndoiască dacă 
este sau nu este al Domnului? Este posibil doar dacă se întoarce de la Cuvântul lui Dumnezeu, nu îl crede şi 
spune că Domnul a minţit. Nu este acesta singurul fel în care este posibil aşa ceva? „Cel care nu-L crede pe 
Dumnezeu Îl face mincinos.” Deci singurul fel în care un om se poate îndoi de faptul că este al Domnului, este 
prin a se întoarce de la cuvântul lui Dumnezeu şi a spune că El minte. Acesta este singurul fel în care se poate 
îndoi, deoarece pentru un om a se îndoi înseamnă a face aceasta; s-ar putea să nu o spună cu astfel de cuvinte, 
dar când se îndoieşte de faptul că este al Domnului, aceasta face de fapt. El îngăduie necredinţei să-l conducă, 
iar Satana obţine avantajul şi mătură totul. Aşa este! Dar, deşi Domnul ne-a cumpărat, totuşi El nu va lua 
ceea ce a cumpărat fără permisiunea noastră. Există o linie pe care Domnul a trasat-o, stabilind astfel 
libertatea oricărui om, şi nici El Însuşi nu va trece niciodată dincolo de această linie, nici măcar cât grosimea 
unui fir de păr, fără îngăduinţa noastră. El respectă libertatea şi demnitatea pe care a dat-o făpturilor 
inteligente, fie aceştia oameni sau îngeri; El o respectă şi El Însuşi nu va călca peste această limită; El nu va 
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trece dincolo de aceste limite fără îngăduinţa persoanei în cauză. Dar când este dată permisiunea, atunci El va 
veni cu tot ceea ce are; atunci se deschid stăvilarele iar Domnul se revarsă înlăuntru. Aşa este! El v-a 
cumpărat; a făcut-o? (Audienţa: „Da!”) Vreţi să fiţi ai Domnului? (Audienţa: „Da!”) Prietenii mei, să facem 
ca aceasta să fie un lucru real, practic, pipăibil. El ne-a cumpărat, nu? A plătit preţul pentru noi; noi suntem ai 
Lui prin voia Lui. Şi acum, dacă şi voia noastră este aceeaşi, ai cui suntem? (Audienţa: „Ai Domnului.”) El şi-
a arătat voia Sa în această privinţă, plătind preţul, nu? Iar când noi ne facem cunoscută alegerea noastră 
asupra acestui lucru spunând: „Doamne aceasta este şi alegerea mea; aceasta este şi voia mea!”, atunci aş vrea 
să ştiu ce lucru din Univers ne poate ţine să nu fim ai Lui? Acum, puteţi să ştiţi că sunteţi ai Domnului? 
(Audienţa: „Da!”) Puteţi, acum? (Audienţa: „Da!”) Să zicem că vă treziţi într-o dimineaţă cu o durere de cap, 
iar digestia voastră nu a fost bună în cursul nopţii, şi vă simţiţi mai rău ca oricând, şi nu simţiţi nimic bun. 
Cum puteţi să ştiţi că sunteţi ai Domnului? (Audienţa: „Pentru că El spune că este aşa.”) Dar să presupunem 
că vă treziţi dimineaţa bine dispus şi strălucitor şi vă simţiţi cu o stare generală bună. Cum ştiţi că sunteţi ai 
Domnului? (Audienţa: „El spune că este aşa.”) Uneori, atunci când îi întrebăm: „Au fost iertate păcatele 
voastre?”, oamenii spun: „Sunt convins că mi-au fost iertate de mult.” „Ce anume v-a convins?” „Am simţit că 
mi-au fost iertate.” Aceştia nu ştiu nimic despre aceasta. În acest fel ei nu au nici o picătură de evidenţă cum 
că păcatele lor au fost iertate. Pentru că, fraţilor, singura dovadă pe care o putem avea asupra iertării 
păcatelor este faptul că Dumnezeu spune că este aşa. Aceasta este dovada! Nu priviţi la simţăminte; 
simţămintele sunt la fel de schimbătoare ca vântul, ştiţi că este aşa. Nu le daţi nici un pic de atenţie; nu este 
treaba voastră cum vă simţiţi. Atunci când Dumnezeu spune că este aşa, atunci aşa este, indiferent dacă eu 
simt aceasta sau nu! 

Vă dau din nou următoarea ilustraţie. Am mai dat-o înainte, dar este binevenită la acest subiect deoarece 
accentuează ideea că simţămintele nu au nimic de a face cu faptele. Doi ori doi fac patru, nu-i aşa? Ştiţi că 
este aşa, dar există şi unii oameni în această lume care nu ştiu că doi ori doi fac patru. Să zicem că îi spuneţi 
aceasta unui astfel de om, iar el vă va crede, şi cum credeţi că se va simţi? Credeţi că se va simţi ca şi cum ar 
fi ridicat şi învârtit ca într-un vârtej şi aşezat apoi într-un loc nou? Nu! Ce au de-a face simţămintele cu 
aceasta? Atunci de ce s-ar îngrijora acesta de ceea ce simte?  

Nu vreau să spun că nu există o experienţă ca un rod al acestui fapt. Dar vreau să spun că dacă priviţi la 
sentimente ca fiind o evidenţă, nu veţi găsi niciodată evidenţa. Însă dacă priviţi la Cuvântul lui Dumnezeu, 
atunci veţi găsi evidenţa pe care Dumnezeu o dă în Cuvântul Său; aceasta este puterea Sa divină în Cuvântul 
Său care lucrează efectiv în omul care crede. Deci, Domnul ne-a cumpărat, nu-i aşa? În tot ceea ce ne priveşte, 
nu trebuie să mai avem nici o îndoială asupra faptului că suntem ai Domnului, aşa este? (Audienţa: „Da!”) 
Dar există unii oameni în această lume care nu au în mod real experienţa adevărată pe care o presupune 
desăvârşirea tranzacţiei; ei nu s-au supus pe ei înşişi Domnului şi în mod practic nu sunt ai Lui. El i-a făcut să 
fie ai Lui prin cumpărare; cum pot ei să ştie că sunt ai Lui în mod practic şi în realitate? Prin cuvântul Său; 
alegând pentru ei înşişi să recunoască această cumpărare; prin alegere. „Calea către Hristos” la p. 41 ne 
lămureşte totul; ne spune cum să facem predarea noastră lui Dumnezeu. Ne spune că făgăduinţele şi hotărârile 
voastre sunt ca funiile de nisip, iar cunoştinţa făgăduinţelor voastre călcate şi a angajamentelor neîmplinite, 
slăbeşte încrederea în propria ta sinceritate. Iar în cele din urmă: „Ceea ce trebuie să înţelegi este adevărata 
putere a voinţei. Tu nu te poţi salva singur, nu-ţi poţi schimba inima, dar poţi alege să-I slujeşti.” 

Când omul alege să-şi pună voinţa de partea lui Dumnezeu, atunci tranzacţia este desăvârşită. Prin 
alegerea omului, acesta devine al Domnului în mod practic, în experienţa sa personală. Atunci, nu devine omul 
al Domnului în experienţă practică prin permisiunea dată de omul care alege calea Domnului?  

Acest lucru fiind făcut, nu vedeţi că atât timp cât alegerea voastră, dorinţa voastră este de a fi al Domnului, 
nu vedeţi că sunteţi ai Domnului cu adevărat? Vedeţi aceasta? Oricând ne dăm pe noi înşine Lui, aşa este! Dar 
unii dintre voi v-aţi dat Lui de mult, iar apoi dacă s-a întâmplat că v-aţi descurajat, vă întrebaţi dacă sunteţi 
sau nu ai Domnului. 

Avem nevoie ca în această seară să îndepărtăm pentru totdeauna această îndoială, astfel încât orice se va 
întâmpla, să nu fiţi nedumeriţi cu privire la întrebarea dacă sunteţi ai Domnului. Pe cât de sigură este alegerea 
voastră de a fi ai Lui, la fel de sigur este că sunteţi ai Lui; pentru că El v-a cumpărat cu mult timp în urmă. 
Acest lucru îl urmăresc. Aceasta urmăriţi şi voi? Trebuie să primiţi aceasta dacă vi se dă. (Audienţa: „Amin!”) 
Atunci putem şti că suntem ai Domnului. 

Uneori auzim oameni vorbind despre acest lucru ca şi cum aceasta ar aproba păcatul. Nu! Nu va face 
aceasta. Nu! Aceasta vă va salva din păcat. Când un om ajunge în această poziţie, iar alegerea lui este de a fi 
al Domnului, atunci Dumnezeu lucrează în el şi voinţa şi înfăptuirea după buna Sa plăcere; şi astfel, acel om 
devine un creştin. Dumnezeu îl va face un creştin. Aceasta este puterea care se află în acest lucru. Nu există 
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nici o aprobare a păcatului în aceasta. De fapt este singurul fel care ne împiedică să aprobăm păcatul. Orice 
altă mărturisire aprobă, scuză păcatul. Orice altă mărturisire face chiar acel lucru de care se plânge Domnul: 
că oamenii L-au chinuit cu păcatele lor. Ce spune Domnul? „Tu M-ai chinuit cu păcatele tale.” Isaia 43:24. Să 
încetăm să mai facem aceasta! Să lăsăm ca voinţa şi alegerea noastră să fie în mod conştient ale Domnului în 
orice moment!; şi apoi aceasta va fi o realitate. 

Să deschidem şi să citim acel verset care ne spune că aceasta este o realitate! 1Corinteni 6:19, ultimele 
cuvinte ale acestui verset: „Voi nu sunteţi ai voştri.” Aceasta este adevărat, nu-i aşa? Indiferent cine este omul, 
este al lui însuşi? (Audienţa: „Nu!”) Domnul l-a cumpărat, iar dacă el nu Îl lasă pe Domnul să îl aibă, el îl 
lipseşte pe Domnul de ceea ce este al Său. Aceasta este partea cea rea. Deşi omul poate să nu fie în mod 
conştient şi practic al Domnului, totuşi Domnul a cumpărat pe fiecare, şi orice om care refuză să-I dea voie 
Domnului să îl aibă, Îl jefuieşte pe Domnul de ceea ce El a cumpărat şi pentru care a plătit preţul, socotind 
astfel preţul cu care a fost cumpărat ca fiind de mai mică valoare decât el însuşi. Nu este acesta acelaşi spirit 
satanic care a căutat să pună deasupra lui Dumnezeu în cer? Domnul S-a dat El Însuşi pentru noi; de aceea 
atunci când eu nu-I voi da voie să mă aibă, prin acest fapt eu mă socotesc a fi mai valoros decât preţul care a 
fost plătit, adică, mai valoros decât Domnul, iar acesta este acelaşi „eu” care se pune întotdeauna deasupra lui 
Dumnezeu. Oh, să fie în noi această minte care a fost în Hristos, care l-a dezbrăcat de Sine Însuşi, pentru ca 
Dumnezeu şi omul să poată fi din nou uniţi în Unul. 

„Voi nu sunteţi ai voştri!”, sunteţi? (Audienţa: „Nu!”) Nu sunteţi bucuroşi pentru aceasta? Nu sunteţi 
bucuroşi pentru că nu sunteţi ai voştri? El spune că este aşa, şi este aşa, nu? De ce este aşa? „Căci aţi fost 
cumpăraţi cu un preţ.” El ne-a cumpărat; aşadar noi nu suntem ai noştri; şi înaintea tuturor oamenilor din 
lume care nu sunt ai lor înşişi, este omul care s-a cedat el Însuşi Domnului care l-a cumpărat. „Proslăviţi dar 
pe Dumnezeu în trupul şi în spiritul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Ale cui sunt? (Audienţa: „Ale lui 
Dumnezeu.”) Nu este nevoie să stăruiesc mai mult asupra acestui verset. Dar voi să o faceţi fraţilor, o veţi 
face? Stăruiţi asupra lui! 

Acum, am citit versetul: „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi.” El ne-a cumpărat. Cât din noi a cumpărat? 
(Audienţa: „Totul.”) Când a făcut-o? (Audienţa: „Înainte de întemeierea lumii.”) Ce fel de oameni eram înainte 
de întemeierea lumii? Ce fel de oameni eram atunci când ne-a cumpărat Dumnezeu? Eram noi înşine aşa cum 
suntem în această lume. Şi El ne-a cumpărat chiar aşa păcătoşi cum suntem? (Audienţa: „Da!”) A făcut-o? 
Ajungem aici la un alt gând. A plătit El preţul şi ne-a cumpărat chiar aşa cum eram? Păcătoşi? (Audienţa: 
„Da!”) Fiinţe rele şi gata a umbla în căile răutăţii? Gata de a face răul? Neavând nici o mărturisire de religie şi 
nedorind în mod deosebit să avem? Ne-a cumpărat atunci? (Audienţa: „Da!”) Ce anume a cumpărat El atunci? 
Ne-a cumpărat pe noi împreună cu tot ceea ce era al nostru. Şi pentru că a cumpărat ceea ce era al nostru, El a 
cumpărat păcatele noastre. Isaia le descrie: răni, vânătăi şi carne vie, nelegate, nestoarse şi nealinate cu 
untdelemn. (Isaia 1:6) Aşa este?  

Iată un alt text: Tit 3:3-7: „Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de 
pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. Dar, când s-a 
arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru 
faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea 
făcută de Spiritul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru 
ca odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.” El a făcut 
aceasta. El o spune. Atunci, ştiţi că este aşa? (Audienţa: „Da!”) 

Să privim mai adânc asupra acestui lucru. El S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre; dar acelaşi 
gând este valabil şi aici; El nu va lua păcatele noastre, deşi le-a cumpărat, fără să aibă permisiunea noastră. 
Priviţi ceva mai departe, continuând acelaşi gând. „El S-a dat pe Sine Însuşi” pentru ale cui păcate? 
(Audienţa: „Pentru ale noastre.”) Ale cui erau? (Audienţa: „Ale noastre.”) S-a dat pe Sine Însuşi pentru ele. 
Ele fiind ale noastre, cui S-a dat pe Sine Însuşi atunci când le-a cumpărat? (Audienţa: „Nouă.”) El S-a dat pe 
Sine Însuşi mie, pentru păcatele mele? (Audienţa: „Da!”) Atunci alegerea care este mereu în faţa mea este 
dacă vreau să am mai degrabă păcatele mele decât să-L am pe El, nu? (Audienţa: „Da!”) Aceasta este alegerea 
vie care stă în faţa mea, nu? (Audienţa: „Da!”) Pe cine doriţi mai mult să aveţi, păcatele voastre sau pe 
Hristos? (Audienţa: „Pe Hristos.”) Atunci, de acum înainte mai poate exista vreo ezitare când este vorba să 
lăsăm să plece tot ceea ce ne arată Dumnezeu că este păcat? Veţi lăsa să plece păcatul atunci când vă este 
arătat? Atunci când vă este arătat păcatul, spuneţi: „Vreau mai de grabă să-L am pe Hristos decât acest 
păcat.” Şi lăsaţi-l să plece. (Audienţa: „Amin!”) Spuneţi dar Domnului: „Doamne, fac acum alegerea; fac 
tranzacţia cu Tine, Te fac pe Tine alegerea mea; păcatul s-a dus, iar eu am ceva mai bun.” Mulţumim 
Domnului! Atunci, unde poate exista vreo ocazie pentru ca unii dintre noi să fim descurajaţi din cauza 
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păcatelor noastre? 
Unii dintre fraţi au făcut acest lucru. Ei au fost eliberaţi; dar Spiritul lui Dumnezeu le-a arătat ceva ce ei nu 

mai văzuseră niciodată mai înainte. Spiritul lui Dumnezeu a pătruns mai adânc decât oricând, şi a descoperit 
lucruri pe care ei niciodată nu le-au văzut mai înainte; iar apoi, în loc să mulţumească Domnului că s-a 
întâmplat aşa şi să îngăduie să fie curăţaţi mulţumind Domnului că Îl au mai mult ca oricând, au început să se 
descurajeze. Ei au spus: „Ce să mă fac?; păcatele mele sunt atât de mari!” Astfel ei au îngăduit Satanei să-i 
acopere cu întunecime şi să-i arunce în descurajare, nemaigăsind nimic bun la aceste întâlniri, zi după zi. 

Nu este destul de rău că s-a întâmplat aşa? Nu este destul de rău ca o persoană pe care Domnul a iubit-o 
atât de mult încât S-a dat pe Sine Însuşi pentru ea, să procedeze în acest fel cu Domnul atunci când El vrea să 
se descopere mai mult pe Sine acelei persoane? Fraţilor, dacă unii dintre voi aţi căzut în descurajare, părăsiţi 
această stare! Dacă Domnul ne-a arătat păcate la care nu ne-am gândit mai înainte că le-am putea avea, 
aceasta demonstrează că El pătrunde în profunzime, până când, în cele din urmă va atinge partea cea mai 
ascunsă a fiinţei noastre; iar când El atinge ultimul lucru care este necurat sau păcătos, care este în dezacord 
cu voinţa Sa şi îl scoate la lumină, ni-l arată, iar noi spunem: „Îl vreau mai degrabă pe Domnul decât acest 
păcat”, atunci lucrarea este completă, iar pecetea viului Dumnezeu poate fi pusă asupra acestui caracter. 
(Audienţa: „Amin!”) Ce doriţi mai mult, să aveţi caracterul… (unii din adunare încep să laude pe Domnul iar 
alţii încep să privească în jur). Nu este nimic! Dacă mai mulţi dintre voi ar mulţumi Domnului pentru ceea ce 
aţi primit, ar fi mai multă bucurie în această casă, în seara aceasta.  

Ce doriţi mai mult, să aveţi desăvârşirea, plinătatea deplină a lui Isus Hristos, sau să aveţi mai puţin decât 
aceasta, şi cu unele din păcatele voastre ascunse astfel încât să nu ştiţi niciodată că ele există? (Audienţa: 
„Plinătatea.”) Dar după cum ştiţi, „Mărturiile” ne-au spus că dacă mai există în noi o pată de păcat, nu putem 
avea pecetea lui Dumnezeu. Cum ar fi posibil ca pecetea lui Dumnezeu, care este imprimarea caracterului Său 
desăvârşit descoperit în noi, să fie pusă asupra noastră dacă în noi mai există păcate? El nu poate pune 
pecetea, întipărirea caracterului Său desăvârşit, asupra noastră până când nu vede acest caracter în noi. Astfel, 
El trebuie să sape adânc până la cele mai ascunse cămăruţe ale inimii, cum niciodată n-am visat, deoarece noi 
nu ne putem înţelege inimile. Dar Domnul priveşte la inimă. El încearcă conştiinţa. El va curăţa inima şi va 
descoperi ultima urmă de ticăloşie. Lăsaţi-L să lucreze, fraţilor, lăsaţi-L să facă lucrarea Sa de cercetare! Iar 
când El aduce păcatele noastre în faţa ochilor noştri, lăsaţi ca inima noastră să spună: „Doamne, Tu Te-ai dat 
pe Tine Însuţi pentru păcatele mele; Oh, Te primesc pe Tine în locul lor.” Ele au plecat, iar eu mă bucur în 
Domnul. Fraţilor, să fim cinstiţi cu Domnul, şi să ne purtăm faţă de El aşa cum El doreşte să o facem! 

El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, pentru păcatele noastre. Aşa că, spun din nou, şi voi ştiţi aceasta; în 
faţa noastră stă o alegere vie: să alegem dacă dorim să-L avem pe Domnul sau pe noi înşine, neprihănirea 
Domnului sau păcatele noastre, calea Domnului sau calea noastră. Care o vom avea? (Audienţa: „Calea 
Domnului.”) Nu este greu să facem alegerea atunci când ştim ceea ce Domnul a făcut şi ceea ce este El pentru 
noi. Alegerea este uşoară. Fie ca predarea noastră să fie completă! Şi atunci când se vor arăta aceste păcate, 
ele au fost predate de mult. Pentru aceasta ne sunt ele descoperite, pentru ca noi să putem face alegerea. 
Aceasta este lucrarea binecuvântată a sfinţirii. Şi noi putem şti că această lucrare a sfinţirii are loc în noi. 
Dacă Domnul ne-ar îndepărta păcatele noastre fără ca noi să o ştim, ce bine ne-ar face? Aceasta pur şi simplu 
ne-ar face nişte maşini. El nu-şi propune să facă aceasta; drept urmare, El vrea ca voi şi cu mine să ştim când 
pleacă păcatele noastre pentru ca să putem şti când vine neprihănirea Lui. Aceasta se întâmplă atunci când 
cedăm Lui ceea ce avem.  

Este adevărat că Scriptura spune că noi suntem unelte ale lui Dumnezeu; şi nu uitaţi că noi suntem 
întotdeauna unelte inteligente. Noi vom fi folosiţi de către Domnul la alegerea noastră. Alegerea noastră de a fi 
de partea Sa, alegerea noastră ca El să lucreze cu noi, iar apoi această lucrare va fi făcută deoarece puterea Sa 
este cea care lucrează. 

Aşadar, El S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre. Iar acum El vine şi spune: „Acesta este păcat!” Iar noi 
ce spunem? „Doamne, este păcat.” Aceasta este mărturisirea. Rădăcina ideii de mărturisire este în faptul de a 
spune acelaşi lucru. Ideea de bază a cuvântului grec tradus prin „mărturisire,” înseamnă a vorbi acelaşi lucru. 
Aceasta este mărturisirea. Domnul a spus lui David, „Tu ai păcătuit şi ai făcut răul acesta.”, iar David a spus: 
„Am păcătuit!” Aceasta este mărturisirea. Biblia spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi 
drept, ca să ne ierte păcatele.” Pentru ce arată Dumnezeu păcatele oamenilor? Singurul motiv pentru care El 
arată oamenilor păcatele este pentru a putea să le îndepărteze de la ei. Atunci când El îmi arată mie păcate, eu 
voi spune: „Doamne, acestea sunt păcate.” Şi atunci ce se întâmplă? Sunt iertate! S-au dus! 

Voi, v-aţi mărturisit păcatele de când sunteţi aici? Toate pe care vi le-a arătat Domnul? Le-aţi mărturisit? 
(Audienţa: „Da!”) Oricine a făcut aceasta, are păcatele sunt iertate. Domnul a spus că este aşa. Ce spuneţi? 
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(Audienţa: „Amin!”) Dar Satana spune: „Nu este aşa.” El este un mincinos. Însă unii oameni afirmau aici că 
Satana spune adevărul asupra acestui subiect. Oameni spuneau în această casă că el spune adevărul în acest 
punct. Satana a spus: „Ele nu sunt iertate!”, iar ei spuneau: „Nu sunt iertate.” Să părăsim această poziţie! Noi 
ne mărturisim păcatele pentru ca ele să poată fi iertate; şi Domnul spune că sunt iertate; iar dacă sunt iertate 
atunci, pentru Numele Domnului, să spunem şi noi că este aşa! 

„Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” „Şi el a primit semnul tăierii 
împrejur, o pecete a neprihănirii credinţei pe care o avea.” Domnul spune: „Veniţi totuşi să ne judecăm, zice 
Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura se 
vor face ca lâna.” Ce spuneţi? (Audienţa: „Aşa este.”) De unde ştiţi? (Audienţa: „Domnul spune că aşa este.”) 
Foarte bine. Deci ştiţi că este aşa, ştiţi? 

Mica 7:19: „El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre şi va arunca în fundul 
mării toate păcatele lor.” Unde sunt păcatele? (Audienţa: „În fundul mării.”) De unde ştiţi? (Audienţa: „El 
spune aşa.”) Deci ştiţi aceasta, nu? Atunci cum poate cineva să vă necăjească cu gândul că ele se vor întoarce 
la voi? 

Psalmul 103:12: „Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de 
la noi.” Cât de departe sunt ele de voi, cei care le-aţi mărturisit? Cât de departe sunt? (Audienţa: „Cât este de 
departe răsăritul de apus.”) Atunci de ce nu spuneţi şi voi la fel? Satana vine şi spune: „Nu sunt iertate; fiecare 
păcat este chiar aici în faţa ta; nu le vezi?” Sunt ele în faţa noastră? (Audienţa: „Nu!”) Ar putea spune cineva: 
„Eu le-am văzut aici.” Nu este nimic real în aceasta. Satana este un magician, şi el poate face să se vadă 
lucruri care nu sunt. Iar voi le priviţi şi spuneţi: „Da, aşa este.” Dar nu este aşa! Domnul spune că ele sunt atât 
de departe de noi după cum este de departe răsăritul de apus. Ele sunt în fundul mării, şi sunt la fel de albe ca 
zăpada! Slavă Domnului! 

Isaia 38:17, şi acest verset este ultimul în seara aceasta. „Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea 
mea; Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele 
mele!” Câte din ele? (Audienţa: „Toate.”) Înapoia Sa. Unde sunt ele, aşadar? (Audienţa: „Înapoia Sa.”) Noi 
suntem în faţa Sa, iar păcatele sunt înapoia Sa. Cine este între noi şi ele ? (Audienţa: „Dumnezeu.”) Iar El este 
pe tronul Său, nu? Deci când eu mărturisesc păcatele mele Domnului, El şi tronul Său veşnic stau între mine şi 
acele păcate, şi nici Satana, nici altcineva din Univers nu le poate aduce înapoi; pentru că ar trebui să-L 
înlăture pe Dumnezeu şi tronul Său din cale mai înainte de a putea să-mi aducă aceste păcate înapoi. Şi eu mă 
bucur de aceasta! 

Putem cunoaşte aceste lucruri? Putem şti că le cunoaştem? Cum putem să ştim că le cunoaştem? Domnul 
spune aşa. Când Domnul spune aşa, iar noi Îl credem, aceasta este credinţă. Satana spune: „Nu îţi sunt 
iertate.” Noi spunem: „Ştiu că sunt iertate.” Satana spune: „Nu, ele sunt aici.” Noi spunem că nu sunt aici. 
Sunt în fundul mării. (Voce: „Domnul să fie lăudat.”) 

Când omul stă în această poziţie, Dumnezeu poate pune pecetea Sa. Dar când Domnul spune: „Păcatele 
tale sunt iertate;” şi că El le-a „aruncat înapoia Sa”, iar omul nu crede, este acela ceva pe care Dumnezeu să 
poată pune pecetea Sa? Nu!  

(Cineva cere ca să fie citit Isaia 43:25, ceea ce fratele Jones face.) „Eu, Eu îţi şterg fărădelegile pentru 
Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.” 

Există multe alte texte ca şi acesta pe care le putem ţine minte. Unul este cel din Evrei 8:12: „Nu-Mi voi 
mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.” Iar altul este în Ezechiel 33:16: „Toate păcatele pe care le-a 
săvârşit se vor uita.” În aceste texte Domnul spune că nu-şi va mai aduce aminte de păcatele noastre! Domnul 
le va uita: este lucrarea Satanei aceea de a le aminti. Fraţilor, să-L credem pe Domnul! 

Când credem aceasta, atunci Domnul ne va da vouă şi mie tăierea împrejur a inimii, pecetea neprihănirii 
credinţei pe care o avem, şi poate face aceasta deoarece în aceasta este acel ceva pe care El poate pune pecetea 
Sa. Când un om face aceasta, el primeşte ca individ pecetea neprihănirii, iar când noi ca trup, ca biserică 
credem aceasta, atunci putem cere cu deplină încredere revărsarea Spiritului Sfânt şi să aşteptăm cu răbdare şi 
încredere, ştiind că va veni cu siguranţă după voia Sa. 
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PREDICA NR. 18 
 
Studiul nostru din seara trecută a avut ca scop să ştim pentru noi înşine, şi a arătat cum putem şti, că avem 

binecuvântarea lui Avraam, şi astfel să fim pregătiţi spre a fi siguri că putem cere cu deplină încredere Spiritul 
lui Dumnezeu. Ba încă şi mai mult: Domnul ne-a dat dovezi încă mai evidente, pe care să ne bazăm deplina 
noastră încredere în El, în neprihănirea Lui, cum că ea este a noastră; cum că avem neprihănirea care se 
primeşte prin credinţă; astfel că putem cere cu deplină încredere Spiritul Său cel Sfânt, şi să mulţumim 
Domnului că este al nostru. Pentru că, vă amintiţi versetul care spune: „Hristos ne-a răscumpărat din 
blestemul Legii, făcându-se blestem pentru noi, - fiindcă este scris: 'Blestemat e oricine este atârnat pe lemn.' - 
pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca prin credinţă, noi 
să primim Spiritul făgăduit.”  

Binecuvântarea lui Avraam este neprihănirea credinţei; aceasta trebuie să o avem pentru a primi, şi pentru 
a putea avea Spiritul făgăduit, şi aceasta de asemenea prin credinţă. Atunci, când avem semnul, dovada, 
lucrarea desăvârşită a lui Dumnezeu, demonstrând spre satisfacţia noastră deplină că putem cere cu o 
încredere desăvârşită Spiritul Sfânt, atunci nu rămâne pentru noi decât să-L primim prin credinţă? Nu rămâne 
pentru noi să mulţumim Domnului pentru că este al nostru? Şi atunci El poate să-Şi manifeste voinţa Sa ori de 
câte ori o cer ocaziile, şi de câte ori este nevoie. 

Să studiem acum şi alte dovezi pe care ni le-a dat; să studiem în această seară în legătură cu ceea ce am 
studiat data trecută, astfel încât să putem avea proaspătă în faţa noastră calea pe care Domnul a deschis-o 
pentru noi, şi pe care să ne bazăm încrederea noastră în faţa Lui; pe care să fim siguri de poziţia noastră; şi pe 
care să putem cere cu asigurarea deplină a credinţei. Iar când noi cerem conform cu voinţa Sa, şi cerem pentru 
a putea avea ceea ce ne-a făgăduit, atunci El ne ascultă. „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem 
ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă”, atunci, „Ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe 
care I le-am cerut.” 1 Ioan 5:14,15. Şi apoi putem mulţumi Domnului că sunt ale noastre. 

Să începem cu Romani 5:20. Scopul principal, sau, am putea spune, unul dintre scopurile principale ale 
studiului din seara aceasta, este de a vedea locul pe care îl deţine Legea lui Dumnezeu în subiectul neprihănirii 
prin credinţă; ce loc deţine Legea lui Dumnezeu în obţinerea de către noi a neprihănirii doar prin Isus Hristos; 
şi aceasta este doar o altă fază a aceluiaşi gând pe care l-am avut în seara trecută cu privire la dovada pe care 
ne-a dat-o Dumnezeu pentru a ne oferi încrederea că putem cere prin credinţă făgăduinţa Spiritului Sfânt.  

„Ba încă şi Legea a venit ca să se înmulţească greşeala.” Sau cu alte cuvinte, Romani 3:20, ultimele 
cuvinte, cu care de altfel suntem cu toţii familiarizaţi: „Prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” Pentru 
ce a fost dată Legea scrisă pe table de piatră?; care a fost primul scop urmărit în darea ei? (Audienţa: „Ca să 
ne arate ce este păcat.”) Ca să se înmulţească păcatul; să dea cunoştinţa păcatului. Astfel, „Legea a venit ca să 
se înmulţească greşeala.”; ca păcatul să se poată vedea; să poată să apară aşa cum este. Pavel, vorbind în 
Romani 7:12,13, spune cum vede el păcatul: „Aşa că Legea, negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, 
dreaptă şi bună. Atunci un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca 
păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul 
că se slujea de aceeaşi poruncă.” Deci, să facă să se înmulţească păcatul, şi să îl facă să se vadă aşa cum este, 
afară din cale de păcătos; acesta este primul scop în darea Legii, nu este aşa?  

Să citim aceasta în Romani capitolul 5: „Ba încă şi Legea a venit ca să se înmulţească greşeala; dar unde s-
a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult.” Legea a venit numai ea singură, făcând să se vadă 
păcatul şi numai atât? (Audienţa: „Nu!”) Legea este doar intermediarul spre un alt final - intermediarul spre 
un final în care să se obţină ceva mai presus de cunoştinţa păcatului. Este adevărat? (Audienţa: „Da 
domnule!”) Aşa dar, dacă s-a înmulţit păcatul, harul unde s-a înmulţit? (Audienţa: „În acelaşi loc.”) Chiar 
acolo? (Audienţa : „Da!”) Dar cum scrie: „Unde s-a înmulţit păcatul, acolo şi harul s-a înmulţit”? (Audienţa: 
„Nu; 'şi mai mult'.”) Ar fi fost de bine dacă ar fi spus că unde s-a înmulţit păcatul, şi harul s-a înmulţit. Ar fi 
fost destul de bine; dar ştiţi că Domnul nu face lucrurile în acest fel. El face toate lucrurile foarte bune, la 
modul absolut; atât de bune cât numai Dumnezeu este în stare să le facă.  

Deci, „Unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult.” (Audienţa: „Amin!”) Fraţilor, când 
Domnul prin Legea Sa ne dă cunoştinţa păcatului, chiar în acel moment, în acelaşi timp, harul este mult mai 
abundent decât cunoştinţa păcatului. Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Şi acum un alt gând: „Prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.”; şi am văzut aceasta; că atunci când 
Legea ne dă cunoştinţa păcatului, chiar în acel moment, în acel loc şi în acea clipă, în acel lucru, harul lui 
Dumnezeu este mult mai abundent decât cunoştinţa păcatului. Dar, când Legea dă cunoştinţa păcatului, ce 
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anume dă convingerea de păcat? (Audienţa: „Spiritul lui Dumnezeu.”) Înainte de a citi pasajul care spune că 
este aşa, să vedem ce putem primi! Din ceea ce am citit, ce vom primi noi de acum înainte prin cunoştinţa 
păcatului? (Audienţa: „Înmulţirea harului.”) 

Atunci nu mai există nici un loc pentru a ne descuraja la vederea păcatelor, mai există? (Audienţa: „Nu!”) 
Nu mai există nici o posibilitate de a cădea în descurajare. Este imposibil pentru voi şi pentru mine să ne 
descurajăm, sau să fim acoperiţi de întunecime atunci când luăm cunoştinţă de păcat. Pentru că indiferent cât 
de mare este această cunoştinţă a păcatului, indiferent cât de multe păcate ne sunt descoperite şi aduse 
cunoştinţei noastre, chiar acolo, în acelaşi moment, în chiar acele lucruri, şi în acelaşi timp în experienţa 
noastră, harul lui Dumnezeu se înmulţeşte mult mai mult decât cunoştinţa păcatului. Şi atunci, repet, cum mai 
poate fi posibil pentru noi să fim descurajaţi? Fraţilor, nu este aşa că Domnul vrea ca noi să fim plini de curaj? 
(Audienţa: „Amin!”) 

Iar acum, următorul verset aduce la lumină acelaşi lucru. Ioan 16:7,8: „Totuşi, vă spun adevărul.” Ce ne 
spune El? (Audienţa: „Adevărul.”) Bun! Şi de asemenea ne spune: „Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va 
face slobozi.” Şi acest adevăr ni-l spune, nu? „Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci dacă 
nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi.” Cine nu va veni? (Audienţa: „Mângâietorul.”) Mângâietorul? 
Acesta este numele Său? Aceasta este ceea ce este?: Mângâietorul? (Audienţa: „Da domnule!”) 

„Dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El.” Cine a venit? (Audienţa: „Mângâietorul.”) Cine? 
(Audienţa: „Mângâietorul.”) „Şi când va veni El, va convinge lumea vinovată în ce priveşte păcatul.” Cine 
face această lucrare? (Audienţa: „Mângâietorul.”) Mângâietorul este Cel care convinge de păcat? (Audienţa: 
„Da domnule!”) Este El Mângâietor când face aceasta? (Audienţa: „Da domnule!”) Fiecare dintre noi avem 
nevoie să reţinem aceasta. Nu este El Cel care dovedeşte, atunci când face aceasta, iar Mângâietor este cu alte 
ocazii? (Audienţa: „Nu!”) Mângâietorul este Cel care dovedeşte, mulţumim Domnului! Mângâietorul 
dovedeşte, mulţumim Domnului! Iar atunci, ce trebuie să găsim prin convingerea de păcat? (Audienţa: 
„Mângâiere.”) A cui mângâiere? (Audienţa: „Mângâierea Domnului.”) Mângâierea pe care o găsim, mângâie 
la timpul de nevoie. Atunci unde este loc pentru a ne mai descuraja când devenim conştienţi de păcat? Nu 
acesta este gândul pe care l-am citit în capitolul 5 din Romani?  

Nu vedeţi că atunci când păstrăm în minte gândul că exact în acelaşi timp şi în acelaşi loc unde se 
înmulţeşte păcatul, acolo harul se înmulţeşte şi mai mult?; şi chiar în acelaşi timp în care Spiritul Sfânt dă 
convingerea de păcat, El este Mângâietor când face aceasta?; nu vedeţi că în toate acestea, păstrând în minte 
toate acestea, avem o biruinţă veşnică asupra Satanei? Are vreun avantaj Satana asupra omului care îl crede în 
acest fel pe Dumnezeu? Nu! Satana vine şi spune: „Vezi ce păcătos eşti?” Mulţumim Domnului! „Unde s-a 
înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult.” (Audienţa: „Amin!”) Ar spune cineva: „Eu am o 
convingere de păcat atât de profundă. E ca şi cum nu am mai fost atât de adânc convins de păcat în toată viaţa 
mea.” Slavă Domnului! În acest fel primim mai multă mângâiere decât am primit vreodată în viaţa noastră. Nu 
vedeţi fraţilor că aşa este? (Audienţa: „Aşa este.”) Atunci, să mulţumim Domnului pentru aceasta! (Audienţa: 
„Amin!”) Aş vrea să ştiu, de ce să nu lăudăm pe Domnul de acum înainte?  

Există ceva mai mult în acest verset Romani 5:20. Mai întâi am găsit că Legea face să se înmulţească 
păcatul pentru ca şi harul să se poată înmulţi, astfel ca să putem avea harul care ne va conduce la Hristos. 
Pentru ce sunt împreună cele două lucruri? Legea care face păcatul să se înmulţească pentru ca harul să se 
înmulţească şi mai mult. Pentru ce sunt amândouă împreună? „Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând 
moartea...” Noi ştim că este aşa, nu? Acest lucru este adevărat. Legea face să se înmulţească păcatul, pentru 
ca noi să putem fi conduşi la o înmulţire a harului, pentru ca „…după cum păcatul a stăpânit dând moartea, 
tot aşa şi harul să stăpânească.” 

Ce înseamnă acest „tot aşa”? La fel de sigur. Exact la fel. Atunci nu este adevărat că Domnul va face ca 
abundenţa harului să domnească în vieţile noastre tot aşa de sigur cum a domnit orice păcat din lume? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Dar, reţineţi: când harul domneşte mult mai mult, ce termen de comparaţie există 
între libertatea de acum faţă de păcat şi sclavia de dinainte? Libertatea este mult mai abundentă decât a fost 
robia. „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.” 

Să revedem acum întreaga idee! „Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala”, pentru ca să putem 
găsi harul înmulţit şi mai mult, fiind din abundenţă exact acolo unde s-a înmulţit greşeala, şi harul s-a înmulţit 
„dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.” Atunci, pentru ce a venit 
Legea? (Audienţa: „Ca să ne aducă la Domnul.”) Pentru ce a venit Legea? (Audienţa: „Ca să ne aducă la 
Hristos.”) Da! Vedeţi aceasta? Astfel, oricând cineva din această lume foloseşte cele zece porunci…; când 
vreun păcătos din această lume foloseşte cele zece porunci pentru vreun alt scop decât scopul de a-L primi pe 
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Isus Hristos, atunci ce fel de scop le dă el? (Audienţa: „Un scop greşit.”) El perverteşte intenţia pe care o are 
Dumnezeu în darea Legii, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) A folosi Legea lui Dumnezeu pentru oameni 
cu vreun alt scop decât acela ca ei să poată ajunge la Isus Hristos, înseamnă a folosi Legea într-un fel în care 
Dumnezeu nu a intenţionat niciodată să fie folosită.  

Deci Legea ne aduce la Hristos. Aceasta este sigur. Pentru ce ne aduce la Hristos? (Audienţa: „Ca să 
putem fi îndreptăţiţi.”) Ce vrea Legea de la voi şi de la mine? Are ceva pretenţii de la noi înainte ca noi să 
ajungem la Isus Hristos? Când Legea ne găseşte, cere ceva de la noi? (Audienţa: „Cere neprihănire.”) Ce fel de 
neprihănire? (Audienţa: „Neprihănire desăvârşită.”) A cui? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Neprihănirea lui 
Dumnezeu? (Audienţa: „Da domnule!”) Doar o astfel de neprihănire ca cea pe care o manifestă Dumnezeu în 
viaţa Sa, în felul Său de a face lucrurile? (Audienţa: „Da!) Va fi Legea mulţumită cu ceva mai puţin decât atât 
din partea mea şi din partea voastră? Va accepta ea ceva mai puţin decât atât, fie chiar mai puţin cu grosimea 
unui fir de păr? (Audienţa: „Nu!”) Dacă noi i-am putea aduce această neprihănire cu o lipsă cât grosimea unui 
fir de păr, ar fi prea puţin; am fi găsiţi în lipsă. 

Deschideţi la Timotei, unde Pavel ne spune ce vrea Legea de la noi, şi ce vrea de asemenea să fie în noi. 
1Timotei 1:5: „Ţinta (obiectul, scopul, intenţia) poruncii este dragostea.” Ce fel de dragoste? (Audienţa: 
„Dragostea lui Dumnezeu.”) „Care vine dintr-o inimă curată.” Ce fel de inimă? (Audienţa: „O inimă curată.”) 
„Dintr-un cuget bun.” Ce fel de cuget? (Audienţa: „Bun.”) „Şi dintr-o credinţă neprefăcută.” Aceasta este ceea 
ce Legea vrea să găsească în voi şi în mine, nu-i aşa? Ne va accepta ea cu ceva mai puţin decât ceea ce ea 
cere: dragoste desăvârşită, manifestată „dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă 
neprefăcută”? Nu, niciodată! Deci Legea cere pur şi simplu desăvârşirea. 

Dar, avem noi, sau are vreun om din lume, ceva asemănător acestui fel de dragoste pe care să o ofere Legii 
lui Dumnezeu? (Audienţa: „Nu!”) Are omul firesc acest fel de cuget, de conştiinţă? (Audienţa: „Nu!”) Are 
acest fel de credinţă? (Audienţa: „Nu!”) Nu! Legea are această cerinţă de la orice om de pe pământ în seara 
aceasta, indiferent cine ar fi. Are această cerinţă de la voi şi de la mine; are această cerinţă de la oamenii din 
Africa şi de la toţi oamenii de pe pământ; şi ea nu va accepta nimic mai puţin decât această dragoste de la 
oricine dintre ei. Dar noi vorbim despre noi în noaptea aceasta. Aşa că Legea vine la voi şi la mine în seara 
aceasta şi spune: „Eu cer dragoste; Eu cer dragoste desăvârşită, dragostea lui Dumnezeu. Eu vreau să o văd în 
viaţa ta tot timpul. Şi vreau să o vad manifestată dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă 
neprefăcută.” În această situaţie suntem noi. 

Ar putea spune cineva: „Eu nu am aşa ceva; eu am făcut tot ce am putut mai bine.” Dar Legea va spune: 
„Eu nu aceasta cer; eu nu vreau tot ce ai tu mai bun; eu vreau desăvârşire. Eu nu vreau facerea ta de bine, ci 
pe a lui Dumnezeu; eu nu cer neprihănirea ta: eu vreau neprihănirea lui Dumnezeu de la tine; eu nu vreau 
lucrarea ta: vreau lucrarea lui Dumnezeu în viaţa ta.” Aceasta spune Legea oricărui om. Şi astfel, dacă sunt 
blocat de la primul cuvânt, chiar când am spus că am făcut tot ce am putut mai bine, atunci nu mai am nimic 
ce să mai spun. Nu aceasta ne spune Scriptura: „Ca orice gură să fie astupată.”? Legea face exact acest lucru, 
nu-i aşa? 

Dar mai există o voce, abia auzită care spune: „Aici există viaţă desăvârşită; iată aici viaţa lui Dumnezeu: 
aici este o inimă curată; aici este un cuget bun; aici este o credinţă neprefăcută.” De unde vine această voce? 
(Audienţa: „De la Hristos.”) Ah, Domnul Isus Hristos, care a venit şi a luat loc în locul în care sunt eu, în 
trupul în care trăiesc eu; El a trăit în acest trup; dragostea desăvârşită a lui Dumnezeu a fost manifestată în 
acest trup; desăvârşita puritate a inimii a fost manifestată în această carne; cugetul bun a fost arătat în această 
carne, şi credinţa neprefăcută a minţii care era în Isus Hristos, de asemenea. 

El pur şi simplu vine şi îmi spune: „Iată, primeşte aceasta!” Şi ce ne dă El va fi satisfăcător, nu-i aşa? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Viaţa arătată în Isus Hristos; aceasta va satisface Legea; puritatea inimii pe care o 
dă Isus Hristos, aceasta va satisface Legea; cugetul bun pe care El îl poate crea, acesta va satisface; credinţa 
neprefăcută pe care El o dă; aceasta va satisface. Vor satisface acestea Legea? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Nu este aceasta ceea ce Legea cere întotdeauna? Legea Îl cere pe Isus Hristos, nu-i aşa? (Audienţa: „Da 
domnule!”) Aceasta este ceea ce cere Legea: este acelaşi lucru care reiese şi din capitolul 5 din Romani. Ce 
anume cere Legea de la mine? Îl cere pe Hristos în mine, deoarece Legea vrea să îl vadă pe El în mine. Atunci, 
nu este Evanghelia lui Hristos chiar scopul Legii lui Dumnezeu? „Hristos în voi nădejdea slavei”? Ah, aşa 
este! 

Romani 5:1,5. Îndreptăţiţi prin credinţă, noi avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, şi 
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Spiritul Sfânt care ne-a fost dat. Şi această 
dragoste este dragostea absolută. Fapte 15:8,9: „Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei, şi 
le-a dat Spiritul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nici o deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit inimile prin 



 136

credinţă.” Aici se găseşte dragostea lui Dumnezeu care vine dintr-o inimă curată. 
Evrei 9:14: „Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Spiritul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi 

jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui 
viu!” Aici este cugetul curat, fraţilor, şi aici este dragostea lui Dumnezeu care vine dintr-un cuget curat. 

Apoi există credinţa pe care El o dă şi El ne face în stare să o putem ţine; credinţa lui Isus care ne face în 
stare să păzim poruncile lui Dumnezeu. Aici este dragostea lui Dumnezeu dintr-o credinţă neprefăcută. 

Oh, deci solia neprihănirii lui Dumnezeu care se primeşte prin credinţă în Isus Hristos, ne aduce nouă, şi ne 
aduce pe noi la, desăvârşita împlinire a Legii lui Dumnezeu, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Atunci, 
acesta este subiectul şi ţinta, şi singurul scop al soliei îngerului al treilea, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) 
Şi acesta este Hristos; Hristos în neprihănirea Sa; Hristos în curăţia Sa; Hristos în dragostea Sa; Hristos în 
nobleţea Sa; Hristos în întreaga Sa fiinţă; Hristos şi El răstignit; acesta este Cuvântul, fraţilor; să ne bucurăm 
de El; să ne bucurăm de El! (Audienţa: „Amin!”) 

Aşadar, când Îl avem pe Isus, când L-am primit prin credinţă, şi Legea stă în faţa noastră, sau noi stăm în 
faţa ei, şi ea aduce grozavele ei pretenţii ca noi să arătăm dragoste, putem spune: „Iat-o aici; este în Hristos, 
iar El este în mine! Dintr-o inimă curată. Dragostea este aici, în Hristos, iar El mi-a dat-o mie. Un cuget bun. 
Sângele lui Hristos l-a creat în mine: există! Credinţă neprefăcută, credinţa în Isus; El mi-a dat-o: există!” 
Atunci, aşa cum ni se spune în „Calea către Hristos,” putem veni la Isus acum şi să fim curăţaţi, şi să stăm în 
faţa Legii fără urmă de ruşine sau de remuşcare. Bun! Fraţilor, când am ceea ce mă aduce în deplină armonie 
cu Legea lui Dumnezeu, atunci sunt mulţumit şi nu pot face altceva decât să fiu bucuros şi mulţumit.  

Să deschidem acum şi să citim capitolul 3 din Romani; acest capitol ne spune totul fără vreun alt studiu 
decât simpla citire a textului. Romani 3:19-22. Putem spune „Amin!” la fiecare cuvânt din acest text, de acum 
înainte. „Ştim însă...” Şi aşa este. „…că tot ce spune Legea spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură 
să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.” Şi nu este aşa? Ceea ce îmi spune 
că sunt păcătos nu poate să-mi spună că sunt neprihănit. „Dar acum…” Bun! Când? (Audienţa: „Acum.”) 
Foarte bine, să spunem aşa, fraţilor. „Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără Lege.” 
Aşa este, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Legea nu poate să manifeste această neprihănire, deoarece noi 
nu o putem vedea în Lege; ea este acolo, dar noi suntem atât de orbi încât nu o putem vedea că este acolo; 
păcatul ne-a orbit şi ne-a corupt atât de mult încât nu putem vedea această neprihănire în Lege: iar dacă am 
putea să o vedem, nu am putea să o obţinem din Lege, deoarece nu este nimic în noi care să o poată primi. 
Astfel, suntem complet neputincioşi. 

Deci, „s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără Lege ... şi anume neprihănirea dată de 
Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El.” Ce înseamnă acest 
cuvânt „a crede” atunci când Dumnezeu îl rosteşte? (Audienţa: „Credinţă.”) Şi ce este adevărata credinţă? 
Supunerea voinţei lui Dumnezeu, cedarea inimii lui Dumnezeu şi fixarea afecţiunilor în El: de aici se înţelege 
că în acest fel sunt cei care Îl vor primi; deoarece a crede înseamnă a primi atunci când Dumnezeu vorbeşte. 
Astfel El spune în Ioan 1:12: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele lui, le-a dat 
puterea să devină copii ai lui Dumnezeu.” (KJV) „Şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin 
credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.” Deci, fiecare dintre 
noi putem să o avem aici în această seară? Putem să o avem? O avem, pentru că o credem. 

Deci, acesta este scopul Legii, nu-i aşa? Să ne aducă la Isus Hristos pentru ca noi să putem fi îndreptăţiţi 
prin credinţă, făcuţi neprihăniţi prin credinţă, pentru ca neprihănirea Lui, neprihănirea lui Dumnezeu în 
Hristos, să poată fi a noastră! Acesta este! Apoi, dacă acesta este adevăr, dacă am primit această neprihănire, 
atunci care este folosul Legii? Atunci pentru ce este Legea? (Audienţa: „Mărturiseşte aceasta.”) Exact! Să 
citim acum acea parte din versetul 21 pe care nu am citit-o: „Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă 
Dumnezeu, fără Lege - despre ea mărturiseşte Legea.” Până aici avem nevoie acum să citim versetul; deşi ţine 
de verset şi celălalt cuvânt. Deci, atunci când Legea dă cunoştinţa păcatului, pentru ca noi să putem avea 
abundenţa harului care va înlătura păcatul; atunci harul stăpâneşte prin neprihănire, dând viaţa veşnică prin 
Isus Hristos, şi această neprihănire a lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos este a noastră ca urmare a acţiunii 
Legii; şi această cunoştinţă a păcatului ne-a adus la Hristos, şi noi Îl avem, iar Legea este satisfăcută în toate 
cerinţele ei pe care le are asupra noastră.  

Acum, când Legea este satisfăcută în toate cerinţele ei pe care le are asupra noastră, va rămâne ea aşa şi va 
continua să spună că este satisfăcută, că totul este în regulă? Dacă Legea a avut asupra noastră pretenţii pe 
care nu le puteam îndeplini prin nici un mijloc posibil decât prin Isus Hristos care era în noi, atunci, atât timp 
cât rămânem în această stare, Legea lui Dumnezeu va continua să spună: „Aşa este drept, şi eu sunt mulţumită 
aşa?” (Audienţa: „Da domnule!”) Iar, dacă cineva începe să pună întrebări şi să spună: „Nu este aşa!”, atunci 
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avem martori care să dovedească faptul că este aşa.  
Este necesar pentru mai multe motive ca să avem martori. Un motiv ar fi în legătură cu noi şi cu experienţa 

noastră personală. Când Dumnezeu vorbeşte şi noi credem, atunci ştim, fiecare pentru el însuşi că neprihănirea 
lui Dumnezeu este a noastră, că avem dreptul la ea, că ea ne aparţine şi că ne putem odihni în pace desăvârşită 
în ea. Dar există şi alţi oameni care vor să ştie dacă o avem cu adevărat. Pot ei să ştie aceasta prin faptul că eu 
spun că este aşa? (Audienţa: „Nu!”) Pot ei să ştie prin faptul că eu spun că eu accept această neprihănire, şi 
spun că este aşa, şi de aceea este aşa? Îi va convinge aceasta? Este această dovadă suficientă pentru ei? 
(Audienţa: „Nu!”) Ei au nevoie de ceva mai bun decât cuvântul meu. Nu vedeţi că Domnul a venit tocmai în 
întâmpinarea a acestei cerinţe, şi ne-a dat martori la care se poate apela, şi ei pot întreba aceşti martori oricând 
doresc, dacă ceea ce avem este veritabil sau nu? Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”)  

Ei nu au nevoie să vină şi să ne întrebe pe noi; dacă ei ne întreabă, noi putem să le spunem ceea ce Domnul 
ne-a spus să spunem; şi dacă aceasta nu este suficient, ei pot merge să întrebe aceşti martori. Putem spune: 
„Iată aici sunt câţiva prieteni ai mei: ei mă cunosc de la naşterea mea şi până acum. Ei mă cunosc în tot ceea 
ce fac; ei mă cunosc mai bine decât mă cunosc eu însumi, şi dacă vreţi mai mult decât ceea ce v-am spus, 
mergeţi şi întrebaţi-i pe ei: ei vă vor spune.” Câţi prieteni sunt aici? (Audienţa: „Zece.”) Valorează ceva 
cuvântul lor? Spun ei adevărul? Ah, ei sunt Adevărul Însuşi: „Legea Ta este adevărul.” Psalmul 119:142. 
Atunci, este imposibil ca ei să mărturisească altceva decât adevărul în mărturia pe care o poartă? Când ei spun 
că cerinţa este satisfăcută, „Această viaţă este bine plăcută Mie!”, aceasta este suficient pentru oricine din 
Univers, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Aşadar, omul care afirmă că crede în Isus, şi afirmă neprihănirea lui Dumnezeu care se dă celor ce cred în 
Isus, este afirmaţia lui despre neprihănire, suficientă pentru lume? (Audienţa: „Nu!”) Sau este cuvântul nostru 
cu privire la aceasta suficient? (Audienţa: „Nu!”) Ei vor spune, şi există o mulţime de oameni care vor spune: 
„Noi credem în Mântuitorul; şi eu am dreptul să pretind neprihănirea pe care o are El, sfinţenia Sa 
desăvârşită: nu am păcătuit de zece ani, şi sunt deasupra tuturor ispitelor chiar; şi ştiu aceasta.” Cum ştii 
aceasta? „O simt în inima mea; o simt în inima mea, şi aceasta de mai mulţi ani.” Aceasta nu este deloc o 
dovadă; pentru că „Inima este nespus de înşelătoare în privinţa tuturor lucrurilor.” (KJV) Înşelătoare în 
privinţa câtor lucruri? (Audienţa: „În toate.”) În toate lucrurile? (Audienţa: „Da domnule!”) Chiar şi în 
privinţa lui Satana? (Audienţa: „Da domnule!”) Este inima într-adevăr nespus de înşelătoare în toate lucrurile? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Domnul spune că este aşa, fie că noi putem înţelege sau nu! Este mai înşelătoare 
decât Satana însuşi, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Inima mă va înşela mai repede şi mai des decât o va 
face Satana. 

Atunci, faptul că o persoană simte aceasta în inima sa, este aceasta o dovadă pe care se poate baza? Când 
inima mea spune că eu sunt bun, ce face? (Audienţa: „Mă înşeală.”) Solomon a spus: „Cel care se încrede în 
inima lui este un nebun!” Şi acesta nu este doar nebun, ci a înnebunit prin acest lucru, nu-i aşa? (Audienţa: 
„Da domnule!”) Este destul de rău ca un om înţelept să înnebunească, dar când un nebun înnebuneşte, unde va 
ajunge în cele din urmă? De aceea, nu ne putem permite să ne încredem în astfel de lucruri când este vorba de 
o problemă atât de importantă cum este aceasta. Nu domnilor, noi avem nevoie de o dovadă mai sigură decât 
inima omului care-i spune că a primit neprihănirea lui Dumnezeu, că este în regulă şi pregătit pentru judecată, 
că nu a păcătuit de zece ani şi că este sfinţit şi deasupra ispitei, etc., etc.. Avem nevoie de ceva mai sigur decât 
aceasta; şi realitatea este că Isus a fost aici, în această lume o bună bucată de vreme, şi El niciodată nu a fost 
în imposibilitatea de a fi ispitit cât timp a fost în lume. Şi nici creştinii nu sunt altfel, cât timp trăiesc în lume. 

Această dovadă nu este suficientă, avem nevoie de ceva mai mult decât atât. Şi dacă acea persoană care 
pretinde că are neprihănirea lui Dumnezeu prin credinţă în Isus Hristos, ar avea doar acest fel de mărturie şi 
nimic mai mult, atunci ce valoare ar avea pretenţia sa? (Audienţa: „Nici o valoare.”) Chiar nici o valoare. Este 
o pretenţie înşelătoare; el niciodată nu poate să cunoască realitatea. De aceea Domnul nu ne-a lăsat în această 
stare. În seara trecută am văzut în lecţia noastră că atunci când vrem să ştim că aceste lucruri sunt reale în 
experienţa noastră, nu trebuie să privim în noi ca să vedem dacă sunt aşa, ci să privim la ceea ce spune 
Dumnezeu pentru a vedea dacă sunt aşa. Atunci când L-am găsit pe Isus Hristos şi Îl avem, Domnul nu 
doreşte să privim în noi spre a vedea dacă El este în noi. El ne-a dat martori, a căror mărturie ne va spune tot 
timpul că El este aici, şi va spune oricui că este aici. Neprihănirea lui Dumnezeu este arătată acum, 
neprihănirea care se primeşte prin credinţa lui Isus Hristos, şi când este arătată, este mărturisită de Lege. 

Deci Legea este, mai întâi, pentru a ne aduce la Hristos, iar apoi, după ce ne conduce la Hristos şi noi Îl 
găsim, ea mărturiseşte că acest lucru este real. Mai întâi dă cunoştinţa păcatului, iar apoi mărturiseşte pentru 
neprihănirea lui Dumnezeu care se primeşte prin credinţă. De aceea, oricine foloseşte vreodată Legea lui 
Dumnezeu pentru vreun alt scop decât acestea două, ce face cu Legea lui Dumnezeu? (Audienţa: „O 
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perverteşte.”) O perverteşte cu totul; o foloseşte pentru scopuri pe care Dumnezeu nu a intenţionat niciodată să 
le dea Legii. De aceea, dacă un om sau un înger foloseşte Legea lui Dumnezeu în vreun alt fel sau pentru alt 
scop în afară de acestea două – omul o poate folosi pentru amândouă, dar îngerii numai pentru unul – acela 
perverteşte Legea lui Dumnezeu. 

De unde este neprihănirea noastră? (Audienţa: „De la Dumnezeu.”) „Neprihănirea lor vine de la Mine, 
spune Domnul.” 2Corinteni 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 chipul lui Isus Hristos.” 
Unde găsim cunoştinţa slavei lui Dumnezeu? (Audienţa: „Pe chipul lui Isus Hristos.”) Pe chipul lui Isus 
Hristos.  

2Corinteni 3:18: „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 Spiritul Domnului.” Deci ce vedem pe chipul lui Isus 
Hristos? (Audienţa: „Slava Domnului.”) Ce este slava Domnului? Am citit aici, ni s-a spus aici, prin Spiritul 
lui Dumnezeu, că solia neprihănirii lui Dumnezeu care se primeşte prin credinţa lui Isus Hristos este începutul 
slavei care va lumina întreg pământul. Deci, ce este slava lui Dumnezeu? Neprihănirea Lui, caracterul Lui. 
Unde găsim aceasta? În Isus Hristos. Pe chipul lui Isus Hristos este descoperită slava lui Dumnezeu. El spune 
aşa, după vedeţi; aici trebuie să o căutăm. 

Privim la Lege pentru a găsi neprihănirea? (Audienţa: „Nu!”) Chiar după ce am fost aduşi la Hristos, 
privim la Lege pentru a vedea neprihănirea? (Audienţa: „Nu!”) Unde privim după neprihănire? La chipul lui 
Isus Hristos. Aici „noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi 
în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă,” din neprihănire în neprihănire, din caracter în caracter, din bunătate 
în bunătate, prin Spiritul Domnului. 

Nu vedeţi astfel, cum neprihănirea lui Dumnezeu şi Spiritul Sfânt merg mână în mână? Nu vedeţi că atunci 
când obţinem neprihănirea prin credinţa lui Isus Hristos, binecuvântarea lui Avraam, cu adevărat atunci 
Spiritul Sfânt nu poate fi ţinut departe de noi; nu puteţi separa acestea două, acestea merg împreună. Când 
avem neprihănirea, şi ştim că o avem prin credinţa în cuvântul Său, atunci El spune că avem dreptul să cerem 
Spiritul Sfânt şi de asemenea să-L primim.  

De ce? Priviţi aici! Galateni 4:5: El a venit „ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să 
căpătăm înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Spiritul Fiului Său.” El L-a trimis; nu 
vrea să Îl ţină departe de noi; Dumnezeu L-a trimis în inimă; este un dar gratuit. 

Deci, cum am spus, nu vedeţi că este imposibil să separi neprihănirea lui Dumnezeu de Spiritul lui 
Dumnezeu? Suntem „schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Spiritul Domnului.” Şi când 
chipul lui Dumnezeu în Isus Hristos este găsit în noi, atunci ce este aceasta? Este întipărirea, pecetea lui 
Dumnezeu. Aţi auzit aceasta în cealaltă lecţie. Privind la chipul lui Isus Hristos, şi numai aici, având primită 
neprihănirea lui Dumnezeu prin credinţa în El; şi privind mereu la chipul Său slăvit, care reflectă slava lui 
Dumnezeu, efectul va fi schimbarea noastră în acelaşi chip, desăvârşirea chipului lui Dumnezeu şi restabilirea 
Lui în noi prin lucrarea Spiritului lui Dumnezeu asupra sufletului. Şi când această lucrare este încheiată, 
atunci acelaşi Spirit al lui Dumnezeu pune pecetea viului Dumnezeu, întipărirea veşnică a chipului Său.  

Aşadar, după ce am venit la Hristos, după ce L-am găsit, nu privim la Lege după neprihănire. Unde 
privim? (Audienţa: „La chipul lui Isus Hristos.”) La chipul lui Isus Hristos; şi în timp ce privim aici, ce spune 
Legea? (Audienţa: „Este drept.”) Legea mărturiseşte: „Aici trebuie să priveşti; aceasta este ceea ce vreau ca tu 
să ai; aceasta mă satisface; cu aceasta sunt perfect de acord.” Unde privesc îngerii în ceruri? Privesc la Lege 
ca să vadă dacă sunt drepţi sau nu? (Voce: „Privesc mereu faţa Tatălui nostru.”) „Îngerii văd întotdeauna faţa 
Tatălui Meu care este în ceruri.” Atunci de unde vine neprihănirea îngerilor? (Audienţa: „De la Dumnezeu.”) 
De la Dumnezeu, prin Isus Hristos, nu-i aşa? Şi ce face Legea, temelia scaunului de domnie al lui Dumnezeu, 
ce face tabla originală a Legii Sale în scaunul de domnie al lui Dumnezeu? Când îngerii privesc faţa Celui ce 
stă pe scaunul de domnie, ce face Legea, care niciodată nu a fost înduioşată de om, şi niciodată nu va putea fi; 
ce face această Lege acolo? Mărturiseşte despre neprihănirea lui Dumnezeu pe care ei o primesc fără Lege. 

Aceasta a fost întotdeauna adevărata utilitate a Legii lui Dumnezeu. Când oamenii au păcătuit şi au făcut 
ceva împotriva poruncilor Domnului privitor la lucruri care nu ar fi trebuit să fie făcute, şi s-au făcut vinovaţi, 
ei urmau să aducă jertfă, era oferit sângele jertfei şi se făcea ispăşire, iar ei erau iertaţi. Leviticul 4. Şi atunci, 
ca şi acum, poruncile mărturiseau despre neprihănirea pe care ei o obţineau prin credinţa în Isus. De aceea, 
cortul a fost numit „Cortul mărturiei.” Fapte 7:44, şi Numeri 17:7,8; 18:2. Aşadar, cortul a fost „Cortul 
mărturiei”, chivotul a fost „Chivotul mărturiei” deoarece conţinea „Tablele mărturiei”. Tablele de piatră, 
tablele Legii, erau „Tablele mărturiei”, deoarece ele erau dovada martorului pe care Dumnezeu l-a stabilit ca 
să mărturisească despre neprihănirea lui Dumnezeu, care se dă fără Lege, doar prin credinţa lui Isus Hristos. 
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Astfel, este un adevăr veşnic pentru tot Universul că „Dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit 
Hristos.” Galateni 2:21. Pentru totdeauna şi pentru orice loc este adevărat că „Neprihănirea lor vine de la 
Mine, spune Domnul.” Şi Legea mărturiseşte despre neprihănirea pe care toţi o obţin fără Lege, prin Isus 
Hristos. 

Atunci nu este adevărat, după cum am spus puţin mai înainte, că dacă un om sau un înger foloseşte Legea 
lui Dumnezeu pentru vreun alt scop decât acesta, sau decât cele două scopuri ale ei, perverteşte în întregime 
Legea lui Dumnezeu în intenţia pentru care Dumnezeu a rânduit-o? Deci, neprihănirea lui Dumnezeu care se 
capătă prin credinţa lui Isus Hristos, aceasta satisface Legea, nu-i aşa? Pentru acum, şi pentru cât timp? 
(Audienţa: „Pentru veşnicie.”) Acum şi întotdeauna satisface. Noi putem şti pentru noi înşine că este a noastră 
prin dovezile pe care ni le-a dat Dumnezeu în seara trecută, şi aceste dovezi sunt de o certitudine veşnică, şi 
oricine din această lume poate cunoaşte că avem dreptul la ea, prin mărturiile pe care le-a dat Dumnezeu.  

Aceasta ne va pregăti pentru pecetea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu, pentru că prin aceasta 
putem fi schimbaţi din slavă în slavă, în acelaşi chip al Lui, iar când această lucrare va fi completă, atunci ce 
va fi? Ce anume va mărturisi despre aceasta? (Audienţa: „Sabatul Domnului.”) Va mărturisi neîncetat că 
această lucrare este desăvârşită, încheiată. 

Aşa după cum ne-a spus prof. Prescott în predica sa, prezenţa lui Hristos este cea care sfinţeşte locul în 
care este. Iar când prezenţa lui Hristos există în plinătatea sa, atunci cum este acel loc? Este sfânt. Care este 
semnul sfinţirii? (Audienţa: „Sabatul.”) Iar sfinţirea deplină este lucrarea lui Dumnezeu completă în suflet. 
Când lucrarea lui Dumnezeu este deplină în suflet, Legea lui Dumnezeu va mărturisi despre aceasta în 
permanenţă. Dar care parte anume a Legii lui Dumnezeu este martor al acestui lucru, al sfinţirii depline a 
poporului Său? (Audienţa: „Sabatul Domnului.”) Acesta stă ca martor, ca martorul suprem, care mărturiseşte 
aceste două lucruri; pecetea este pusă, lucrarea este completă. 

Fraţilor, cum putem să fim lipsiţi de pecetea lui Dumnezeu? Nu suntem noi chiar acum, în timpul sigilării? 
(Audienţa: „Suntem.”) Iar sigilarea se face prin neprihănirea lui Dumnezeu, care se primeşte prin credinţa lui 
Isus Hristos, nu-i aşa? Da domnilor! Iar apoi când pecetea este primită, când este pusă, atunci cei sigilaţi vor 
putea sta în timpul plăgilor, în mijlocul ispitelor şi încercărilor Satanei care va lucra cu toată puterea şi cu 
semne şi minuni mincinoase. Deoarece făgăduinţa este: „Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi 
Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.” 

Iar când aceasta va trece, atunci se va intra în cetatea cerească; se va intra în cetatea cerească. Slavă 
Domnului! Există încercări prin care trebuie să trecem; dar, fraţilor, când avem această neprihănire a lui Isus 
Hristos, avem ceea ce va trece prin orice încercare. 

În acea zi vor fi două grupe; unii vor sta în faţa uşii închise, şi vor vrea să intre înăuntru, şi vor spune: 
„Doamne deschide-ne; vrem să intrăm şi noi.” Cineva va veni şi va întreba: „Ce aţi făcut ca să puteţi intra? Ce 
drept aveţi ca să intraţi în moştenire? Ce drept aveţi asupra ei?” „Oh, noi Te cunoaştem; am mâncat şi am 
băut în faţa Ta; şi Tu ai predicat pe străzile noastre. Da! Şi mai mult, am proorocit în Numele Tău; am scos 
draci în Numele Tău şi am făcut multe lucrări minunate în Numele Tău. Doamne, nu este aceasta o dovadă 
suficientă? Deschide uşa!” 

Care este răspunsul? „Depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care aţi lucrat fărădelegea.” Ce au spus ei? „Am 
făcut multe lucrări minunate; noi le-am făcut; noi suntem în regulă; noi suntem neprihăniţi; noi suntem drepţi; 
de aceea noi avem dreptul să intrăm. Deschide uşa!” Dar „Noi” nu se ia în considerare acolo, nu-i aşa? 

Va fi o altă grupă în acea zi: o mulţime mare pe care nimeni nu o poate număra, din toate neamurile, toate 
noroadele, limbile şi popoarele; şi ei vor veni să intre. Dacă cineva îi va întreba: „Ce aţi făcut ca să puteţi 
intra? Ce drept aveţi aici?” Răspunsul va fi: „Oh, eu nu am făcut nimic ca să merit aceasta. Eu sunt păcătos, 
dependent doar de harul Domnului. Oh, eu sunt atât de ticălos, prizonier atât de legat cu astfel de legături, de 
care nimeni nu m-a putut elibera decât Domnul Însuşi; atât de nenorocit încât tot ce puteam să fac era să Îl am 
pe Domnul în permanenţă ca să mă mângâie; atât de sărac încât tot timpul a trebuit să cerşesc de la Domnul; 
atât de orb încât nimeni decât numai Domnul m-a putut face să văd; atât de gol încât nimeni nu m-a putut 
îmbrăca decât Domnul Însuşi: tot dreptul pe care îl am este ceea ce a făcut Isus pentru mine. Dar Domnul m-a 
iubit. Când în ticăloşia mea am plâns, El m-a eliberat; când în nenorocirea mea am tânjit după mângâiere, El 
m-a mângâiat mereu; când în sărăcia mea am cerşit, El mi-a dat bogăţii; când în orbirea mea I-am cerut să-mi 
arate calea, ca să pot cunoaşte calea, El m-a condus în tot drumul, şi m-a făcut să văd; când am fost atât de 
gol încât nimeni, nimeni nu mă putea îmbrăca, El mi-a dat acest veştmânt pe care îl am; şi aceasta este tot ce 
pot prezenta, tot ce am de prezentat, orice drept care îmi va da voie să intru este doar ceea ce a făcut El pentru 
mine; dacă aceasta nu mă va trece înăuntru, atunci rămân afară; şi aceasta va fi drept, de asemenea. Dacă sunt 
lăsat afară, nu am nici o plângere de făcut.” Dar, oh, nu-mi va da aceasta dreptul să intru şi să dobândesc 
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moştenirea? 
Dar se va spune: „Sunt aici câteva persoane; ele trebuie să fie pe deplin mulţumite cu oricine care intră. 

Avem aici 10 examinatori. Când ei privesc la cazul unui om şi spun că acesta este în regulă, atunci acel om 
poate trece. Sunteţi dispuşi ca aceştia să fie chemaţi să examineze cazul dumneavoastră?” Şi noi vom 
răspunde: „Da, da; pentru că vreau să intru: sunt gata să mă supun oricărei examinări; chiar dacă sunt lăsat 
afară, nu am de făcut nici o plângere: eu sunt pierdut oricum dacă sunt lăsat singur.” 

„Atunci”, vi se va spune, „îi vom chema.” Astfel sunt aduşi cei 10, iar ei spun: „Da, suntem pe deplin 
mulţumiţi cu el. Da, eliberarea pe care a obţinut-o este cea pe care Domnul nostru a scris-o; mângâierea pe 
care el a avut-o tot timpul şi pe care a dorit-o atât de mult, este cea pe care Domnul nostru a dat-o. Bogăţia pe 
care o are, tot ce are, sărac cum era, Domnul i-a dat-o; şi orb… tot ce vede este ceea ce Domnul i-a dat să 
vadă, şi el vede doar ce este al Domnului; şi gol cum era… veşmântul pe care îl poartă, Domnul i l-a dat, 
Domnul l-a ţesut, şi este cu totul divin. Este doar Hristos. Da, poate să intre!” 

(Audienţa începe să cânte: 
 

„Sângele-Ţi vărsat, Spală al meu păcat; 
Inima-mi s-a curăţit, Isus m-a mântuit.”) 

  

Iar apoi, fraţilor, se va auzi de dincolo de porţi o voce ca o melodie nespus de plăcută, plină de gingăşie şi 
compasiune; a Mântuitorului meu, vocea va veni dinăuntru: „Intraţi, voi binecuvântaţii Domnului.” (Audienţa: 
„Amin!”) „De ce staţi afară?” Iar porţile se vor deschide larg, şi va avea loc „intrarea în împărăţia veşnică a 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.”  

Oh, El este un Mântuitor desăvârşit. El este Mântuitorul meu. Sufletul meu va lăuda pe Domnul. Sufletul 
meu se va bucura în Domnul, fraţilor, în seara aceasta. Oh, spun împreună cu David, veniţi şi măriţi pe 
Domnul împreună cu mine, şi să înălţăm împreună Numele Său. El ne-a dat mulţumire deplină; nu este nimic 
împotriva noastră fraţilor, calea este limpede; drumul este deschis. Neprihănirea lui Hristos satisface; aceasta 
este lumină şi dragoste şi bucurie şi desăvârşire veşnică.  

Nu-i aşa că este adevărat cuvântul din Isaia 60:1: „Scoală-te, luminează; căci lumina ta vine, şi slava 
Domnului răsare peste tine. Căci, iată, întunerecul acopere pământul, şi negură mare popoarele; dar peste tine 
răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine”? Fraţilor, El poate să facă aceasta, El vrea să o facă; să-I dăm 
voie. (Audienţa: „Amin!”) Şi să-L lăudăm când face aceasta! 

Nu putem lăuda pe Domnul? Oricine din această sală care vrea să o facă, începeţi să o faceţi acum! Eu voi 
spune „Amin!” la fiecare cuvânt de laudă; pentru că sufletul meu şi el Îl măreşte, fraţilor. Sufletul meu de 
asemenea Îl laudă fraţilor; pentru că este Mântuitorul meu; El Şi-a încheiat lucrarea; Şi-a făcut lucrarea Lui 
plină de har; El m-a salvat; El ne salvează pe toţi. Să-I mulţumim pentru veşnicie. 

Prof. Prescott: Timpurile de înviorare sunt aici, fraţilor. Spiritul lui Dumnezeu este aici. Deschideţi inima, 
deschideţi inima; deschideţi inima în laude şi mulţumiri. 
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PREDICA NR. 19 
 

Vom începe în această seară cu primul verset din Apocalipsa 14: „Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea 
pe Muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte 
Numele Său şi Numele Tatălui Său.” La acelaşi număr se face referire în capitolul 7, versetul 4. Citesc de la 
primul verset: „După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. 
Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi 
am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a 
strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: 'Nu vătămaţi 
pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!' Şi 
am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii.” 

Am citit aceste două texte din Scriptură pentru a vedea legătura dintre ele, legătură care arată că pecetea 
lui Dumnezeu şi Numele lui Dumnezeu sunt legate în mod inseparabil. Cei 144.000 au Numele Tatălui lor pe 
frunte, şi ei au fost pecetluiţi cu pecetea Dumnezeului celui viu pe frunţile lor. Astfel, când înţelegem ce este 
Numele lui Dumnezeu, atunci vom şti ce este pecetea lui Dumnezeu; pentru că pecetea lui Dumnezeu ne va 
face cunoscut în mod lămurit Numele Său, şi va pune Numele Său în mintea noastră, şi va pune asupra 
noastră şi în noi Numele Său. 

Să deschidem la Exod 3:13,14. Este vorba de acel episod în care Domnul s-a arătat lui Moise în rugul 
arzând. Domnul l-a trimis pe Moise să elibereze poporul lui Dumnezeu din Egipt: „Moise a zis lui Dumnezeu: 
'Iată, când mă voi duce la copii lui Israel, şi le voi spune: 'Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi'; şi mă 
vor întreba: 'care este Numele Lui?', ce le voi răspunde?' Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu Sunt Cel Ce Sunt.” 
Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce se numeşte „Eu Sunt,” m-a trimis la voi.” 
Domnul îi spusese doar atât, după cum citim în versetul 6: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui 
Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” 

Iar acum, Moise întreabă: „Când mă voi duce la copii lui Israel şi le voi spune: 'Dumnezeul părinţilor 
voştri m-a trimis la voi', şi mă vor întreba: 'Care este Numele Lui?', ce le voi răspunde?” Dumnezeu a zis lui 
Moise: „Eu Sunt Cel Ce Sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: 'Cel ce se numeşte „Eu 
Sunt” m-a trimis la voi!” Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: 'Domnul, 
Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis 
la voi. Acesta este memorialul Meu pentru toate generaţiile!” (KJV) 

Care este Numele Său? „Eu Sunt Cel Ce Sunt.” El spusese, şi ei ştiau că El era „Dumnezeul lui Avraam, 
Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov,” Dumnezeul părinţilor lor. Ei ştiau că părinţii lor au avut un 
Dumnezeu căruia i s-au închinat. Aceşti oameni auziseră de Dumnezeul părinţilor lor. Îşi aminteau, deşi în 
mod neclar, de Dumnezeul părinţilor lor, dar acum El le descoperea că Dumnezeul părinţilor lor este 
Dumnezeul al cărui Nume este „Eu Sunt Cel Ce Sunt” şi „că acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta 
este memorialul Meu pentru toate generaţiile.” 

Deci, Numele lui Dumnezeu şi memorialul Său sunt legate împreună. Vedeţi aceasta? Dar, care este 
Numele Său? Doar „Eu Sunt”? Nu! Numele Său nu este doar „Eu Sunt,” ci „Eu Sunt” ceea „Ce Sunt.” 
Aceasta este semnificaţia lui „Cel”; „Eu Sunt” cel care „Sunt” - „Eu Sunt Cel Ce Sunt”; Cel care, sau „Ceea 
Ce Sunt.” Nu este suficient, după cum vedeţi, ca Dumnezeu să declare omului că El este, ci avem nevoie să 
cunoaştem că El este aşa cum este, Ceea Ce este, pentru ca cunoaşterea Lui să ne poată aduce vreun bine. Nu 
este de ajuns ca noi să ştim doar despre existenţa lui Dumnezeu; nu este destul ca noi să ştim că El există; ci 
avem nevoie să Îl cunoaştem aşa cum este, şi să cunoaştem cum ne ajută existenţa Lui. De aceea El nu spune 
pur şi simplu: „'Eu Sunt', acesta este Numele Meu.” Nu, ci: „Eu Sunt” ceea ce „Sunt.” Acesta este Numele 
Său, şi, dacă vrem să-L cunoaştem pe Dumnezeu cu adevărat, trebuie să ştim nu doar că El este, ci să ştim că 
El este Ceea Ce este. Şi până când nu vom şti ce este El, nu Îl vom cunoaşte. 

Acelaşi gând este exprimat şi în Evrei 11:6: „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine 
se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei care Îl caută.” Care este răsplata 
pe care Dumnezeu o dă celor care Îl caută? Este El Însuşi; El Însuşi, tot ce este El, şi tot ce are El. Dacă am 
avea tot ce are El fără a-L avea pe El, ce bine ne-ar face? Vă daţi seama că dacă am avea tot ce are El şi totuşi 
am fi noi înşine, atunci, am fi doar nişte fiinţe superioare, foarte apropiaţi diavolilor? Să dai unui om tot ce are 
Dumnezeu, şi totuşi acel om să rămână neschimbat, acesta ar fi un lucru groaznic. De aceea, nu valorează 
nimic pentru noi ca Dumnezeu să ne dea tot ce are, dacă El nu ne dă tot ce este, dacă nu ni Se dă pe Sine. 
Astfel, când El ne dă ceea ce este El, dându-se pe Sine Însuşi, caracterul Său, natura Sa şi dispoziţia Sa, noi 



 142

putem beneficia de ceea ce este El la fel ca şi de ceea ce are El, în frica Lui şi spre slava Lui. Acelaşi gând este 
de reţinut aici, şi anume nu doar că El este, ci că El este Ceea Ce este, şi „Cine se apropie de Dumnezeu, 
trebuie să creadă că El este,” şi că El este Ceea Ce este. 

Urmând firul acestui gând, ce este Dumnezeu mai întâi de toate, pentru toate lucrurile şi pentru toate 
fiinţele din Univers? (Audienţa: „Creator.”) Sigur că da! În primul rând, pentru orice fiinţă sau nefiinţă, El este 
Creator, pentru că prin El există toate lucrurile. El este Autorul tuturor lucrurilor. Deci mai întâi de toate, 
oamenii, îngerii sau alte inteligenţe trebuie să Îl cunoască drept Creator. El spune: „Eu Sunt Cel Ce Sunt.” 
Înţelegând Numele Său, primul aspect pe care îl poate cunoaşte orice făptură despre ce este El, este faptul că 
El este Creator. Am văzut că în legătură cu Numele Său, stă inseparabil memorialul Său. De aceea, „Acesta 
este Numele Meu pentru veşnicie, şi acesta este memorialul Meu pentru toate generaţiile.” 

Să deschidem la Ezechiel 20:20. Sunteţi familiarizaţi cu acest verset: „Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt 
un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!” Pentru ce este Sabatul un semn? 
Este semnul că El este Domnul Dumnezeu. Dar Numele Său nu arată doar că El este Domnul Dumnezeu, în 
sensul existenţei. Arată mai mult decât atât, iar Sabatul, fiind semnul că El este Domnul Dumnezeu, nu este 
semnul că El este Ceea Ce este, la fel cum este semnul că El este? (Audienţa: „Da domnule!”) Gândiţi-vă la 
aceasta! Este aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Sabatul fiind semnul că El este adevăratul Dumnezeu, şi El ne-a 
spus că El este ceea ce este, de aceea Sabatul este semnul a ceea ce este Dumnezeu, la fel cum este semnul că 
El este. Înţelegeţi? (Audienţa: „Da domnule!”) Atunci, Numele Său fiind „Eu Sunt” Ceea ce „Sunt,” iar 
Sabatul fiind semnul că El este ceea ce este, înţelegeţi cum Sabatul este Numele Său pentru veşnicie, şi acesta 
este memorialul Său pentru toate generaţiile? El ne-a dat Sabatul: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca să o 
sfinţeşti”, ca un memorial, o aducere aminte, pentru faptul ca El este Domnul. Ca urmare, „Acesta este 
Numele Meu pentru veşnicie,” şi acesta este memorialul Său. 

(Voce: „Vă rog să repetaţi.”) Foarte bine. Să ne întoarcem şi să luăm gândul de la început. Despre Sabat El 
spune: „Să-l sfinţiţi”, şi va fi un semn. Sâmbăta nu este un semn al adevăratului Dumnezeu. Sâmbăta nu este 
nimic. Un om care păzeşte Sâmbăta poate să o facă fără a-L cunoaşte pe Domnul, exact la fel cum poate păzi 
Duminica fără a cunoaşte pe Domnul; dar nu poate păzi Sabatul fără a cunoaşte pe Domnul. Există trei clase 
de păzitori ai unei zile în lume: păzitori ai Sâmbetei, păzitori ai Duminicii şi păzitori ai Sabatului. Dumnezeu 
are nevoie de păzitori ai Sabatului. Dar există prea mulţi păzitori ai Sâmbetei care pretind că sunt păzitori ai 
Sabatului; aceasta este nenorocirea acestor zile din urmă. 

„Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn.” Acesta este punctul de plecare. Deci Sabatul este un semn 
pe care El l-a pus pentru noi, pe care l-a dat El Însuşi, „ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” 
Sabatul este semnul că El este Domnul Dumnezeu, dar El nu este Dumnezeu doar în privinţa existenţei Sale, ci 
El este şi El este ceea ce este; acesta este Numele Său. Înţelegeţi? „Eu Sunt” Ceea Ce „Sunt,” adică Domnul 
Dumnezeu. Sabatul este semnul că El este Domnul Dumnezeu. Sabatul, de aceea, este semnul că El este, şi că 
El este ceea ce este. Dar El spune că Numele Său este „Eu Sunt Cel Ce Sunt.” „Acesta este Numele Meu 
pentru veşnicie, şi acesta este memorialul Meu pentru toate generaţiile.” Care este semnul că El este ceea ce 
este? (Audienţa: „Sabatul.”) Dar El spune: „Sabatul este memorialul Meu.” „El a lăsat o aducere aminte (un 
memorial) a minunilor Lui,” şi aşa mai departe. Atunci, nu vedeţi că ceea ce este semnul că El este Ceea Ce 
este, acela este Numele Său pentru veşnicie, şi acela este memorialul Lui pentru veşnicie? Să repet? (Voce: 
„Nu; am înţeles.”) Aţi reţinut? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Să mergem mai departe! Sabatul este semnul că El este, şi că El este Ceea Ce este, iar mai întâi de toate El 
este Creator; deci primul lucru pe care trebuie să îl semnifice Sabatul despre Dumnezeu este: Dumnezeu este 
Creator. Însă este acesta singurul lucru pe care Sabatul îl va semnifica? Nu, pentru că El este mult mai mult 
decât atât; nu în sensul de a fi ceva diferit. Şi pentru că toate trăsăturile Lui sunt cuprinse în acest semn, Ce 
este El în acesta este exprimat mai pe larg în alte locuri, şi noi putem cunoaşte mai pe deplin ce este El în 
acesta. Aşadar, Exod 31:17: „Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a 
făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea s-a odihnit şi a răsuflat.” Sabatul este un semn „ca să 
ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.” Şi în ce constă acest semn? Nu este un semn al faptului că „în 
şase zile a făcut cerul şi pământul, iar în ziua a şaptea s-a odihnit şi a răsuflat.”? Este un semn pentru faptul 
că El a făcut aceasta, este un semn al Lui Însuşi în această creaţiune. Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Acum, puneţi cele două laolaltă: este semnul că El este Domnul, pentru că „în şase zile” El „a făcut cerul şi 
pământul.” Apoi, după cum am văzut, în primul rând Dumnezeu este Creator; prima semnificaţie a Sabatului 
este: Creator, semnificând ce este Dumnezeu. Dar porunca Sabatului este: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca 
să o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este Sabatul Domnului, 
Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea. ... Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi 
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marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi 
sfinţit-o.” 

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă.” Ce este ziua de odihnă, Sabatul? După cum am citit din capitolul 20 din 
Ezechiel: „Un semn ca să ştiţi că Eu sunt Domnul.” Adu-ţi aminte de ceea ce înseamnă că Eu sunt Dumnezeu. 
Trebuie să ne amintim de acel lucru care semnifică faptul că El este Dumnezeu. Nu este acesta memorialul 
care Îl aduce pe El în amintirea oamenilor? Acesta este rolul unui memorial: să aducă aminte. El vrea să fie 
adus aminte creaturilor Sale, şi a dat ceea ce va face aceasta. Iar nouă ne spune: „Adu-ţi aminte de acel lucru 
care va face aceasta.” 

Încă un gând referitor la aceasta. Noi trebuie să ne amintim de acel lucru care ne aduce aminte de El, sau, 
cu alte cuvinte, Îl aduce pe El în mintea noastră. Când El este adus în minte, nu este adus doar ca Cel care 
există, ci este adus ca Cel Ce este, ca Ceea Ce este. Iar când El, drept Ceea Ce este, este adus minţii noastre, 
atunci acesta este Numele Său, nu-i aşa? Unde este scris Numele Său? (Audienţa: „Pe frunte.”) „Cu mintea 
slujesc Legii lui Dumnezeu.” Înţelegeţi? Deci Dumnezeu vrea să fie în mintea oamenilor! Iar Sabatul este ceea 
ce Îl aduce pe El personal; nu o teorie despre El, ci pe El Însuşi, Îl aduce pe El amintirii noastre, Îl aduce pe El 
minţii noastre, întrucât Sabatul este semnul „că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.” De aceea, „Adu-ţi 
aminte de semn, adu-ţi aminte de ceea ce Mă descoperă şi Mă aduce pe Mine în minte!”; Îl aduce în minte pe 
Domnul, Dumnezeul tău. Iar El este Ceea Ce este. Îl aduce pe El şi Ceea Ce este El în mintea noastră. Aceasta 
este intenţia Sabatului. Atunci, nu este acesta memorialul Său? 

Chiar scopul unui memorial, chiar ţinta lui este de a aduce în minte acel lucru spre care arată. Deci, vă daţi 
seama că aşa stând lucrurile, Numele lui Dumnezeu şi memorialul Său, Sabatul, nu pot fi nicidecum separate. 
Ca urmare, când El i-a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt!”, i-a zis că acesta este Numele Său pentru 
veşnicie, şi acesta este memorialul Său pentru toate generaţiile, pentru că memorialul Îl aduce pe El în minte, 
şi aducându-L pe El în minte, drept Ceea Ce este, în acest fel este pus Dumnezeu în minte sub adevăratul Lui 
Nume. Şi astfel, Numele Tatălui în minţile acelor oameni pe care i-am amintit, este pecetea viului Dumnezeu 
pe frunţile lor. 

Deci primul lucru pe care Sabatul îl semnifică este: Creator, putere creatoare. Şi acesta este adus în minte 
prin lucrurile care au fost făcute. Este semnul că El este Domnul pentru că El a făcut aceste lucruri. Ca 
urmare, Sabatul este semnul, memorialul Domnului, Dumnezeului nostru, aşa cum este el descoperit în 
creaţiune. 

Să studiem puţin cum se descoperă El în creaţiune. Evrei 1:1-2: „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.” 

Şi primele versete din Ioan: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era 
Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut 
nu a fost făcut fără El.” Iar versetul 14: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi.” 

Vom mai citi încă un verset care spune acelaşi lucru dar într-un mod diferit. Efeseni3:9, ultimele cuvinte 
din verset: „Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile prin Isus Hristos.” 

Deci, Dumnezeu în creaţiune se descoperă pe Sine în şi prin Isus Hristos. Aşa este? (Audienţa: „Da 
domnule!”) Atunci, Dumnezeu în creaţiune poate fi cunoscut doar în Isus Hristos. Aşa este? (Audienţa: „Da 
domnule!”) Astfel, omul care nu Îl cunoaşte pe Isus Hristos, va avea idei corecte despre lucrurile create, 
despre creaţiune? (Audienţa: „Nu!”) Un astfel de om nu Îl va găsi pe Dumnezeu în acestea, nu va găsi 
gândurile lui Dumnezeu în acestea pentru că Dumnezeu este manifestat în Hristos în creaţiune. 

Mai departe: cum se manifestă Dumnezeu în Hristos în creaţiune?... în lucrarea de creaţiune, am zice mai 
bine, ca să mergem la rădăcina tuturor lucrurilor. Cum se manifestă Dumnezeu în Hristos în lucrarea de 
creaţiune? Psalmul 33: 6,9: „Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea 
gurii Lui.” „Căci El zice şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.” Aşa este! 

Evrei 11:3: „Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se 
vede nu a fost făcut din lucruri care se văd.” Vedem că Dumnezeu manifestat în creaţiune; este primul loc în 
care poate fi cunoscut ceea ce este El. Dar Dumnezeu este manifestat în lucrarea de creaţiune în Isus Hristos, 
şi Dumnezeu este manifestat în lucrarea de creaţiune în Isus Hristos prin cuvântul Său. Şi Cuvântul prin care 
El a creat toate lucrurile are în el puterea de a face să se arate un lucru care mai înainte nu putea fi văzut deloc 
pentru că nu era. Înţelegeţi? „Lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede nu a fost 
făcut din lucruri care se văd.” După ce a vorbit Dumnezeu s-au văzut lucruri care nu se vedeau deloc înainte 
ca El să vorbească. Nimeni nu le putuse vedea înainte. Există putere în cuvântul pe care îl rosteşte Dumnezeu 
în Isus Hristos, putere care poate să facă un lucru; cu alte cuvinte, poate produce acel lucru pe care Îl numeşte 
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El în cuvântul pe care Îl rosteşte. Da, Dumnezeu poate chema acele lucruri care nu sunt ca şi cum ar fi, şi să 
nu mintă. Un om poate vorbi de acele lucruri care nu sunt ca şi cum ar fi, dar nu există nici o putere în 
cuvântul lui pentru a produce acel lucru despre care vorbeşte, şi ca urmare el minte. 

Şi există mulţi oameni care fac aceasta. Ei vorbesc despre lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi, dar totul 
este minciună. Iar motivul pentru care este o minciună, este faptul că în ei sau în cuvintele lor nu există putere 
pentru a produce lucrurile despre care vorbesc. Ei ar putea dori ca ele să fie aşa, ei ar putea dori ca ceea ce 
vorbesc ei să fie real; dar nu este aşa, şi ei vorbesc despre ele ca şi cum ar fi, dar totuşi este minciună oricât de 
mult ar dori ei ca ele să fie reale. Nu există putere în cuvintele lor pentru a produce lucrul dorit în mintea lor, 
atunci când rostesc cuvântul. 

Dar Dumnezeu nu este aşa. Gândul care este în mintea Sa, când El îl exprimă în cuvânt, cuvântul produce 
acel lucru care era în gândul Lui. În cuvântul pe care îl spune Dumnezeu există energie creativă, putere divină. 
În acest fel, când nu era lume care să se vadă, Dumnezeu în Isus Hristos a vorbit, şi atunci a apărut lumea; şi 
ea există încă, pentru că El a vorbit atunci. 

Să citim acum două versete care au aceste gânduri cuprinse în ele. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl 
rosteşte El, nu numai că produce acel lucru care Îi este în gând, ci îl şi ţine în existenţă după ce a fost produs, 
şi îl ţine în locul în care vrea Dumnezeu după ce a fost produs. Aş vrea să înţelegeţi că cuvântul pe care îl 
rosteşte Dumnezeu are toată această putere în el. 

Deschideţi la Coloseni 1:14-17! Aici este vorba despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu „în care avem 
răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului Celui nevăzut, Cel întâi 
născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele 
văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin 
El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” Prin El, toate lucrurile se ţin 
laolaltă. Prin ce au fost aduse ele la existenţă? Prin ce a fost creată această lume? Prin puterea cuvântului Său. 
(Voce: „El a poruncit şi au luat fiinţă.”) Lumea este atât de vastă. Ea este formată dintr-o mare mulţime de 
componente; dar când El a vorbit, ea s-a arătat cu toate componentele ei în ea. Şi cuvântul care a produs-o, o 
ţine laolaltă în forma în care este. 

Şi acum un alt gând, în Evrei 1:3: „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.” Cine ţine toate lucrurile de când au fost 
făcute? (Audienţa: „Cuvântul puterii Lui.”) De când a vorbit la început, a fost obligat El să vorbească tot 
timpul pentru a ţine toate lucrurile la locul lor? (Audienţa: „Nu!”) Este necesar ca El să vorbească în fiecare zi 
lumii pentru a o ţine laolaltă? (Audienţa: „Nu!”) Este nevoie ca El să vorbească tot timpul lumii şi planetelor 
pentru a le ţine în drumul lor şi la locurile lor? Nu! Cuvântul care le-a produs la început, are în el puterea 
creatoare care le ţine laolaltă şi le susţine. 

2Petru 3:1-7: „Prea iubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă caut să vă trezesc 
mintea sănătoasă, prin înştiinţări, ca să vă fac să aveţi mintea plină de cuvintele vestite mai dinainte de sfinţii 
prooroci.” (KJV) Să aveţi mintea plină cu ce? Cu cuvintele care au fost spuse mai dinainte de prooroci. De ce 
trebuie să avem mintea încărcată cu ele? Pentru că trebuie să ne dăm seama ce valoare au aceste cuvinte, şi 
având mintea plină de aceste cuvinte, să primim în minţile noastre, în vieţile noastre, tăria şi forţa lor. Aceasta 
pentru că cuvintele care au fost spuse de prooroci au fost cuvintele lui Dumnezeu, pe care ei le-au rostit prin 
„Spiritul lui Hristos care era în ei, când au mărturisit mai dinainte suferinţele lui Hristos şi slava care trebuia 
să le urmeze.” 

Să ne amintim de acele cuvinte, „şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii 
voştri. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după 
poftele lor, şi vor zice: 'unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân 
aşa cum erau de la începutul zidirii!' Căci înadins se fac că nu ştiu…”; aşa este, oamenii care vorbesc în acest 
fel, care spun că toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii, se fac înadins că nu ştiu „...că odinioară 
erau ceruri noi şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de 
atunci a pierit tot prin el, înecată de apă.” 

Prin ce a pierit lumea de atunci înecată de apă? (Audienţa: „Prin Cuvântul lui Dumnezeu.”) Dumnezeu a 
vorbit. „Iar cerurile şi pământul de acum sunt păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată.” 
Spre aceasta ni se atrage atenţia, în privinţa cuvântului pe care El vrea să ni-l amintească. El vrea ca noi să 
avem mintea plină de cuvintele lui Dumnezeu, pentru că acest cuvânt la început a adus lumea la existenţă; 
acest cuvânt o ţine, acest cuvânt a adus potopul, acest cuvânt a salvat pământul din potop, şi acum încă îl ţine. 
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Deci, acest cuvânt care poate aduce lumea la existenţă, care o poate păstra, care o poate distruge şi reface, 
acest cuvânt vrea Domnul ca noi să îl păstrăm deplin în minte, pentru ca noi să putem cunoaşte puterea acestui 
cuvânt. 

Puteţi vedea în toate acestea acelaşi gând, cum că acest cuvânt care aduce toate la existenţă, le ţine pe toate 
laolaltă, le susţine şi le păstrează până când Dumnezeu vorbeşte din nou. Când El vorbeşte din nou, atunci 
totul se desface în bucăţi; atunci când va veni acea zi în care se va auzi „din Templu, din scaunul de domnie” 
un glas tare zicând „S-a isprăvit!”, atunci vor urma fulgere, glasuri, tunete şi un mare cutremur de pământ, 
aşa de tare, cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur aşa de mare, încât „Toate ostroavele vor 
fugi şi munţii nu se vor mai găsi”, cetăţile neamurilor se vor prăbuşi, şi chiar cerul se va răsuci ca o carte de 
piele. Vă asigur că atunci când va veni acea zi, omul care va avea mintea plină de cuvântul care le face pe 
toate, va fi în siguranţă deplină. Pentru că dacă acel cuvânt care produce toate lucrurile este încrederea mea, 
dacă acest cuvânt este temelia mea, dacă în acest cuvânt mă încred, atunci îmi este indiferent dacă pământul 
dispare, deoarece cuvântul Lui rămâne. 

Aşadar, Dumnezeu s-a manifestat în Hristos prin cuvântul Său în lucrarea de creaţiune, şi se manifestă 
încă în acelaşi fel în lucrurile create: în lucrarea de creaţiune, de păstrare, de ţinere laolaltă şi susţinere la locul 
rânduit. Astfel, gravitaţia este Dumnezeu în Isus Hristos. Ştiinţa ne spune că forţa gravitaţiei susţine toate 
lucrurile la locul lor, după cum ştiţi; dar ce este gravitaţia? „Este ceea ce susţine toate lucrurile.” Există un 
răspuns mai bun decât acesta. Răspunsul ştiinţei este: gravitaţia, forţa gravitaţiei susţine toate lucrurile şi le 
ţine la locul lor. Dar ce este gravitaţia? Este puterea lui Dumnezeu manifestată în Isus Hristos în creaţiune; 
aceasta este gravitaţia. 

Coeziunea, în ştiinţă, înseamnă a ţine laolaltă. Dar ce este coeziunea? Tot ce poate să răspundă ştiinţa este 
că cuvântul „coeziune” vine din două cuvinte latine: „co” şi „haerere”, care înseamnă a ţine legat laolaltă; cu 
alte cuvinte, coeziunea este coeziune; acesta este răspunsul ştiinţei. Dar există un răspuns mai bun decât 
acesta. Este răspunsul lui Dumnezeu care ne spune că coeziunea este puterea lui Dumnezeu manifestată în 
Isus Hristos în creaţiune; pentru că prin El există toate lucrurile, se ţin laolaltă; aceasta este coeziunea. 

Originea tuturor lucrurilor nu este generarea în mod spontan, nu este evoluţia; este Dumnezeu manifestat, 
puterea lui Dumnezeu manifestată în Isus Hristos prin cuvântul Său, care face să existe toate lucrurile care se 
văd şi care înainte nu au existat. Deci, Dumnezeu în Isus Hristos este originea tuturor lucrurilor; aceasta este 
creaţiunea. Dumnezeu în Isus Hristos este păstrătorul tuturor lucrurilor: aceasta este coeziunea. Dumnezeu în 
Isus Hristos este Cel care susţine toate lucrurile, şi aceasta este gravitaţia. 
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PREDICA NR. 20 
 

Să începem de unde ne-am oprit seara trecută! Gândul de seara trecută, şi ce avem nevoie să reţinem în 
mod deosebit de seara trecută, este de a-L descoperi pe Dumnezeu în Hristos în Cuvântul Său în creaţiune; în 
lucrarea de creaţiune, de păstrare, de ţinere laolaltă şi de susţinere a tuturor lucrurilor. 

Timp de şase zile Dumnezeu a creat, iar apoi raportul ne spune (Geneza 2: 1-3): „Astfel au fost sfârşite 
cerurile şi pământul, şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în 
ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a 
sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.” Astfel a fost 
făcut Sabatul pentru om; şi rămâne în faţa noastră gândul că Sabatul este semnul că El este Ceea Ce este, în 
lucrarea de creaţiune şi în toate celelalte; de fapt toate celelalte lucrări ale Sale arată că El este Creator. 

Când Dumnezeu a sfârşit creaţiunea, S-a odihnit şi a fost înviorat, adică S-a delectat cu reflectarea în 
lucrurile create a gândurilor minţii Sale, cu desăvârşirea scopului Său, aşa cum se vedea în creaţiunea 
încheiată. Aceasta este ideea cuprinsă în cuvântul „a fost înviorat” (KJV) din Exod 31: 17. Timp de şase zile 
El a făcut cerurile şi pământul, iar „în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat,” a fost înviorat, S-a delectat, S-a 
bucurat de scopul Său adus la desăvârşire în creaţiune, de ţelul care era în mintea Sa înainte ca creaţiunea să 
fie chemată la existenţă. Apoi a binecuvântat ziua şi a sfinţit-o. De aceea porunca ne spune: „Adu-ţi aminte de 
ziua Sabatului”, adică de ziua de odihnă, „Ca să o păstrezi sfântă; şase zile să lucrezi şi să-ţi faci tot lucrul 
tău. Dar ziua a şaptea este” odihna, „Sabatul”, odihna „Domnului, Dumnezeului tău.” A cui odihnă este? 
(Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Atunci a cui odihnă ar trebui să o primim şi să ne bucurăm de ea în ziua de 
Sabat? (Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Atunci, un om care se odihneşte în odihna lui şi se bucură de odihna lui 
şi nu în odihna Domnului, acel om ţine Sabatul? (Audienţa: „Nu!”) Chiar dacă o face în ziua Sâmbetei? 
(Audienţa: „Da domnule!”) În acest caz el ţine Sâmbăta, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Un om care se 
odihneşte în odihna lui Sâmbăta, chiar dacă se bucură de odihna lui în acea zi, nu păzeşte Sabatul, odihna 
Domnului, şi cu toată bucuria lui el păzeşte doar Sâmbăta şi nu Sabatul. 

Omul care primeşte şi se bucură de odihna Domnului în ziua a şaptea, acela păzeşte Sabatul, pentru că 
păzeşte odihna Domnului. Acela păzeşte Sabatul pentru că este ziua de odihnă a lui Dumnezeu. „Şase zile să 
lucrezi şi să-ţi faci tot lucrul tău. Dar ziua a şaptea este odihna Domnului, Dumnezeului tău”, nu a ta. Este a 
Lui; odihna Lui; iar când noi ne aducem aminte de ziua de odihnă, de a cui zi de odihnă ne amintim? A noastră 
sau a Lui? (Audienţa: „A Domnului.”) Da, a Domnului! Este în totul odihna lui Dumnezeu. Iar ideea odihnei 
lui Dumnezeu cuprinsă în porunca Sabatului şi motivele care sunt date în poruncă, sunt aceleaşi. Noi trebuie 
să lucrăm şase zile. Motivul este că Domnul, făcând cerul şi pământul, a lucrat şase zile, iar în a şaptea s-a 
odihnit. Şi ne odihnim în ziua a şaptea pentru că Domnul S-a odihnit, a binecuvântat-o, a sfinţit-o şi a pus 
sfinţenia în ea. 

Ce fel de odihnă a fost, sau este, cea care este în ziua a şaptea? (Audienţa: „Înviorare.”) A cui înviorare? 
(Audienţa: „A lui Dumnezeu.”) Ce este Dumnezeu? (Audienţa: „Spirit.”) Dumnezeu este Spirit. Singurul fel 
de odihnă de care El putea să se odihnească este odihna spirituală. Atunci, omul care nu obţine odihna 
spirituală şi nu se bucură de ea în ziua a şaptea, nu păzeşte Sabatul, deoarece odihna Sabatului este o odihnă 
spirituală; este odihna lui Dumnezeu, şi doar a Lui. Este o odihnă spirituală, iar Sabatul este ceva spiritual, şi 
odihna lui Dumnezeu este în această zi; este odihnă spirituală în această zi. Şi respectând ziua prin credinţă - 
„Lucrurile spirituale trebuiesc judecate spiritual” (KJV) - respectând ziua prin credinţă, odihna spirituală 
ajunge la cel care respectă Sabatul. Odihna spirituală pe care Dumnezeu a pus-o în această zi, care a devenit o 
parte a acestei zile, odihna spirituală care există în ea, ajunge şi este cunoscută şi aduce bucurie celui care 
păzeşte Sabatul. Iar singurul fel în care Sabatul poate fi păzit este prin credinţa lui Isus. 

Apoi El a binecuvântat ziua. Deci binecuvântarea lui Dumnezeu există de asemenea în această zi; şi odihna 
lui Dumnezeu este în această zi. Şi bucuria pe care o găsim în această zi, înviorarea, desfătarea, bucuria 
Domnului sunt de asemenea în această zi. Binecuvântarea Domnului este şi ea în această zi, pentru că El a 
binecuvântat ziua. Această binecuvântare există şi astăzi în această zi? (Audienţa: „Da domnule!”) Dacă 
cineva nu o respectă sau nu îi acordă nici o atenţie, este binecuvântarea în ea? (Audienţa: „Da domnule!”) Dar 
nu ajunge la acel cineva, dacă el nu crede. 

Şi acum, gândul care l-am avut în seara trecută despre puterea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui 
Dumnezeu care a spus lumii să fie, ce efect are până în ziua de azi asupra lumii? (Audienţa: „O susţine.”) 
Cuvântul pe care El l-a rostit atunci, ţine lumea în legăturile ei şi în cursul ei. Cât timp va face aceasta? 
(Audienţa: „Totdeauna.”) „Cuvântul Domnului rămâne în veac.”  
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Dar tot prin cuvântul lui Dumnezeu, El a binecuvântat ziua a şaptea. Ce efect are binecuvântarea pe care, 
atunci demult, El a pus-o asupra acestei zile? Există şi astăzi, şi va rămâne pentru totdeauna, deoarece pentru 
toată veşnicia va fi o realitate faptul că Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea; şi El nu se poate contrazice 
pe Sine, vă daţi seama. El, chiar El, nu poate spune că nu a binecuvântat ziua a şaptea, pentru că El a spus că 
a binecuvântat-o. Chiar dacă El ar acoperi întreaga creaţie ca să nu se vadă, totuşi va fi o realitate faptul că El 
a binecuvântat ziua a şaptea atunci la creaţiune. Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) Deci este lămurit că 
pentru toată veşnicia va rămâne o realitate faptul că Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea. Şi atât timp cât 
va fi adevărat că El a binecuvântat această zi, atât timp va fi real că binecuvântarea lui Dumnezeu este în 
această zi şi atât timp va fi o realitate că omul care respectă Sabatul doar aşa cum poate fi respectat, prin 
credinţă în Isus, va primi binecuvântarea lui Dumnezeu pusă în această zi, şi bucurie pe măsura ei. 

Acum, referindu-ne la Geneza 1:27,28, citim: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după 
chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat.” În ce zi a 
fost aceasta? (Audienţa: „În ziua a şasea.”) Deci Dumnezeu a binecuvântat omul înainte să binecuvânteze ziua 
a şaptea. Este limpede, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Este la fel de sigur că El a binecuvântat ziua, 
după cum este de sigur că a binecuvântat omul? (Audienţa: „Da domnule!”) Este binecuvântarea cu care a 
binecuvântat ziua la fel de reală ca şi binecuvântarea cu care a binecuvântat omul? (Audienţa: „Exact la fel.”) 
Este la fel de reală. Care a fost binecuvântarea? A cui binecuvântare a fost cea pe care a pus-o asupra omului? 
(Audienţa: „Binecuvântarea lui Dumnezeu.”) A cui binecuvântare a pus-o asupra zilei? (Audienţa: 
„Binecuvântarea lui Dumnezeu.”) Şi atunci, când acel om binecuvântat s-a odihnit în acea zi binecuvântată, a 
primit binecuvântări în acea zi în plus faţă de ce avea înainte de acea zi? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Deci, Sabatul a fost destinat să aducă omului, care era deja binecuvântat de Dumnezeu cu binecuvântări 
spirituale… Sabatul a fost rânduit să aducă omului mai multe binecuvântări spirituale. Este aceasta adevărat 
şi astăzi? (Audienţa: „Da domnule!”) „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi rămâne în veac.” Şi astăzi este la fel. 

Apoi Dumnezeu a făcut ziua sfântă. Dar ce a făcut ca ziua să fie sfântă? Nu mai este nevoie să amintim 
texte referitor la aceasta; au fost amintite în predica fratelui Prescott. Ce anume a făcut ca ziua să fie sfântă? 
(Audienţa: „Prezenţa lui Dumnezeu.”) Prezenţa lui Dumnezeu face lucrurile sfinte; face un loc să fie sfânt; îl 
face pe om să fie sfânt. Prezenţa lui Dumnezeu a făcut ziua să fie sfântă. Deci, sfinţenia lui Dumnezeu este 
ataşată acestei zile; prezenţa lui Dumnezeu, prezenţa sfântă a lui Dumnezeu, este ataşată zilei a şaptea sau 
zilei Sabatului. Şi, când omul vine la această zi, doar aşa cum poate omul să vină, cu o minte spirituală, cu 
mintea Spiritului lui Dumnezeu, şi primeşte odihna spirituală, înviorarea spirituală care este în ea, 
binecuvântarea spirituală care este în ea, atunci primeşte de asemenea şi această prezenţă, devine părtaş al 
acestei prezenţe în care există sfinţenia lui Dumnezeu care-l va transforma. Cu adevărat aşa este! Şi aceasta 
este păzirea Sabatului! 

Deci, Dumnezeu a sfinţit ziua. Ce anume o sfinţeşte? (Audienţa: „Prezenţa lui Dumnezeu.”) Înseamnă că, 
în ziua a şaptea există prezenţa lui Dumnezeu, puterea lui sfinţitoare. Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) 
Atunci, omul care vine la Sabatul Domnului în conformitate cu gândul Domnului despre Sabatul Domnului şi 
scopul Său, obţine odihnă spirituală; o găseşte în Sabat; găseşte înviorare spirituală, desfătare, binecuvântare 
spirituală. El găseşte prezenţa lui Dumnezeu şi sfinţenia pe care această prezenţă o are pentru a-l transforma. 
Şi de asemenea, găseşte acea putere sfinţitoare care există în această prezenţă care sfinţeşte ziua, pentru a-l 
sfinţi şi pe el.  

Pentru ce scop au fost toate acestea? Pentru ce a fost făcut Sabatul? (Audienţa: „Pentru om.”) A fost făcut 
pentru om. Deci, Dumnezeu S-a odihnit şi a pus odihna Lui spirituală asupra acestei zile pentru om, nu? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Înviorarea lui Dumnezeu, bucuria Lui în acea zi a fost pentru om. Binecuvântarea 
cu care a binecuvântat-o a fost pentru om. Sfinţenia pe care prezenţa Lui o aduce şi o oferă acestei zile este 
pentru om. Prezenţa Lui sfinţitoare este pentru om. Şi atunci, nu este adevărat că prin Sabat omul poate să fie 
părtaş al prezenţei Lui şi poate să cunoască într-o experienţă vie odihna spirituală a lui Dumnezeu, 
binecuvântarea spirituală, sfinţenia, prezenţa lui Dumnezeu care îl sfinţeşte?  

Nu este aceasta ceea ce Dumnezeu a intenţionat ca Sabatul să aducă omului? Omul care primeşte toate 
acestea în Sabat este păzitor al Sabatului. Şi el ştie aceasta. Ştie aceasta şi se desfătă ştiind aceasta. 

Un alt gând: cine a fost agentul activ în creaţiune? (Audienţa: „Hristos.”) Cine S-a odihnit? (Audienţa: 
„Hristos.”) Cine a fost înviorat? (Audienţa: „Hristos.”) Cine a binecuvântat? (Audienţa: „Hristos.”) A cui 
prezenţă a sfinţit Sabatul? (Audienţa: „A lui Hristos.”) A cui prezenţă este în Sabat? (Audienţa: „Prezenţa lui 
Hristos.”) Atunci, omul pe care prezenţa lui Hristos nu îl sfinţeşte, nu-l face sfânt, nu-l binecuvântează şi nu-i 
aduce odihnă, acel om nu poate ţine Sabatul. Sabatul poate fi ţinut doar cu Hristos în om, pentru că Sabatul 
aduce şi are în el prezenţa lui Hristos. 
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Înainte de a institui Sabatul, Dumnezeu a aşezat toată creaţia în faţa omului, astfel încât omul Îl putea 
vedea pe Dumnezeu în creaţiune. Dar Dumnezeu a dorit să meargă mai aproape de om. Omul putea să 
studieze creaţiunea şi să găsească o cunoştinţă despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu a dorit ca omul să aibă 
cunoştinţa lui Dumnezeu. În creaţiune omul ar putea cunoaşte despre El; în Sabat omul Îl poate cunoaşte pe 
El; pentru că Sabatul aduce omului care îl respectă cu adevărat prezenţa vie, prezenţa sfinţitoare a lui Isus 
Hristos. De aceea, creaţiunea a fost desfăşurată înaintea omului, iar omul putea să-l studieze pe Dumnezeu în 
creaţiune, şi astfel să dobândească cunoştinţă despre El; dar Dumnezeu a venit mai aproape şi a instituit ceea 
ce arăta că Dumnezeu este Ceea Ce este; iar când omul urma să afle ce este Dumnezeu, atunci urma să nu mai 
aibă cunoştinţă doar despre El de la lucrurile create, ci urma să-L cunoască pe El în Sine Însuşi. 

Aşadar, scopul original al lui Dumnezeu în creaţiune şi în Sabat ca semn al ei, a fost ca omul să poată să-L 
cunoască pe Dumnezeu aşa cum este şi ce este El pentru lume în şi prin Isus Hristos. Aşa este? (Audienţa: 
„Da domnule!”) Înţelegeţi aceasta? (Audienţa: „Da domnule!”) Care este scopul pentru acum? (Audienţa: 
„Acelaşi.”) 

Şi acum un alt gând: Sabatul a fost făcut la sfârşitul creaţiunii şi a fost cel care a încheiat săptămâna 
creaţiei. Deci Sabatul este semnul puterii lui Dumnezeu, manifestată în Isus Hristos, şi semnul unei creaţii 
încheiate; semnul lui Dumnezeu aşa cum S-a manifestat în Isus Hristos într-o creaţie completă şi încheiată. 
Dumnezeu a privit tot ce făcuse în cinci zile, şi iată că erau bune, dar după cea de-a şasea zi, El a privit toate 
lucrurile şi iată că erau foarte bune (Geneza 1: 31). Scopul Său era realizat. „Astfel au fost sfârşite cerurile şi 
pământul, şi toată oştirea lor”, şi ele au fost expresia gândului care era în mintea lui Dumnezeu, au fost ceea 
ce Cuvântul a exprimat atunci când El le-a chemat la existenţă. Deci Sabatul, „Semnul că eu sunt Domnul 
Dumnezeul tău;” pentru că în şase zile a făcut cerul şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a fost 
înviorat, este semnul lucrării încheiate şi complete a lui Dumnezeu în creaţie. 

Să mergem mai departe! Omul, în acel moment, în grădina Edenului, aşa cum Dumnezeu îl făcuse, 
cunoştea în totul pe Dumnezeu, cunoştea despre El tot ce putea să cunoască vreodată? (Audienţa: „Nu!”) 
Atunci, fiecare Sabat care venea urma să-i aducă mai multă cunoştinţă şi prezenţă a lui Dumnezeu. Dar cine 
este Acesta? (Audienţa: „Hristos.”) Mai multă cunoştinţă şi prezenţă a lui Hristos în el. Dacă ar fi rămas 
credincios, urma încă să crească în cunoştinţa lui Dumnezeu, în El, în experienţa lui personală, crescând din ce 
în ce mai mult în tot ceea ce este natura lui Dumnezeu. Dar el n-a rămas în acea stare. Nu a rămas credincios. 
Creaţiunea era desăvârşită aşa cum a terminat-o Dumnezeu şi toată creaţia cu toată oştirea ei erau în armonie 
cu mintea lui Dumnezeu. Dar Satana a deturnat omul şi toată această lume de la scopul lui Dumnezeu. A făcut 
aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) A inversat ordinea lui Dumnezeu, astfel încât, acolo unde înainte era reflectat 
Dumnezeu minţii omului în toate lucrurile care-l înconjurau precum şi în omul însuşi, acum este reflectat 
Satana în om, şi este denaturată reflectarea lui Dumnezeu în orice, astfel încât omul firesc nu-l mai vede pe 
Dumnezeu nici măcar în natură. 

Dar atunci când Satana a deturnat totul de la scopul lui Dumnezeu şi a inversat ordinea lui Dumnezeu, 
Domnul nu a lăsat lumea în această stare. El a zis: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi 
sămânţa ei.” Astfel, a sfărâmat puterea Satanei asupra omului în aşa măsură încât îl salvează de la distrugerea 
totală, îl face liber să caute pe Dumnezeu. În cine este făcută aceasta? (Audienţa: „În Hristos.”) Din nou 
Hristos. Dumnezeu în Hristos vrea să aducă omul şi lumea înapoi la scopul original. Şi acea putere în Hristos, 
şi acel mijloc, cuvântul Său, prin care El va aduce omul şi lumea înapoi la scopul Său original, nu sunt ele 
aceleaşi care au creat omul şi lumea la început? (Audienţa: „Da domnule!”) 

La început, Dumnezeu în Hristos a creat lumea şi omul, prin cuvântul Său. Apoi, Satana le-a abătut pe 
toate de la Dumnezeu şi le-a făcut să fie în opoziţie cu intenţia lui Dumnezeu. Iar acum, Dumnezeu în Hristos, 
prin cuvântul Său, aduce oamenii şi lumea înapoi la intenţia Sa. Atunci, nu este lucrarea mântuirii tot puterea 
lui Dumnezeu arătată în alt mod decât atunci când la început a adus toate lucrurile la existenţă? Cu alte 
cuvinte, nu este mântuirea creaţiune? Desigur că este! 

Să clarificăm mai mult acest gând! Scopul original pe care l-a avut Dumnezeu cu creaţiunea este desăvârşit 
acum? (Audienţa: „Nu!”) A fost desăvârşit, dar acum este? (Audienţa: „Nu!”) Nu, nu este! Când mântuirea 
omenirii va fi terminată, va fi atunci desăvârşit scopul Său original? (Audienţa: „Da domnule!”) Atunci, ce 
altceva este lucrarea de mântuire decât împlinirea şi desăvârşirea scopului original al Său în creaţiune? (Voci: 
„Este aceeaşi lucrare.”) „Tatăl Meu lucrează şi Eu de asemenea lucrez.” Ce altceva poate fi lucrarea mântuirii 
decât lucrarea originală a creaţiunii? Acelaşi Dumnezeu, în Acelaşi Fiu, cu aceleaşi mijloace, pentru a împlini 
acelaşi scop. Şi atunci, semnul acestei lucrări de mântuire nu este acelaşi cu semnul acelei lucrări de 
creaţiune? Cu siguranţă că este acelaşi! 

Atunci, Sabatul Domnului este la fel de sigur semnul puterii creatoare a lui Dumnezeu manifestată în Isus 
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Hristos prin cuvântul Său şi în mântuirea sufletului meu, la fel cum a fost în crearea la început a acestei lumi. 
Dar Dumnezeu este descoperit oriunde şi peste tot în Isus Hristos; acest gând este mereu înaintea noastră. 

Şi Numele Său este Eu Sunt Cel Ce Sunt, dar ce este El poate fi cunoscut doar în Isus Hristos. De aceea, 
pentru oameni, în toate intenţiile şi planurile lui Dumnezeu pentru oameni în această lume, Isus Hristos este 
Dumnezeu Însuşi şi Ceea Ce este Dumnezeu, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Am spus în toate intenţiile 
şi planurile; nu că în acest fel ar fi făcuţi toţi una, fiecare identic şi acelaşi individ, ci, după cum nimeni nu 
cunoaşte pe Tatăl decât Fiul şi cel căruia i-L descoperă Fiul, tot aşa nimeni nu poate cunoaşte pe Dumnezeu 
decât în măsura în care este descoperit în Isus Hristos; ca urmare, pentru om, Hristos este Dumnezeu, şi tot ce 
omul poate cunoaşte despre Dumnezeu este în Isus Hristos. De aceea Hristos devine practic, în toate intenţiile 
şi planurile, Dumnezeu pentru noi, şi Dumnezeu a zis atunci când S-a născut, că El este „Dumnezeu cu noi.” 

Deci Sabatul este semnul că El este Domnul, Dumnezeul nostru. Dar este şi semnul că El este Ceea Ce 
este. Atunci, dacă Hristos este Dumnezeu pentru noi, nu este Sabatul semnul a ceea ce este Isus Hristos pentru 
cel care crede în El? (Audienţa: „Este.”) La creaţiune a fost semnul a ceea ce este Isus Hristos în creaţiune. 
Acum, Hristos urmează să-şi împlinească lucrarea în mântuire pentru ca, prin aceleaşi mijloace să 
desăvârşească scopul Său original în creaţiune, iar Sabatul este acelaşi semn al aceleaşi puteri creatoare, în 
Acelaşi Unul, Isus Hristos. Este acelaşi lucru bun. Doar că acum puterea este manifestată altfel decât la 
început din cauza inversării ordinii, dar este aceeaşi putere creatoare a Aceleaşi Persoane în Acelaşi Unul, prin 
aceleaşi mijloace şi împlinind acelaşi scop. De aceea, acelaşi semn este singurul care îi poate fi ataşat. Nu 
puteţi pune nici un alt semn. Este imposibil. Aşadar, este cu totul adevărat că Sabatul Domnului, ziua a şaptea 
cea binecuvântată, este singurul semn al lui Dumnezeu care arată ce este Isus Hristos pentru omul care crede 
în El. 

Să studiem mai profund acest lucru! „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” „Plata 
păcatului este moartea; astfel, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit.” Toţi sunt 
morţi. Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) Toţi au pierdut calea. Toţi s-au abătut de la scopul original al lui 
Dumnezeu. Ce este în primul rând Isus Hristos pentru omul care crede în El? (Audienţa: „Creator.”) „Creaţi 
din nou în Isus Hristos.” Dumnezeu în Hristos pentru păcătos este încă întâi de toate, Creator, pentru că El 
spune şi se face. Prin cuvântul lui Dumnezeu trăim. Şi „Noi suntem lucrarea mâinilor Lui, creaţi în Isus 
Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca să umblăm în ele” (Efeseni 2: 10). 
Atunci Dumnezeu a făcut omul ca să umble în fapte bune; dar omul a umblat pe altă cale. Acum, în Hristos 
Dumnezeu aduce omul din nou în poziţia sa de la început. Astfel, mântuirea este doar împlinirea scopului 
original al lui Dumnezeu în Hristos în creaţiune.  

De aceea, „Dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă.” În primul rând pentru fiecare - pentru păcătos 
- Hristos şi Dumnezeu, în această lume, este Creator, făcându-l o făptură nouă. „Zideşte în mine o inimă 
curată Dumnezeule, reînnoieşte un spirit nou în mine.” (KJV) Astfel, lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu este 
creaţiune. 

Apoi, când am găsit astfel pe Isus Hristos ca şi Creator al nostru, şi suntem înnoiţi în El, care este 
următorul lucru pe care îl găsim în Isus? (Audienţa: „Odihna.”) Da, odihna, desigur; şi acesta este primul 
lucru pe care omul l-a făcut la început. S-a odihnit. Astfel, primul lucru pe care îl găsim în manifestarea 
puterii Lui în noi, este odihna. Ce fel de odihnă? (Audienţa: „Odihnă spirituală.”) Aceasta este chemarea Lui: 
„Veniţi la Mine voi toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi veţi găsi odihnă.” Apoi El spune: „Eu sunt cu voi.” Eu sunt 
cu voi. „Nu te voi părăsi şi nici nu te voi uita niciodată.” Iar când a vorbit lui Moise în pustie a zis: „Prezenţa 
Mea va fi cu tine şi Eu îţi voi da odihnă.” Ce anume a dat prezenţa Lui? (Audienţa: „Odihnă.”) 

Iar apoi, când omul devine o făptură nouă în Hristos, şi găseşte această odihnă, ce face în continuare? 
(Voce: „Lucrează lucrările lui Dumnezeu.”) Nu; mai întâi se bucură şi apoi lucrează cu bucurie. Ce a făcut 
Dumnezeu? S-a bucurat. Ce face omul? Se bucură de scopul Lui Dumnezeu împlinit în El. Dar numai el se 
bucură? Nu! „Adevărat vă spun că este mai multă bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se pocăieşte, 
decât pentru nouă zeci şi nouă care n-au nevoie de pocăinţă.” Deci Dumnezeu se bucură din nou de odihna pe 
care ne-o dă nouă şi pe care o primim în El. Şi este din nou înviorat; din nou îşi găseşte plăcerea în oamenii 
Săi. 

Următorul lucru care ţine de Sabat şi care există în această zi, este binecuvântarea. Ultimul verset din 
Fapte, capitolul trei: „Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă ca să vă 
binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.” Deci, Hristos este o binecuvântare pentru 
păcătos, nu? El este o binecuvântare pentru omul care crede în El. Ba mai mult: acel text aşa de minunat, pe 
care l-am studiat aici, Efeseni 1:3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care 
ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti în Hristos.” (KJV) Dumnezeu ne-a dat 
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toate binecuvântările spirituale pe care le are. Toate ne sunt date în Hristos.  
Dar Sabatul ne aduce binecuvântare spirituală. De unde a primit Sabatul binecuvântarea spirituală? 

(Audienţa: „De la Hristos.”) Da, de la Isus Hristos! Astfel, binecuvântarea spirituală pe care ne-o aduce 
Sabatul, ne-o aduce doar de la Isus Hristos şi doar prin Isus Hristos; astfel că, în această privinţă, Sabatul este 
un canal prin care binecuvântarea spirituală se revarsă de la Isus Hristos către poporul lui Dumnezeu. Aceasta 
este realitatea, pentru că toate binecuvântările spirituale ne sunt date în Hristos, iar Sabatul are binecuvântarea 
spirituală a lui Dumnezeu în el, şi de aceea, fiind binecuvântat spiritual, nu poate avea această binecuvântare 
în altceva sau în alt fel decât în, prin, sau de la Isus Hristos. Ca urmare, Sabatul este una din acele verigi la 
care s-a referit cândva fratele Prescott, care ne leagă de Hristos, ca noi să putem avea binecuvântare 
spirituală. 

Mai departe: „Prezenţa Mea va fi cu tine.” Prezenţa Lui este cea care sfinţeşte omul. Şi încă un gând care 
ne duce la acelaşi subiect dar în alt mod: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.” Ce este Evanghelia? (Audienţa: „Puterea lui 
Dumnezeu.”) Ce este manifestată în Hristos? (Audienţa: „Puterea lui Dumnezeu.”) Ce este manifestată în 
Evanghelie? (Audienţa: „Puterea lui Dumnezeu.”) Pentru ce scop? (Voce: „Creaţiune.”) Puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuire este aceeaşi putere a creaţiunii. Este puterea lui Dumnezeu în ambele cazuri. Şi oricare ar fi 
semnul puterii lui Dumnezeu în unul din cazuri, acelaşi este semnul puterii lui Dumnezeu în oricare alt caz; 
pentru că este numai şi numai puterea lui Dumnezeu, şi nu puteţi pune în contradicţie puterea lui Dumnezeu 
cu puterea lui Dumnezeu. Aşa că nu aveţi nevoie de vreun alt semn al manifestării puterii lui Dumnezeu; nu 
puteţi avea vreun alt semn, este imposibil. 

Evanghelia este „puterea lui Dumnezeu pentru mântuire,” şi Evanghelia este „Hristos în voi, nădejdea 
slavei.” Astfel, Hristos locuieşte în acel om care crede în Evanghelia lui Hristos. Prezenţa lui Hristos este în el, 
şi prezenţa lui Hristos îl face sfânt. Prezenţa lui Hristos în Sabat, face Sabatul sfânt. Deci Sabatul, în privinţa 
problemei sfinţeniei, este exact semnul a ceea ce este Hristos pentru omul care crede în El.  

Mai mult, prezenţa lui Hristos sfinţeşte. Şi în sfinţire, Sabatul este semnul a ceea ce este Hristos pentru cel 
care crede. Astfel, pe cel care crede în Isus, Dumnezeu în Hristos îl face o făptură nouă, îl creează din nou; 
pentru el Dumnezeu este odihnă, înviorare, delectare, bucurie, binecuvântare, sfinţenie şi sfinţire. Aceasta este 
Hristos pentru cel care crede, şi aceasta este ceea ce a pus El în Sabat în vechime, pentru cel care crede. 

Dumnezeu, la creaţiune a făcut Sabatul pentru om. El l-a făcut atunci la creaţiune, astfel ca, chiar dacă 
omul ar fi rămas credincios lui Dumnezeu şi nu ar fi păcătuit niciodată, să fie pentru om semnul a ceea ce este 
Dumnezeu în Isus Hristos pentru om, şi un semn al prezenţei lui Hristos în om. Iar acum, în crearea din nou, 
are aceeaşi însemnătate. În lucrarea de mântuire are aceeaşi însemnătate. 

Apoi, altceva: Hristos este făcut pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, El este 
sfinţirea noastră. El l-a trimis pe Pavel să predice Evanghelia. Să predice Neamurilor, ca să li se deschidă 
„ochii, să se întoarcă de la întunerec la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin 
credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” Iar sfinţirea şi scopul ei final este 
lucrarea completă a lui Hristos desăvârşită în individ, chipul lui Hristos complet format în cel credincios, 
astfel ca, atunci când Hristos priveşte în cel credincios să se vadă pe Sine. Aceasta este sfinţirea! 

Spiritul Profeţiei ne-a definit sfinţirea în aceste cuvinte: „Sfinţirea este păzirea tuturor poruncilor lui 
Dumnezeu.” Nu „încercare de a le păzi” sau nu „a face tot ce putem ca să le păzim”, ci este „păzirea tuturor 
poruncilor lui Dumnezeu”. Nici un om în care Isus Hristos nu este complet format, chipul Său nu este 
imprimat în el astfel încât când Hristos priveşte la acel om să se vadă pe Sine, nici un astfel de om nu va fi 
păzitor, aşa cum Dumnezeu aşteaptă şi cere să fie un păzitor, al tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Aşa este! 

Ceea ce ne face neprihăniţi, ne mântuieşte, ne sfinţeşte şi este totul în toţi pentru noi, este neprihănirea lui 
Dumnezeu în Isus Hristos. Când noi obţinem această neprihănire, şi această neprihănire este în armonie cu 
neprihănirea, cu ideea lui Dumnezeu de neprihănire, cine mărturiseşte despre neprihănirea lui Dumnezeu în cel 
care crede în Isus? (Audienţa: „Legea.”) Legea lui Dumnezeu. Şi această lucrare a lui Hristos este crescândă 
în individ, este o lucrare progresivă; aceasta este lucrarea de sfinţire: de a ne face sfinţi. Este creşterea lui 
Hristos în individ. Iar când Hristos a crescut până la plinătatea Lui în individ, atunci lucrarea de sfinţire este 
completă. 

Care este semnul că Dumnezeu sfinţeşte? (Audienţa: „Sabatul.”) Care este semnul că prezenţa lui Hristos 
sfinţeşte pe om? (Audienţa: „Sabatul.”) Când lucrarea este completă, cine va mărturisi despre aceasta? 
(Audienţa: „Legea.”) Care parte a Legii, în mod deosebit? (Audienţa: „Porunca a patra.”) Întreaga Lege va 
mărturisi despre lucrarea completă a neprihănirii lui Dumnezeu în om, dar Sabatul este, în Lege, semnul lui 
Dumnezeu al unei lucrări complete. Este semnul unei lucrări complete la creaţiune, nu-i aşa? Dar pentru că 
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aceasta a fost stricată şi ordinea lui Dumnezeu răsturnată, acum Dumnezeu trebuie să lucreze prin aceleaşi 
mijloace pentru a reface scopul original al creaţiunii. Şi în această lucrare desăvârşită de mântuire a lui 
Dumnezeu, Sabatul este ca o încununare a Legii, ca un martor al sfinţirii complete. Astfel, Sabatul este 
semnul lucrării complete a lui Dumnezeu în creaţiunea originală, precum şi în această a doua creaţiune, care 
este refacerea scopului original al creaţiunii. 

Şi acum un alt gând: Sabatul, fiind semnul a ceea ce este Hristos pentru cel care crede, va cunoaşte cel 
credincios în mod deplin ce este Sabatul, atât timp cât nu cunoaşte deplin ce este Hristos? (Audienţa: „Nu!”) 
Astfel, când cunoştinţa lui Dumnezeu în Isus Hristos ne va absorbi toată mintea, atunci Sabatul va fi de 
asemenea cunoscut minţii în mod deplin. Iar Sabatul este semnul a ceea ce este Dumnezeu în Hristos; şi când 
această cunoştinţă este adusă minţii în mod deplin, ce altceva este aceasta decât chipul lui Dumnezeu, Numele 
lui Dumnezeu în mintea celui care crede, şi aceasta este pecetea viului Dumnezeu, prin Sabatul Domnului?  

După cum vedeţi, la orice pas, şi orice linie de gândire am urma, suntem aduşi faţă în faţă cu aceasta: cum 
că Sabatul aşa cum este în Isus Hristos şi este respectat în acest fel de cel care crede în Isus, doar aceasta este 
pecetea viului Dumnezeu. Păzirea Sâmbetei nu este pecetea lui Dumnezeu. Hristos, aşa cum este reflectat în 
Sabatul Domnului, prin Sabatul Domnului, în mintea şi inima celui care crede, în chipul viu al lui Dumnezeu 
adus la desăvârşire, aceasta este pecetea viului Dumnezeu. În acest fel este scris pe fruntea celor credincioşi 
Numele Tatălui. 

Deschideţi la Numeri 6: 23-27: „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, şi spune-le: 'Aşa să binecuvântaţi pe copii 
lui Israel, şi să le ziceţi: „Domnul să te binecuvânteze, şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui 
peste tine, şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!” Astfel să pună 
Numele Meu peste copii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvânta.'„ Aceasta este binecuvântarea cu care marele preot 
binecuvânta poporul când se încheia ziua ispăşirii. Aceasta era binecuvântarea pe care o rostea marele preot 
când se încheia lucrarea de ispăşire şi când ieşea din templu pentru a sfinţi şi binecuvânta poporul. Şi ce pune 
asupra lor prin această binecuvântare? „Astfel să pună Numele Meu peste copii lui Israel!” Judecata era 
terminată şi ei erau în siguranţă. Aceasta se întâmpla în simbol. Deschideţi acum la Apocalipsa 3: 9-12: „Iată 
îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină 
să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi 
Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin 
curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.” Această solie a fost solia dată când a început ziua 
ispăşirii, ziua din timpul nostru, a ispăşirii. Aceasta s-a împlinit când a început ziua ispăşirii, a împăcării. 
Acum: „Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi 
scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se 
pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.” Astfel, când lucrarea Lui de împăcare este 
încheiată, Numele lui Dumnezeu este desăvârşit în minte şi El declară lucrarea terminată, pentru că semnul 
unei lucrări de sfinţire terminate este ceea ce este Dumnezeu în cel credincios şi în Sabat.  

Acum Isaia 58:13,14: „ Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua 
Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L , şi dacă-L vei cinsti, 
neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta 
în…” Sabat. (Audienţa: „Nu, ‘Te vei desfăta în Domnul'.”) De ce nu în Sabat? Nu scrie că Sabatul va fi 
desfătarea ta? Că o vei numi ziua cea sfântă a Domnului? Că nu vei urma în ea căile tale? Atunci de ce nu te 
vei putea desfăta în Sabat? Acesta este înţelesul: vei privi în acest fel Sabatul, şi te vei desfăta în Domnul, 
pentru că Sabatul este semnul a ceea ce este Domnul pentru om.  

Este foarte just acest sfat: fă toate acestea în privinţa Sabatului şi te vei desfăta în Domnul, pentru că este 
semnul a ceea ce va fi Domnul pentru tine şi a ce vei fi tu pentru Domnul. În această situaţie, cum poate 
cineva să facă compromis cu o altă instituţie rivală Sabatului, dacă Sabatul este semnul a ceea ce este Hristos 
pentru el? Acel om pentru care Sabatul este semnul a ceea ce este Hristos pentru el, se va întreba vreodată 
dacă poate sau nu poate să lucreze Duminica? (Audienţa: „Nu!”) Sigur că nu! El ştie destul de bine că 
Duminica nu are nimic de a face cu această problemă, şi nu poate face compromisuri încercând să Îl aibă pe 
jumătate pe Hristos şi pe jumătate altceva; şi în plus, Hristos este totul în toţi, iar Sabatul este semnul a ceea 
ce este Hristos pentru el, şi Hristos este totul în toate pentru el, şi a sugera că ar fi altceva ar însemna o insultă 
pentru El. 

Aşa că oamenii care îşi pun astfel de întrebări nu cunosc ce este Hristos. Ei ar putea foarte bine să 
păzească Duminica. Ei nu păzesc Sabatul.  

Asta este! Sabatul are în el chipul viu al lui Hristos şi prezenţa lui Isus Hristos. El le-a pus în Sabat, şi le-a 
pus pentru om, iar omul care crede în Isus Hristos le poate primi în Sabat. În plus faţă de binecuvântarea pe 
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care o are de la Domnul, atunci când vine la ziua Sabatului, cel credincios primeşte şi mai multă 
binecuvântare de la Domnul. Indiferent cât de multă prezenţă a lui Hristos este cu el, când vine la ziua 
Sabatului, şi mai multă prezenţă a lui Hristos îl însoţeşte. Şi el ştie aceasta. 

Indiferent de cât de multă odihnă a Domnului se bucură el, când vine la ziua Sabatului, care este semnul a 
ceea ce este Hristos pentru cel credincios, şi are prezenţa lui Hristos în el, Sabatul îi aduce şi mai multă odihnă 
în Domnul. Indiferent cât de multă sfinţenie a lui Hristos are în el, când vine la Sabat, îi este descoperită şi mai 
multă în el ca să îl respecte în frica lui Hristos şi prin credinţa în El. Chiar dacă ar fi complet sfinţit, şi tot 
„eu”-l ar dispărea, şi nu ar fi în el altceva decât Hristos, chiar şi atunci, când va veni la Sabat, în adâncul 
veşniciei, tot i se va mai descoperi tot mai mult minunata cunoştinţă şi puterea sfinţitoare care este în Isus 
Hristos, pentru cel care crede în El. 
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PREDICA NR. 21 
 

Să reluăm ideea de seara trecută, de acolo de unde am rămas: că lucrarea lui Dumnezeu în mântuire este 
aceeaşi cu lucrarea lui Dumnezeu de realizare a scopului Său original în creaţiune. Pentru că, aşa cum este 
scris, la creaţiune, când au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor, iar scopul lui Dumnezeu era 
desăvârşit în ele, atunci El S-a desfătat. Dar, prin amăgirea Satanei, toate au fost abătute de la scopul Său şi 
întoarse împotriva Lui. 

De aceea, pentru a-Şi realiza scopul, El trebuie să adune din această lume un popor care să umple 
pământul când acesta va fi făcut din nou, aşa cum ar fi fost umplut dacă oamenii nu ar fi căzut, conform 
scopului Său original. Şi când se realizează aceasta prin cuvântul mântuirii, prin puterea lui Dumnezeu în 
mântuire, aceasta va fi cu adevărat desăvârşirea, împlinirea scopului Său original în facerea acestei lumi şi a 
tuturor lucrurilor: un Univers desăvârşit, în care tot ce este în cer şi pe pământ, şi sub pământ, şi în mare şi tot 
ce este în ele spun: „A Celui ce stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea 
în vecii vecilor!” 

De aceea Mântuitorul când a fost pe pământ a zis: „Tatăl Meu lucrează, şi Eu de asemenea lucrez.” 
Lucrarea lui Dumnezeu a fost sfârşită atunci când a început ziua a şaptea, în vechime. El S-a odihnit. Dar 
lucrarea Sa pe acest pământ şi creşterea omului pe el au fost stricate, astfel că Dumnezeu a trebuit să înceapă 
din nou să lucreze în lucrarea de mântuire pentru a reface scopul Său original. De aceea Isus spune: „Tatăl 
Meu lucrează şi Eu de asemenea lucrez.” 

Voi citi acum trei pasaje din Vechiul Testament şi trei din Noul Testament, iar voi puteţi găsi cât de multe 
doriţi. Voi citi în mod special din Isaia capitolul 40 şi mai departe, arătând că în lucrarea de mântuire El 
desfăşoară aceeaşi lucrare de creaţiune, şi El Însuşi ca şi Creator, şi puterea Sa aşa cum a fost manifestată în 
creaţiune, sunt temelia încrederii noastre în puterea Sa de a realiza mântuirea noastră.  

Deschideţi mai întâi la Psalmul 111:4: „El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui.” Versiunea revizuită, 
cea ebraică şi altele redau în felul următor: „El a făcut un memorial pentru lucrările Lui minunate.” Acesta 
este subiectul despre care vorbim. Aceasta este prima parte a versetului. Şi acum partea a doua: „Domnul este 
îndurător şi milostiv.” Deci lucrările Lui minunate spre care arată memorialul pe care l-a instituit Dumnezeu 
sunt puse în legătură în acest verset cu îndurarea şi milostivirea pe care o are Dumnezeu pentru om în această 
lume, îndurare şi milă de care omul are atât de mare nevoie. 

Acum deschideţi la capitolul 40 din Isaia, şi puteţi urmări această idee până la sfârşitul cărţii lui Isaia şi o 
veţi regăsi peste tot. Voi începe cu primul verset care spune: „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice 
Dumnezeul vostru. Vorbiţi bine Ierusalimului.” Nota de la subsolul paginii (din KJV) spune: „Vorbiţi ca să 
meargă la inimă Ierusalimului. Şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită; căci a primit 
din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.” Un glas strigă: „Pregătiţi în pustie calea Domnului, 
neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!” Aceasta este solia lui Ioan Botezătorul. 

„Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal, să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii şi 
strâmtorile în vâlcele! Atunci se va descoperi slava Domnului şi în clipa ceea orice făptură o va vedea; căci 
gura Domnului a vorbit. Un glas zice: 'Strigă!' Şi eu am răspuns: 'Ce să strig?' 'Orice făptură este ca iarba, şi 
toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă Spiritul Domnului peste 
ea.'„ (KJV) În adevăr, poporul este ca iarba: „Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru 
rămâne în veac.” 

Iar Petru, citând acest text în ultimele două versete din capitolul 1 din 1 Petru, spune: „Şi acesta este 
cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.” El reia din Isaia: „Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne 
în veac…” şi spune că „Acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.” 

Apoi Isaia merge mai departe şi vorbeşte în alte cuvinte despre Evanghelie: „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 cetăţilor lui Iuda: ‘Iată Dumnezeul vostru! Iată Domnul Dumnezeu vine cu 
putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui. El îşi va paşte turma 
ca un păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui, şi va călăuzi blând oile care alăptează'.” 

Aceasta este Evanghelia! Până aici Isaia vesteşte Evanghelia prin Cuvântul lui Dumnezeu. Să citim mai 
departe: „Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma, şi a strâns ţărâna pământului 
într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul, şi dealurile cu cumpăna?” Cine a făcut aceasta? 
Acelaşi care ne spune: „Îi voi călăuzi blând, ca un păstor, pe cei care sunt ai Mei.” Acelaşi al cărui Cuvânt ne 
vorbeşte în Evanghelie şi rămâne în veac. 
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„Cine a cercetat Spiritul Domnului, şi cine L-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia 
învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea, şi I-a făcut cunoscut calea 
priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică 
ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc, şi dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. 
Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decât nimicnicie şi deşertăciune. Cu cine voiţi să 
asemănaţi pe Dumnezeu? Şi cu ce asemănare Îl veţi asemăna?” 

Versetul 25: „‘Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?' zice Cel Sfânt. ‘Ridicaţi-vă ochii în 
sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă 
pe toate pe nume; ‘aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.'„ Nici una nu se pierde, „Nici una nu 
cade.”, (KJV) aşa spune textul. Toate sunt ţinute; ce le ţine la locul lor? (Audienţa: „Puterea Cuvântului 
Său.”) El ţine „toate lucrurile prin cuvântul puterii Sale.” 

Domnul ne spune să privim în sus şi să vedem cine a făcut toate aceste lucruri, şi cine „a făcut să meargă 
după număr, în şir, oştirea lor.” Cum a făcut El „să meargă în şir, oştirea lor”? (Audienţa: „După număr.”) 
„După număr.” 

Pentru ce ni se spun toate acestea? Versetul 27: „Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: ‘Soarta 
mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu?'„ 
Priveşte în sus către ceruri şi vezi cine a făcut toate aceste lucruri, şi face să meargă oştirea lor în şir, după 
număr şi nici una din ele nu cade. De ce spui, Iacove că Dumnezeu te-a uitat? Pentru ce te descurajezi? Cum 
poţi să crezi că El te-a uitat? Dacă El nu uită nici una din stelele Universului ci le cunoaşte pe fiecare pe nume, 
va uita El numele tău?” De ce sunt scrise împreună aceste lucruri? (Audienţa: „Pentru mângâierea noastră.”) 
Pentru că Cel care a creat toate aceste lucruri, este Cel care mângâie pe Israel. Cel care cunoaşte toate aceste 
lucruri, este Cel ce ne dă, vouă şi mie, un nume nou. 

Versetul 28: „Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu 
oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea 
celui ce cade în leşin.” Cine face toate acestea? (Audienţa: „Domnul.”) Ridică-ţi ochii şi vezi cine a făcut toate 
aceste lucruri, şi înţelege că El are putere ca să întărească pe cel ce cade în leşin. El are putere pentru cel ce nu 
are nici o putere, prin Cuvântul Său; de aceea El spune: 'Bucuraţi-vă şi întăriţi-vă.' Aşa este! Când i-a vorbit 
lui Daniel şi i-a zis 'Fii tare,' Daniel a răspuns: 'Sunt tare pentru că Tu m-ai întărit.'„ 

Şi ultima parte a capitolului: „Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în 
Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc.” Pentru că 
puterea care ţine stelele în drumul lor şi în locul lor, aceeaşi putere este cu cel slab şi cu cel căzut în leşin, 
astfel că ei pot să alerge şi să nu obosească, pot umbla şi să nu leşine. Nu se vede de aici că Domnul a pus 
creaţiunea, şi puterea Sa arătată în creaţiune, ca o temelie a speranţei noastre în mântuirea Lui? Nu este 
mântuirea creaţiune? 

În Psalmul 147:3,4 găsim un alt text binecuvântat care ne atinge atât de afectuos pe fiecare dintre noi; îl 
citesc îndeosebi pentru aceasta: „Tămăduieşte pe cel cu inima zdrobită, şi le leagă rănile, El socoteşte numărul 
stelelor, şi le dă nume la toate.” Cel care cunoaşte numărul stelelor şi le cheamă pe fiecare pe nume, este Cel 
care leagă rănile şi vindecă inimile zdrobite. Aţi fost vreodată răniţi în spiritul vostru, cu inima zdrobită şi în 
pragul disperării, şi să fiţi uitaţi de toţi şi de toate? Când vi se întâmplă aceasta amintiţi-vă acest text! Domnul 
nu doar „tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile”, ci El „socoteşte numărul stelelor şi le dă 
nume la toate,” El le cheamă pe toate pe nume, şi El nu va uita numele tău. Acesta este Domnul. Acesta este 
Mântuitorul nostru, iar temelia încrederii noastre în El ca Mântuitor este faptul că El a creat toate şi le 
cunoaşte pe toate pe nume, şi le ţine prin cuvântul puterii Sale care mântuieşte. 

Să citim şi în Noul Testament! Cu toţii ştim pasajul din Ioan 1:1-3: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul 
era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute 
prin El; şi nimic din ceea ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.” 
Şi versetul 14: „Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.” „Şi noi toţi am 
primit din plinătatea Lui, şi har după har.” 

Deci, Cel care a creat toate lucrurile, a venit El Însuşi pe pământ, „plin de har şi de adevăr”, în trup 
asemeni trupului nostru, şi prin El suntem părtaşi plinătăţii Lui. Nu realizaţi că unicul gând pe care Dumnezeu 
vrea să-l avem despre mântuire este că Cel care ne-a creat, Acela ne şi mântuieşte? Puterea prin care El ne-a 
creat este puterea prin care ne mântuieşte; şi mijloacele prin care ne-a creat… Cuvântul Său, acesta este 
singurul mijloc prin care ne mântuieşte. Şi cuvântul Lui ne spune: „Vouă vi s-a trimis Cuvântul mântuirii 
acesteia.” 

Efeseni 3 vorbeşte despre Evanghelie: începând cu versetul 7 şi terminând cu versetul 12 : „…al cărui 
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slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care 
sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogăţiile nepătrunse 
ale lui Hristos, şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în 
Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile.” Ce trebuia să vestească Pavel? „Bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos” 
şi să-i facă pe oameni să vadă ce este taina care este „…în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile prin Isus 
Hristos.” Deci, Evanghelia înseamnă a face oamenii să înţeleagă scopul lui Dumnezeu de la început, de când a 
creat lumea. Atunci, dacă Evanghelia ar realiza altă lucrare şi ar învăţa alte lucruri sau despre altă putere 
decât cea de la creaţiune, predicarea ei nu ar realiza acest scop. Dar rolul şi schiţa Evangheliei fiind aşa cum 
ne-a arătat Pavel, aceasta ne arată că scopul lui Dumnezeu în Evanghelie este de a aduce oamenilor cunoştinţa 
scopului Său original în crearea tuturor lucrurilor prin Isus Hristos, cunoştinţă pe care oamenii au pierdut-o. 

Citim mai departe: „…pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, 
înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul 
nostru.” În alt loc citim că El a avut acest scop, a făcut acest plan, încă dinainte de întemeierea lumii. Şi 
trebuia să fie aşa, pentru că era un scop veşnic. Astfel, în Hristos, în mântuirea acestei lumi şi a oamenilor, în 
lucrarea lui Hristos pentru aceasta, Dumnezeu Îşi îndeplineşte scopul Său veşnic pe care l-a avut de la început. 
„În El (în Hristos) avem, prin credinţa în El, libertatea şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.” 

Să recitim despre acest scop sau plan veşnic: „După planul veşnic, pe care l-a făcut în Isus Hristos, 
Domnul nostru.” Deci acel scop veşnic al creaţiunii, despre care am vorbit seara trecută, era pus în Hristos, şi 
realizarea lui, de care creaţiunea a fost atunci jefuită, este tot în Hristos. A fost Hristos atunci, şi este Hristos 
acum. Este tot timpul Hristos şi mereu puterea lui Dumnezeu în Hristos: puterea lui Dumnezeu manifestată în 
cuvânt tot timpul pentru împlinirea scopului Său la început, şi pentru împlinirea aceluiaşi scop la sfârşit. 
Satana a luat lumea prin înşelătorie. Iar Domnul a zis: „Acum ne vom împlini planul, chiar şi în acest fel.” 
Satana nu a făcut altceva; decât că a amăgit lumea şi aceasta şi-a urmat mersul pe drumuri lăturalnice, iar 
Domnul urma să continue lucrarea Sa chiar în aceste cărări ale lumii, şi să-şi realizeze planul Său veşnic, aşa 
încât va uimi Universul şi va distruge pe diavolul. Şi o va face! 

Acelaşi lucru îl găsim în Coloseni 1 începând cu versetul 9. Voi citi repede de la versetul 9 la 17: „De 
aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă 
umpleţi de cunoştinţa voinţei Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere spirituală; pentru ca astfel să vă 
purtaţi într-un chip vrednic de Domnul; ca să-i fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte 
bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu; întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru 
orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de 
moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în împărăţia 
Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul 
Dumnezeului Celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile 
care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, 
fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin 
El.” Creaţiunea, mântuirea, binecuvântarea şi harul lui Dumnezeu, şi eliberarea de sub puterea întunericului, 
toate sunt acelaşi lucru: puterea creatoare a lui Dumnezeu şi Dumnezeu în Isus Hristos.  

Primul capitol din Evrei arată acelaşi lucru. De fapt, toată Biblia arată aceasta. Nu este nevoie să stăruim 
mai mult asupra faptului că mântuirea este creaţiune şi că este ceva ce descoperă puterea creatoare 
manifestată în Isus Hristos. Singurul fel în care această putere poate fi manifestată este doar în Isus Hristos. 
Singurul fel în care Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu este în El. Şi El a rânduit un semn care să sugereze 
puterea creatoare a lui Dumnezeu în Isus Hristos; şi fie că este vorba despre puterea creatoare în creaţiunea 
originală, fie că este vorba de puterea creatoare în lucrarea de mântuire pentru refacerea scopului original al 
creaţiunii, este de fapt aceeaşi putere, acelaşi scop, prin Acelaşi Unul, în acelaşi fel, şi prin acelaşi mijloc şi de 
aceea este acelaşi semn pentru a simboliza pe Cel ce este totul în toate, în toată puterea şi lucrarea Sa.  

Dacă aţi stabili un alt semn care să simbolizeze lucrarea de mântuire, un alt semn decât cel pe care l-a 
rânduit Dumnezeu, va sugera acel semn puterea lui Dumnezeu şi mântuirea aşa cum aţi dori să-o facă? 
(Audienţa: „Nu!”) Gândiţi-vă atent la aceasta! Dumnezeu a pus un semn care să semnifice puterea Sa lucrând 
oriunde şi în orice fel, în Isus Hristos. Dacă voi sau altcineva ar pune un alt semn, acela nu ar putea semnifica 
puterea lui Dumnezeu, pentru că există deja un altul care face aceasta şi pe care l-a pus Dumnezeu. Dacă 
oricine altcineva ar pune un semn, nu este Dumnezeu cel care pune acel semn. De aceea este imposibil să 
semnifici puterea lui Dumnezeu prin altceva, prin alt semn; este imposibil! Aşa este? (Audienţa: „Da 
domnule!”) 

Mai mult: dacă cineva ar găsi în istorie un alt semn stabilit care să semnifice mântuirea, acel semn trebuie 
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să semnifice mântuirea printr-o altă putere decât puterea lui Dumnezeu în Isus Hristos. A existat vreun efort, 
vreo pretenţie în istorie făcută de vreo altă putere în afară de Isus Hristos, care să pretindă că poate mântui 
oamenii? (Audienţa: „Da domnule!”) Nu s-a ridicat în lume o putere numită „anti-Hrist”? (Audienţa: „Da 
domnule!”) „Anti” însemnă „împotrivă” sau „care se opune” lui Hristos. Această putere pretinde că dă 
oamenilor mântuire, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Să citim descrierea acestei puteri: „Potrivnicul, care 
se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte 'Dumnezeu' ,sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în 
Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” (2Tesaloniceni 2:4) 

Daniel 8: 25 spune de asemenea că: „Se va ridica împotriva Domnului domnilor”; El „se va ridica” să 
domnească, să stăpânească, să-şi desfăşoare puterea sa „împotriva”, opunându-se, „Domnului domnilor.” 
Cine este Domnul domnilor? (Audienţa: „Hristos.”) Antihristul se ridică împotriva lui Hristos, va domni, îşi va 
exercita puterea, îşi va desfăşura lucrarea împotrivindu-se lui Hristos. Citiţi versetul 11: „S-a înălţat împotriva 
Domnului oştirii cerului;” versetul premergător ne arată că este vorba de oştirea cerurilor. Deci, aşa cum 
spune şi Pavel, se înalţă pe sine, se împotriveşte şi se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu,” sau 
de ce este vrednic de închinare. Se ridică, se slăveşte, se înalţă pe sine împotriva Domnului oştirilor. 

Ce putere este aceasta? (Audienţa: „Papalitatea.”) Această putere este papalitatea, Biserica, Biserica 
Catolică, Biserica Romei. Nu spune doctrina acestei biserici că nu există mântuire în altă parte decât în ea? 
(Audienţa: „Aşa spune.”) Sau prin alt mijloc decât această biserică? Nu este limpede? (Audienţa: „Da 
domnule!”) Această biserică, această putere ce se împotriveşte lui Hristos, care se înalţă şi se pune pe sine 
drept calea mântuirii, ea însăşi se împotriveşte lui Hristos. Şi totuşi această biserică spune că nu există altă 
cale a mântuirii decât ea. Şi atunci nu este clar că dacă trebuia să aibă vreun semn care să semnifice puterea ei 
de a mântui, trebuia să aibă un alt semn decât Sabatul? Este limpede! 

Şi un alt gând! Orice altă putere care pune un alt semn menit să arate şi să semnifice puterea ei pentru 
mântuire, trebuie să pună un alt semn decât Sabatul care este semnul puterii lui Dumnezeu în Isus Hristos 
pentru mântuire. Şi acel alt semn nu ar trebui prin natura lucrurilor să fie un Sabat rival? Aşa trebuie să fie! 
Nu este posibil ca altceva să fie pus drept semn. Dacă acea putere ar stabili altceva drept semn, atunci semnul 
lui Dumnezeu ar rămâne singur şi distinct în lume, ar avea întâietate şi nu ar exista nimic care să concureze cu 
el. De aceea, pentru a face rivalitatea pe măsură şi pentru a-şi manifesta puterea împotriva lui Hristos, omul 
nelegiuirii trebuia să-şi stabilească un semn al puterii lui pentru mântuire, şi acel semn trebuia, prin natura 
lucrurilor, să fie un rival al semnului mântuirii în Hristos. Trebuia să fie aşa! 

Iar biserica Romei nu pretinde nimic altceva decât că Duminica pe care ea a instituit-o este semnul puterii 
bisericii de a-i duce pe oamenii aflaţi sub păcat, pe calea mântuirii. Aceasta este ţinta ei: să stăpânească 
asupra oamenilor. Aceasta a făcut de la început şi aceasta a făcut tot timpul. 

Când a fost instituită Duminica şi a fost impusă oamenilor prin puterea stăpânirii pământeşti, s-a născut 
practic papalitatea, aşa cum există ea în lume. Duminica a fost pusă de la facerea ei în locul Sabatului 
Domnului, având un scop direct şi definit. Iată o declaraţie făcută de unul din oamenii care au făcut aceasta. 
La p. 313 din „Cele Două Republici” citim după cum urmează: „Toate lucrurile pe care eram îndatoraţi să le 
facem în Sabat, noi le-am transferat asupra zilei Domnului” - Eusebius. 

Apoi a fost folosită legea pentru a impune respectarea Duminicii, şi pentru ce? Din „Cele Două Republici” 
p. 315, citesc: „Împăratul nostru, veşnic iubit de Domnul, care îşi are izvorul autorităţii împărăteşti sus în cer, 
şi este tare în puterea titlului său sacru, controlează imperiul lumii de o lungă perioadă de timp. Din nou: acest 
păstrător al Universului, porunceşte în această împărăţie a cerului şi a pământului, în totul după voia Tatălui 
Său. Şi astfel, împăratul nostru pe care El îl iubeşte, aducându-i pe cei asupra cărora stăpâneşte pe pământ la 
singurul Cuvânt şi Mântuitor, îi face să fie supuşi pregătiţi ai împărăţiei Sale.” - Eusebius. 

Deci, scopul său a fost să salveze oamenii prin puterea lui. Şi Duminica a fost pusă ca un semn al puterii 
lui care făcea aceasta, în locul Sabatului Domnului, care semnifica puterea lui Dumnezeu pentru salvarea 
oamenilor. Citesc mai departe de la p. 316 : „El porunceşte, ca o singură zi să fie privită ca o ocazie deosebită 
pentru închinare religioasă.” – Eusebius. 

Şi din nou: „El a poruncit, de asemenea ca toţi locuitorii de pe continentele şi din insulele acestui puternic 
imperiu să se adune săptămânal în ziua Domnului şi să o respecte ca pe o sărbătoare, nu pentru răsfăţarea 
trupului, ci pentru mângâierea şi înviorarea sufletului prin instruirea în adevărul divin.” - Eusebius.  

Pentru aceasta a fost pusă Duminica, să ia locul Domnului, să ia locul Sabatului Domnului. Era destul de 
firesc să facă aşa, pentru că, după cum am studiat, dacă se pretinde să existe vreo altă putere care vrea să 
salveze oamenii, ea trebuie să aibă un alt semn decât semnul lui Dumnezeu, care să semnifice puterea ei. 
Acestea sunt legate.  

Instituirea Duminicii a dat naştere papalităţii, aceasta a instaurat guvernarea bisericii şi a făcut ca prin 



 157

puterea pământească absolută şi prin obligarea oamenilor de a urma această cale biserica să fie privită ca un 
canal de mântuire. 

Am citit aici doctrina acestei biserici, doctrina bisericii Romei în privinţa felului în care trebuie să fie 
mântuiţi oamenii, şi aceasta era în totul „eu” omenesc, era în totul puterea „eu”-lui pentru mântuire. Nu 
aceasta este mântuirea lui Hristos. Doctrinele ei spun că un om trebuie să se pregătească el însuşi atât de bine, 
încât Domnul să-l poată primi şi să facă un târg cu el: „Dacă tu vei face aşa şi aşa, atunci voi fi bun cu tine.” 
Această doctrină există şi aici în această carte, dar nu am timp să o citesc în seara aceasta. Doctrina ei spune 
că un om trebuie să facă ceva, dar nu este putere în el pentru a face. Dar argumentul ei este că dacă totuşi 
face, atunci câştigă totul. Nu aceasta este mântuirea lui Hristos. Nu aceasta este mântuirea lui Dumnezeu.  

Mai mult decât atât: bisericile aşa-zis protestante din Statele Unite au apucat acum pe aceeaşi cale, şi au 
înălţat şi ele Duminica, ziua pe care vor să o impună cu ajutorul guvernului, la fel cum a făcut biserica 
Catolică în imperiul Roman, şi cu acelaşi scop.  

Mai mult decât atât, aceste biserici aşa-zis protestante, ştiu că nu este nici o poruncă dată pentru a face 
aceasta. Chiar ei o spun. Dar ei spun că Duminica a apărut din timpul bisericii primare. Însă indiferent cât de 
timpuriu pretind ei că găsesc Duminica în biserica primară, dacă ea este o instituţie bisericească, doar o 
poruncă bisericească, ceva ce biserica porunceşte oamenilor să împlinească, este acelaşi lucru, este acelaşi 
rău. Pentru că orice biserică ce încearcă să facă aceasta, devine prin natura încercării ei, o biserică apostată. 
Căutaţi urmele Duminicii până în zilele apostolilor dacă vreţi, totuşi biserica ce a impus-o atunci a fost, prin 
natura lucrurilor, o biserică apostată, care a încercat să se salveze pe sine şi pe alţii fără puterea lui 
Dumnezeu. De aceea, orice biserică ce a făcut aceasta este prin natura lucrurilor căzută, pentru că nu este 
rolul bisericii în lume acela de a porunci oamenilor. Slujba bisericii în această lume este ca ea să se supună lui 
Dumnezeu, şi nu să poruncească oamenilor. 

De aceea, orice biserică ce-şi permite să poruncească oamenilor este, prin chiar gestul ei, o biserică 
apostată. Biserica ce se supune lui Dumnezeu este biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu e Cel ce porunceşte. A 
Lui este puterea. A lui este autoritatea. El foloseşte biserica pentru ca prin ea să-şi reflecte puterea Lui şi slava 
Lui oamenilor. Dar biserica nu are nici un drept să poruncească nimănui; ea doar se supune lui Dumnezeu. 
Voi spune acum aceasta în alt fel, ca să fie ceva mai clar. Nu este rolul bisericii de a porunci nimănui; şi nu 
este rolul bisericii de a se supune nimănui, decât doar lui Dumnezeu. 

Să aruncăm o privire mai profundă asupra acestui lucru. Biserica, ca întreg, Catolică şi Protestantă 
apostată, deja s-a pus în locul lui Isus Hristos. Pentru că orice biserică ce se înalţă pe ea însăşi şi se pretinde 
pe ea însăşi drept calea mântuirii este, prin aceasta, o biserică apostată, şi se pune pe ea în locul lui Isus 
Hristos, Mântuitorul. Vedeţi aceasta? 

Astfel, nici o biserică nu se poate înălţa pe ea ca Mântuitor al oamenilor. Biserica poate să-L înalţe pe Isus 
Hristos ca Mântuitor al oamenilor, şi Isus Hristos în ea ca Mântuitor al oamenilor, dar nu pe ea însăşi. Este la 
fel în cazul bisericii ca şi în cazul individului. Eu am neprihănirea lui Isus Hristos. Am prezenţa lui Isus 
Hristos locuind în mine. Aceasta o poate spune creştinul ca individ, dar creştinul nu poate să spună: „Eu sunt 
Mântuitorul.” Creştinul ca individ nu poate să spună: „Eu sunt neprihănire,” „Eu sunt bun, şi am bunătate pe 
care să o dau altora, ca ei să poată fi mântuiţi.” Nu! Creştinul poate spune: „Eu am neprihănirea lui Hristos.” 
„Hristos locuieşte în mine şi Îşi trimite în mine şi prin mine binecuvântările Lui pentru a ajunge la alţii spre a 
fi mântuiţi. Dar El este Mântuitorul. El este neprihănirea. El este puterea. El este totul în tot.” 

La fel ca şi în cazul individului este şi cu mulţimea indivizilor. La fel cum Hristos locuieşte în individ, aşa 
locuieşte şi în mulţimea de indivizi, într-un sens adiţional, mai presus de locuirea lui Hristos în individ. Iar 
neprihănirea lui Hristos în mulţimea de indivizi este doar ideea neprihănirii lui Hristos într-o măsură mai mare, 
dacă se poate spune aşa, asupra mulţimii de indivizi, care este biserica. Aşa după cum Hristos în individ 
lucrează prin individ pentru a mântui, la fel Hristos în biserică lucrează prin întreaga biserică pentru a mântui. 
Dar dacă biserica începe să se mândrească şi crede că ea este mai presus de tot, şi începe să se încreadă în ea 
însăşi, în slava ei şi în puterea ei pentru mântuire, ea, în acel moment, se pune pe ea în locul lui Isus Hristos ca 
Mântuitor. 

Aceasta este aceeaşi înălţare de sine a bisericii ce există şi în individ. Şi înălţarea de sine a indivizilor a 
făcut ca biserica să se înalţe pe sine şi a dus-o în apostazie.  

În acest fel, biserica s-a prezentat pe ea drept cale a mântuirii, de fapt drept mântuitor, drept canal al 
mântuirii şi cu pretenţia că toţi trebuie să fie mântuiţi pe calea pe care a deschis-o ea. Astfel, ea s-a ridicat 
împotriva lui Dumnezeu şi împotriva Domnului oştirii, împotriva lui Isus Hristos, şi a instituit acest semn al 
puterii ei de a mântui, împotriva semnului pe care l-a instituit Dumnezeu. Şi a făcut aceasta, după cum am 
citit, cu scopul expres de a-l pune în locul Sabatului Domnului.  
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Iar în cea de-a doua biserică apostată, cea care este în ţara noastră, a făcut acelaşi lucru. Ea, printr-o 
hotărâre a guvernului Statelor Unite, printr-o acţiune a Congresului, a pus instituţia Duminicii, semnul puterii 
bisericii Romei de a mântui oamenii, - bisericile aşa zis protestante au pus aceasta, printr-o hotărâre a 
Congresului, în acest stat, în locul Sabatului Domnului. Astfel ambele, mama şi fiicele au înlăturat Sabatul 
Domnului şi au pus în locul lui semnul mântuirii bisericii Catolice. 

Să vedem acum unde duce aceasta. Ce am văzut că este Sabatul? Sabatul, în orice fel am studiat, am văzut 
că este semnul a ceea ce este Isus Hristos pentru cel care crede, semnul a ceea ce este Dumnezeu în Isus 
Hristos pentru oameni. Sabatul are în el prezenţa, binecuvântarea, spiritul, înviorarea, prezenţa lui Hristos 
care îl face sfânt şi prezenţa lui Dumnezeu care sfinţeşte. Are în el prezenţa lui Isus Hristos, iar omul care 
păzeşte Sabatul prin credinţa în Isus are prezenţa lui Isus. Şi cu fiecare Sabat care vine, el găseşte mai multă 
prezenţă a lui Isus. 

Astfel, când acea biserică apostată a înlăturat Sabatul şi a pus semnul ei în locul lui, a înlăturat doar ziua? 
(Voce: „L-a înlăturat pe Isus Hristos.”) Nu a îndepărtat ea în acest mod pe Isus Hristos din minţile şi din 
vieţile oamenilor? Iar când fiicele apostate au făcut acelaşi lucru în statul nostru, în faţa ochilor noştri, nu au 
îndepărtat prin aceasta prezenţa şi puterea lui Hristos? Şi astfel nu L-au îndepărtat pe Hristos din cunoştinţa şi 
din viaţa oamenilor? (Audienţa: „Ba da!”) 

Există un punct care mi se pare că merită consideraţia noastră, cu privire la următoarea întrebare: de ce nu 
s-a făcut în mărturisirea creştină în anii care au trecut, acel progres în felul în care Hristos intenţiona să fie 
făcut progres în viaţa creştină? Ce a pus El în viaţa omului când l-a făcut, care chiar dacă ar fi rămas 
credincios şi nu ar fi păcătuit niciodată, să-l facă să crească continuu în cunoştinţa lui Dumnezeu, în El 
Însuşi? Daţi-mi voie să întreb din nou: când Dumnezeu l-a făcut pe om la început, şi l-a pus să trăiască pe 
pământ, dacă el ar fi rămas credincios pentru totdeauna şi nu ar fi păcătuit niciodată, exista ceva ce a fost pus 
de Dumnezeu şi căruia i s-a ataşat ceea ce trebuia să ducă omul într-un progres continuu în cunoştinţa lui 
Dumnezeu în experienţa inimii lui? (Voce : „Sabatul.”) 

Nu am citit aceasta mereu şi mereu în seara trecută? Nu s-a pus El pe Sine, Numele Său, prezenţa Lui vie, 
puterea Lui sfinţitoare în ziua Sabatului şi nu a dat-o pe aceasta omului, deşi el era deja binecuvântat, deşi era 
deja slăvit, pentru ca atunci când omul binecuvântat venea la acea zi binecuvântată să primească mai multe 
binecuvântări? Nu este aşa? (Audienţa: „Aşa este.”) Atunci, nu a pus Dumnezeu în această lume ceva care, 
dacă este respectat, dacă este păzit aşa cum doreşte şi este în intenţia lui Dumnezeu, ceva care îl va păzi pe 
om, îl va face să înainteze crescând în cunoştinţa lui Isus Hristos, în el însuşi? Ce este acesta? (Audienţa: 
„Sabatul.”) 

Şi este în lume de când a căzut omul. Dar apoi, dacă biserica Romei a înlăturat Sabatul din minţile 
oamenilor, Sabatul prin care ei puteau să fie aduşi să-L recunoască pe Hristos şi puterea lui transformatoare, 
ce mai rămâne care să-i facă să înainteze în lucrarea sfinţitoare a lui Hristos? Aşa se explică, după cum vă 
daţi seama, că fiecare biserică a început cu cunoştinţa lui Dumnezeu, mântuirea prin credinţă, şi neprihănirea 
prin credinţă, şi apoi s-a oprit. Apoi o altă biserică a trebuit să se ridice şi să predice neprihănirea prin 
credinţă, mântuirea prin credinţă şi la rândul ei să stagneze, iar apoi alta urma să se ridice, să facă acelaşi 
lucru şi să stagneze şi ea. Dar acum, când a venit rândul nostru, Evanghelia veşnică trebuie să fie predicată 
din nou şi să se ridice o biserică a sfârşitului care să deţină acest semn care aduce oamenilor prezenţa lui Isus 
Hristos, prezenţa lui vie, care va lucra progresiv pentru desăvârşirea lor. Aceasta este biserica ce are Sabatul 
Domnului; şi biserica ce are Sabatul Domnului este condusă la această lucrare de desăvârşire în mântuirea lui 
Hristos. 

Cine poate să măsoare, cine decât mintea lui Dumnezeu ar putea măsura nelegiuirea şi răul care au fost 
făcute lumii prin acest act îngrozitor pe care l-a făcut acea biserică apostată? Nimeni altcineva decât mintea 
lui Dumnezeu poate înţelege marele rău şi pierderea aduse lumii prin aceasta. 

Efectul înlăturării Sabatului a fost înlăturarea prezenţei lui Hristos; a fost scoaterea lui Hristos din 
cunoştinţa oamenilor, din experienţa inimilor lor. A fost punerea altuia, a puterii omeneşti, a puterii satanice, 
punerea „eu”-lui, în locul lui Dumnezeu şi în locul lui Hristos, care S-a dezbrăcat de Sine Însuşi pentru ca să 
fie descoperit Dumnezeu. 

Iată aici o paralelă istorică atât de perfectă şi de potrivită încât o voi citi. Mai întâi amintesc că, omenirea 
toată, oamenii, indiferent de religia lor, sunt supuşi lui Dumnezeu. Pot exista ei fără Dumnezeu? (Audienţa: 
„Nu!”) Dacă vreun om prin vreun act personal ar putea să devină cu adevărat independent de Dumnezeu, ar 
mai putea exista? (Audienţa: „Nu!”) Ce a încercat Satana să facă la început? Nu a încercat să devină 
independent de Dumnezeu, existent prin sine însuşi? Dacă el şi-ar fi putut îndeplini scopul, ce ar fi realizat? 
(Voce: „Distrugerea lui.”) Era obligat să existe, pentru că el nu putea să existe fără Cel care îl crease; dar în 
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ambiţia lui nebunească, în egoismul său intens care l-a orbit cu totul, el credea că putea trăi fără Dumnezeul 
care îl crease.  

Nu este valabilă aceeaşi idee şi în cazul înălţării de sine care pune „eu”-l în locul lui Dumnezeu? Fie că este 
vorba de omul ca om, sau de oameni care pretind a fi creştini, organizaţi într-o biserică, ei sunt în mod egal 
dependenţi de Dumnezeu, şi de Dumnezeu în Isus Hristos; şi ei sunt supuşi Legii lui Dumnezeu. Legea lui 
Dumnezeu este Legea supremă; este legea de guvernare a întregului Său Univers, şi oricine de pe pământ este 
supus acestei legi. 

Să privim acum paralela: Acum aproape două sute şaizeci de ani Irlanda avea o Cameră a Legilor după 
cum are şi astăzi. Ea avea şi un Parlament al ei, care guverna în problemele interne ale Irlandei, dar ea era 
supusă guvernării supreme a Angliei. Citesc din volumul cinci al „Istoriei Angliei” de MacAulay p. 301, 
capitolul 23! Ascultaţi: „Lorzii irlandezi şi oamenii simpli şi-au permis nu doar să re-elaboreze un Act al 
Angliei care să considere că are drept scop să-i ţină legaţi de ea, dar l-au re-elaborat cu anumite modificări. 
Modificările erau într-adevăr mici, dar modificarea fie şi doar a unei litere era similară cu o declaraţie de 
independenţă.” 

Este Legea lui Dumnezeu scrisă ca să lege de Dumnezeu atât biserica cât şi pe orice om? (Audienţa: „Da 
domnule!”) Şi-a permis biserica apostată să strice această lege? (Audienţa: „Da domnule!”) Schimbarea ei 
într-o singură literă ce însemnă? (Audienţa: „O declaraţie de independenţă.”) Ea a schimbat-o mai mult decât 
într-o singură literă, în adevărul chiar al acelei părţi de lege care descoperă şi aduce prezenţa lui Dumnezeu 
mai presus decât oricare altă parte a Legii. Ea L-a scos pe Dumnezeu afară din Lege. Şi ce a făcut apoi? 
(Audienţa: „S-a pus pe ea în loc.”) Biserica şi-a stabilit propria ei independenţă faţă de Dumnezeu, şi a vestit-
o lumii.  

Bisericile protestante…; aşa zis protestante, ele de fapt nu mai sunt protestante…; bisericile aşa-zis 
protestante au atras Congresul Statelor Unite în aceeaşi poziţie identică. Ele au silit Congresul Statelor Unite 
să re-elaboreze porunca a patra, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Ea a fost citată în întregime şi pusă în 
cartea legislativă statutară. Guvernatorul Pattison, într-o altă zi, în Pennsylvania, vorbind cu referire la Stat, 
argumentând în numele legilor Duminicale care erau deja puse în cărţile statutare, a spus că această lege este 
doar o parte a acelui sistem al Legii lui Dumnezeu care este „re-elaborată” în statutul Pennsylvaniei. El a 
afirmat că Legea lui Dumnezeu este „re-elaborată” acolo. 

Dar au re-scris ei legea lui Dumnezeu aşa cum este ea? (Audienţa: „Nu!”) A face aceasta, a întreprinde 
impunerea ei, aceasta i-ar fi pus la egalitate cu Dumnezeu; dar ei au reelaborat-o cu modificări, ceea ce i-a pus 
deasupra lui Dumnezeu. Iar bisericile acestei naţiuni s-au proclamat ele însele independente de Dumnezeu prin 
actul lor de impunere a Legii lui Dumnezeu şi de alterare deliberată a ei în cadrul legislaţiei pe care au 
instituit-o ei. 

Daţi-mi voie să citesc încă o propoziţie din „Istoria Angliei” a lui MacAuley, de la aceeaşi pagină ca mai 
înainte: „Colonia din Irlanda era de aceea în mod accentuat dependentă; o dependenţă nu numai prin legea 
comună a domeniului, ci prin natura lucrurilor. Era absurd să se pretindă independenţă pentru o comunitate 
care nu putea înceta să fie dependentă fără a înceta să existe.” 

A existat vreodată o paralelă mai completă pe pământ care să ilustreze în cadrul guvernului şi a legii 
guvernamentale acest principiu, decât aceasta care s-a întâmplat în istorie şi a fost înregistrată pentru 
învăţătura noastră? 

Un alt gând: Isus Hristos a venit El personal în lume, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) A făcut 
Sabatul, El personal, da? (Audienţa: „Da domnule!”) El personal era Domnul Sabatului, aşa-i? (Audienţa: 
„Da domnule!”) El şi numai El cunoştea adevărata viziune asupra Sabatului, da? (Audienţa: „Da domnule!”) 
Totuşi El a făcut anumite lucruri în Sabat, împlinind Sabatul cu adevărat, lucruri care nu au fost în armonie 
cu viziunea preoţilor, a fariseilor şi conducătorilor asupra acelei zile. A făcut? (Audienţa: „Da domnule!”) Şi 
aceasta a stârnit ura lor împotriva Lui. Ceea ce a stârnit ura lor împotriva Lui, a fost lucrarea Sa din Sabat, 
care, mai mult ca orice, desconsidera vederile lor asupra Sabatului. Nu este aşa? (Audienţa: „Aşa este.”) Şi 
ura lor L-a înlăturat din lume pentru acest motiv mai mult decât pentru oricare altul, şi anume pentru că El nu 
a fost de acord cu vederile lor asupra Sabatului. 

În secolul IV a existat o altă biserică apostată care nu a fost de acord cu vederea lui Dumnezeu asupra 
Sabatului, şi oamenii acelei biserici au scos Sabatul, şi pe Domnul împreună cu el afară din minţile lor şi afară 
din lume atât cât puteau după puterea lor. Primii L-au înlăturat cu totul din lume, dar El a reînviat, iar aceştia 
din urmă L-au scos afară doar atât cât le permitea puterea lor.  

Iar acum există o altă biserică apostată, a treia, care urmează exemplul celorlalte două biserici apostate 
care au precedat-o. Şi ea L-a înlăturat pe El în Sabatul Său din lume pentru că vederile lor despre Sabat nu 
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sunt în armonie cu ale Lui, şi ei nu vor să se supună vederilor Lui. Aceasta este realitatea, şi voi ştiţi că 
aceasta este realitatea. 

Pentru ca acea primă biserică apostată să-şi poată împlini planul de a-L înlătura din lume şi de a-şi apăra 
astfel vederile ei despre ce este Sabatul, ea s-a unit cu o putere pământească, s-a unit cu Cezarul şi a întors 
spatele lui Dumnezeu. În cea de a doua apostazie a bisericii, pentru ca ea să-şi poată împlini scopul de a-L 
înlătura din lume pe El şi Sabatul Său, ea de asemenea s-a unit cu Cezarul. În cea de a treia apostazie, pentru 
ca şi ei să-şi poată afirma vederile lor asupra Sabatului împotriva vederii lui Hristos despre Sabat, ei trebuie 
să-L înlăture pe El şi Sabatul Său. Dar pentru a realiza acest scop, ei trebuie din nou să se unească cu puterile 
pământului, cu Cezarul, aşa cum au făcut celelalte două. În prima apostazie, când s-au unit cu Cezarul pentru 
a scăpa de El, şi pentru a-şi susţine părerile lor despre ce este Sabatul, împotriva Lui, rezultatul acestei 
acţiuni, deşi a fost făcută doar de o minoritate, o foarte mică minoritate - de fapt atât de mică încât n-au 
îndrăznit să lase poporul să ştie ce voiau să facă de teamă că-L vor scăpa din mâinile lor - această minoritate, 
mică aşa cum era, era alcătuită în cea mai mare măsură, şi era condusă în întregime, de conducători ai 
bisericii. Şi aceşti conducători ai bisericii, prin ameninţări, au obligat pe reprezentantul autorităţii Cezarului, 
prin ameninţările lor, să cedeze ideilor lor şi să execute voinţa lor. Ştiţi că aşa au făcut. Aşa este înregistrat. Şi 
rezultatul a fost ruina completă a naţiunii. Nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Este posibil, deci, ca o minoritate, o foarte mică minoritate, condusă doar de o minoritate de conducători ai 
bisericii - dar dintre cei importanţi - să aleagă o cale care va ruina naţiunea din care face parte? (Audienţa: 
„Da domnule!”) 

În cea de a doua apostazie, ei au repetat acelaşi lucru câştigând influenţa lor de la puterea pământească, şi, 
prin acest mijloc, au luat puterea guvernamentală în mâinile lor pentru a-şi îndeplini scopul lor de a-L înlătura 
din calea lor pe Hristos împreună cu Sabatul Său, şi să-şi menţină părerile lor despre Sabat, împotriva părerii 
Lui.  

Acest lucru a fost făcut de o minoritate. A fost făcut de câţiva dintre şefii conducători ai bisericii. Care a 
fost rezultatul acestei intrigi pentru imperiul Romei? A fost ruina totală. Deci este posibil ca o minoritate, o 
foarte mică minoritate nesemnificativă comparativ cu marea masă, condusă de câţiva dintre prelaţii bisericii, 
este posibil ca câţiva ca aceştia, să stabilească un astfel de sistem de lucruri, şi să aleagă o astfel de direcţie, şi 
să conducă guvernul să lucreze într-o astfel de direcţie care va duce la ruină totală. Aceasta o fost demonstrat 
de două ori în istorie.  

Acum, în acest ţinut, anul trecut, în faţa ochilor voştri şi ai mei, o minoritate a poporului acestei ţări, 
conduşi de câţiva - o minoritate doar dintre conducători ai bisericii - prin ameninţări, i-au făcut pe politicieni 
să predea puterea guvernamentală în mâinile lor pentru a-şi împlini scopul lor de a susţine ideile lor cu privire 
la Sabat, împotriva vederii lui Hristos, cu privire la Sabat. A fost demonstrat de două ori în istorie că un astfel 
de act ca acesta a ruinat naţiunea în care a fost făcut. Această dublă demonstraţie spune ceva cu privire la cel 
de-al treilea caz? (Audienţa: „Da domnule!”) Lecţia care a fost dată în cele două cazuri, va fi simţită şi în cel 
de al treilea caz. Aceasta ne-o spune istoria. Ruină şi nimic altceva decât ruină nu poate să urmeze, şi ei înşişi 
nu o pot împiedica. Ei dau drumul unui lanţ de împrejurări pe care nimic din Univers nu-l mai poate opri. 
Aceasta este hotărât! 

Acum, Congresului este pe cale de a-i expira mandatul. Este în totul probabil, după starea de fapte, ca să-i 
expire mandatul fără a se ajunge mai departe cu această chestiune. Dacă următorul Congres o va revoca, în 
mod categoric, aceasta nu va afecta situaţia şi rezultatele. Lanţul este pornit şi se va desfăşura în ciuda 
oricărui lucru pe care ar putea ei să-l facă. Noi nu trebuie să fim surprinşi dacă, chiar în cazul în care legea nu 
va fi anulată de următorul Congres, ea să fie anulată în altă ocazie, cândva, şi când va veni acea zi, fie ca 
orice păzitor al Sabatului de pe pământ să se ridice cu toată vigoarea pe care i-o poate da Spiritul lui 
Dumnezeu, să se rupă de orice de pe pământ, şi să pună tot în cauza lui Dumnezeu. Pentru că în scurt timp 
curentul se va întoarce şi va lua totul cu el în ruină, şi când se va întâmpla aceasta, se va vedea învăţătura dată 
de istorie.  

Dar cei care nu au o experienţă în cauza lui Dumnezeu vor înţelege greşit învăţătura istoriei, şi vă vor 
spune: „Ţi-am spus tot timpul că faci prea mult caz de asta. Nu se întâmplă nimic.” Şi ei vor rămâne în urmă. 
Dar când curentul se va întoarce, vor fi traşi în ruină. Nu lăsaţi ca minţile şi inimile voastre să fie înşelate prin 
ceva de acest fel, pentru că asta s-a mai întâmplat de două ori. Credeţi aceasta! Credeţi ceea ce s-a spus aici, 
studiaţi aceasta pentru vieţile voastre, pentru că sunt în joc vieţile voastre. Reţineţi aceasta: ceea ce se face are 
drept rezultat acea consecinţă pe care ne-a fost arătată de cele două lecţii ale istoriei, adică ruina. Zarurile sunt 
deja aruncate şi rezultatul urmează în ciuda oricărui lucru pe care ar putea să-l facă Universul. Aşa că, 
indiferent ce vă va spune cineva, spuneţi-i că ştiţi mai bine decât el. Chiar dacă Congresul este cel care o va 
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face. Spuneţi-le că acesta este cel mai sigur motiv pentru care ruina e mai aproape ca oricând, şi spuneţi-o cu 
tot sufletul. Dacă vor râde de voi, Dumnezeu a promis că va veni o zi când voi veţi râde iar ei se vor tângui. 
Acestea sunt doar unele aspecte. Vă vom atrage atenţia asupra altora, cu altă ocazie. 

Întrebarea dacă Sabatul Domnului, ziua a şaptea, este adevărata zi, sau Duminica este adevărata zi, are 
implicaţii considerabile. Implică mai mult decât a visat vreodată cineva de pe pământ, afară doar dacă a luat 
personal sfatul lui Dumnezeu. Să privim mai profund la această problemă! Am văzut că Sabatul este semnul 
puterii lui Dumnezeu în Isus Hristos, lucrând mântuirea oamenilor. Am văzut că Sabatul aduce prin el şi în el 
prezenţa vie a lui Isus Hristos în experienţa vie a omului aşa cum nimic altceva nu poate să o facă, dar nu 
numai că o aduce, dar o şi păstrează în această experienţă. Aceasta este realitatea. Dacă nu aţi găsit prezenţa 
lui Hristos în experienţa voastră personală, credeţi că ea este în Sabat, şi o veţi găsi în experienţa voastră 
personală. Oricine crede poate cunoaşte această experienţă. 

Am mai văzut că s-a atentat asupra acestei zile pentru a-L înlătura pe Dumnezeu din cunoştinţa omului. 
Am arătat aceasta.  

Acum, de această întrebare, dacă ziua a şaptea este sau nu este Sabatul Domnului, atârnă mântuirea 
omului. E lămurit acest lucru. De răspunsul la această întrebare atârnă mântuirea sau distrugerea lor acum. 
Există exemple de acest fel. Să deschidem şi să citim, şi cu acest gând vom încheia pentru această ocazie. 
Fapte 25:19,20: „Aveau împotriva lui numai nişte neînţelegeri, cu privire la religia lor şi la un oarecare Isus, 
care a murit, şi despre care Pavel spunea că este viu. Fiindcă nu ştiam ce hotărâre să iau în neînţelegerea 
aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim, şi să fie judecat acolo pentru aceste lucruri.” 

Trebuia să fie o întrebare importantă aceea, dacă un om era mort sau viu, ca să stârnească un astfel de 
vacarm. Întreaga naţiune iudaică fierbea împotriva unuia din poporul lor şi toată problema în cauză era dacă 
un om era mort sau viu. Asta e tot ce a văzut Festus în această problemă. Dar noi ştim că de răspunsul la 
întrebarea dacă Acea persoană era moartă sau vie, depindea mântuirea sau pierderea întregii lumi. Ştiţi că aşa 
este. Iar acum aceeaşi problemă este pusă astăzi. „Care este folosul acestei tulburări cu privire la faptul dacă 
trebuie păzită Sâmbăta sau Duminica? Oricum este doar o zi. Care este folosul ridicării unei noi secte, a unei 
noi denominaţiuni, şi naşterea unei tulburări aşa de mari? De ce să se facă atâta tulburare cu privire la 
Sâmbătă sau Duminică, sau o altă zi; dacă ne odihnim într-o zi sau în alta? N-are importanţă dacă acea zi e 
Sabatul sau nu!” 

De răspunsul dat de oameni, ca indivizi şi ca colectiv, la aceste întrebări, depinde astăzi salvarea sau 
distrugerea acestui pământ. Este limpede. Dacă această zi este Sabatul Domnului sau nu, de aceasta atârnă 
astăzi mântuirea oamenilor, ca şi în vechime. Cei din vechime, în invidia lor împotriva lui Hristos şi în 
hotărârea de a-şi menţine vederile lor împotriva vederilor lui Dumnezeu, L-au îndepărtat din lume şi apoi au 
ajuns la acea controversă, dacă El era mort sau viu. Tot aşa şi acum acelaşi fel de oameni vor exila Sabatul în 
afara lumii şi apoi vor stârni controverse cu privire la faptul dacă este sau nu este Sabatul ziua a şaptea. 

Ei ştiu foarte bine că Sabatul este ziua a şaptea, dar, ca şi cei din vechime, ei îşi vor menţine vederile lor 
asupra Sabatului împotriva vederii lui Dumnezeu, chiar dacă El le-a spus că El este Domnul Sabatului. Şi, 
după cum atunci de răspunsul la acea întrebarea depindea mântuirea oamenilor, tot aşa şi acum, de răspunsul 
la această întrebare depinde mântuirea oamenilor. Putem spune cu îndrăzneală că mântuirea oamenilor depinde 
şi atârnă de păzirea Sabatului Domnului, pentru că păzirea Sabatului Domnului are prezenţa lui Isus Hristos, 
viaţa Lui, şi nici un om nu poate fi salvat fără aceasta. 

Repet, putem spune cu îndrăzneală că mântuirea omului depinde de felul în care priveşte şi respectă 
Sabatul Domnului aşa cum este în Isus Hristos; pentru că aceasta este Isus Hristos; Isus Hristos înseamnă 
Sabat, şi Sabat înseamnă Isus Hristos. În aceste zile, când oamenii vor fi iluminaţi asupra acestui fapt, când 
solia Evangheliei veşnice va fi vestită în toată lumea, când solia îngerului al treilea va ajunge la toţi oamenii, 
cu Hristos în ea, cu Hristos, totul în tot în ea, atunci cei care vor respinge Sabatul Domnului, vor întoarce 
spatele lui Hristos. Şi vor şti ei înşişi că nu există mântuire pe calea pe care o aleg. 

Nu am văzut în studiile anterioare că nu trebuie predicat altceva oamenilor din această lume decât pe Isus 
Hristos şi numai pe El? Doar pe El trebuie să-L predicăm, şi trebuie să-L predicăm fără a ţine seama de orice 
consideraţie pământească, de protecţia puterilor pământeşti, de orice consideraţie faţă de bogăţie, sau influenţă 
de orice fel şi chiar de viaţă. Aceasta este solia pentru lume. Hristos este solia pentru lume. Hristos aşa cum 
este făcut cunoscut în Sabatul Domnului, care este „Un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul vostru,” şi Numele Meu este „Eu Sunt” Cel Ce „Sunt”! 
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PREDICA NR. 22 
 

„Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul 
acopere pământul, şi negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine.” 
Isaia 60:1-2. 

Acum o săptămână, textul care a încheiat seara de studiu a fost acelaşi. Şi vă amintiţi că, după ce s-au citit 
aceste texte s-a pus întrebarea dacă nu a sosit acum acest timp. Nu este acum timpul pentru împlinirea acestui 
text pe care l-am citit? „Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.” 

În Duminica următoare s-a citit din nou acest text, în Conferinţă: „Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta 
vine, şi slava Domnului răsare peste tine. Căci întunerecul acopere pământul, şi negură mare popoarele; dar 
peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine.” 

Acesta este subiectul la care s-a ajuns prin diferite căi de studiu, şi la acest subiect am ajuns şi acum. Cel 
care va cere această lumină şi această slavă, prin credinţă, le va avea. (Audienţa: „Amin!”) Cel care nu o va 
face, nu le poate avea. Vă citesc un pasaj din predica fratelui Prescott din noaptea trecută, de la p. 444 din 
Buletin. Sunt cuvinte de avertizare şi de învăţătură, pe care el ni le-a spus şi care merită să fie repetate: „Este 
atât de uşor să dobândim idei greşite despre aceste lucruri, şi în acest fel să ne înşelăm singuri cu privire la ele. 
M-am gândit că unii vor avea idei greşite cu privire la ce înseamnă când spunem că trebuie să pornim în 
puterea Spiritului, şi că trebuie să avem putere atunci când pornim.” 

M-am gândit şi eu la aceasta. Dar am fost avertizaţi mereu şi mereu de atâtea ori de la începutul acestei 
Conferinţe, ca nimeni să nu stabilească teorii sau să fixeze idei cu privire la felul în care urma să vină Spiritul 
Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu. Pentru că exact aşa cum urma să credem că va veni, exact aşa nu urma să 
vină. Nu urma să vină şi nu era posibil să vină în vreun fel aşteptat şi stabilit de noi. 

„Nu înţeleg aceasta ca însemnând că trebuie să venim aici, să fim încărcaţi în mod conştient, astfel încât 
când plecăm din acest loc să avem un simţământ sigur al unei puteri conştiente în noi înşine, putere care ne-a 
fost dată, să ştim că o avem şi să o ducem cu noi, să o putem atinge aşa cum este, să o măsurăm, să privim la 
ea, şi când avem nevoie să o luăm şi să o folosim.” 

Nu vreau să garantez că nimeni din această adunare nu are această idee. Am fost plăcut impresionat într-o 
dimineaţă, la întâlnirile predicatorilor - cei care au fost prezenţi îşi vor aminti întâmplarea la care mă refer - 
când unul dintre fraţi s-a ridicat şi şi-a dat mărturia lui cu privire la manifestarea binecuvântării şi prezenţei 
lui Dumnezeu în timpul întâlnirilor de la această Conferinţă; le notase pe o hârtie şi alcătuise o listă lungă. 
Dacă fiecare dintre voi ar fi remarcat dovezile favorii speciale a lui Dumnezeu în aceste întâlniri în loc să 
aştepte ceva ce nu va veni niciodată, aţi fi văzut mult mai mult decât ce vedeţi acum. Vreau să spun că nu 
trebuie să avem ideile noastre fixate cum că Domnul trebuie să lucreze într-un anumit fel, şi să aşteptăm în 
acel fel ceva ce nu va veni niciodată. 

„'Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă ... iată, Eu sunt cu voi.' Puterea este în 
Hristos, nu în noi, şi a avea putere înseamnă a avea prezenţa personală a lui Hristos în noi.” Şi când avem 
prezenţa personală a lui Hristos în noi şi cu noi, atunci puterea este de la Hristos şi nu de la noi. 

Iată un gând în acest sens: apostolii nu puteau să facă minuni după voia lor. „Domnul acordase slujitorilor 
Săi această putere specială, după cum o cerea progresul cauzei Sale sau onoarea Numelui Său.” „Schiţe din 
viaţa lui Pavel”, p. 135. 

Mare parte a oamenilor cred că atunci când apostolii au mers îmbrăcaţi cu putere ca să lucreze şi să facă 
minuni, tot ce aveau de făcut era ca atunci când întâlneau un om bolnav, să facă o minune şi să-l vindece. Dar 
nu era nimic de acest fel. Ei nu puteau să facă minuni, decât dacă Spiritul lui Hristos cu ei arăta că aceasta era 
voia Domnului în acel caz. Astfel că, oricât de mari apostoli erau, ei erau dependenţi, în fiecare caz individual, 
şi aceasta tot timpul. La fel este valabil şi pentru noi. 

„Puterea este prezenţa personală a lui Hristos în noi”, şi aceasta înseamnă a avea putere, „şi aceasta nu 
înseamnă în mod necesar a avea un fior al puterii în noi în permanenţă; ci înseamnă o permanentă credinţă că 
Hristos este în noi”, şi înseamnă nu doar o permanentă credinţă în aceasta, ci o permanentă conştienţă că El 
este prezent, că puterea Lui este prezentă lucrând în noi, cu noi, pentru noi, prin noi, întotdeauna şi în toate 
lucrurile, spre slava doar a lui Dumnezeu, şi nu la voia noastră şi nici după călăuzirea noastră în nici un fel. 

„Iar apoi, când vom merge, indiferent care vor fi greutăţile, nu ne vom îngrozi în faţa lor, datorită credinţei 
conştiente că Hristos este cu noi, şi că El este atotputernic. Când El este cu noi în plinătatea puterii Lui, 
credinţa noastră Îl primeşte în mod continuu. Nu este vorba de a simţi puterea, ci de a cunoaşte puterea.” 

Am văzut din studiul nostru că Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, pentru ca binecuvântarea lui 



 163

Avraam să poată veni asupra noastră. Ce am găsit că este binecuvântarea lui Avraam? (Audienţa: 
„Neprihănire.”) Cum? (Audienţa: „Prin credinţă.”) Şi Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, pentru ca 
neprihănirea care se capătă prin credinţă să poată veni asupra Neamurilor, asupra noastră, pentru ca noi să 
putem primi făgăduinţa Spiritului prin credinţă. Cum primim neprihănirea? (Audienţa: „Prin credinţă.”) Aţi 
avut vreun anumit fel de sentimente ameţitoare înainte să puteţi primi această neprihănire? (Audienţa: „Nu!”) 
Aţi avut sentimente ameţitoare, sau emoţii, sau ceva care să vă taie respiraţia înainte ca să puteţi şti dacă 
această neprihănire este a voastră sau nu? (Audienţa: „Nu!”) Cum aţi obţinut neprihănirea lui Dumnezeu care 
este prin credinţa lui Isus Hristos? (Audienţa: „Prin credinţă, şi crezând cuvântul Lui.”) Voi ştiţi că Dumnezeu 
ne-a spus în cuvântul Lui că aceasta este un dar gratuit pentru oricine crede în Isus. Şi apoi aţi acceptat acest 
dar şi aţi mulţumit Domnului că neprihănirea Lui este a voastră. În acest fel aţi obţinut-o şi aceasta este 
credinţa. A fost primită, şi întotdeauna poate fi primită doar prin credinţă. 

Neprihănirea este primită prin credinţă pentru ca şi altceva să poată fi primit prin credinţă. Ce anume? 
(Audienţa: „Făgăduinţa Spiritului.”) Aşa cum am văzut că neprihănirea lui Dumnezeu asupra poporului Său 
este unicul lucru, totul în toate, pregătirea poporului pentru primirea făgăduinţei Spiritului Sfânt şi a revărsării 
Lui după voia lui Dumnezeu, după cum am văzut aceasta şi am văzut că aceasta este primită prin credinţă, 
atunci, pentru a o primi pe cealaltă, trebuie să o primim exact la fel, adică prin credinţă. Şi atunci, când 
Dumnezeu ne spune, după ce ne-a dat neprihănirea Lui, şi după ce am primit-o cu mulţumire, şi am acceptat-o 
în plinătatea ei prin credinţă aşa cum a intenţionat Dumnezeu să o primim, şi a fost făcută a noastră prin Isus 
Hristos care ne-a adus-o…; atunci, când Dumnezeu ne spune: „Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine, şi 
slava Domnului răsare peste tine!”, şi noi facem aşa cum spune Dumnezeu şi ne ridicăm prin credinţă în El, El 
va vedea că luminăm, că strălucim. (Audienţa: „Amin!”) Când El ne spune că slava Lui răsare peste noi care 
avem neprihănirea lui Isus Hristos ce se primeşte prin credinţă, atunci noi trebuie să-I mulţumim pentru că 
slava Lui răsare peste voi şi peste mine. Să-I mulţumim că este aşa, să luăm această atitudine în mod deschis, 
cinstit, onest înaintea lui Dumnezeu, sub acoperământul îngerilor lui Dumnezeu şi sub slava Lui pe care ne-a 
dat-o. Iar apoi, dacă nu vede că strălucim, este greşeala Lui. Nu trebuie să ne îndoim că va vedea aşa cum a 
spus că va vedea. 

Acum, această solie, „Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine!”, 
este în mod sigur şi distinct solia lui Dumnezeu pentru voi şi pentru mine, şi prin voi şi prin mine ca pastori, 
este pentru popor, de acum înainte, tot aşa cum a fost acum patru ani solia neprihănirii lui Dumnezeu care se 
primeşte doar prin credinţa în Isus Hristos. (Audienţa: „Amin!”) (Vorbitorul repetă la cerere, ultima 
propoziţie.) Şi cei care resping astăzi această solie care este acum solia prezentă, cum au respins-o şi au 
desconsiderat-o pe cealaltă acum patru ani, fac pasul care îi va lăsa în urmă pentru totdeauna, pas care are 
implicaţii pentru întreaga lor mântuire. 

Dumnezeu ne-a dat o solie şi a purtat-o împreună cu noi în aceşti patru ani, pentru ca să putem primi 
această solie care este dată acum. Cei care nu au primit acea solie, nu o pot primi pe aceasta, pentru că au 
respins-o pe aceea. Iar dacă Dumnezeu ne-a dat-o pe cealaltă într-o măsură deosebită, pentru ca să poată fi 
primită aceasta, şi amândouă împreună sunt desconsiderate, atunci ce va fi cu aceşti ochi orbi? Ce va fi cu ei? 

Aşa cum am fost îndemnaţi să declarăm de multe ori în timpul acestei Conferinţe şi al acestei lucrări, este 
un timp înfricoşător. Fiecare întâlnire are ceva înfricoşător. Dar fraţilor, cu toate că aşa a fost în tot timpul 
care s-a scurs, şi aşa au fost toate întâlnirile trecute, întâlnirea din această seară este una dintre cele mai 
înfricoşătoare de până acum. 

Aşa că revin şi repet că solia dată nouă aici este solia pe care noi trebuie să o luăm de la această sesiune. Şi 
oricine nu poate duce această solie după această întâlnire, ar face mai bine să nu meargă. Oricine nu poate 
pleca de la această întâlnire cu conştienţa vie a prezenţei lui Isus Hristos şi a puterii Lui, cu lumina şi slava 
Lui asupra sa şi în viaţa sa, acel pastor mai bine nu ar părăsi acest loc ca pastor sau ca aşa zis pastor. Pentru 
că merge să facă o lucrare pe care nu o poate face; merge să întâlnească oameni pe care nu-i capabil a-i 
întâlni; merge să dea faţa cu responsabilităţi cărora nu le poate face faţă; merge să întâlnească scene solemne 
pe care nu le va înţelege; merge să facă paşi neştiind care din următorii va fi pentru el un pas îngrozitor. 
Aceasta este starea în care suntem fraţilor şi surorilor. 

Trebuie să facem faţă tuturor acestor lucruri, şi să facem faţă cu bucurie. Trebuie să facem faţă, în toate 
responsabilităţile lor solemnele, în toate consecinţele lor înfricoşătoare. Dar trebuie să fim astfel pregătiţi prin 
credinţa în Hristos, şi îmbrăcaţi doar cu neprihănirea Lui şi depinzând doar de ea ca să putem face faţă, şi să 
facem faţă cu bucurie, cu încrederea că Dumnezeu merge cu noi şi doreşte să-şi manifeste puterea Lui. Şi să 
înaintăm cu bucurie şi mulţumire ca să întâlnim acele scene care trebuie să fie întâlnite; să privim lucrarea aşa 
cum trebuie să fie privită; şi să întâmpinăm responsabilităţile solemne, scenele, acţiunile şi întâmplările care 
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vor veni, întotdeauna cu mulţumire în Domnul. 
Aceasta este situaţia. Nu ar trebui să fim nici un pic descurajaţi din cauză că aceasta este situaţia. Ar 

trebui să fim mai mulţumitori ca oricând că suntem în această poziţie în seara aceasta. (Audienţa: „Amin!”) 
Daţi-mi voie să recitesc acest text, pentru a extrage din el un alt gând: „Scoală-te, luminează-te! Căci 

lumina ta vine şi slava Lui răsare peste tine. Căci iată, întunerecul acopere pământul, şi negură mare 
popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui” o vei vedea tu peste tine? Slava Lui o veţi vedea voi 
înşivă, şi peste voi? (Audienţa: „Nu!”) „Slava Lui se va vedea peste tine.” (KJV) Să o lăsăm să se vadă! 

Să nu încercăm să administrăm aceasta, pentru că nu este treaba noastră. Nu trebuie să căutăm noi să o 
vedem. Dacă este slava Domnului, El va avea grijă ca ea să fie văzută asupra voastră. Voi nu aţi putea şti că 
este slava lui Dumnezeu chiar dacă aţi vedea-o asupra voastră; slava lui Dumnezeu nu este slăvire de sine. 
Dacă aş vedea slavă asupra mea, aceasta ar fi slăvire de sine. Nu realizaţi aceasta? Nu trebuie să căutăm 
slăvirea de sine; nu slăvirea de sine va fi cea pe care o va manifesta Dumnezeu în faţa lumii, ci slava lui 
Dumnezeu. Slava Lui va fi văzută! 

De aceea El spune aşa cum se înţelege, şi se înţelege aşa cum spune El. „Slava Lui se arată peste tine.” Să-
I mulţumim că este aşa, pentru că El a spus aşa. Să-I mulţumim pentru că a spus aşa. Să-I mulţumim că este 
aşa pentru că El a spus aşa. Să-L lăsăm să facă aşa cum a spus. Nu trebuie să căutaţi să realizaţi voi aceasta, 
ci doar să staţi de o parte. Cine va căuta să realizeze el însuşi slava lui Dumnezeu o va pierde, pentru că 
aceasta va fi aceeaşi lucrare a inimii iubitoare de sine. 

Noi avem nevoie de neprihănire, dar atât de mulţi oameni vor să o vadă în ei şi asupra lor înainte să creadă 
că o au. Vă daţi seama că nu o vor primi niciodată în acest fel. Nu o vor primi niciodată până când nu vor 
renunţa la „eu”, până când nu vor renunţa le ei şi vor privi la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, când renunţăm 
la noi şi privim la Cel a cărui este slava aceasta, şi în care este această slavă, când privim la locul unde este 
această slavă, atunci fiecare va şti începând din acel moment că slava Lui îi aparţine atât timp cât priveşte la 
locul unde se manifestă această slavă. „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, 
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă” în ce? (Audienţa: „În slavă.”) Ni s-a arătat slava Lui? 
(Audienţa: „Da domnule!”) S-a arătat? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Daţi-mi voie să citesc acest text binecuvântat din 2Corinteni 4:6: „Dumnezeu care a zis: ‚Să lumineze 
lumina din întuneric’.” A zis o dată, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Şi acum, o spune din nou: 
Întunerecul acopere pământul; negură mare. Dumnezeu a poruncit ca lumina să lumineze şi ea a luminat. 
Acum din nou spune: „Întunerecul acopere pământul şi negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul, 
şi slava Lui se arată peste tine.” Lumina Lui se arată peste tine, şi de aceea El spune: „Scoală-te, luminează-
te! Căci lumina ta vine.” Din nou porunceşte ca lumina să lumineze din întuneric. (Audienţa: „Amin!”) Aşa 
este? (Audienţa: „Da domnule!”) El „ne-a luminat inimile.” A făcut aceasta, nu-i aşa? Aşa spuneţi şi voi? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Nu aş vrea să spuneţi aceasta doar pentru că aşa este în text, ci aş vrea să o 
spuneţi pentru că ştiţi că este aşa în inima voastră. Şi aceasta prin supunerea voinţei, cedarea voinţei, 
dispoziţia de a lăsa totul asupra Lui; şi aceasta este credinţa! 

El a spus aceasta. Acum putem merge mai departe cu acest text: „Dumnezeu, care a poruncit luminii să 
lumineze din întuneric, ne-a luminat inimile.” Le-a luminat? (Audienţa: „Amin!”) Puteţi să-I mulţumiţi pentru 
că le-a luminat? (Audienţa: „Da domnule!”) Oricine poate să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru că i-a 
luminat inima, să-I mulţumească din inimă. Acela îi poate mulţumi lui Dumnezeu pentru că i-a luminat inima 
prin credinţă. Poate face aceasta la fel de sigur cum poate mulţumi lui Dumnezeu că neprihănirea Sa este a lui. 

Să citim mai mult din aceste verset: „Dumnezeu care a poruncit luminii să lumineze din întunerec, ne-a 
luminat inimile.” Mulţumim Domnului! Pentru ce a făcut aceasta? „Ca să ne dea lumina cunoştinţei slavei lui 
Dumnezeu.” (KJV) V-a dat lumina cunoştinţei slavei Sale? (Audienţa: „Da domnule!”) V-a dat-o? (Audienţa: 
„Da domnule!”) Nu a răsărit slava Lui peste voi şi peste mine? Atunci, nu a răsărit slava Lui pentru şi peste 
fiecare dintre noi şi în fiecare inimă a noastră? Nu a luminat lumina aşa cum i-a poruncit Dumnezeu să 
lumineze? 

Să continuăm textul: „Dumnezeu, care a poruncit luminii să lumineze din întuneric, a strălucit în inimile 
noastre, ca să ne dea lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” Deci, omul care poate 
privi cu faţa descoperită la faţa lui Isus Hristos, care poate mulţumi lui Dumnezeu cu întreaga lui inimă pentru 
că slava lui Dumnezeu răsare peste el - Dumnezeu va vedea că această slavă a lui Dumnezeu se arată peste 
acest om. Aşa este, fraţilor! O, dacă fiecare inimă din această sală ar putea în seara aceasta să-şi ridice faţa 
descoperită, spre această faţă slăvită care străluceşte cu atâta slavă şi har asupra fiilor oamenilor, şi care ne-a 
mântuit din păcatele noastre şi ne-a transformat din slavă în slavă după chipul Său, din slavă în slavă prin 
Spiritul Domnului. 
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Deci acest Spirit a venit la acei care pot privi la chipul lui Isus Hristos. Şi Spiritul Sfânt pe care îl dă 
Dumnezeu celor care privesc la faţa lui Isus Hristos, ne va schimba în acelaşi chip al Lui, şi vom vedea 
reflectată slava Lui, şi oamenii vor vedea de asemenea slava Lui. Aşa este fraţilor, şi în seara aceasta trebuie 
să primim prin credinţă făgăduinţa Spiritului. 

Moise a stat un timp cu Domnul pe munte, şi când a coborât faţa lui strălucea de slava lui Dumnezeu. Ce 
ştia el despre aceasta? Nimic. Moise „nu ştia că pielea feţei lui strălucea.” El nu ştia că faţa lui strălucea, dar 
poporul ştia. Au avut credinţă acei oameni care au văzut slava pe faţa lui Moise? (Audienţa: „Nu!”) Moise 
avea credinţă şi ca urmare pielea feţei lui strălucea. Credinţa lui Moise a primit slava lui Dumnezeu pentru ca 
această slavă să strălucească. Şi când aceasta a strălucit pe faţa lui, deşi el era inconştient de aceasta, până şi 
cei necredincioşi puteau să o vadă. 

Ştefan a stat în faţa Sinedriului, oameni ale căror inimi erau îndârjite împotriva lui Dumnezeu şi împotriva 
Hristosului Său, iar faţa lui strălucea de slava lui Dumnezeu de parcă era faţa unui înger, şi toţi cei de faţă din 
Sinedriu priveau la el şi au văzut această slavă. Ştia Ştefan ceva despre aceasta? Nu! Nu era slava lui Ştefan. 
El nu avea nimic în el care să producă această slavă. Era prezent Dumnezeu în acea slavă, pentru că Ştefan 
avea o astfel de credinţă în Isus Hristos încât privea cu inima descoperită, cu faţa descoperită la faţa lui Isus 
Hristos. Şi când a făcut aceasta, slava Domnului a răsărit peste el, iar păgânii şi cei aflaţi într-o stare mai rea 
decât păgânii - fariseii în ticăloşia lor - au putut să vadă slava lui Dumnezeu peste el. 

Am văzut în studiul nostru că astăzi lucrarea se află în acelaşi punct în care era pe timpul apostolilor. Şi 
atunci, când în acea zi a venit făgăduinţa Spiritului peste oameni, Dumnezeu şi-a manifestat puterea Sa în 
felul Său, după voia Sa, peste cei care erau ai Săi. În acelaşi fel o va face încă o dată. 

Să mai citim odată acest verset: „Dumnezeu care a poruncit luminii să lumineze din întuneric, a strălucit în 
inimile voastre.” Nu uitaţi aceasta! Cum am putea să uităm? Aşa este, nu-i aşa? „Ca să dea lumina cunoştinţei 
slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” Am văzut în lecţia de vineri seara trecută că noi obţinem 
neprihănirea lui Dumnezeu care se primeşte prin credinţa lui Isus Hristos, privind la chipul lui Isus. Şi atât 
timp cât privim acolo, primind această neprihănire din ce în ce mai mult, fiind modelaţi tot mai mult după 
chipul Său, Legea lui Dumnezeu va sta în toată slava ei mărturisind că este bine să privim unde privim. Am 
văzut că aşa fac şi îngerii în ceruri: „Îngerii totdeauna văd faţa Tatălui Meu care este în ceruri.” Şi atunci, 
dacă suntem în compania îngerilor, privind acolo unde privesc ei, pentru a primi ceea ce ei caută să primească, 
iar Legea mărturiseşte că am primit, de ce nu ne-ar acoperi acest binecuvântat acoperământ? Acesta este 
acoperământul pe care Dumnezeu îl trage peste poporul Său. Aşadar, lucrul necesar pentru a obţine acest 
acoperământ este credinţa care ridică faţa spre faţa lui Isus Hristos; şi îl obţinem nu din cauza bunătăţii 
noastre, ci din pricina nevoinţei noastre. 

Cu permisiunea vorbitorului, Prof. Prescott citeşte următoarele: „Mâna Celui Infinit este întinsă peste 
întinderile cerului ca să cuprindă mâna ta. Puternicul Salvator este aproape, ca să ajute pe cel mai greşit, pe 
cel mai păcătos şi mai disperat. Priviţi în sus prin credinţă, şi lumina slavei lui Dumnezeu va străluci peste 
voi.” 

Prezbiter Jones: Nu am ştiut de acest pasaj, dar, putem fi mulţumitori pentru că Spiritul lui Dumnezeu ne 
călăuzeşte prin el aici. Şi nu uitaţi acest pasaj pe care avem atât de multă nevoie să-l primim, şi care vine 
exact la momentul potrivit. „Acum se manifestă neprihănirea lui Dumnezeu fără Lege. ... şi anume 
neprihănirea lui Dumnezeu care se primeşte prin credinţa lui Isus Hristos pentru toţi şi peste toţi cei care cred; 
căci nu este nici o deosebire pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (KJV) 

Am studiat mai înainte acest text, care ne spune că neprihănirea lui Dumnezeu fără Lege este manifestată 
în Lege. Apoi: „Fiind mărturisită de Lege şi de Prooroci.” Nu uitaţi nici pentru o clipă, nu încetaţi niciodată să 
vă amintiţi că acolo unde există neprihănirea lui Dumnezeu, care este primită prin Isus Hristos, profeţii lui 
Dumnezeu vor fi prezenţi şi vor mărturisi despre acel om că are această neprihănire. (Audienţa: „Amin!”) Şi 
aceasta se întâmplă acum, pentru că El vine la noi acum. Sunt bucuros pentru că Spiritul lui Dumnezeu ne 
conduce la El în felul Său, iar profetul stă şi mărturiseşte că ceea ce am spus este adevărat, şi că avem 
adevărul cu privire la acest lucru, aşa cum este în Isus Hristos, şi aşa cum străluceşte de la faţa Sa sfântă. (La 
cerere citatul este citit încă o dată.) 

Priviţi în sus, fraţilor! Când vedeţi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ suferinţa neamurilor, 
priviţi în sus, ridicaţi-vă capetele! Bucuraţi-vă pentru că izbăvirea voastră se apropie. Priviţi în sus, pentru că 
această izbăvire vine doar privind la faţa Celui care a spus aceasta. Avem nevoie să privim în sus, pentru că 
aceasta aduce neprihănirea, slava lui Hristos, şi aceasta este slava care ne face nemuritori. Dar în acelaşi timp 
este aceeaşi slavă care mistuie. Trebuie să privim în sus. El vrea ca noi să privim în sus pentru a o primi. Iar 
dorinţa Lui este ca noi să privim în sus acum, înainte să vină marea zi, pentru ca şi în acea zi să putem privi în 
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sus. 
Acum Domnul vrea ca noi să privim în sus, şi ne spune pentru ce să privim în sus. Priveşte în sus şi prinde-

I mâna prin credinţă, şi El o va ţine. Să-L lăsăm să o ţină! Apoi, când Dumnezeu ne ţine mâna credinţei, El ne 
va ţine mult mai sigur decât am putea să-L ţinem noi în cazul în care noi am ţine mâna Lui. Vedeţi, este 
acelaşi fel în care de multe ori ne ducem copilaşii. Noi ţinem mâna lor, şi când se împiedică, nu cad. Alteori, 
noi mergem, iar ei ne ţin mâna noastră, şi atunci dacă se împiedică, ei cad. Mulţumim Domnului, El spune: 
„Eu îţi voi ţine mâna.” Şi atunci, chiar dacă ne împiedicăm, nu vom fi doborâţi la pământ. (Audienţa: 
„Domnul fie lăudat.”) O, Dumnezeu este bun! 

(La cerere este citit următorul text: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: 
'nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor'.” Isaia 41:13) Dacă El spune „te iau de mâna dreaptă”, oh, lăsaţi-L să 
vă ia! Şi apoi nu mai aveţi nici o teamă. 

„Dumnezeu, care a poruncit luminii să lumineze din întuneric, a strălucit în inimile voastre, ca să dea 
lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” În legătură cu acest text îl voi citi pe 
următorul: „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 Spiritul Domnului.” Care este slava Lui? Să ne asigurăm cu privire 
la aceasta. Voi face apel la un pasaj pe care l-am mai citit. Este la p. 16 în Buletin: „Lucrarea va fi scurtată în 
neprihănire. Solia neprihănirii lui Hristos va răsuna de la un capăt al pământului la altul. Aceasta este slava 
lui Dumnezeu care încheie lucrarea celui de al treilea înger.” 

Deci această slavă este această neprihănire a Sa, această bunătate a Sa, acest caracter al Său. Atunci, care 
este singurul loc în care putem vedea neprihănirea? (Audienţa: „Pe chipul lui Isus Hristos.”) Şi când privim 
acolo, ce efect are chipul Său asupra noastră? Ne schimbă în acelaşi chip, din slavă în slavă, din caracter în 
caracter, prin Spiritul Domnului. 

„Scoală-te şi luminează-te, căci lumina ta vine.” Aceasta este porunca Domnului. Iată de ce am spus mai 
înainte că aceasta este solia de acum înainte. Aceasta este solia pentru noi. De fapt este aceeaşi solie de acum 
patru ani, dar cu o splendoare mai mare, cu o putere mai mare. Acum, cu forţa cumulată a patru ani de 
exerciţiu, Dumnezeu o pune înaintea poporului Său. Cuvântul ne spune din nou: „Scoală-te, luminează-te căci 
lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.” Cine o va face? Cine? (Numeroase voci: „Eu.”) Bine! 
Faceţi-o! Cât timp? (Voci: „Întotdeauna.”) Cât de constant? Cât de des? (Voci: „Tot timpul.”) 

Vă spun, fraţilor şi surorilor, cei care vor face aceasta, vor găsi în vieţile lor o astfel de putere lucrătoare, 
cum nu au cunoscut niciodată mai înainte. Aceasta le va aduce acea putere a spiritului, şi acea umilinţă a 
sufletului care va da Spiritului o şansă de a lucra în felul Său minunat. Aici suntem. Aşadar, scoală-te, 
luminează-te, căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine. 

Voi citi de la p. 137 din Buletin: „'Pentru cel care este mulţumitor să primească fără a merita, care simte că 
nu poate niciodată răsplăti unei astfel de iubiri, care lasă toate frământările şi necredinţa la o parte, şi vine ca 
un copilaş la picioarele lui Isus, toate trăsăturile iubirii eterne sunt darul cel veşnic şi fără plată'.” 

Toate aceste trăsături sunt un dar veşnic şi gratuit pentru noi, cei care nu avem nimic cu care să le obţinem. 
Domnul spune că sunt ale mele. Şi eu de asemenea ştiu că sunt ale mele, pentru că aşa spune El. Şi îi voi 
mulţumi întotdeauna! 

Iată un alt text splendid, pe care trebuie să-l citim, şi care ne vorbeşte acum nouă. Isaia 52:1. 
„Trezeşte-te, trezeşte-te!” Noi suntem adormiţi, nu-i aşa? Ştiţi că suntem adormiţi. „Trezeşte-te, trezeşte-te! 

Îmbracă-ţi tăria ta, Sionule!” (KJV) Ce să-ţi îmbraci? Tăria. Examinând situaţia în care suntem, am văzut că 
avem nevoie de o putere, avem nevoie de o tărie mai mare decât toată puterea cumulată pe care o deţine lumea. 
Am văzut că avem nevoie de tărie, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Avem nevoie de ea, de această solie 
chiar acum. Îmbracă-te cu tăria ta; o primeşti. „Îmbracă-te cu tăria ta, Sionule! Pune-ţi hainele de sărbătoare, 
Ierusalimule.” Ce sunt hainele de sărbătoare? (Audienţa: „Neprihănirea.”) Inul subţire este neprihănirea 
sfinţilor. „I s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat: căci inul subţire este neprihănirea sfinţilor.” 
(KJV) Aceasta este neprihănirea care vine prin credinţa în Isus Hristos. Şi iată un pasaj asemănător pe care 
Domnul ni-l adresează la această Conferinţă. În buletin, p. 408, citesc: „Tot timpul biserica să-şi pună hainele 
ei de sărbătoare - 'Hristos, neprihănirea noastră'.” 

Biblia ne spune: „Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalimule, cetate sfântă!” Pentru ce să îşi pună hainele 
de sărbătoare? Unde merge? Oh, merge acasă. Merge la ospăţul de nuntă, slavă Domnului! Cei ce mergeau la 
ospeţe de nuntă, pe vremea lui Isus, trebuiau să aibă veşmintele pregătite de cel care oferea ospăţul, iar 
Domnul face acum la fel. (Audienţa: „Amin!”) Fraţilor, să mulţumim cu toţii Domnului, să fim mulţumitori 
mereu! 

Dar aceasta este doar o parte a acestui verset. Urmează cea mai binecuvântată făgăduinţă, după cum mi se 
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pare mie, care a fost dată vreodată bisericii adventiste de ziua a şaptea. „Căci nu va mai intra în tine nici un 
om netăiat împrejur sau necurat.” Mulţumim Domnului! El ne scapă de acum înainte de oameni neconvertiţi, 
de oameni care vin în biserică spre a-şi face propria lor neprihănire şi pentru a face despărţire în biserică. 
Nenorocirile bisericii se duc, mulţumim Domnului, toţi purtătorii de poveşti răutăcioase se duc. Biserica are 
acum ceva mai bun despre care să vorbească. Ei pot vorbi acum despre salvarea oamenilor căzuţi. Ei au de 
vorbit despre bunătatea, bucuria, sfinţenia şi slava care sunt în Isus Hristos, şi care sunt reale cu adevărat şi 
noi nu ştim că sunt reale. 

Aceasta este o făgăduinţă splendidă. Şi nu vă daţi seama care este singurul mod în care poate fi împlinită? 
Când plecăm din acest loc, fără a dori să ştim altceva decât pe Isus Hristos şi El răstignit, refuzând să ştim 
altceva decât atât, refuzând să predicăm altceva; depinzând de puterea Lui, depinzând de slava Lui, ştiind că 
El vine şi că El ne-a poruncit să luminăm, doar atunci poate fi împlinită această făgăduinţă. Atunci nimeni nu 
va fi atras decât cei care vor fi atraşi din inimă, a căror inimă este convertită. Şi atunci voi înşivă veţi şti că 
sunt convertiţi înainte ca ei să fie primiţi în biserică. „Nu va mai intra în tine nici un om netăiat împrejur sau 
necurat.” 

Încă ceva legat tot de acest gând. Când Dumnezeu îmbracă biserica Sa cu puterea şi slava Lui, cu puterea 
Spiritului Său, atunci cel mai periculos loc pentru un ipocrit este în biserică. Anania şi Safira au experimentat 
aceasta, episodul fiind înregistrat ca o lecţie pentru toţi oamenii, de atunci încoace. Nu mai există loc pentru 
ipocriţi în biserica adventistă de ziua a şaptea. Dacă inima nu este sinceră, acesta este cel mai periculos loc în 
care se poate afla un astfel de om. 

Cei care nu vor înainta împreună cu această lucrare, ar face mai bine să iasă repede afară. Este periculos 
să rămâi aici dacă nu înaintezi în această lucrare; şi nu putem înainta fără să avem slava lui Dumnezeu şi 
lumina Lui strălucind în inimă şi în viaţă. Vom fi chemaţi să stăm în faţa împăraţilor şi în faţa autorităţilor, şi 
să vorbim, dând piept cu opresiunea şi ticăloşia persecutorilor care îşi vor revărsa veninul împotriva celor care 
vor dori să-L iubească pe Dumnezeu. „Trezeşte-te, trezeşte-te! Îmbracă-te cu podoaba ta, Sionule! Pune-ţi 
hainele de sărbătoare, Ierusalimule, cetate sfântă! Căci nu va mai intra în tine nici un om netăiat împrejur sau 
necurat. Scutură-ţi ţărâna de pe tine, scoală-te şi şezi în capul oaselor, Ierusalimule! Dezleagă-ţi legăturile de 
la gât, fiică, roabă a Sionului!” 

Robilor le este vestită acum slobozenia. Domnul să fie lăudat. „Spiritul Domnului este peste Mine, căci 
Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi; El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să 
vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de 
răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o 
cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul 
unui spirit mâhnit, ca să fie numiţi 'terebinţi ai neprihănirii', 'un sad al Domnului' ca să slujească spre slava 
Lui.” „Scutură-ţi ţărâna de pe tine, scoală-te şi şezi în capul oaselor, Ierusalimule! Dezleagă-ţi legăturile de la 
gât, fiică, roabă a Sionului! Căci aşa vorbeşte Domnul: 'Fără plată aţi fost vânduţi, şi nu veţi fi răscumpăraţi 
cu preţ de argint'.” Aceasta s-a împlinit! 

„Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 'odinioară poporul Meu s-a pogorât să locuiască pentru o vreme în 
Egipt; apoi Asirianul l-a asuprit fără temei.” Şi atunci ce a făcut Domnul? (Audienţa: „I-a eliberat.”) Exact! 
La ce timp se referă? La timpul eliberării. Noi am ajuns în acest timp, nu-i aşa? Am ajuns în timpul asupririi, 
iar când vine timpul asupririi, atunci vine şi timpul eliberării minunate a lui Dumnezeu. Aşa că fie asuprirea 
cât de aspră, fie focul cât de fierbinte: acestea arată doar că timpul eliberării este din ce în ce mai aproape. 
Mulţumim Domnului! 

„Şi acum, ce am să fac aici - zice Domnul - când poporul Meu a fost luat pe nimic? Asupritorii lui strigă 
de bucurie - zice Domnul - şi cât e ziua de mare este batjocorit Numele Meu.” Aşa este! Ei deja batjocoresc 
Numele Lui. „De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu.” Care este Numele Său? Eu Sunt Cel Ce 
Sunt. Poporul Său va cunoaşte nu doar despre El; ei vor cunoaşte şi că El este ceea ce este, şi că El este Cel 
Atotputernic. Iar poporul Său, cunoscând Numele Lui - Singurul Atotputernic - vor cunoaşte puterea Lui 
manifestată în ei, pentru ei, şi prin ei. 

„De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: 
‚Iată-Mă!’ ‚Eu sunt Cel care vorbeşte acum.’ Bun. Şi apoi? „Ce frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce 
aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele 
celui ce zice Sionului: 'Dumnezeul tău împărăţeşte!'„ 

Să se înalţe cât de mult ar vrea împăraţi şi puteri, guverne şi state; Dumnezeu ne-a dat nouă o solie pentru 
oameni - „Dumnezeul tău împărăţeşte.” „Iată glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul şi strigă toţi de 
veselie.” Ei cântă. (KJV) Da, sigur că da; El ne-a spus de mult timp că vom cânta mergând pe drumul 
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Sionului. 
„Căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion.” Fraţilor, cât timp privim la chipul lui Isus Hristos, 

şi lumina străluceşte în minţile şi în inimile noastre, nu trebuie să ne facem griji cum Îl vom vedea toţi cu ochii 
noştri, chiar dacă voi aţi fi pe partea cealaltă a pământului, iar noi pe partea aceasta. Comuniunea ideilor şi 
adevărul vor lega inimile noastre prin centrul pământului. Dumnezeu este în ele şi de aceea poate să ne lege în 
acest fel. Dumnezeu poate să facă aceasta. Şi nu există nici o altă putere în Univers care să poată face aceasta. 

„Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie.” De ce nu? Nu trebuie să avem întâlniri speciale în care să 
izbucnim de bucurie. Această bucurie nu înseamnă să sărim în sus şi în jos şi să batem din picioare stând pe 
bănci şi pe scaune. Este vorba de bucuria Domnului şi nu de fanatism. Şi acesta nu este un sentiment care 
trebuie împănat cu astfel de demonstraţii. 

„Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci Domnul mângâie pe poporul 
Său, şi răscumpără Ierusalimul.” Domnul îşi mângâie poporul. Face aceasta, nu? Să lăudăm atunci pe 
Domnul pentru mângâierea Lui! 

„Domnul îşi descoperă braţul Său cel Sfânt.” El este gata să facă ceva. Când un om are ceva de făcut şi 
începe să-şi suflece mânecile, ştiţi că aceasta înseamnă că are de lucru. Dumnezeu a folosit această familiară 
figură de stil pentru a arăta lucrarea serioasă pe care o începe, şi pe care o începe chiar acum. El îşi descoperă 
braţul - îşi ridică mânecile - El începe acum o lucrare care va crea o astfel de senzaţie, ca în zilele lui Samuel 
când Domnul i-a spus lui Eli: „Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi.” Să 
ţiuie urechile noastre de strigăte de bucurie. „Domnul îşi descoperă braţul Său cel Sfânt, înaintea tuturor 
neamurilor; şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.” Să-i lăsăm, să-i lăsăm să 
o vadă! 

„Plecaţi, plecaţi, ieşiţi din Babilon!” Aceasta înseamnă să vă dezlegaţi de această lume. Vă dezlegaţi acum? 
Vă depărtaţi de ea? Spuneţi rămas bun pământului? (Audienţa: „Da domnule!”) Este lumea sub picioarele 
voastre? (Audienţa: „Da domnule!”) Nu numai că este sub picioarele voastre, dar este învinsă sub picioarele 
voastre? Eu ştiu, şi ştiţi şi voi, că atunci când ne despărţim de tot ce este al acestei lumi, Dumnezeu poate, şi 
ne dă cunoştinţa a ceva mai bun decât toată lumea aceasta cu tot ce are ea. 

„Nu vă atingeţi de nimic necurat.” Acelaşi cuvânt apare şi în 2Corinteni: „De aceea: 'ieşiţi din mijlocul lor, 
şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi 
Îmi veţi fi fii şi fiice', zice Domnul Cel Atotputernic.” „Curăţiţi-vă, cei ce purtaţi vasele Domnului! Nu ieşiţi 
cu grabă, nu plecaţi în fugă.” Nu avem de ce să fim speriaţi, nu avem nimic de ce să ne fie frică. „Cel care 
crede nu se va grăbi.” Cel care crede nu este grăbit. La Domnul nu este grabă. Cel care crede nu se va grăbi să 
fugă. O altă traducere spune că „Nu va fi dat de ruşine” şi o alta spune că „Nu va fi pus în încurcătură”, sau 
că nu este uşor să fie dezechilibrat. 

Va veni vremea când veţi fi chemaţi în locuri în care se va dezlănţui o furtună de voci şi limbi venite din 
douăzeci de părţi diferite. Atunci nu trebuie să vă grăbiţi sau să vă pierdeţi echilibrul. Atunci este momentul în 
care nu trebuie să fiţi speriaţi şi să doriţi să fugiţi. Oh, nu! Domnul ne cheamă să stăm în lume atât timp cât El 
vrea să stăm. „Nu ieşiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă; căci Domnul va merge înaintea voastră şi Dumnezeul lui 
Israel va fi după voi.” Deci El este şi avangarda şi ariegarda! El ne păzeşte şi din faţă şi din spate. Aceasta 
este într-adevăr o poziţie extraordinară! 

Fraţilor, acum aceasta este solia! Aceasta este solia pe care voi şi eu o avem de dus din acest loc, şi cel care 
nu poate să o ducă, să nu meargă. Oh, nu mergeţi! Aşa după cum ne-a fost arătat de Spiritul Domnului în 
acest loc, nimeni să nu meargă fără conştienţa acestei prezenţe vii: puterea Spiritului lui Dumnezeu. Nimeni nu 
trebuie să meargă fără aceasta. Pentru că aceasta se obţine şi se păstrează prin credinţa în El, la al cărui chip 
privim ca să putem primi prin credinţă neprihănirea lui Isus, ca să putem să fim pregătiţi să primim, şi să 
primim Spiritul lui Dumnezeu prin credinţă. 
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PREDICA NR. 23 
 
Aş vrea să mai avem încă şase săptămâni în care să mai studiem solia îngerului al treilea. (Audienţa: 

„Amin!”) Vreau să spun că aş vrea să mai studiem împreună încă şase săptămâni. Sigur că fiecare vom avea 
la dispoziţie mai mult timp. Aş vrea să putem studia împreună timp de şase săptămâni. Atunci am începe să 
avem un contur destul de clar al soliei pentru acest timp. Dar, dacă păzim ceea ce ne-a dat Domnul şi pornim 
cu ceea ce ne-a dat aici, tot ce ne rămâne este să studiem solia şi să o predicăm, iar ea va creşte şi noi vom 
creşte împreună cu ea. Iar noi vom vedea cu toţii la fel, dacă ţinem şi predicăm ceea ce am primit aici. 

Timpul este aproape de încheiere, totuşi, mai sunt atât de multe de spus înainte de a ne despărţi. Tot ce 
putem face în această seară este să atingem câteva puncte care ne vor conduce, arătându-ne firul pe care îl 
avem de urmat, şi care vor fi ghidul nostru de acum înainte. 

Să deschidem la Apocalipsa capitolul 13 şi să începem prin a studia în această seară acel pasaj din 
Scriptură care se referă la Statele Unite ale Americii, şi să vedem unde apare, conform profeţiei lucrarea 
acestei puteri de a înşela „pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei.” 
Ştiu că mulţi oameni pierd din vedere ceea ce se împlineşte, aşteptând să se împlinească ceva ce cred ei că 
trebuie să aibă loc mai înainte. Şi în timp ce aşteaptă ceea ce cred ei că trebuie să se întâmple mai întâi, 
neglijând ceea ce are loc, ei merg aşa mai departe, şi deşi se revarsă în jurul lor tot mai multă lumină, ei sunt 
tot mai puţin pregătiţi să dea faţă cu aceste lucruri, fie că ele au loc în timpul de faţă, fie că urmează să vină. 

În versetele 13 şi 14 sunt cuprinse declaraţii ale profeţiei despre lucrarea acestei puteri: „Săvârşea semne 
mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii 
pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o 
icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.” 

În legătură cu ordinea în care sunt scrise, mulţi mi-au scris spunându-mi că toate aceste semne şi minuni 
trebuie să se facă înainte de facerea chipului fiarei. Că aceste semne şi minuni sunt lucrările spiritismului şi au 
menirea de a convinge oamenii să facă un chip fiarei. De aceea este important să studiem profeţia şi să vedem 
ce spune ea, şi pe cât de mult este posibil să vedem ce nu spune. 

Să începem cu versetul 11 din capitolul 13: „Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea 
două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.” Când vorbea ca un balaur? Când s-a ridicat din pământ? 
(Audienţa: „Nu!”) Când vorbeşte ca un balaur? Citiţi versetul 15: „I s-a dat putere să dea suflare icoanei 
fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.” În 
acel moment vorbeşte ca un balaur, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) Nu este icoana fiarei cea care 
vorbeşte ca un balaur? (Audienţa: „Ba da!”) A fost făcut chipul fiarei atunci când s-a ridicat această putere 
din pământ? (Audienţa: „Nu!”) Şi atunci, putea vorbi ca un balaur? (Audienţa: „Nu!”) Atunci acest verset nu 
se aplică în locul în care este scris. Ca să vă fie mai clar acest lucru, citiţi din Mărturia 32, p. 208. Aceasta a 
fost tipărită în 1885: „Mişcarea Duminicală îşi croieşte drumul ei în întuneric. Conducătorii ei ascund 
adevăratul scop al acesteia, şi mulţi care se unesc cu aceste mişcări nu văd încotro se îndreaptă curentul. 
Declaraţiile ei sunt blânde şi în aparenţă creştine.” 

Este aceasta o referire la cele două coarne ca ale unui miel? (Audienţa: „Da domnule!”) 
„Declaraţiile ei sunt blânde şi în aparenţă creştine; dar când va vorbi, se va da pe faţă spiritul balaurului.” 
„Când va vorbi.” Aceasta a fost scrisă în 1885, şi fiara încă nu vorbea. Este? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Când s-a ridicat din pământ? (Audienţa: „În 1798.”) „Avea două coarne ca ale unui miel” când s-a ridicat din 
pământ şi le are mereu. Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) „Declaraţiile ei sunt blânde şi în aparenţă 
creştine.” Dar profeţia ne spune că „vorbea ca un balaur.” Prin legăturile pe care le-am făcut, am văzut că 
icoana este cea care vorbeşte şi face să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Aceasta este 
vocea balaurului. „Când va vorbi, se va da pe faţă spiritul balaurului.” 

Repet că versetul unsprezece nu este tot împlinit în locul în care este pus în profeţie şi în ordinea în care 
lucrurile pe care le menţionează sunt amintite în profeţie. Ultima expresie din versetul 11 nu este împlinită 
până când ajungem la versetul cincisprezece. 

Să citim mai departe. Versetul doisprezece: „Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca 
pământul şi locutorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.” Acum, fiara care 
a fost văzută ridicându-se din pământ a lucrat până acum cu toată puterea aşa cum a făcut fiara dintâi înaintea 
ei? (Audienţa: „Nu!”) I-a obligat pe locuitorii pământului să se închine fiarei dintâi? (Audienţa: „Nu!”) Atunci, 
acest verset 12, este împlinit înainte de împlinirea versetului 15? (Audienţa: „Nu!”) Dar după ce chipul este 
făcut? (Audienţa: „Da domnule!”) 
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Deci, aceste două versete ale profeţiei în manifestarea lor, nu se împlinesc în ordinea în care sunt scrise. 
Aşa este? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Versetul 13: „Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa 
oamenilor.” Se împlineşte aceasta înainte ca chipul fiarei să fie făcut? (Audienţa: „Nu!”) Cu toţii ştim, cei care 
am citit „Mărturii” vol. 4, că acesta este unul dintre ultimele lucruri care vor fi făcute înainte ca Satana să se 
arate personal. Voi, cei care aţi citit „Mărturii” vol. 4, ştiţi aceasta, şi cei care nu aţi citit, citiţi şi veţi vedea că 
lucrarea de a face să coboare foc din cer va fi una dintre ultimele amăgiri care vor fi făcute înainte ca Satana 
să apară personal, dacă nu chiar ultima amăgire de fapt. „Mărturii” vol. 4 nu spune în mod lămurit dacă 
aceasta va fi făcut înainte ca Satana să apară personal, sau după. Dar, analizând amănunţit, vedem că se află 
printre acele amăgiri care vor fi desfăşurate când puterile efective ale agenţilor satanici vor fi exercitate la 
deplina lor capacitate, pentru a înşela dacă va fi cu putinţă chiar pe cei aleşi. Această minune va fi făcută 
pentru a dovedi copiilor lui Dumnezeu că sunt greşiţi în păzirea Sabatului. Această minune va fi făcută ca un 
test decisiv. Şi va fi una dintre ultimele amăgiri care vor avea loc înainte de darea decretului de moarte. Dacă 
nu va fi chiar ultima înainte de darea acestui decret, oricum va fi printre ultimele. Lupta se va da între puterile 
pământului şi Domnul, între cei care cedează şi se supun puterilor pământului şi cei care se supun Domnului. 

Dar aceste minuni vor fi făcute în mod deschis, fără posibilitate de îndoială, ca fiind împotriva Domnului? 
Cei care le fac afirmă că le fac împotriva Domnului? (Audienţa: „Nu!”) Sunt făcute minunile de cei care Îl 
neagă pe faţă pe Hristos? (Audienţa: „Nu!”) Atunci, cine sunt cei care le fac? Cei care declară că sunt creştini. 
„Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroc mincinoşi; vor face semne şi minuni.” Vor fi făcute semne mari şi 
minuni de către cei care mărturisesc despre ei că sunt reprezentanţi ai lui Isus Hristos, că Hristos este cu ei, şi 
că Dumnezeu este de partea lor în controversă. Dar aceste declaraţii vor fi respinse de către cei care Îl cunosc 
pe Domnul, care vor şti că ceilalţi nu au dreptate. Atunci va fi lansată această provocare. A avut loc cândva o 
controversă al cărei subiect era dacă Domnul era Dumnezeu sau dacă soarele - Baal - era dumnezeu. Şi ceea 
ce a dovedit în acea zi în rândul poporului a fost că Ilie era un om al lui Dumnezeu, şi că Domnul era 
adevăratul Dumnezeu, şi nu soarele - nu Baal; ceea ce a dovedit aceasta a fost focul căzut din cer. 

Acum, această dovadă va fi adusă din nou, dar de data aceasta pentru a înşela. Şi va fi adusă de cei care 
sunt în realitate slujitorii lui Baal şi declară că Baal - care este Satana, desigur - este dumnezeu. Ei ne vor 
adresa următoarea provocare: „Voi spuneţi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Vă menţineţi această 
afirmaţie?” „Da!” „Spuneţi că Dumnezeu este Dumnezeul vostru?” „Da!” „Şi că Sabatul ar trebui să fie păzit 
pentru că este semnul a ceea ce este Dumnezeu şi a ceea ce este Hristos pentru om?” „Da, exact aceasta este 
poziţia mea.” „Dar, în vechime a fost adusă o dovadă care a hotărât în aceeaşi problemă. Aceasta a fost focul 
coborât din cer. Ea a demonstrat că Domnul este adevăratul Dumnezeu. Acum, în conformitate cu afirmaţiile 
dumneavoastră, vă adresăm aceeaşi provocare. Vă provocăm la luarea unei decizii; vă adresăm o provocare 
deschisă şi cinstită, şi vă spunem: dacă noi suntem oamenii lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu este Dumnezeul 
nostru, şi nu al vostru, dacă noi suntem oamenii lui Dumnezeu, atunci să cadă foc din cer pe pământ.” 

Şi ce se va întâmpla atunci? Va cădea foc din cer. „Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se 
coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor.” Oamenii vor vedea că aceasta are loc pentru a hotărî în 
această problemă, pentru a arăta că ei sunt poporul lui Dumnezeu, că ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Iar când 
adevăratul popor al lui Dumnezeu va spune că aceasta nu este o dovadă, că aceasta nu dovedeşte nimic, atunci 
ei vor spune: „Voi vă deziceţi de propriile voastre dovezi. Voi spuneţi că credeţi în Biblie, şi că Biblia este 
temelia voastră, şi sunteţi de acord că această dovadă a mai hotărât o dată în această problemă.” „Da!” „Dar 
acum, când noi aducem aceeaşi dovadă, voi o respingeţi spunând că aceasta nu arată nimic. Ce rost mai are să 
pierdem vremea cu astfel de oameni ca voi? Voi daţi înapoi din faţa celor mai clare dovezi, respingeţi 
afirmaţiile lângă care chiar voi aţi spus că veţi rămânea. Ce altceva s-ar putea face cu astfel de oameni decât 
să-i dai la moarte? Nu ne mai putem înţelege cu voi în nici un fel, iar distrugerea lumii, plăgile, catastrofele şi 
toate celelalte necazuri vin asupra oamenilor datorită nebuniei voastre pentru că nu vreţi să cedaţi şi să vă 
supuneţi; sunteţi încăpăţânaţi, şi oricum vă urmaţi calea voastră. Iar, pentru a salva oamenii ale căror vieţi 
sunt preţioase, singurul lucru pe care îl putem face este să vă înlăturăm din drumul nostru.” Aşa cum am 
afirmat şi citit, veţi vedea că aceasta nu se întâmplă înainte ca chipul fiarei să fie făcut, ci după aceea. 

Fraţilor, nu este doar timpul ca fiecare dintre noi să citim „Mărturii” vol. 4, ci este timpul să îl citim mereu 
şi mereu şi să cunoaştem starea lucrurilor aşa cum este. Este timpul să-l citim, şi nu ne putem permite să nu 
citim. 

Aşadar, cele trei versete pe care le-am citit, nu se împlinesc în ordinea în care sunt redate. 
Să citim acum mai departe: „Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă 

în faţa fiarei.” Să mai citim un pasaj din Apocalipsa capitolul 19 referitor la venirea Domnului. Versetele 19 şi 
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20: „Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel care şedea 
călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care 
făcuse înaintea ei, semnele, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei./.../” 

Aceasta arată că minunile, minunile înşelătoare, care sunt făcute, sunt făcute pentru a-i amăgi pe cei care 
au semnul fiarei. Dar primesc oamenii semnul fiarei înainte ca chipul fiarei să fie făcut? Conform soliei şi 
solemnităţii ei, sunt oamenii vinovaţi de primirea semnului fiarei şi de închinare în faţa fiarei înainte ca să 
apară chipul ei care începe să oblige la săvârşirea acestor fapte? Nu; pentru că am văzut aici în lecţiile noastre 
că până când nu se face chipul nimeni nu este obligat să se închine fiarei. Calea este deschisă pentru oricine ca 
să refuze această închinare. Dar după ce este făcut chipul, atunci nu mai este nici o posibilitate ca cineva să 
refuze închinarea în faţa fiarei, deoarece nu va exista nici un loc pe pământ unde puterea fiarei să nu ajungă. 
În consecinţă, după ce chipul este făcut, nu mai există nici o cale de sustragere, şi atunci oamenii vor deveni 
vinovaţi de închinare în faţa fiarei şi a chipului ei. Atunci singura cale de scăpare va fi întoarcerea la 
Dumnezeu. Atunci va veni timpul să fie luate hotărâri rapide, alegând doar între Dumnezeu şi puterile 
pământului. 

Din nou: citiţi capitolul 16 din Apocalipsa! Aici, după cum ştiţi, sunt descrise plăgile care ameninţă să vină 
peste oameni din cauza închinării lor în faţa fiarei şi a chipului ei. În timpul plăgii a şasea, citim versetele 13 şi 
14: „Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura…” cui? „…trei duhuri necurate 
care semănau cu nişte broaşte.” Nu scrie că: „am văzut trei duhuri necurate care semănau cu nişte broaşte, 
ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei ca să amăgească oamenii să facă proorocul mincinos”? (Audienţa: 
„Nu!”) Ce este proorocul mincinos, spus cu alte cuvinte? (Audienţa: „Fiara cu două coarne.”) Chipul fiarei 
este proorocul mincinos, pentru că o spune acel verset din capitolul 19: „Şi am văzut fiara şi pe împăraţii 
pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost 
prinsă, şi împreună cu ea a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei, semnele, cu care amăgise pe 
cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei.” În capitolul 13 citim: „Ea lucra cu toată puterea 
fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte 
fusese vindecată.” Deci, ce este proorocul mincinos? Chipul fiarei. 

Acum, aceste spirite, sunt spirite de draci. Versetul următor (Apocalipsa 16:14) spune: „Acestea sunt 
spirite 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.” De unde vin aceste spirite de draci care fac 
semne nemaipomenite? Ele vin din anumite locuri ca să facă aceste minuni. Acesta este adevărul, nu-i aşa? Şi 
ele vin din acele locuri ca să adune oamenii pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. 
Aceste duhuri de draci vin în acel timp cu putere făcătoare de minuni, lucrând semne şi minuni, pentru a face 
un lucru sigur. De unde vin ele? Din gura fiarei şi a proorocului mincinos (sau a chipului fiarei). Acum, 
conform cu aceste mărturii şi cu aceste versete, nu este limpede că minunile amăgitoare, minunile 
nemaipomenite care vor fi făcute pentru a amăgi oamenii, vin după ce chipul este făcut şi nu pentru a face 
chipul? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Să vedem dacă avem dreptate. Mărturia 32, p. 207: „Pentru a-şi asigura popularitatea şi patronajul, 
legislatorii vor ceda cererii pentru legea Duminicală.” 

O vor face? Asta fac! Se împlineşte aceasta? (Audienţa: „Da domnule!”) Se împlineşte acum! Ei fac 
aceasta, şi o fac în aşa fel încât mărturisesc public că o fac pentru acest scop. Dovada, pe care o avem mai 
puternică decât oricând, se află în acest mic pamflet: „Captivitatea Republicii.” Acesta este un raport al 
audierii în faţa Comitetului cu privire la „Legea privind închiderea în ziua de duminică a Târgului 
Internaţional”, din care am făcut aici o relatare, în cea de-a doua lecţie. Acum se tipăreşte şi este gata să 
apară. Se numeşte „Captivitatea Republicii”. Ideea cuprinsă în el este că bisericile capturează republica şi o 
ţin în captivitatea în care au adus-o. Sunt citate declaraţii ale congresmenilor simpli ca Hiscock şi Hawley, sau 
ale celor de vara trecută, precum şi ale celor actuali, membrii ai acestui Comitet, care au auzit argumentele 
noastre şi au refuzat să audă ceea ce nu erau dispuşi să audă, dar ceea ce au trebuit să audă, declaraţii ale 
acestor oameni, afirmând că nu trebuie să se mai meargă în această direcţie, de teama pagubelor pe care 
elementul bisericesc le poate aduce Târgului şi întregii ţări. Sunt prezentate mai multe astfel de declaraţii. 
Aceasta este o dovadă mai apropiată decât cea de vara trecută. Ei continuă să spună acelaşi lucru, afirmând că 
ceea ce fac, fac pentru acest motiv, şi rămân pe această poziţie pentru acelaşi motiv. Aşa că, aceasta se 
împlineşte mereu şi mereu, dacă cineva vrea dovezi asupra acestui lucru. 

Continuăm să citim din Nr.32: „Cei care se tem de Dumnezeu nu pot accepta o instituţie care violează un 
precept al decalogului.” 

Se referă în vreun fel la un precept al decalogului această instituţie care este înălţată de acei oameni pentru 
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a-şi asigura popularitatea şi patronajul? (Audienţa: „Da domnule!”) Au menţionat ei vreun precept al 
decalogului când au legiferat această instituţie? (Audienţa: „Da domnule!”) „Acei care se tem de Dumnezeu nu 
pot accepta” aceasta. Aţi auzit? (Audienţa: „Amin!”) 

„Cei care se tem de Dumnezeu nu pot accepta o instituţie care violează un precept al decalogului.” 
Iar o instituţie care violează atât de complet un precept al decalogului, nu poate fi înălţată de puterea 

guvernamentală fără a înlătura preceptul decalogului, alterându-l în întregime. Acestea două nu pot fi puse 
una lângă cealaltă. Ei nu pot elabora vreo lege Duminicală care să aibă meritele ei proprii, fără a afecta 
decalogul, ci în mod deliberat ei iau preceptul lui Dumnezeu, scot afară ceea ce Dumnezeu a pus în el, şi pun 
în el ceea ce a pus biserica catolică în locul a ceea ce a pus Dumnezeu. 

„Pe acest câmp de luptă se va da ultima mare luptă a controversei dintre adevăr şi minciună.” 
Şi bătălia a început, iar noi va trebui să plecăm de la această Conferinţă, în mijlocul ei. 
„Noi nu suntem lăsaţi în nesiguranţă cu privire la această problemă. Acum, ca şi în zilele lui Mardoheu, 

Domnul va îndreptăţi adevărul Său şi pe poporul Său. Prin decretul de a impune cu forţa instituţia papalităţii 
prin violarea Legii lui Dumnezeu, naţiunea noastră se va despărţi cu totul de neprihănire.” 

Altceva, acum: vreau să vă întreb dacă următorul lucru s-a împlinit. Ţineţi minte că a fost scris în 1885: 
„Când protestantismul va întinde mâna peste abis pentru a apuca mâna puterii Romane...” 

Aşa scrie „când va întinde mâna.” În 1884 scria „Ei vor întinde mâna.” Acum spune „Când va întinde 
mâna.” Iar mica mărturie specială care s-a dat acum un an, spunea: „Este gata să apuce mâna.” 
Protestantismul face acum acest lucru. Noi ştim acum că face aceasta. Nu? Să citim din Mărturia nr.33, p. 
240: „Când naţiunea noastră se va dezice în aşa măsură de principiile ei de guvernământ încât să elaboreze o 
lege duminicală, prin acest act protestantismul se va lua de mână cu papalitatea.” 

Ei s-au luat de mână cu papalitatea în lucrarea aceasta de a face legea Duminicală. S-au luat de mână cu 
papalitatea. S-a împlinit aceasta? (Audienţa: „Da domnule!”) 

Mai departe. Acelaşi paragraf de la p. 240 din Mărturia nr.33: „Când naţiunea noastră se va dezice în aşa 
măsură de principiile ei de guvernământ încât să elaboreze o lege Duminicală, prin acest act protestantismul se 
va lua de mână cu papalitatea. Şi aceasta nu va însemna altceva decât a da viaţă tiraniei care de atât de mult 
timp aşteaptă cu o dorinţă nespusă ocazia de a-şi relua activitatea ei despotică.” 

Am văzut din studiile noastre şi din ultimele Mărturii care ni s-au dat, că prin influenţa guvernului Statelor 
Unite, toate naţiunile vor fi aduse înapoi la papalitate. Iar când va fi făcut acest lucru, prin această ţară va fi 
dată viaţă aceluiaşi spirit tiranic al Romei, care va cuprinde toată lumea. În acest punct ne aflăm, nu-i aşa? 
(Audienţa: „Da domnule!”) Să vedem ce mai urmează. Mai există ceva ce trebuie să intre în această coaliţie. 
La p. 207 din Mărturii nr.32 citim: „Când ei vor întinde mâna peste abis ca să îmbrăţişeze spiritismul. ...” 

Totul este împlinit până la acest punct. Este? (Audienţa: „Da domnule!”) Iată ce urmează: „Când ei vor 
întinde mâna peste abis ca să îmbrăţişeze spiritismul... Când sub influenţa acestei triple alianţe ţara noastră va 
respinge orice principiu al Constituţiei sale, a unui guvern protestant şi republican...” 

Când au dat mâna cu papalitatea, ei au înălţat instituţia papală, aşa după cum ne-a spus mărturia care a 
fost tipărită în Buletin, că memorialul lui Dumnezeu a fost înlăturat şi în locul lui a fost pus Sabatul fals. În 
facerea acestui lucru, ei s-au luat de mână cu papalitatea, şi acum înalţă instituţia papalităţii în locul instituţiei 
lui Dumnezeu. Acest lucru a fost realizat prin unirea mâinilor lor cu ale papalităţii. Ceea ce urmează este să-şi 
unească mâinile cu spiritismul. Şi apoi, „sub influenţa acestei triple alianţe”, va dispare orice principiu 
guvernamental, nu doar ca formă protestantă de guvernământ, ci chiar ca formă republicană de guvernământ. 
Căci o formă republicană de guvernământ este a poporului, şi nu este monarhică. În înfăptuirea tuturor acestor 
minuni, care este ţinta Satanei? Voi citi mai întâi restul frazei: „Când sub influenţa acestei triple alianţe ţara 
noastră va respinge orice principiu al Constituţiei sale a unui guvern protestant şi republican, şi va lua măsuri 
pentru răspândirea minciunilor şi amăgirii papale, atunci vom putea şti că a sosit timpul ca Satana să-şi 
înfăptuiască minunile, şi că sfârşitul este aproape.” 

De ce şi pentru ce face Satana aceste minuni? Nu pentru a dovedi că el este Hristos? (Audienţa: „Ba da!”) 
„Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să 
înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” Satana se pune în locul lui Hristos. 

Hristos este Împărat, nu-i aşa? Dacă Satana se pune în locul lui Hristos prin aceste minuni, o face pentru a 
fi şi el împărat, este? (Audienţa: „Da domnule!”) Iar când realizează aceasta, va cădea orice principiu 
republican de guvernământ şi se va instaura monarhia. Astfel, scopul spiritismului este să deschidă calea 
pentru aşa zisa venire a lui Hristos şi aşezarea împărăţiei lui pământeşti. 

Fiind atât de avansată această lucrare, este destul de uşor să se facă pasul următor şi să fie recunoscut ca 
împărat aşa zisul „Hristos.” La aceasta îndeamnă „Reformatorii Naţionali” care depun eforturi pentru a obţine 
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ceea ce obţin, la aceasta îndeamnă cei care recunosc forţa aceea ce s-a făcut în transformarea acestei ţări într-o 
„Naţiuni Creştine.” Aceasta va fi realizat într-o manieră similară. Principiul va fi acceptat într-un anume fel, 
iar ei vor îmbrăţişa spiritismul. Când aceasta se va face, când calea este deschisă şi aşa zisul „Hristos” va fi 
recunoscut ca împărat, atunci va fi deschisă calea pentru Satana ca să vină ca Hristos, să-şi aşeze împărăţia 
lui aici şi să facă toate aceste minuni că să tragă lumea după el, iar atunci va răsuna strigătul – „Mărturii” vol. 
4 spune - „A venit Hristos! A venit Hristos!” 

Nu ne arată toate acestea că lucrarea Satanei prin spiritism, prin aceste semne şi minuni care amăgesc 
oamenii, are loc după facerea chipului, aşa după cum ne spune profeţia? 

„Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat putere să 
dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina 
icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna 
dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele 
fiarei, sau numărul numelui ei.” 

Puteţi vedea din nou că până la versetul 15, nici un verset nu se împlineşte în ordinea în care apare scris. 
„Atunci”, ar putea spune cineva, „pentru ce este redat în acest fel? Cum putem să ştim când vine?” „Mărturii” 
vol. 4 ne spune. La p. 443: „Ca să înţelegem cu ce se aseamănă icoana, şi cum va lua naştere, trebuie să 
studiem chiar caracteristicile fiarei - papalitatea.” 

Trebuie să învăţăm despre împlinirea profeţiei şi să fim capabili să observăm când se întâmplă, din 
cunoştinţa noastră despre fiara a cărei icoană aceasta este. Cu alte cuvinte, nu trebuie să obţinem cunoştinţa 
împlinirii profeţiei doar din profeţia însăşi, ci trebuie să observăm şi să învăţăm despre împlinirea profeţiei din 
raportul despre natura, lucrarea şi dispoziţia fiarei căreia aceasta îi este doar o icoană. Aşa că, pentru a vedea 
când se împlinesc aceste pasaje, trebuie să cunoaştem originalul, trebuie să cunoaştem fiara, şi cunoscându-o 
bine, atunci când va apărea vreuna dintre caracteristicile ei, vom şti că ele aparţin icoanei, pentru că ştim că 
ele aparţin şi originalului. Iar apoi, ştiind că este o trăsătură a icoanei ne putem feri de ea. 

Există o particularitate a acestei profeţii, pe care alte profeţii nu o au: există unele profeţii, cum ar fi 
profeţia din Daniel capitolul 7, despre succesiunea imperiilor Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma şi mai 
departe; oamenii puteau vedea împlinirea acestor profeţii în chiar evenimentul respectiv şi puteau să fie în 
siguranţă deplină când apărea evenimentul. Cu alte cuvinte, era sigur pentru oamenii care cunoşteau Scriptura 
să aştepte un alt imperiu care să urmeze Babilonului, şi să aştepte ca acel imperiu să fie Medo-Persia, şi să 
ştie când se împlineşte această profeţie văzând evenimentul respectiv? Da! Şi ei puteau să vadă şi profeţia 
împlinită şi evenimentul. Dar, reţineţi că avem în faţă această profeţie care vine la sfârşitul lumii şi în vârtejul 
de evenimente care aduc sfârşitul lumii, iar omul care aşteaptă să vadă această profeţie împlinită pentru a lua 
o poziţie, va fi prea târziu pentru el. 

De aceea aceasta este o profeţie pe care Dumnezeu vrea să o cunoaştem bine dinainte, ca să o vedem dintr-
o poziţie corectă, şi nu să fim în urmă atunci când se va împlini. Şi pentru aceasta, Domnul ne dă un tablou 
care a fost deja schiţat în istorie. El ne arată cursul evenimentelor care s-au desfăşurat, s-au împlinit în faţa 
ochilor oamenilor, într-un proces lent; şi studiind acest proces aşa cum s-a desfăşurat în mod lent, putem să 
cunoaştem în mod amănunţit principiile care au fost stabilite, dezvoltarea şi rezultatele lor. Iar Dumnezeu face 
aceasta pentru ca noi să putem cunoaşte atât de bine aceste lucruri în toate aspectele lor, încât atunci când se 
face prima sugestie a lor, să putem şti dinainte rezultatul la care vor duce, şi astfel să avem timp să primim 
avertizarea şi să nu fim luaţi prin surprindere. 

Din acest motiv Domnul nu vrea ca noi să aşteptăm împlinirea acestei profeţii privind doar la profeţia 
însăşi. Pentru că dacă aşteptăm aceasta, cele mai importante lucruri în împlinirea profeţiei vor fi acele lucruri 
de care depinde salvarea noastră chiar în momentul în care se împlineşte profeţia, iar dacă atunci suntem găsiţi 
de partea cea rea, dacă suntem în întârziere, suntem pierduţi. De aceea El face astfel încât să ne arate fiara în 
toată plinătatea ei, în toată lucrarea ei, pentru ca studiind toate aceste aspecte să putem fi în stare să 
descoperim icoana în orice fază şi pe orice faţă a ei. Prima sugestie a oricărui aspect al fiarei va fi suficient. 
Pentru că ştim ce înseamnă acel lucru, şi ştim că toate celelalte sunt acolo. Şi de aceea, pe cât de repede apare 
acel aspect, putem spune: „Acesta este chipul fiarei; chipul fiarei este în acest lucru, şi eu trebuie să mă feresc 
de orice legătură a lui sau cu el, începând de acum şi până la sfârşitul lumii.” Privind la dezvoltarea acelui 
aspect care apare, şi care ştiu că a fost la început şi spiritul şi principiul papalităţii, dacă îl văd şi îl evit la 
orice pas, sunt pe un teren sigur, iar dacă nu fac aceasta sunt pe un teren periculos. 

De aceea spiritul profetic ne spune că dacă vrem să cunoaştem icoana, trebuie să studiem originalul: fiara. 
Şi cei care privesc în acest fel, vor fi în stare să descopere răul în fiecare fază a lui, indiferent cum apare sau 
unde apare, chiar dacă ar fi cea mai slabă licărire a lui. Iar Dumnezeu vrea ca noi să cunoaştem atât de bine 



 174

originalul încât să putem descoperi icoana chiar dacă ar fi doar o licărire a ei. 
Fraţilor, acestea sunt lucruri pe care este important să le luăm în considerare şi să le cunoaştem, pentru ca 

să nu fim învinşi, să nu fim luaţi prin surprindere de nimic şi în nici un punct, ci întotdeauna să fim în avans în 
gândul şi în lumina Spiritului lui Dumnezeu. Aşa că repet mereu: prin natura lucrurilor şi în vârtejul rapid al 
acestor ultime zile în care toate aceste lucruri se succed atât de repede, pentru a fi în siguranţă trebuie să fim 
cu un pas în faţa desfăşurării efective a evenimentelor. Şi pentru a ne pregăti în acest sens, Dumnezeu a trasat 
aceste evenimente cu încetinitorul, în faţa ochilor noştri, în dovada istorică a fiarei. El le a trasat astfel ca să le 
putem studia în voie, şi studiind pe îndelete cum au decurs până la deplina dezvoltare şi apoi ruina despre care 
era scris dinainte, putem, iluminaţi de Spiritul lui Dumnezeu, să fim întotdeauna deasupra acestor lucruri care 
vin. Astfel că atunci când vor veni, indiferent cât de repede, noi vom fi fericiţi, pentru că vom şti dinainte ce 
înseamnă toate acestea. 

Aceasta este tot ce pot să spun despre această profeţie deosebită, sau despre acest pasaj deosebit. Am 
considerat că era necesar, datorită atâtor întrebări care s-au pus cu privire la ea, să atrag atenţia asupra ei 
înainte de a ne despărţi. 

Acum, haideţi să schiţăm ce urmează după aceasta în cartea Apocalipsei. Solia îngerului al treilea 
avertizează împotriva fiarei şi a icoanei ei, şi cu privire la pericolul de a bea vinul mâniei lui Dumnezeu. Apoi 
urmează venirea Mântuitorului pentru a secera recolta pământului, şi poporul lui Dumnezeu stând pe Muntele 
Sionului. Aceasta este o schiţă care ne arată mersul evenimentelor până la biruinţa finală. 

Apoi, capitolul 16 arată plăgile. Capitolul 17 se referă la Babilonul cel mare, mama. Capitolul 18 vorbeşte 
despre solia de avertizare; timpul de înviorare, ploaia târzie, luminarea pământului cu slava lui Dumnezeu, 
chemarea afară din Babilon pentru că este căzut şi a devenit un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui spirit 
necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte, „ca să nu fiţi loviţi cu plăgile ei, căci Dumnezeu şi-a 
adus aminte de nelegiuirile ei.” Iar apoi cuvântul descrie desfăşurarea efectivă a judecăţii lui Dumnezeu asupra 
Babilonului celui mare, până la ruina lui totală şi dispariţia lui. 

Apoi, capitolul 19, după cum vă amintiţi, descrie acel cântec, acel glas puternic de gloată multă, în cer, 
care zice: „A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea! Pentru că judecăţile 
Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe desfrânata cea mare, şi a răzbunat sângele robilor Săi, din mâna 
ei. Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ şi s-au închinat lui 
Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: Amin, Aleluia! Şi din scaunul de domnie a ieşit un 
glas, care zicea: Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari! Şi am 
auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: 
Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm şi să ne 
veselim, şi să-i dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit, şi i s-a dat să se îmbrace cu in 
subţire strălucitor şi curat. - (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) Apoi mi-a zis: scrie: ferice de 
cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului! Apoi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” Iar 
următorul lucru pe care îl vede Ioan este cerul deschis şi pe un cal alb venind Hristos, distrugerea popoarelor 
pământului, fiara şi icoana ei sunt aruncate împreună în iazul de foc, iar restul sunt ucişi. 

Capitolul 20 relatează legarea Satanei şi învierea celor neprihăniţi. Apoi, după încheierea celor o mie de ani 
vine învierea celor necredincioşi, judecata şi distrugerea lor. Capitolul 21 anunţă apariţia pământului celui nou 
şi a cetăţii sfinte coborând pe el. Iar capitolul 22 - „Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de 
domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui 
va fi pe frunţile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă de lampă, nici de lumina soarelui, 
pentru că Domnul, Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.” 

După cum vedeţi, fraţilor, după solia din Apocalipsa 14, după solia îngerului al treilea, după ce este făcut 
chipul fiarei, restul cărţii Apocalipsei este o poveste simplă, scrisă pe cât se poate de exact. De la timpul când 
este făcut chipul fiarei şi solia îngerului al treilea este vestită cu putere aşa cum citim, aşa cum va fi vestită 
după această Conferinţă; după ce vestim această solie, restul cărţii Apocalipsei este o poveste simplă pentru 
noi. Nu vedeţi aceasta? (Audienţa: „Da domnule!”) Un eveniment vine după altul, toate sunt în legătură 
directă, şi fiind chiar în faţa noastră; restul cărţii este ceea ce am spus şi voi ştiţi aceasta destul de bine. 

Iată un text pe care avem nevoie să-l citim acum, şi pe care îl veţi recunoaşte. „Mărturii” vol. 1, p. 186. 
Vorbeşte despre solia către Laodiceea: „Este destinată să trezească poporul lui Dumnezeu, să le descopere 
apostaziile lor, şi să-i conducă la pocăinţă zeloasă ca să poată fi favorizaţi cu prezenţa lui Isus, şi să fie 
pregătiţi pentru marea strigare a îngerului al treilea. Pe măsură ce solia atinge inima, o conduce la o adâncă 
umilinţă înaintea lui Dumnezeu. Îngeri au fost trimişi în orice direcţie ca să pregătească inimile 
necredincioaselor pentru adevăr. Cauza lui Dumnezeu începea să se ridice, şi poporul Său îşi cunoştea 
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poziţia.” 
Aceasta este poziţia noastră. El spune „Scoală-te!”, nu-i aşa? (Audienţa: „Da domnule!”) El ne-a condus la 

solia care ne spune „Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine.” A sosit acum timpul să ne ridicăm. Ne 
ridicăm; pentru că El ne-a spus să ne ridicăm, şi El este cel ce a spus aşa. Ne ridicăm; pentru că nu trebuie să 
uităm că atunci când rosteşte El cuvântul, iar noi cedăm în faţa Lui, atunci cuvântul se împlineşte. El spune 
„Scoală-te.” Noi spunem: „Doamne, aşa este cum spui Tu!”, şi apoi suntem în picioare. Cuvântul Său ne 
ridică. El spune „Luminează-te.” Noi spunem „Doamne, aşa este cum spui Tu.” Şi aşa este. La început, când 
întunericul acoperea pământul, El a spus „Să fie lumină!”, şi a fost lumină. Acum El spune, „Scoală-te”: 
cuvântul, când rămânem în El, ne ridică. El spune, „Luminează-te.” Iar cuvântul, când ne supunem Lui, ne 
face să luminăm. Cuvântul Lui care spune astăzi „Luminează-te” are la fel de multă lumină în el ca şi 
cuvântul care a zis la început „Să fie lumină.” Acest cuvânt are lumina în el, şi când noi ne supunem acestui 
cuvânt, El va vedea că strălucim. 

Dar în mod deosebit am vrut să vă reţin atenţia asupra promisiunii că îngerii au fost trimişi să pregătească 
inimile necredincioase pentru adevăr. Acum, îngerii lui Dumnezeu au pornit, nu-i aşa? Ei sunt trimişi. Ce veţi 
face voi? 

Când vom pleca de la această sesiune, dependenţi de puterea lui Dumnezeu, şi vom pleca cu puterea lui 
Dumnezeu, în prezenţa Lui, cu slava Lui, după plăcerea Lui, atunci, El trimiţând îngerii înainte şi apoi 
trimiţându-ne şi pe noi, El ne trimite ca să întâlnim acele inimi pe care îngerii deja le-au pregătit. 

Aşa că fraţilor, nu mai avem nimic de făcut cu ideea de „a trezi interesul.” Nu realizaţi? Nu mai trebuie să 
trezim interesul şi să facem mari expuneri pentru a stârni interesul. Interesul este trezit. Dumnezeu vrea să 
mergem acolo unde este interes. Să mergem unde este interes, şi nu să trezim interesul. Am face bine să 
mergem în întâmpinarea interesului; aceasta cere Domnul de la noi. 

Când El ne trimite, noi trebuie să mergem cu această făgăduinţă; ea este în faţa noastră; şi vom merge să 
întâlnim lucrarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi în orice parte, în orice direcţie. În această situaţie 
suntem. Nu a fost la fel şi în zilele apostolilor? Un motiv pentru care aş fi dorit să mai avem încă şase 
săptămâni în care să studiem împreună era dorinţa de a studia cartea Faptelor. În această carte putem vedea 
cum lucrează Dumnezeu când o face în felul Său; dar puteţi studia şi voi înşivă cartea Faptelor. Aceasta este 
acum manualul nostru de studiu. Acesta este felul în care a lucrat Dumnezeu când a revărsat ploaia timpurie, 
şi este pentru noi o lecţie din care ne facem o idee despre felul în care va lucra El în timpul ploii târzii. Iată un 
exemplu din acel timp. Fapte 16:4 şi mai departe: „Pe când trecea prin cetăţi, învăţa pe fraţi să păzească 
hotărârile apostolilor şi prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credinţă, şi sporeau la număr din zi 
în zi. Fiindcă au fost opriţi de Spiritul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia...” 

Au fost opriţi de Spiritul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia! Şi aceasta în timpul în care Domnul i-a 
trimis să predice Evanghelia la orice făptură! „Au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se 
pregăteau să intre în Bitinia; dar Spiritul lui Isus nu le-a dat voie.” 

Aceştia erau oameni care ştiau ce înseamnă călăuzirea Spiritului lui Dumnezeu. Iar noi trebuie de 
asemenea să o cunoaştem. (Audienţa: „Amin!”) Aceasta este însemnătatea mărturiilor şi a lecţiilor de la 
această sesiune. Dacă nu eşti pregătit să cunoşti conducerea Spiritului lui Dumnezeu, nu pleca de aici până 
când nu o vei cunoaşte. 

Ei nu au putut predica Evanghelia în Asia, şi nu li s-a permis să meargă în Bitinia, iar tot ce puteau să facă 
era să meargă cât de departe puteau merge în singura direcţie care era deschisă, şi astfel au ajuns la Troa; aici 
era capătul. Ei nu puteau merge înapoi să mai predice, în partea dreaptă erau opriţi să meargă, iar în partea 
stângă nu li se dădea voie, şi se aflau pe malul mării. Şi atunci? Atunci Domnul le-a spus ce să facă. 

„Au trecut atunci prin Misia, şi au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia 
sta în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: 'Treci în Macedonia şi ajută-ne!' După vedenia aceasta a lui 
Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim 
Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, şi a doua zi ne-am oprit la 
Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei, şi o colonie 
romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, 
unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă. 
Una din ele numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu, şi 
asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.” 

De ce a vrut Domnul ca ei să meargă în Macedonia? Ca să găsească interesul pe care îngerii Domnului 
deja îl treziseră. 

Cornelius, de asemenea îl căuta pe Dumnezeu. Lui i s-a arătat un înger care i-a spus să trimită după Petru 
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care urma să-i spună cuvinte menite să îl conducă la mântuire. Petru a răspuns chemării, dar aceasta era doar 
ca să întâlnească interesul care deja era trezit. Filip, la fel, a fost trimis să alerge ca să-l ajungă pe famenul 
etiopian şi să întâlnească interesul care deja era trezit în mintea şi în inima acestuia. 

Atât este destul asupra acestui punct. Puteţi vedea din aceste exemple că această carte a Faptelor, de acum 
înainte este manualul nostru în lucrarea lui Dumnezeu, care ne învaţă cum va duce El lucrarea şi ce loc vrea El 
ca noi să ocupăm în această lucrare. Şi ţineţi minte fraţilor, că ceea ce spune El este întotdeauna aşa. 

Să deschidem la Isaia şi să citim un pasaj referitor la ce vrea Domnul ca noi să facem şi la ce are El pentru 
noi. Vă aduceţi aminte că am vorbit despre capitolul 60 din Isaia. Vom citi acum ultimele versete: „Nu vor 
mai fi decât oameni neprihăniţi în poporul tău: ei vor stăpâni ţara pe vecie, ca o odraslă sădită de Mine, 
lucrarea mâinilor Mele, ca să slujească spre slava Mea. Cel mai mic se va face o mie, şi cel mai neînsemnat un 
neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor.” 

Apoi capitolul 61: „Spiritul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti 
bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi 
prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului 
nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi.” 

Acum ultimele două versete ale acestui capitol şi capitolul 62 în continuare: „Mă bucur în Domnul, şi 
sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu 
mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, şi ca o mireasă împodobită cu sculele 
ei. Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui, şi după cum o grădină face să încolţească 
semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor.” 
Aceasta este pe cale să facă Dumnezeu acum. 

„De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului, nu mă voi odihni.”(KJV) Ce spuneţi? Vă 
e teamă să nu obosiţi, nu? „Oh, da, lucrez acum de o bucată bună de timp, şi cred că ar fi bine să merg acasă 
şi să mă odihnesc.” Mai bine stai unde eşti şi odihneşte-te. Stai aici şi lucrează în timp ce te odihneşti. 

„De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta 
mântuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie care se aprinde.” 

Fraţilor, vreau să vă spun că dacă veţi primi reforma sanitară şi o veţi trăi în conformitate cu gândul lui 
Dumnezeu, nu va trebui să vă odihniţi; veţi lucra în timp ce vă odihniţi, şi nu veţi avea nevoie de concediu. O 
ştiu din experienţă. Voi ştiţi la fel de bine ca mine că în ultimii trei ani am lucrat în permanenţă şi nu am avut 
vacanţă. Nu am avut nevoie de ea, nu am dorit-o. Am mers de la o întâlnire la alta, în instituţii şi în întâlniri de 
tabără, fără nici o odihnă, şi am crescut în greutate şi în tărie tot timpul. Şi voi merge de la această Conferinţă 
Generală, unde am lucrat în fiecare minut de dimineaţa devreme şi până la miezul nopţii uneori, la fel de vioi 
cum am fost şi la începutul Conferinţei; şi mă aştept să fiu aşa. Dar trebuie să învăţaţi să lucraţi pe baza 
alimentelor, în loc de a lucra pe seama propriilor organe vitale. Un om nu poate lucra fără încetare şi să 
lucreze pe baza vitalităţii lui; dar poate lucra pe baza alimentelor sale şi să o facă an după an. Trăiţi reforma 
sanitară aşa cum este şi va fi un nonsens să mai aveţi vacanţă. Astfel putem face aşa cum a spus El: „De 
dragostea Ierusalimului nu mă voi odihni.” Îndrăznesc să vă vorbesc în cadrul acestui subiect despre reforma 
sanitară, deoarece cred că sunt un om destul de potrivit să o fac. 

Ar putea spune cineva: „Dumneavoastră aveţi o digestie bună.” Nu! Eu am un stomac slab, şi îl am aşa de 
ani de zile şi trebuie să fiu grijuliu tot timpul cu stomacul meu ca să nu mi se deranjeze. Dar pentru aceasta 
este dată reforma sanitară, ca să înveţe omul cum să se îngrijească singur. 

Aşadar să rămânem lângă acest verset: „De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu 
voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie care se aprinde. 
Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta, şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou, pe care-l va 
hotărî gura Domnului. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna 
Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi Părăsită, şi nu-ţi vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi: 
'Plăcerea Mea este în ea' şi ţara ta o vor numi Beula: 'Măritată'; căci Domnul Îşi pune plăcerea în tine, şi ţara 
ta se va mărita iarăşi. Cum se uneşte un tânăr cu o fecioară, aşa se vor uni fii tăi cu tine; şi cum se bucură 
mirele de mireasa lui, aşa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte 
străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi nici noapte! Voi care aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi 
de loc!” 

Atunci când lucrăm fără să ne odihnim şi nu-I dăm nici Lui odihnă, atunci va fi făcută o lucrare. 
„Şi nu-I daţi odihnă, până va aşeza din nou Ierusalimul, şi-l va face o laudă pe pământ. Domnul a jurat pe 

dreapta Lui şi pe braţul Lui cel puternic, zicând: ‚Nu voi mai da grâul tău hrană vrăjmaşilor tăi, şi fiii 
străinului nu vor mai bea vinul tău, pentru care tu te-ai ostenit. Ci cei ce vor strânge grâul, aceia îl vor mânca 
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şi vor lăuda pe Domnul, şi cei ce vor face vinul, aceia îl vor bea, în curţile locaşului Meu celui sfânt.’ Treceţi, 
treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste 
popoare! Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: Spuneţi fiicei Sionului (Aceasta este solia 
noastră): 'Iată Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El, şi lucrarea Lui merge înaintea Lui'. Ei vor fi numiţi 
'Popor sfânt, Răscumpăraţi ai Domnului'. Iar pe tine, te vor numi 'Cetate căutată şi nepărăsită'. Cine este 
acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, în haine strălucitoare, şi calcă mândru în plinătatea puterii 
Lui? - 'Eu sunt Cel care vorbesc în neprihănire şi am putere să izbăvesc'.” (KJV) 

Aceasta este venirea Domnului. Capitolele 63, 64 şi 65 din Isaia vorbesc despre cerul nou şi pământul nou, 
iar capitolul 66 declară că după cum acestea vor dăinui, aşa vom dăinui şi noi şi „în fiecare lună nouă şi în 
fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea - zice Domnul.” 

Nu vedeţi că Isaia, de la capitolul 60 la 66, este o paralelă a Apocalipsei de la capitolul 13 până la sfârşitul 
cărţii? Toate acestea Domnul le foloseşte ca să ne arate ce este gata să facă acum. 

Fraţilor, Biblia este plină de aşa ceva; Biblia este plină de aşa ceva. Să o credem; să Îl credem pe 
Dumnezeu, şi solia pe care El ne-o dă, şi puterea soliei pe care El o dă fiecăruia, şi nimeni să nu plece de la 
această Conferinţă fără toate acestea. 
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PREDICA NR. 24 
 
Vom începe cu acel pasaj pe care l-am studiat în seara trecută, din „Mărturii” vol. 4. Se află şi în „Marea 

Luptă” la p. 443: „Ca să înţelegem cu ce se aseamănă icoana, şi cum va lua naştere, trebuie să studiem chiar 
caracteristicile fiarei - papalitatea.” 

Şi avem nevoie chiar acum să studiem aceste caracteristici, la fel cum mereu avem această nevoie; pentru 
că încă nu s-au dezvoltat toate trăsăturile chipului fiarei. Chipul fiarei încă nu a apărut în faţa lumii cu toate 
trăsăturile fiarei şi în toate acţiunile ei. Fiecare pas care va urma şi tot ce va fi făcut de acum înainte, va 
determina să apară în mod succesiv trăsăturile icoanei, conturând din ce în ce mai mult asemănarea deplină, 
perfecta asemănare, în toate privinţele cu originalul. Acum este doar începutul; dar aşa după cum am văzut 
aici în lecţiile noastre, acest început care a fost declanşat este de aşa manieră încât nici o putere de pe pământ 
sau de altundeva nu îl mai poate opri. Îşi va urma drumul şi va dezvolta tot ce este în acest chip, în ciuda 
oricărui lucru care s-ar face pentru a-l împiedica. Îşi va continua dezvoltarea, chiar fără voie, şi de multe ori 
împotriva intenţiilor celor care l-au pornit. 

Priviţi doar cum a crescut acest chip în timpul nostru; cum a crescut chiar în faţa ochilor noştri. Acum 
câţiva ani, când a început pentru prima oară această lucrare reală, directă şi activă, s-a înfiinţat „Santinela 
Americană”; aceasta a fost acum opt ani, cred. Atunci a existat doar o singură organizaţie în ţară, care a fost 
înfiinţată pentru acest scop. În scurt timp, această organizaţie a adunat şi altele pe lângă ea, astfel că într-un 
an sau doi a mai strâns încă patru sau cinci organizaţii. Apoi mişcarea a depăşit conducerea şi realmente 
puterea organizaţiei originale. După aceea organizaţia iniţială a dispărut cu totul din minţile noastre, căpătând 
o nouă amprentă, şi anume această putere mărită care i-a fost dată, depăşindu-o pe cea a organizaţiei originale 
prin cele care i s-au alăturat. Împotriva acestei noi forme cu care aveam de-a face era îndreptată atunci 
opoziţia noastră. 

Acum, puterea mărită care i-a fost dată de aceste organizaţii adiţionale, a dus-o pe ea şi întreaga mişcare în 
acea poziţie în care organizaţia iniţială intenţiona să ajungă; astfel că acum nu mai avem de-a face cu aceste 
organizaţii. Nu mai avem treabă cu ele în mod special. Controversa noastră nu mai este împotriva lor sau a 
lucrării lor. Acum avem de a face cu guvernul Statelor Unite; iar aceste lucruri sunt, aş putea spune numai 
incidente, dar ele sunt mai puţin decât atât, pentru că guvernul va face paşi, şi va fi forţat să facă paşi care vor 
fi în mod clar împotriva intenţiilor, şi mai ales dincolo de puterea celor care fac ceea ce fac. Şi după cum 
lucrarea noastră la început a fost împotriva primei organizaţii, iar apoi împotriva organizaţiei mărite şi a 
lucrării pe care o făceau, acum toate aceste organizaţii sunt date la o parte, iar noi avem de-a face cu ceea ce 
au făcut ele. 

Aceasta este acum poziţia noastră. Aici suntem, şi fie că Uniunea Americană a Sabatului face un lucru sau 
altul, nu mai avem de luptat cu ea, pentru că vor fi făcuţi paşi, şi vor fi făcute lucruri pe care Uniunea 
Americană a Sabatului nu le-a intenţionat niciodată în mod inteligent şi conştient. Vor fi făcute lucruri 
împotriva dorinţelor şi dincolo de intenţia conştientă a acestei alianţe. Deoarece ei, chiar în cea mai radicală 
intenţie, nu au intenţionat niciodată altceva decât ca ei să poată conduce guvernul când pun mâna pe el; dar, 
iată, de fapt catolicii vor conduce guvernul după ce aceste organizaţii pun mâna pe el. Atunci ei vor fi 
dezorientaţi şi se vor vedea dezavantajaţi. Şi vor fi făcute lucruri fără ca ei să le poată împiedica, lucruri la 
care ei nu s-au gândit niciodată pe când erau orbiţi de zelul lor de a obţine puterea care nu le aparţinea; dar nu 
pot învinui pe nimeni decât pe ei. 

Acum, Congresul şi-a încheiat sesiunea. Dar acţiunea pe care a făcut-o Congresul este legată de guvern în 
mod iremediabil. Nu numai atât, dar a mai fost făcut încă un pas în direcţia aceasta chiar în ultimele zile ale 
sesiunii. Încă nu am aflat toate detaliile efectului acestui pas, dar cunosc faptele, care sunt următoarele: se ştie 
că balul inaugural care trebuia să fie ţinut cu ocazia sărbătoririi investirii lui Cleveland în funcţia de 
preşedinte, trebuia să aibă loc sâmbătă noaptea. Se aştepta desigur ca participanţii să danseze până după 
miezul nopţii. Era angajată Trupa Marinei - Trupa Naţională a Statelor Unite - ca să asigure muzica pentru 
bal, şi tot ei urmau să dea concerte în duminica următoare. Clericii din Washington au trimis Congresului o 
petiţie pe care a prezentat-o, desigur, senatorul Quay. Vă redau amănunte din înregistrarea dezbaterii ei. 

„Februarie 28, 1893. D-l Quay a prezentat astăzi în Senat o petiţie semnată de pastori ai multor biserici din 
Washington şi din altele, cu privire la concertul susţinut de Trupa Marinei ce va avea loc în clădirea Oficiului 
de Pensii, în Duminica următoare, ca o parte a ceremoniei inaugurale.” 

Nu ştiu cum a fost. Aceasta este petiţia: 
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CONCERTE DE DUMINICĂ ÎN CLĂDIREA 
OFICIULUI DE PENSII 

 
Domnul Quay: Vă cer permisiunea să citesc o petiţie semnată de şaizeci de clerici ai oraşului Washington. 
Vice preşedintele: Petiţia va fi citită dacă nu există nici o obiecţie. 
Secretarul Şef: Petiţia este după cum urmează: Preşedintelui Statelor Unite, Ministrului de Interne şi 

Senatului şi Camerei Reprezentanţilor în Congresul reunit: 
 

O petiţie 
 

Întrucât, este anunţat de către comitetul inaugural prin intermediul ziarelor locale că vor fi ţinute, ca o 
parte a ceremoniilor inaugurale, trei concerte ale Trupei Marinei în clădirea Oficiului de Pensii, Duminică, 5 
martie, şi, 

Întrucât Congresul Statelor Unite, din respect pentru sentimentul creştinesc al naţiunii exprimat în mod clar 
şi sigur de către presa religioasă, de amvoane şi de petiţii, a hotărât închiderea porţilor Expoziţiei Columbiene 
în zilele de Duminică. 

De aceea, considerând că a permite desfăşurarea unor astfel de concerte în ziua de duminică, susţinute de o 
trupă de muzicanţi aflată în legătură cu unul din marile departamente ale guvernului, într-o clădire 
guvernamentală care este ocupată de un alt mare departament, şi ca o parte a ceremoniilor legate de investirea 
Preşedintelui acestei mari naţiuni creştine, prin şi cu aprobarea conducătorilor ei aleşi, va fi un păcat naţional; 
considerând de asemenea că o astfel de desacralizare ca cea propusă este fără precedent, rezultatul va fi un rău 
incalculabil, şi aceasta va fi folosită ca o autoritate şi ca un exemplu pentru completa secularizare a duminicii: 

Vă rugăm în mod foarte serios să se dea ordine prin care să se interzică folosirea unei clădiri 
guvernamentale pentru un astfel de scop în această zi. 

Semnată de W.R. Graham, pastor al Congresului Bisericii Metodiste; W. Sherman Phillips pastor al 
Bisericii Metodiste „Muntele Tabor”, şi mulţi alţii.” 

După cum vedeţi, Senatul a adoptat o hotărâre, drept răspuns la această petiţie, supunându-se cererilor ei, 
astfel că au apelat la Ministrul de Interne pentru a-l informa. Am văzut într-un articol ulterior, care prezenta 
rezultatul petiţiei, declaraţia prin care Ministrul de Interne a ordonat ca Trupa Marinei să nu cânte duminica, 
iar Preşedintele Cleveland a arătat că aceeaşi era şi dorinţa lui. De aceea când a bătut miezul nopţii, sâmbătă 
noaptea, muzica s-a oprit brusc, luminile electrice puternice şi strălucitoare s-au stins şi toată lumea a încetat 
să danseze. 

Motivul pentru care v-am reţinut atenţia cu această relatare, este de a vedea că guvernul, Senatul Statelor 
Unite, cel puţin, a făcut încă un pas în susţinerea duminicii, adoptând această hotărâre; şi acum se află în 
această poziţie. 

Acum, încă un caz: acel caz care s-a dezbătut la Curtea Judecătorului Tuley din Chicago, prin care 
Companiile Steamboat au chemat în faţa instanţei pe comisionarii Târgului Internaţional pentru că au închis 
parcul Jackson pentru excursioniştii care vizitau expoziţia Steamboat în zilele de duminică. Dar acţiunea lor a 
dat greş, şi judecătorul Tuley a decis că guvernul Statelor Unite avea singura autoritate asupra Parcului pentru 
scopuri expoziţionale, şi întrucât acesta a declarat că duminica trebuie să fie respectată acolo, Statul Illinois şi 
oraşul Chicago au rămas fără cuvânt în această problemă. 

Astfel, după cum vedeţi, la tot ce atinge această problemă, la tot ce apare, i se dă ca sprijin ceea ce s-a 
făcut. Acum, dacă nu va fi convocată nici o extra sesiune a Congresului, care încă nu a fost şi fără îndoială nu 
va fi convocată, întrucât Preşedintele nu şi-a arătat intenţia să o facă, atunci această legislaţie va merge înainte 
fără nici o dezbatere sau intervenţie până când se va sfârşi cu Târgul Internaţional şi scopul pentru care s-a 
făcut acest act va fi împlinit. Astfel, avem guvernul Statelor Unite angajat şi trăind o istorie de mai bine de un 
an sub prezenta lege duminicală statutară. Şi astfel va fi creat un precedent care va fi o parte a experienţei 
guvernului, o parte a istoriei sale; şi pentru că oamenii care nu sunt oameni de stat - şi sunt foarte mulţi în 
zilele noastre, îndeosebi în Congres - sunt guvernaţi mai mult de ceea ce a fost făcut decât de ceea ce ar trebui 
să fie făcut, acesta va fi cel mai puternic argument şi cel mai întărit bastion pentru posteritate în favoarea 
duminicii ca zi sacră a guvernului Statelor Unite. 

Dar, după cum am spus mai devreme, dacă ar fi convocată o extra sesiune, şi un alt Congres ar revoca 
această lege Duminicală, aceasta nu va afecta principiul implicat în legislaţia Duminicală câtuşi de puţin; 
pentru că orice legislaţie ulterioară poate revoca orice lege care a trecut prin vreo legislatură anterioară, dar o 
astfel de acţiune nu pune în discuţie dreptul legislaţiei anterioare de a elabora ceea ce ei revocă. Atunci când o 
legislatură revocă un act al legislaturii anterioare, nu ia în discuţie dreptul legislaturii anterioare de a-l elabora, 
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ci doar politica lui. Dreptul de a elabora acel act este acelaşi, ca şi cum nu ar fi fost revocat. În consecinţă, 
dacă va fi convocată o extra sesiune, şi va fi revocat acest act de închidere; Duminica, guvernul va fi în acelaşi 
fel angajat şi luat ca dovadă pentru faptul că legislaţia Duminicală are dreptul să fie elaborată de guvern, aşa 
cum este acum. (Voce: „Poate că o vor revoca în domeniul constituţional.”) 

Dacă Congresul ar revoca-o în mod expres pe baza declaraţiei şi a motivului că a fost cu totul 
neconstituţională, aceasta va avea un efect foarte mic. Pentru că va fi pur şi simplu opinia unui Congres 
împotriva opiniei altuia, aşa cum adesea se întâmplă între marile partide. Chiar acum exact aceasta este 
situaţia a două mari partide asupra chestiunii taxelor. Partidul democrat insistă că proiectul legii taxelor 
propus de republicani este neconstituţional. De aceea dacă legislaţia Duminicală nu va fi revocată în întregime 
pentru că este neconstituţională, orice Congres ulterior o va putea ridica din nou din cauză că Congresul a mai 
aprobat-o o dată. Se va stârni astfel o controversă neîncetată, şi atâta tot. 

Dar nimic din ce poate fi făcut nu poate şterge legislaţia în întregime, în principiul ei, şi dreptul guvernului 
de a o duce mai departe. Realitatea este că guvernul este în aşa fel prins în mâinile acestei ierarhii, încât nu 
poate fi eliberat niciodată. Se vor stârni controverse, şi de îndată ce catolicii vor începe să se avânte puţin 
înainte, şi să-şi arate puterea, aşa zişi protestanţi vor fi nemulţumiţi. Ne putem aştepta la aceasta oricând. Ne 
putem aştepta ca aceasta să vină din orice direcţie, şi aproape din orice sursă. Aceasta se va întâmpla cu 
siguranţă, şi de fapt deja se întâmplă. Când clădirile Târgului Internaţional au fost consacrate, catolicii, 
cardinalul Gibbons şi reprezentantul papei au primit mari onoruri; şi din această cauză o mulţime de aşa zişi 
protestanţi, predicatori, au rămas cu buzele umflate. Ei au spus că nu vor să mai aibă de a face cu problema 
Târgului Internaţional. Ei au declarat: „Dacă va fi ca să aibă catolicii întâietate, şi dacă ei vor primi onorurile, 
şi toate celelalte, atunci noi nu vrem să mai avem de a face cu Târgul Internaţional.” Dar catolicilor nu le pasă 
de aceasta. Ei au primit onorul, şi ei vor primi puterea, iar dacă „protestanţilor” nu le convine, nu au decât să 
stea de o parte. Şi stând de o parte, le vor da voie cu atât mai mult catolicilor să facă ceea ce voiau de la 
început să facă. Astfel, rezultatul problemei este că dacă ei stau de o parte dau catolicilor cu atât mai multă 
putere; dacă merg mai departe, va fi o recunoaştere a supremaţiei catolice. Astfel ei sunt prinşi robi, şi tot ce 
pot face este să fie conduşi de această putere după voia ei. Aceasta e tot ce pot face. 

Există un singur lucru pe care îl mai pot face. Ei pot scăpa din această cursă şi pot fi eliberaţi dacă vor. 
Dar singurul fel în care este posibilă această eliberare este prin a accepta solia îngerului al treilea. Altă cale nu 
există. Aceşti oameni, mulţi dintre ei, au fost conduşi în această cursă pentru că nu au văzut ce este în ea. Ei 
au fost aduşi aici prin influenţa predicatorilor cu poziţie înaltă, influenţă care a pătruns denominaţiunile fără a 
visa vreodată care era urmarea. Când ei se vor vedea prinşi într-un labirint fără ieşire în care cu cât merg mai 
departe, şi în orice parte se întorc se văd pierduţi; când văd aceasta şi când văd cât de neglijent au îngăduit să 
fie vânduţi, atunci vor putea fi eliberaţi fugind la Dumnezeu. De aceea Domnul Îşi ridică poporul deasupra 
lumii şi face ca biserica Sa să strălucească în aşa fel încât să nu poată fi ascunsă, iar când ei vor începe să 
caute eliberarea, vor vedea unde este eliberarea, pentru că prin solia îngerului al treilea Dumnezeu a pus 
eliberarea în faţa lumii, şi „o cetate aşezată pe un munte nu poate fi ascunsă.” 

Acum, dacă Dumnezeu ne ridică şi ne aşează pe munte, şi face ca lumina Sa să radieze în orice direcţie, 
oamenii o vor vedea din orice parte, iar când îşi vor da seama că sunt pierduţi acolo unde se află, vor fi 
bucuroşi să primească eliberare, indiferent de unde ar veni ea. Ei vor fi bucuroşi să vadă că Dumnezeu îi 
eliberează pe această cale şi vor dori mai mult să-L aibă pe Dumnezeu decât să fie cu papalitatea, chiar dacă 
vor trebui să vină la adventiştii de ziua a şaptea pentru a-L găsi. Şi o vor face. 

Altceva: acest Congres al bisericii, acest auxiliar al Târgul Internaţional care a fost consacrat, sau mai 
degrabă a fost inaugurat prin ceremonii de consacrare - arhiepiscopul Ireland a fost marele magnat şi orator - 
a fost deschis cu aprobarea şi binecuvântarea, şi bunăvoinţa bisericii catolice. La fel şi de această dată, 
datorită importanţei care li s-a dat catolicilor, aceiaşi predicatori protestanţi au fost siliţi să spună „dacă totul 
va fi condus de catolici, noi nu vom fi de faţă.” 

Acum, când se apropie Congresul Mondial al Religiilor, şi având loc toate acestea, ne putem aştepta - nu 
ştiu cum se va întâmpla, dar ne putem aştepta - să apară controverse ca rod al acestei recunoaşteri 
guvernamentale a religiei. Şi de acum înainte, prin orice se va întâmpla, putem aştepta doar dezvoltarea mai 
completă a chipului care este deja făcut. Tot ce putem aştepta acum este ca la fiecare pas şi în tot ce va fi 
făcut, să fie manifestate alte trăsături care vor completa mai desăvârşit chipul deplin, viu şi neschimbat al 
fiarei. 

Când se vor întâmpla toate acestea şi când vor începe să aibă loc şi să vină asupra acestei naţiuni tulburări, 
dezordine şi toate relele cauzate de acestea, atunci se vor face eforturi pentru a elibera guvernul din toate 
acestea. Se vor face eforturi pentru a salva guvernul şi a-l elibera din răul adus asupra lui prin toate acestea. 
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Vor avea loc persecuţii. Vor avea loc opresiuni din ce în ce mai mari şi ca urmare va avea loc o reacţiune; iar 
dacă această reacţiune va conduce la un act guvernamental prin care se va intenţiona să se întoarcă guvernul 
înapoi la principiile originale ale Declaraţiei şi Constituţiei, şi, după cum am arătat seara trecută, când se va 
întâmpla aceasta, va fi timpul ca fiecare să fie gata de plecare. Atunci va fi timpul ca fiecare să-şi sporească 
energia, să-şi adâncească consacrarea, să se ofere lucrării pe el şi tot ce are, cu toată puterea şi prioritatea. 
Pentru că atunci când se va reacţiona împotriva acestei reacţiuni, iar curentul rău se va întoarce, şi cu 
siguranţă se va întoarce în persecuţii şi opresiuni religioase, nimic nu-l va mai opri. 

În Europa aceasta se poate întâmpla de două ori. Voi citi un pasaj referitor la aceasta, din materiale care nu 
au fost publicate. Pasajul este cuprins într-o viziune dată în 1850 şi în alta dată în 1852; fratele Cornell deţine 
acest material şi ne-a dat permisiunea să îl copiem. El spune că fratele O. Hewitt era de faţă când au fost date 
viziunile, şi acesta confirmă că aceste copii sunt exacte. Despre acest subiect este scris: „Am văzut în Europa 
ca şi cum lucrurile se mişcau pentru împlinirea sfârşitului lor, apoi se părea că ele slăbesc în vigoarea lor o 
dată sau de două ori, astfel că inimile celor răi s-au simţit uşurate şi s-au împietrit, dar lucrarea lor nu a 
încetat (doar se părea a înceta), întrucât minţile împăraţilor şi ale conducătorilor erau concentrate spre a 
stăpâni unul asupra altuia, iar minţile oamenilor caută supremaţia.” 

Deci, după cum vedeţi, deşi se pare că evenimentele se încetinesc o dată sau de două ori, aceasta nu se 
întâmplă în realitate; doar se pare că ar fi aşa. Şi ni se spune că astfel inimile celor răi se vor simţi uşurate. 
Uşurate de ce? Ce împovărează inimile celor răi? Solia care le spune ce înseamnă strâmtorările prin care trec, 
după cum spune Domnul: „Pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul 
urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor 
întâmpla pe pământ.” Ei vor fi convinşi de Spiritul lui Dumnezeu că aceasta este realitatea, le va fi teamă că 
este adevărat, nu vor fi bucuroşi ci le va fi teamă. Iar apoi când strâmtorarea va slăbi, ei vor fi uşuraţi. Atunci 
vor spune: „Am ştiut că este o alarmă falsă.” Însă când evenimentele vor începe din nou să se desfăşoare şi 
solia va înainta vestind: „Se întâmplă ceea ce v-am spus, pregătiţi-vă să fiţi gata!”, atunci ei vor spune: „La fel 
aţi spus şi data trecută dar evenimentele s-au oprit şi au dat înapoi.” În acest fel se împietreşte inima: la fel 
cum s-a împietrit şi inima lui Faraon, la fel inimile celor răi vor fi uşurate şi apoi se vor împietri, iar când va 
veni sfârşitul, vor fi luaţi prin surprindere. 

Acum, referitor la ţara noastră: în 1888, când am fost la Senat, am fost audiat în faţa Comitetului 
Senatului. Când m-am întors, sora White m-a întrebat care era situaţia şi care era perspectiva. I-am spus ce-
mi spuseseră senatorii, cum că aceea fiind o sesiune scurtă, întrucât Congresul urma să-şi încheie mandatul pe 
4 martie, sesiunea fiind aproape de încheiere ei nu puteau să prelucreze legislaţia, chiar dacă ar fi fost 
introdusă. Ei nu vedeau nici o posibilitate ca aceasta să fie preluată de Senat, şi chiar dacă era preluată, nu era 
posibil să fie trecută şi analizată în ambele Camere, aşa cum trebuie să se facă. I-am spus care era situaţia. 
Răspunsul pe care mi l-a dat a fost: „Deci este mai aproape decât ne aşteptăm.” Gândul firesc era că dacă 
legea nu era adoptată atunci, acele lucruri pe care le aşteptam - necazuri, persecuţii, etc. - erau undeva 
departe, iar dacă ar fi fost adoptată atunci, abia în acel caz ar fi fost aproape să se întâmple cele aşteptate. 
Întrucât acesta era felul firesc de a privi lucrurile, desigur calea Domnului era cea dreaptă, iar a noastră era 
greşită, a Lui trebuia să fie opusă celei a noastre, iar ceea ce în mod firesc ne gândeam că era semnul că 
evenimentele sunt departe, era de fapt semnul că sunt mai aproape decât ne aşteptăm. 

Apoi ea mi-a spus că atunci când se vor întâmpla aceste lucruri, când vor lua guvernul în mâinile lor şi vor 
începe opresiunea dând pe faţă spiritul care este în ei, opresiunile şi persecuţiile care vor fi stârnite vor cauza o 
reacţie din partea oamenilor cu mintea limpede care detestă persecuţiile, şi va urma un timp de linişte, un scurt 
timp de uşurare şi pace aparentă. Iar apoi, când curentul se va întoarce înapoi după reacţiune, toate se vor 
precipita. Puteţi vedea că această situaţie este similară cu ceea ce a văzut în Europa, după cum este exprimat 
în acea mărturie din 1852. 

Din această cauză am spus seara trecută ca nici unul dintre noi să nu fie surprins sau înşelat de ceva ce se 
va face de acum înainte, cu pretenţia, sau de la care se aşteaptă să dărâme ceea ce s-a făcut până aici. Orice s-
ar întâmpla, nu uitaţi, când se va întâmpla, va fi doar o scurtă uşurare pe care Domnul ne-o va da, şi un timp 
în care să facem mai multă lucrare decât am făcut vreodată. Nu uitaţi că aceasta doar va deschide calea pentru 
ca să facem mai uşor ce avem de făcut. Astfel, oricine va adopta acest punct de vedere şi va acţiona ca atare, 
va intra în adunarea triumfală de pe Muntele Sionului atunci când lucrarea lui Dumnezeu se va sfârşi. 

Dar unii vor spune: „Voi mergeţi prea în faţă, prea mult insistaţi pe aceste lucruri!”, şi destul de mulţi o vor 
spune, iar noi trebuie să fim avertizaţi şi împotriva acestora care spun aşa. Iată o relatare a ceea ce se va 
spune (Mărturii nr.33, p. 243): „Când străjerul vede venind sabia şi sună din trâmbiţă cu un sunet clar, 
poporul repetă pretutindeni avertizarea, şi toţi au posibilitatea să se pregătească de luptă. Dar prea adesea 
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conducătorii ezită, părând a spune: 'Să nu ne grăbim prea tare. Poate că este o greşeală. Trebuie să avem grijă 
să nu dăm o alarmă falsă.' Această ezitare şi nesiguranţă a lor strigă: ‚Pace şi linişte.’” 

Înţelegeţi că cei care ezită şi cei care şovăiesc, prin purtarea lor spun „Pace şi linişte!”? Poate că nu o spun 
cu voce tare, dar o spun. De aceea citim în alte locuri, în lecţiile anterioare, că: „este nevoie de Calebi care vor 
spune: 'Acum este timpul de a acţiona!'.” 

Citesc mai departe: „Această ezitare şi nesiguranţă a lor strigă: 'Pace şi linişte. Nu vă agitaţi. Nu fiţi 
alarmaţi. Se face prea mult caz de această problemă a acestui amendament religios. Această agitaţie se va 
linişti'.” 

Vedeţi? Aceasta înseamnă că vor fi unii care vor spune aşa. Vă daţi seama că cei care vor spune aşa, şi vor 
lua această poziţie de ezitare, îndoială şi amânare, când vor vedea venind ceva ce pare că va dărâma tot ce a 
fost făcut, vor spune: „Iată, ce v-am spus noi. V-am spus cu mult înainte. Dar voi aţi continuat şi aţi agitat şi 
alarmat oamenii, iar acum totul s-a terminat, şi care este folosul lucrării voastre? Aţi dat o alarmă falsă. Aţi 
amăgit oamenii.” 

Dar nu este aşa! Atunci când va veni acel timp de linişte, chiar atunci, cei care stau în frica lui Dumnezeu, 
şi în sfatul lui Dumnezeu, vor vedea că este marea lor ocazie. (Voce: „Nu va fi acesta un răspuns la 
rugăciunea pentru a fi ţinute vânturile în frâu?”) Da, este! Iar când vine acest timp de linişte, în loc de a spune 
„Pace şi linişte!”, oricine stă în sfatul lui Dumnezeu să exclame: „Fiţi gata, repede.” Fiţi gata, căci curând 
curentul se va întoarce, şi atunci oricine va fi prins, va fi prins pentru totdeauna. Acesta este pericolul. 

Să citim ceva mai profund din „Marea Luptă”, p. 443: „Când biserica primară s-a corupt prin depărtarea 
de la simplitatea Evangheliei şi prin acceptarea riturilor şi obiceiurilor păgâne, ea a pierdut spiritul şi puterea 
lui Dumnezeu; iar pentru a stăpâni conştiinţa oamenilor ea a căutat sprijinul puterii seculare.” 

Reţineţi că aceasta a fost papalitatea; 
„Rezultatul a fost papalitatea, o biserică ce controla puterea statului, şi o folosea pentru a-şi atinge 

scopurile, în special pentru a pedepsi pe eretici. Pentru ca Statele Unite să formeze un chip al fiarei, puterea 
religioasă trebuie să controleze guvernul civil astfel ca autoritatea statului să fie de asemenea folosită de 
biserică pentru ca ea să-şi realizeze scopurile.” 

A văzut cineva, ceva de acest fel în Statele Unite? (Audienţa: „Da domnule!”) Credeţi că sunt oameni în 
această sală care au văzut ceva de acest fel în Statele Unite? (Audienţa: „Da domnule!”) Este cineva care nu a 
văzut? (Audienţa: „Nu!”) Indiferent ce părere are despre aceasta, sau cum o vede, este cineva în această sală 
sau în Statele Unite care nu a văzut aceasta? Întrebarea nu este ce părere are despre acest lucru, ci dacă este 
cineva care nu a văzut făcându-se acest lucru? (Audienţa: „Nu!”) Nu este nimeni care să nu fi văzut acest 
chip; toţi ştiu că este făcut, fie că recunosc sau nu că acesta este chipul fiarei. Este făcut. Toţi îl pot vedea. 
Dacă cineva va spune că nu este chipul fiarei, îi putem spune că oricum este ceva exact la fel cu chipul fiarei. 

Acum, altceva: unii au dorit să poată avea o declaraţie a Curţii Supreme a Statelor Unite prin care Curtea 
să arate ce înţelege prin această hotărâre sau să arate ce intenţionează să facă prin ea. Dar fraţilor, aşa ceva nu 
foloseşte la nimic. Dacă Curtea Supremă ar elabora o declaraţie expresă cum că nu vrea să facă din această 
naţiune o naţiune creştină, şi că nu intenţionează să stabilească aici o religie naţională, aceasta nu ar schimba 
deloc lucrurile. 

Problema nu este ce a intenţionat Curtea, ci ce face ea. Ce face contează. Şi ce face Curtea se va vedea, şi 
roadele vor fi culese, iar efectele acestei acţiuni vor fi suportate în pofida oricărui lucru pe care l-a intenţionat 
Curtea. Efectul nu are nimic de a face cu intenţia. Nu cred că cineva din Curte să fi intenţionat ceea ce este în 
ce a spus Curtea; deoarece Curtea nu ştie ce este în ceea ce a declarat, şi de aceea nu se poate ca ea să fi 
intenţionat aceasta. Curtea nu ştie ce se află în această declaraţie. Nici nu visează ce este în ea. 

A ştiut Congresul ce era în actul Duminical de închidere a Târgului Internaţional Duminica? Au ştiut ei ce 
era în acel act? (Audienţa: „Nu!”) Să presupunem că Congresul ar adopta o rezoluţie pentru naţiune, pentru 
poporul american, afirmând: „Noi nu intenţionăm prin acest act să punem guvernul Statelor Unite şi puterea 
guvernului în mâinile bisericilor.” Şi ar putea să o spună cu toată sinceritatea, nu credeţi? 

Întrebare: Episcopii din timpul lui Constantin au ştiut ce era în acea hotărâre de atunci? 
Răspuns: Nu! Ei nu au înţeles ce era în ea, aceasta e problema. 
Aşa că acum, dacă Congresul ar spune clar că nu intenţionează să dea guvernul în mâinile bisericilor, şi de 

aceea guvernul nu este în mâinile bisericilor, este corectă concluzia? Nu! Guvernul este în mâinile bisericilor, 
orice ar intenţiona Congresul. 

Problema este că ei nu ştiu ce este în această hotărâre, şi ei, chiar ei ştiu acum că există ceva în ea, ceva ce 
atunci nu ştiau că există. Un senator din statul Washington a spus fratelui Decker că dacă ar fi ştiut dinainte 
ce ştie acum, nu ar fi votat. Desigur. Şi membri ai Parlamentului au spus la fel. Aici este înşelătoria cea mare. 
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Satanei nu-i pasă, şi papalităţii nu-i pasă dacă ei au ştiut sau nu ce se ascunde în spatele hotărârilor, dacă ei 
au intenţionat sau nu să facă aceasta. Au făcut-o, şi roadele vor apărea, şi tot răul ascuns se va arăta, în 
pofida intenţiei Curţii, în pofida intenţiilor Congresului, în pofida a ceea ce Curtea şi Congresul ştiau. 

Nu trebuie să privim nici la Curte nici la Congres pentru interpretarea lucrurilor care se petrec. Trebuie să 
privim la cuvântul lui Dumnezeu şi la istoria papalităţii pentru interpretarea acestor date. Şi doar cei care 
privesc aici vor putea să vadă ce se ascunde în ceea ce se face. Cine nu cunoaşte istoria papalităţii, cine nu a 
studiat-o şi nu vede originea ei, dezvoltarea ei, şi logica fiecărui pas făcut până să ajungă la forma ei de 
papalitate, cel care nu urmăreşte aceasta, nu va fi pregătit să vadă ce se ascunde în aceste lucruri şi ce va 
rezulta din ele. 

De aceea Domnul ne-a îndreptat spre acestea ca sursă a cunoaşterii noastre. Daţi-mi voie să citesc din nou: 
„Pentru a învăţa cu ce se aseamănă chipul, şi cum va lua naştere.” Aşa cum am spus seara trecută, Dumnezeu 
ne-a dat semne prin care să ştim dinainte ce va fi chipul fiarei, pentru ca atunci când se arată să fim în stare să 
recunoaştem îndată că în el se ascunde papalitatea. 

De aceea ce intenţionează Curtea nu are nimic de a face cu problema. Şi dacă s-ar da ca garanţie un 
document al Curţii Supreme a Statelor Unite, semnat de fiecare judecător în exerciţiu, afirmând că ei nu 
intenţionează nimic de acest fel, aş spune pur şi simplu că aceasta nu are nimic de a face cu problema. 
Realitatea este aşa cum au declarat. Ei au spus: „Aceasta este o naţiune creştină!” şi au dovedit-o. Şi toate 
relele vor rezulta de aici în pofida a ceea ce ei au intenţionat sau au ştiut vreodată despre aceasta. 

Există aceste mărturii pe care le-am citit aici, şi le avem cu toţii în volumul „Mărturii Speciale”. În ele ni se 
spune că nu trebuie să căutăm să ne obţinem informaţiile de la cei dinafară; nu trebuie să cătăm sfatul lumii. 
Călăuzirea noastră trebuie să vină de sus, sfatul nostru trebuie să-l primim din cer. În R&H din 21 februarie, 
pe prima pagină este o declaraţie despre faptul că cei care stau în sfatul lui Dumnezeu vor avea înţelepciunea 
să detecteze mişcările Satanei şi să le evite. Fraţilor, Domnul ne-a înarmat în orice privinţă împotriva oricărui 
lucru pe care îl poate face Satana. El a deschis trei surse deosebite pentru absoluta cunoaştere a acestui lucru: 
Biblia, Mărturiile şi istoria papalităţii. Sunt trei surse pentru cunoaşterea chipului fiarei: este istoria, este 
Scriptura, şi este spiritul profeţiei care le explică pe ambele. Nu ne-a înarmat Dumnezeu până în dinţi? 

Haideţi să folosim documentele şi mijloacele pe care El ni le-a dat, prin care să fim înarmaţi pe deplin 
împotriva acestor amăgiri! De aceasta este nevoie. Se cere studiu, dar pentru ce este cineva predicator, dacă nu 
pentru a studia? Aş vrea să ştiu. Predicatorul nu are altceva de făcut decât să studieze; şi nimic altceva de 
făcut decât să lucreze. Să studieze şi să lucreze, să lucreze şi să studieze în permanenţă. Desigur că va fi o 
muncă mai grea decât cea pe care mulţi dintre noi am făcut-o, să studiezi toate aceste lucruri, şi să-ţi pui 
mintea la lucru cu toată puterea ta. Nu trebuie să vă fie teamă că veţi face congestie cerebrală; nu vă fie frică! 
Aş dori - nu vreau să mă limitez numai la predicatori, pentru că toţi trebuie să fie predicatori odată şi odată - 
dar aş dori ca fiecare adventist de ziua a şaptea să înceapă să studieze până când simte că îi pocneşte creierul. 
Îi va face bine. Să studieze până când simte că îi explodează creierul din cauza străduinţei. Ce spune Domnul? 
„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău” şi cu cât din mintea ta? 
(Audienţa: „Cu toată.”) Să primim acest cuvânt şi să facem aşa. Dumnezeu doreşte „toată mintea ta.” Toată 
mintea ta. Toată. Haideţi să i-o dăm! 

Voi citi mai departe despre cei care spun că totul se va linişti: Mărturii, nr.33, p. 243, 244: „Prea adesea 
conducătorii ezită, părând a spune: 'Să nu ne grăbim prea tare. Poate că este o greşeală. Trebuie să avem grijă 
să nu dăm o alarmă falsă.' Această ezitare şi nesiguranţă a lor strigă: 'Pace şi linişte. Nu vă agitaţi. Nu fiţi 
alarmaţi. Se face prea mult caz de această problemă a acestui amendament religios. Această agitaţie se va 
linişti.' Astfel ei neagă în realitate solia trimisă de Dumnezeu; iar avertizarea care era destinată să trezească 
bisericile nu îşi poate face lucrarea. Trâmbiţa străjerului nu dă un sunet sigur, iar oamenii nu se pregătesc 
pentru luptă. Să se ferească străjerul de aşa ceva, căci, dacă nu, prin ezitarea şi întârzierea lui suflete vor fi 
pierdute şi sângele lor va fi cerut din mâna lui.” 

Unii dintre fraţii predicatori şi o bună parte din popor au spus: „Eu nu cred că această lucrare legată de 
libertatea religioasă, această colaborare a bisericii împreună cu statul este chiar chipul fiarei; seamănă prea 
mult cu politica. Nu cred că este chiar chipul fiarei care va afecta biserica, Sabatul, ş.a.m.d.” Ei bine aceasta 
depinde de starea în care se află inima voastră. Depinde de ce reprezintă pentru voi ceea ce se întâmplă. Dacă 
reprezintă pentru voi doar un eveniment politic, atunci totul pentru voi este doar politică. Dacă libertatea 
religioasă lucrează într-adevăr pentru voi şi în voi, atunci aceasta este Evanghelia. Dacă Evanghelia este 
pentru voi doar o teorie, doar un formalism exterior, atunci totul pentru voi este politică: politica e tot ce 
cunoaşteţi. Dar dacă se întâmplă cu voi şi în voi adevărata eliberare a sufletului, adevărata libertate pe care o 
dă Hristos sufletului convertit, atunci este într-adevăr libertate religioasă, Evanghelia lui Hristos, şi nu 
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politică. Aceasta este diferenţa între politică şi Evanghelia lui Hristos. 
Aş vrea să ştiu cine este cel mai mare, cel mai ager, şi cel mai abil politician de pe pământ? (Audienţa: 

„Papa de la Roma.”) Sigur că da, papa. El a fost întotdeauna cel mai mare politician. Fiecare papă a fost 
politician, ştiţi bine. Dar el mărturiseşte Evanghelia. Există un mărturisitor al religiei pe o scară mai largă 
decât papa? Dar principiile papalităţii şi Evanghelia aşa cum este mărturisită de papalitate, sunt toate 
exterioare. Ele nu pot fi decât politică. Dar lăsaţi principiile Evangheliei pe care aceşti oameni le pun doar în 
exterior, şi pe care le privesc doar ca pe o teorie, ca pe un crez, lăsaţi aceste principii ale Evangheliei să atingă 
inima şi să-L aducă pe Isus Hristos în inimă, şi atunci veţi avea libertate religioasă cu adevărat. Dar atunci nu 
ar mai exista papi. 

Astfel că acei fraţi care au crezut că lucrarea libertăţii religioase seamănă prea mult cu politica, au nevoie 
să afle ce este cu adevărat libertatea religioasă, şi să primească libertatea religioasă pentru ei şi în inimile lor, 
şi atunci vor şti că ce am prezentat aici nu este politică; vor şti că este religie. Aceşti oameni nu au aflat ce este 
adevărata religie. Nu! Omul care găseşte libertatea religioasă care este în Isus Hristos, şi pe care i-o aduce 
Evanghelia, şi care separă de stat orice lucru religios, separă biserica şi statul, omul care are aceasta, ştie că 
nu este vorba de politică. Pentru că el cunoaşte calea cea dreaptă, şi va urma calea cea dreaptă, şi va merge pe 
această cale, fără a se lega de nimic din ce este pământeşte vrednic de consideraţie; iar în aceasta nu este nici o 
politică. Acesta este principiu! 

Aceasta este situaţia în care ne aflăm. Acestea sunt unele din lucrurile la care trebuie să ne gândim. Şi 
secretul tuturor lucrurilor, începutul şi sfârşitul tuturor, totul în toate, este doar Isus Hristos în om, nădejdea 
slavei. Acest secret explică totul, dă înţelegere fiecărui aspect şi este izvorul a tot. Hristos, Hristos şi El 
răstignit e tot ce are nevoie orice om, e tot ce putem avea, întrucât „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea lui 
Dumnezeu, şi voi sunteţi desăvârşiţi în El.” 

Acum, când ne vom despărţi, haideţi să mergem şi să ducem solia pe care ne-a dat-o Dumnezeu, în puterea 
pe care a dat-o împreună cu ea, să vestim Evanghelia veşnică oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi 
oricărui norod - şi nu uitaţi - să spunem 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,” solie care 
este urmată de cealaltă: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul 
mâniei curviei ei.” A făcut aceasta? A îmbătat toate neamurile? (Audienţa: „Da domnule!”) Apoi acelaşi glas 
tare să strige: „Dacă se închină cineva fiarei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul 
mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui... Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus... Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul.” 

Atunci, de ce vă jeliţi când moare vreunul din prietenii voştri? Dumnezeu a făgăduit o binecuvântare peste 
el. Să nu pierdeţi voi binecuvântarea prin necredinţă. „Binecuvântaţi sunt morţii care mor în Domnul de acum 
înainte.” (KJV) Apoi se confirmă un fapt: „Da, zice Spiritul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor 
îi urmează. Apoi m-am uitat şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap 
avea o cunună de aur; iar în mână o secere ascuţită. Şi un alt înger a ieşit din Templu, şi striga cu glas tare 
Celui ce şedea pe nor: 'Pune secera Ta şi seceră: pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este 
copt.' Atunci Cel ce şedea pe nor, Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat.” 

„Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în 
mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei.” Într-acolo ne îndreptăm. Călătoria 
noastră sfârşeşte exact acolo. 

Vedeţi că orice facem, orice subiect abordăm, orice cuvânt rostim, se referă la venirea Domnului. El vine! 
El vine! Nu vă bucuraţi? Da, Domnul Însuşi, vine! Şi noi Îl vom vedea aşa cum este. Nu cum era, ci cum este. 
Faţa lui strălucind ca soarele, veşmintele Lui albe ca lumina, vocea Lui ca vocea unei mari mulţimi, rostind 
pace şi bucurie veşnică asupra celor care Îl aşteaptă. Da, fraţilor, El vine, plin de slavă, El vine! Noi Îl vom 
vedea, Îl vom vedea. Da, ca în acel imn binecuvântat, care spune:  

„El vine, nu ca un copil născut în Betleem, 
El vine, nu neajutorat într-o iesle; 
El vine, nu ca să fie iarăşi tratat cu dispreţ; 
El vine, nu străin lipsit de adăpost. 
El vine, nu în Gheţimani spre a plânge, 
Vărsând în grădină sudoare de sânge; 
El vine, nu ca să moară iarăşi pe cruce, 
Cumpărând pentru cei răzvrătiţi o iertare; 
Oh nu, ci slava, nespusă mărire Îl înconjoară.” 
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Exact; vine înconjurat într-o strălucire de nespusă slavă. Câţi dintre îngerii sfinţi sunt cu El? (Audienţa: 
„Toţi.”) Toţi? (Audienţa: „Da domnule!”) Dar Îl vom recunoaşte pe El în mijlocul unei astfel de mulţimi în 
care fiecare străluceşte mai presus de strălucirea soarelui? Oh, fraţilor; El care ne însoţeşte tot timpul; El care 
este cu noi în suferinţe; El care este cu noi în întristare, El care ne scoate din necazuri; El care umblă cu noi 
de-a lungul întregii căi; El care ne salvează din păcatele noastre; El care ne face să Îl cunoaştem - ar putea să 
Îl eclipseze ceva în acea zi, să Îl ascundă de privirile noastre? (Audienţa: „Nu!”) Nu; dacă acea prezenţă 
binecuvântată ne leagă de El, când El este atât de departe, ar putea ceva să ne ţină departe de El când va veni 
atât de aproape? Nu; iar cei zece mii şi mii de mii de îngeri, nu vor fi acolo ca să ne ţină departe de El; ei nu 
au rolul de a-L înconjura ca un cordon de body-guarzi ce trebuie să ţină oamenii la distanţă. Oh, nu; ei vor fi 
acolo ca să ne ducă la El. (Audienţa: „Amin!”) Pentru asta sunt ei acolo, ca să ne ducă la El. Şi El Însuşi ne va 
lua la El, pentru că El spune că o va face. El spune aşa. Şi noi îl vom vedea personal, iar ochii noştri Îl vor 
privi pe Cel care este aproape, nu ca pe un străin. Nu, nu ca pe un străin. Ultimele cuvinte ale lui Pavel au 
fost: „O, Doamne, când Te voi îmbrăţişa? Când Te voi privi cu ochii mei, nu prin acest văl întunecos?” 
„Schiţe din viaţa lui Pavel”, p. 331. Nu putem spune şi noi la fel? (Audienţa: „Amin!”) 

Fraţilor, nu mai este mult. (Voci: „Nu mai este mult.”) Nu mai este mult până atunci. Atunci îi vom vedea 
pe toţi acolo. V-aţi gândit la ce spune Pavel atunci când ne mângâie pentru pierderea prietenilor noştri care au 
murit? Ei vor învia din nou. 1Tesaloniceni 4. Să citim: „Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei 
care au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi care nu au nădejde. ... Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu 
glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 
Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în 
văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna…” unii cu alţii? (Audienţa: „Cu Domnul.”) Pavel a început să spună 
fraţilor că îi vor întâlni pe prietenii lor care au murit, dar când ajunge să vorbească despre acel moment al 
întâlnirii, el nu-i mai vede pe aceşti prieteni. Care este motivul? Motivul este că în acea zi Domnul este totul în 
toţi. Sigur că da; noi ne vom bucura pentru că prietenii noştri vor fi acolo, dar, fraţilor, ne vom bucura mai 
mult pentru că Acel Prieten, în persoană, va fi acolo. El va avea întâietate faţă de toţi prietenii noştri, în acea 
zi. Vom fi atât de bucuroşi pentru că Acel Prieten va fi acolo, încât nu vom mai avea timp să-i căutăm pe 
ceilalţi. De aceea Pavel spune: „Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui 
Dumnezeu, va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom 
fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu 
Domnul.” 

Fraţilor, atunci nu va mai fi nici o mahramă între noi şi El. Vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum 
este El. Să ne bucurăm pentru aceasta! Să ne bucurăm! Spuneţi oamenilor că Domnul vine. Spuneţi-le să fie 
gata căci El vine. Spuneţi oamenilor aceste lucruri. Spuneţi că venirea Lui este aproape. Fiţi gata, pentru că El 
vine. Fiţi gata să-L întâlniţi, pentru că El vine. Fiţi gata să fiţi ca El, pentru că acea slavă din care ne-a dat 
acum doar o parte, ne va face în acea zi cu totul asemenea Lui. 

Unde este cartea de imnuri? Să cântăm imnul nr.1175: „În dimineaţa învierii.” Cred că putem să cântăm 
toţi împreună. 

 
„În dimineaţa învierii vom vedea pe Mântuitorul venind, 
Iar fiii lui Dumnezeu, vor cânta, în împărăţia Lui. 
 

Cor: Vom fi plini de slavă; vom fi plini de slavă 
Când trâmbiţa va despica albastrul cer; 
Da, cei morţi în Domnul vor fi plini de slavă, 
În dimineaţa învierii toţi vom străluci. 
 
Simţim slava venirii Lui; dacă pare să întârzie 
Ne mângâiem unii pe alţii cu cuvintele Sfintei Scripturi. 
 
Prin credinţă înţelegem că războiul curând se va sfârşi, 
Ne vom saluta curând, pe ţărmul fericit al Canaanului ceresc.” 
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