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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în
aceste zile grele biserica nu reﬂectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor ﬁ cernuți și încercați și deși cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site-ului
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala
speciﬁcă Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului.
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Editorial
Hristos și Cuvântul Lui sunt în perfectă armonie. Primiți și ascultați, sunt o cărare sigură pentru piciorul tuturor celor ce sunt gata să umble în lumină, întrucât Hristos este lumină. Dacă poporul lui Dumnezeu ar aprecia Cuvântul Lui, noi am avea un cer aici, pe pământ. Creș nii ar ﬁ nerăbdători, ﬂămânzi de a
cerceta Cuvântul. Ei ar căuta cu sârguință mp pentru a compara text cu text și pentru a medita asupra
Cuvântului. Ei ar ﬁ mai zeloși pentru lumina Cuvântului decât pentru ziarele de dimineață, reviste sau romane. Cea mai mare dorință a lor ar ﬁ să mănânce carnea și să bea sângele Fiului lui Dumnezeu. Iar drept
urmare, viața lor ar ﬁ conformă cu principiile și cu făgăduințele Cuvântului. Învățătura lui ar ﬁ pentru ei ca
frunzele pomului vieții. El ar ﬁ în ei ca un izvor de apă, țâșnind în viața veșnică. Valuri înviorătoare de har
ar reînviora și reînsuﬂeți suﬂetul lor, făcându-i să uite orice muncă și oboseală. Ei ar ﬁ întăriți și încurajați
de cuvintele inspirate.
Predicatorii ar ﬁ inspirați de credința divină. Rugăciunile lor s-ar caracteriza prin căldură, ﬁind pline
de asigurarea divină a adevărului. Oboseala ar ﬁ uitată în lumina strălucitoare a cerului. Adevărul ar ﬁ întrețesut în viața lor, iar principiile lui cereș ar ﬁ ca un râu proaspăt, curgător, sa sfăcând suﬂetul fără încetare.
Filozoﬁa Domnului este regula vieții creș nului. Întreaga ﬁință este pătrunsă de principiile dătătoare
de viață ale cerului. Nimicurile supărătoare, care consumă mpul atâtor oameni, se retrag în poziția lor
cuvenită, dinaintea unei evlavii biblice sănătoase și sﬁnțitoare.
Biblia și numai Biblia poate produce acest rezultat bun. Ea e înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu
și lucrează cu toată puterea în inima primitoare. O, ce înălțimi am putea a nge dacă ne-am conforma viața voinței lui Dumnezeu! Ceea ce ne trebuie, oriunde ne-am aﬂa, este puterea lui Dumnezeu. Frivolitatea
care împovărează biserica o face slabă și nepăsătoare. Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt caută și umblă cu dor după persoane care să ﬁe canale prin care să comunice lumii principiile divine ale adevărului.
S-ar putea să se ivească lumini ar ﬁciale, pre nzând că vin din cer, dar ele nu pot să strălucească așa ca
steaua sﬁnțitoare, steaua cu strălucire cerească, pentru a călăuzi picioarele peregrinului și străinului la
cetatea lui Dumnezeu. Lumini false vor lua locul celei adevărate și multe suﬂete vor ﬁ înșelate pentru o
vreme. Să ferească Dumnezeu ca lucrul acesta să se întâmple și cu noi! Adevărata lumină luminează și va
lumina suﬂetele la care ferestrele sunt deschise către cer.

Ellen White, Mărturii, vol. 8, pagina 193-194
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Demnitățile cerești la lucru pentru biserică
Hristos a avut misiunea de a‐i educa pe lucrătorii Săi. Misiunea lui Hristos, de la
tronul cerului, a fost să lucreze, să sufere și să moară pentru lume, pentru a putea fi salvată.
El i‐a trimis pe cei doisprezece, împuternicindu‐i, doi câte doi, apoi i‐a trimis pe cei
șaptezeci, să meargă înaintea Lui, oriunde va merge El. Ei vesteau Împărăția lui Dumnezeu
prin Iudea, iar El i‐a învățat că evlavia trebuie să fie răspândită. Hristos a desființat
deosebirea dintre semen și dușman, în ceea ce îi privește pe cei ce au nevoie de lumină și
adevăr, iar lucrătorii Săi trebuiau să privească lumea ca fiind câmpul lor de lucru. Niciun
membru al bisericii nu trebuie să fie dat la o parte. Viața trebuie să rămână în mintea lor
obligația de a lucra pentru Hristos, în conceperea și planificarea primei perioade a
convertirii, pentru a consacra întreaga viață unirii cu Hristos, pentru scopul pentru care El
ne‐a dat viața Sa. El avea să le fie model în dragostea pentru umanitatea căzută. Ei trebuie
să se iubească unul pe celălalt la fel cum Hristos i‐a iubit. Principiile acestei iubiri era
simbolul legăturii cu Hristos. „Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă
veți avea dragoste unii pentru alții.”
Ultima Sa rugăciune înălțată pentru biserica Sa, a fost ca ei să fie una cu Tatăl,
„pentru ca lumea să creadă că Tu M‐ai trimis.”
Am văzut venirea și creșterea egoismului în timp ce câmpurile misionare erau
lucrate, dar și atunci când nu erau lucrate. Ce înseamnă aceste locuri sărace lăsate nelucrate
și atât de puțin efort serios făcut pentru a pune lucrători în aceste câmpuri? Domnul Isus a
dat ultima Sa mărturie lui Ioan, în Apocalipsa: „Scrie lucrurile pe care le‐ai văzut, și lucrurile
care sunt, și lucrurile care trebuie să se întâmple.” Aici este dat mesaj după mesaj.
„Îngerului bisericii din Efes scrie‐i: «Iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în mâna
dreaptă și Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala
ta.»” „Îngerului bisericii din Pergam scrie‐i.” „Și îngerului bisericii din Sardes scrie‐i.” „Și
îngerului bisericii din Filadelfia scrie‐i.” „Și îngerului bisericii din Laodicea scrie‐i.”
În ultimul capitol din Apocalipsa, în aceste mesaje date bisericilor, Hristos nu i‐a oprit
pe urmașii Săi să continue să lucreze în mijlocul încercărilor, persecuțiilor, cu riscul vieții; ei
nu treabuiau să înceteze să fie lumini în mijlocul întunericului moral, pentru a îndepărta
întunericul dens de imoralitate și păcat. Ei trebuie să se unească în purtarea sarcinilor unii
altora. Voi sunteți lumina lumii. A fost prezentat înaintea lor că poporul Său trebuie să fie
unit în puterea dragostei, pentru a deveni o lumină în mijlocul întunericului moral. Ascultați
toți cei care sunteți Adventiști de Ziua a Șaptea, ascultați: „Cum Tu Tată ești în Mine, și Eu în
Tine, ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M‐ai trimis. Eu în ei și Tu în
Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M‐ai trimis, și că
i‐ai iubit, cum M‐ai iubit pe Mine.”
Domnul Isus a descris dificultățile pe care le vor întâlni. Chemând mințile lor să se
înalțe, El îi învită să privească marea confederație a răului pregătită împotriva lui Dumnezeu,
împotriva lui Hristos, împotriva tuturor celor care se unesc cu aceste puteri sfinte. Hristos le
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spune că vor lupta alături de toți copiii luminii, că agenții satanici își vor uni forțele pentru a
stinge lumina vieții lui Hristos din rândurile lor. Dar ei nu vor fi lăsați să lupte în propria lor
putere umană, pentru că oastea îngerească, ca slujitori ai lui Dumnezeu, va fi în această
luptă în care de asemenea vor fi și cele trei demnități eterne – Dumnezeu, Hristos și Duhul
Sfânt ‐ înarmându‐i cu o putere mai mare, care‐i va ajuta să avanseze, convingând lumea de
păcat.
Aceasta este lucrarea ta. Am lăsat cerul, bogățiile Mele, domnia Mea, cinstea Mea,
slava Mea, pentru a salva o lume de la moarte, dacă se vor prinde de puterea Mea, făcând
pace cu Mine și eu cu ei.
Marele spirit misionar al bisericii trebuie să fie trezit. Domnul Isus vine încă o dată să
vorbească cu Ioan, prezentându‐i lucrarea misionară ce trebuie făcută în lumea noastră. El
vede că mesajul, ultima solie de avertizare, nu este bine înțeles. Îngerul cu Evanghelia
veșnică nu a trezit oamenii pentru a‐i face să treacă la acțiune pentru a satisface dorința
iubirii infinite. El a venit personal la Ioan anunțându‐l că lucrarea misionară să fie făcută.
„Apoi mi‐a zis: «Să pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este
aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și
mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt
să se sfințească și mai departe. Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau
fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și
Sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți
în cetate! Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește
minciuna și trăiește în minciună! Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste
lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul strălucitor de
dimineață. Și Duhul și Mireasa zi ‚Vino!’ Și cine aude să zică ‚Vino!’ Și celui ce îi este sete să
vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!»”

Ellen White, Manuscrisul 130, 27 noiembrie 1901

„Dar ei nu vor fi lăsați să lupte în
propria lor putere umană, pentru
că oastea îngerească, ca slujitori ai
lui Dumnezeu, va fi în această luptă
în care de asemenea vor fi și cele
trei demnități eterne – Dumnezeu,
Hristos și Duhul Sfânt ‐ înarmându‐i
cu o putere mai mare, care‐i va
ajuta să avanseze, convingând
lumea de păcat.”
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Duhul Sfânt are o personalitate
Am fost instruită că nu ar trebui să intrăm în orice controversă asupra
reprezentărilor spiritiste care vin din fiecare colț. Mai mult decât atât, am să le spun celor ce
se ocupă de publicarea materialelor noastre, să nu publice în Review and Herald, Signs of
the Times, articole care să încerce să explice aceste sofisme. Suntem în pericol de fiecare
dată când discutăm sofismele vrăjmașului. Publicarea articolelor care se ocupă cu aceste
sofisme este o cursă pentru suflet. Lăsați aceste teorii și avertizați toată lumea să nu le
citească. Explicațiile voastre nu vor însemna nimic. Lăsați aceste teorii la o parte. Nu
încercați să arătați inconsistența sau falsitatea lor. Lăsați‐le deoparte.
Nu perpetuați răul aducând aceste teorii în predici sau în articolele publicate.
Domnul spune, lăsați‐le neexplicate. Prezentați adevărul simplu, clar și hotărât. Nu vă puteți
permite să studiați sau să combateți aceste teorii false. Prezentați adevărul, „Stă scris!”
Timpul petrecut cu aceste erori este un timp pierdut. Lucrările noastre nu sunt publicate cu
scopul de a trata aceste subiecte. Revistele noastre trebuie să fie umplute cu teme biblice,
pline de adevăr practic, scrise atât de simplu, încât chiar și copiii și oamenii de rând să le
poată înțelege.
Scriitorii citați în aceste articole au plăcerea de a‐și susține propriile păreri pe care să
le prezinte poporului nostru. Dar aceasta înseamnă semănarea neghinei. Pastorii noștri nu
trebuie să discute aceste subiecte ale științei spiritiste. Ei trebuie să țină strict adevărul
biblic, „Stă scris!” Ei trebuie să prezinte argumentele credinței noastre și niciodată să
reproducă ereziile seducătoare care vor apărea continuu. Acestor teorii nu ar trebui să li se
acorde timp de studiu. Vrăjmașul stă aproape de cei ce vestesc opiniile sale.
Fie ca adevărul biblic să fie prezentat în revistele noastre. Oferiți argumentele
credinței noastre. În cele mai vesele, pline de speranță, încurajatoare articole recomandăm
cercetarea liniștită a Scripturilor. Îndemnați poporul nostru să se familiarizeze cu Cuvântul
lui Dumnezeu. În studiul lor, elevii din școlile noastre ar trebui să memoreze porțiuni din
Scriptură. Va veni timpul când mulți vor fi lipsiți de Cuvântul scris. Dar dacă acest Cuvânt
este tipărit în memorie, nimeni nu ni‐l poate lua, si va fi un talisman care va combate cele
mai grave forme de eroare și rău.
Doctrine rele se vor înmulți prin publicarea de erori seducătoare. Punerea acestor
erori în discursuri se face prin introducerea în mintea multora, a gândurilor care nu ar fi
existat acolo dacă nu s‐ar fi introdus înainte astfel de erori. Tinerii să fie îndrumați să evite
astfel de publicații care se ocupă cu acest subiect. Nu printați niciun articol care se ocupă cu
acest subiect pentru că nu puteți intra în aceste lucruri, fără să pierdeți. Astfel, sămânța
semănată va răsări și va apărea neghina.
Ceea ce avem nevoie este adevărul, adevărul prezent. Lăsați adevărul să strălucească
în superioritatea sa nemăsurată, în toată demnitatea și superioritatea care distinge
adevărata religie. O cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu ne va întări pentru a rezista
răului. Susțineți crucea de pe Golgota. Acest lucru va mustra idolatria și filozofia păgână.
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Înălțați crucea de pe Calvar mai sus și mai sus. Fie ca toate faptele noastre, fiecare acțiune,
să înalțe principiile clare ale Evangheliei.
Adevărul biblic trebuie prezentat în articole scurte, făcute interesante. „Cercetați
Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică.” Uneori am crezut că textul este
redat ciudat, dar totul este clar acum. Gândește‐te la ce ai citit, în Scripturi socotiți că aveți
viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.
Suntem chemați să facem o lucrare sârguincioasă, pentru veșnicie. Doar pentru un
timp scurt va mai suporta Domnul răutatea care este în lume. O, cât de brusc va veni
sfârșitul, și va surprinde lumea în nedreptatea lor crescândă.
Trebuie să spun poporului nostru din Battle Creek: semințele necredinței au fost
semănate de unul față de care întotdeauna am avut un interes. M‐am rugat ca el să fie
schimbat în întregime și să devină un om nou în Hristos. Am văzut semințele pe care le‐a
semănat și în alte țări, iar inima lui este setată să facă aceste lucruri. Ajung scrisori la mine
care spun că lucrarea se face cu greutate din cauza influenței sale, iar pastorii lucrează cu
descurajare din cauza rapoartelor care circulă. Acest lucru mă obligă să depun toate
eforturile posibile pentru a‐l împiedica să ia sufletele sărmane captive.
Noaptea sunt instruită cu privire la problemele ce vor apărea, care vor trebui
întâmpinate mult mai hotărât, din cauza sanatoriului care a fost ridicat în Battle Creek. Aș
putea să tac și să las poporul nostru să fie expus la influențele conducătorilor din lucrarea
medicală? Nu! Cei care acceptă teoriile susținute de unii vor fi duși în rătăcire. Doctorul (n.tr.
Kellog) și asociații săi sunt afectați deja de idei spiritiste și dacă nu se vor schimba vor fi
influențați de puterea făcătoare de minuni despre care Dumnezeu a spus că se va vedea în
zilele din urmă. „Unii se vor lepăda de credință, dând atenție spiritelor seducătoare și
doctrinelor demonilor.” Cei care și‐au hrănit mintea cu teoriile din „Templul Viu” vor fi în
pericol.
În ultimii 50 de ani am primit informații cu privire la lucrurile cerești. Dar învățăturile
care mi‐au fost date sunt folosite de unii pentru a susține ideile din cartea „Templul Viu”,
care au menirea să inducă în eroare. Fie ca Domnul să mă învețe cum să întâmpin aceste
lucruri. Dacă este necesar, pot spune că această lucrare care vine de la Satana are menirea
de a face cuvintele pe care le mărturisesc de la Dumnezeu, o minciună.
Citim cu părere de rău articolul scris de Elder Tenney cu privire la problema
Sanctuarului. Vrăjmașul a obținut victoria asupra unui pastor. Dacă acest pastor ar fi rămas
departe de influențele înșelătoare ale lui Satana exercitate în prezent la Battle Creek, el ar
putea fi încă în picioare pe un teren bun.
Ne pare rău să vedem rezultatul adunării unui număr așa mare la Battle
Creek. Pastori care au fost credincioși adevărurilor care ne‐au făcut să fim ceea ce suntem ‐
Adventiști de ziua a Șaptea ‐ pastori care au mers la Battle Creek pentru a întări și a preda
adevărul, se întorc acum de la adevărurile Bibliei, acceptând idei greșite. Aceasta înseamnă
că următorul pas va fi o negare a unui Dumnezeu personal, trăgând în jos zidurile credinței
noastre descoperite în Scriptură. Doctrina Sanctuarului este baza credinței noastre.
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Avertismentul este dat în Cuvânt: „unii se vor lepăda de credință pentru ca să se
alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor." Părinți, țineți‐vă departe copiii
de Battle Creek. Unii dintre lucrătorii noștri misionari medicali devin influențați de
necredință. O erezie înșelătoare a pus stăpânire pe mintea și firea lor. Cine este responsabil
să dea tinerilor o educație care să lase o influență seducătoare în mintea lor? Un tată, scrie
că din cei doi copii ai săi, care au fost trimiși la Battle Creek, unul este acum un necredincios,
iar celălalt a renunțat la adevăr.
Scrisori ca acestea au sosit în ultima vreme. Mi‐a fost oferită această avertizare către
părinți: dacă copiii voștri sunt la Battle Creek, chemați‐i fără întârziere. Satana a venit cu
mare putere de a lucra, cu toate amăgirile nelegiuirii. Sentimentul predominant este că
mărturiile și avertizările date în ultima jumătate de secol nu sunt sigure pentru că pot fi
produsul unei minți umane și nu de origine divină. Același argument poate fi folosit în
dreptul cuvintelor și lucrării lui Hristos, prin urmare, întreaga religie creștină este ceva pe
care nu te poți baza.
După înălțarea Sa, Hristos a venit din cer, cu un mesaj foarte important pentru a‐l da
prin Ioan, bisericilor. Acest mesaj a fost scris într‐o carte, și a fost trimis la toate bisericile, ca
să țină seama de avertismentele trimise, crezând originea lor divină.
Cei care iau poziția pe care Dumnezeu o condamnă, pot aduna declarații din scrierile
mele, care le plac și sunt în acord cu judecata lor, în timp ce refuză în întregime mesajele
trimise pentru a le corecta greșelile. Aceasta este teoria care a apărut în rândul studenților
din Battle Creek.
Îi mulțumesc Domnului că singurul adevăr, și Dumnezeul cel viu, încă trăiește. Isus
Hristos a luat asupra Sa natura umană, pentru a face posibil pentru ființele umane, prin
credință, să fie părtași ai naturii divine și, astfel, să scape de stricăciunea care este în lume
prin pofte.
Sfârșitul este atât de aproape încât va veni pe neașteptate, ca un hoț noaptea, și
dacă nu vom veghea, vom fi găsiți nepregătiți, cu lămpile noastre goale, nepregătite pentru
a‐L întâmpina pe Mire.
Am fost instruită să scriu aceste cuvinte: „Intrați pe poarta cea strâmtă; Căci largă
este poarta și lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea; pentru că
strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Feriți‐vă
de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Îi
veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini?
Chiar și așa, orice pom bun face roade bune. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul
rău să facă roade bune. Orice pom care nu face roade bune, este tăiat și aruncat în foc. Așa
că după roadele lor îi veți cunoaște.”
„Nu orișicine‐Mi zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor; ci cel ce face
voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, nu
am proorocit noi în Numele Tău, și nu am scos noi draci în Numele Tău, și nu am făcut noi
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multe minuni în Numele Tău? Apoi le voi spune: niciodată nu v‐am cunoscut; depărtați‐vă
de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.”
Aici este testul care arată diferența dintre credinciosul autentic și cel necredincios.
Principiile lucrării de o viață arată caracterul.
„De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face, îl voi asemăna cu un om
înțelept, care și‐a construit casa pe stâncă; a venit ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat
vânturile și au bătut în casa aceea, și nu a căzut; pentru că a fost zidită pe stâncă. Și oricine
aude aceste cuvinte ale Mele, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și‐a
construit casa pe nisip; a venit ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în
casa aceea, și a căzut, și căderea ei a fost mare.”
În prima călătorie misionară a ucenicilor, Hristos le‐a dat aceste instrucțiuni: „La
intrarea voastră în casă, uraţi‐i de bine; şi dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să
vină peste ea; dar, dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va
primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau din cetatea aceea şi să
scuturaţi praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor
pentru ţinutul Sodomei şi Gomorei, decât pentru cetatea aceea.”
Cei care refuză să țină seama de avertismentele trimise de Dumnezeu ar putea
spune: „este doar un om cel care ne mustră”. Ei pot decide să‐și urmeze calea lor păcătoasă,
amăgindu‐se că în mustrările trimise divinul este amestecat cu umanul. Aceștia pot declara
că nu se vor lăsa învățați, și că vor face ce vor. Așa au spus și iudeii în zilele lui Hristos. Aceia
care pretind a fi pioși, preoți și conducători, au spus despre Hristos: „Are drac”; prin urmare,
noi nu trebuie să luăm în seamă cuvintele Sale. El este doar un om.
„Atunci Isus a început să mustre cetățile în care a făcut cele mai multe din minunile
Lui, pentru că nu s‐au pocăit: Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaida! pentru că dacă
minunile care au fost făcute în tine, ar fi fost făcute în Tir și Sidon, s‐ar fi pocăit, cu sac și
cenușă. Dar vă spun că, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon la ziua judecății, decât pentru tine.
Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuinţa morţilor;
căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în
picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru
ţinutul Sodomei decât pentru tine.”
Horazin și Betsaida care au fost înălțate până la cer din punct de vedere al
privilegiilor, vor fi coborâte în locuința morților pentru că au avut o mare lumină, și au
refuzat‐o. A fost această mustrare dată de natura umană a lui Hristos? Dacă este așa, toți au
libertatea de a fi nepăsători față de avantajele pe care le‐au primit. Aceste cuvinte vin de pe
buzele lui Isus ca avertizări trimise din cer, pentru a mustra cu asprime indiferența și
hotărârea lor de a continua în păcat.
Cine ar îndrăzni să prezinte situația în așa fel încât să înlăture mustrarea din cauză că
Hristos a îmbrăcat divinitatea Sa cu umanitatea? Hristos a vorbit în natura umană. Divinul și
umanul s‐au unit. Cei care vor să‐L urmeze pe Hristos, vor avea mesaje de mustrare a
păcatului, de înălțare a dreptății, dar întotdeauna condamnând păcatul.
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Domnul Isus vrea ca nici unul să nu piară, prin urmare, El trimite avertismente și
mustrări. Dacă prin venirea în lume nu ar fi îmbrăcat divinitatea Sa cu umanitatea,
divinitatea ar fi stins viața păcătoșilor.
Care este testul adevăratei religii? Cunoașterea și practicarea voii lui Dumnezeu, în
concordanță cu cuvintele ce vin din gura Sa. Există un sanctuar, și în acel sanctuar este
chivotul, și în chivot sunt tablele de piatră, pe care este scrisă Legea rostită la Sinai. Aceste
table de piatră sunt în ceruri, și ele vor fi aduse în ziua aceea, atunci când va veni judecata, și
cărțile vor fi deschise, iar oamenii vor fi judecați potrivit cu lucrurile scrise în cărți. Ei vor fi
judecați de Legea scrisă de degetul lui Dumnezeu și dată lui Moise să fie pusă în chivot. Se
păstrează un registru cu faptele tuturor oamenilor, și fiecare își va primi sentința, fie că este
bun, fie că este rău.
Duhul Sfânt conduce întotdeauna la Cuvântul scris. Duhul Sfânt are o personalitate,
altfel nu ar fi putut depune mărturie pentru, și cu spiritul nostru, că suntem copii ai lui
Dumnezeu. Când acest martor este primit, vine cu propriile dovezi. În asemenea momente
credem și devenim siguri că suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce dovezi ale puterii adevărului
le putem oferi celor credincioși și necredincioși, când rostim cuvintele lui Ioan: „ Şi noi am
cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este
dragoste şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.”
Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar putea aduce mărturia duhului nostru și
cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. El este o persoană divină, altfel nu poate
cerceta tainele minții lui Dumnezeu. „În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile
omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui
Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.”

Ellen White, Manuscrisul 20, 7 februarie 1906

„Duhul Sfânt are o personalitate,
altfel nu ar putea aduce mărturia
duhului nostru și cu duhul nostru,
că suntem copii ai lui Dumnezeu. El
este o persoană divină, altfel nu
poate cerceta tainele minții lui
Dumnezeu.”
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Duhul Sfânt o persoană
„Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre
ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă
duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea
minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și
desăvârșită.”
Domnul spune lucrul acesta deoarece știe că este spre binele nostru. El va construi
un zid în jurul nostru, pentru a ne feri de păcat, astfel încât binecuvântarea și dragostea Lui
să fie în noi în măsură bogată. Acesta este motivul pentru care am făcut o școală aici.
Domnul ne‐a instruit că acesta este locul în care ar trebui să ne stabilim, și am avut toate
motivele să credem că suntem în locul potrivit. Am fost aduși împreună ca o școală, și
trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, care este o persoană la fel cum Dumnezeu Tatăl este o
persoană, merge printre noi, nevăzut de ochii oamenilor, iar Domnul este Ocrotitorul și
Ajutorul nostru. El aude fiecare cuvânt rostit și cunoaște fiecare gând.
„… trebuie să înțelegem că Duhul
Sfânt, care este o persoană la fel
cum Dumnezeu Tatăl este o
persoană …”

Nimeni nu va fi luat cu forța în Împărăția Cerurilor. Cei care nu doresc să intre vor
arăta lucrul acesta prin acțiunile lor. Pentru că vrem să intrăm în această împărăție am
înființat o școală, și i‐am chemat pe tineri aici. Dorim ca ei să fie educați și instruiți bine, să
poată învăța ce trebuie să facă, pentru a‐și menține intelectul curat. Privind lumea, vedem
cum nelegiuirea abundă. Foarte puțin și cerul va putea fi văzut. Dorim să aducem, pe cât de
mult posibil, atmosfera cerească în casele noastre, în biserică și în școală. Dorim ca Domnul
să nu vadă în noi perversitate, încăpățânare sau neascultare.
Dumnezeu a dat fiecăruia dintre noi talanți pe care să‐i folosim. Unora El le‐a dat
zece talanți, altora doi, iar altora unul, iar El așteaptă ca noi să folosim cu înțelepciune ceea
ce El ne‐a dat. Prin folosire, talanții pot fi îmbunătățiți, și astfel folosim mai mult din ceea ce
ni s‐a dat.
Trebuie să ne străduim mai mult să ne păstrăm mintea, sufletul și trupul în cea mai
bună condiție pentru slujba lui Dumnezeu. Când tânărul l‐a întrebat pe Domnul Hristos ce ar
trebui să facă ca să moștenească viața veșnică, El a spus: „Ce este scris în Lege? Cum citești
în ea?” Tânărul a spus: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți.”
„Bine ai răspuns” i‐a zis marele Învățător, „fă așa și vei trăi.”
Pentru că dorim să învățăm despre Dumnezeu și Legea Sa, am înființat o școală aici,
iar studenții trebuie să înțeleagă că trebuie să fim ascultători. Ei trebuie să se pună în
conformitate cu regulile și normele școlii. Atâta timp cât ei continuă să introducă în școală
practici nepermise, aceștia vor trebui să părăsească școala, pentru că nu am consimțit să ne
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angajăm în această cheltuială, nu am cheltuit sute de lire pentru a înființa o școală care să
transmită practici greșite.
Niciun copil nu ar trebui să creadă că, deoarece i s‐a permis un comportament
dominator acasă, el poate conduce și aici. Să presupunem că ar trebui să lăsăm elevii să
conducă lucrurile în felul lor, ce fel de școală am avea? Cum am putea să instruim bărbați și
femei să fie misionari? Fiecare elev care intră în această școală, trebuie să se supună
disciplinei. Cei care refuză să se supună regulilor, se pot întoarce la casele lor.
Dorim să‐i apropiem pe studenți de inimile noastre prin funii de dragoste și
bunătate, dar cu o disciplină strictă. Dragostea și bunătatea nu valorează nimic decât dacă
sunt unite cu disciplina despre care Dumnezeu ne‐a spus să o menținem. Facem apel la
fiecare student care are cunoaștere de Dumnezeu, să‐și exercite influența de partea
Domnului. Ne dorim să fim în armata Domnului. Vă dorim tuturor să stați sub steagul
însângerat al Prințului Emanuel, luptând bărbătește luptele Domnului. Dorim să fiți
îmbrăcați cu întreaga armură a neprihănirii. Vrem să câștigați toate lucrurile pentru care
Hristos a suferit și le‐a făcut posibile pentru voi.
Curtarea nu trebuie să aibă loc în școală. Nu pentru asta sunteți aici. Suntem aici să
ne pregătim pentru viața viitoare, unde Îl vom vedea pe Împărat în slava Sa, în cazul în care
vom avea acea viață care se măsoară cu viața lui Dumnezeu. Dacă nu trăim în armonie cu
Legea lui Dumnezeu aici, nu vom vedea niciodată fața Lui. Cei neascultători nu pot intra în
cetatea lui Dumnezeu. Cuvântul Inspirației declară, „Ferice de cei ce împlinesc poruncile Lui,
ca să aibă drept la pomul vieții, și să intre pe porți în cetate.”
Aș vrea să le spun tuturor astăzi: poți fi un lucrător cu Dumnezeu. Pe măsură ce
încercați să ajutați și să binecuvântați pe cei ce vin la școală, stați sub protecția lui
Dumnezeu. Dar cei care încurajează nesupunerea și viciul, stau sub dezaprobarea lui
Dumnezeu. El știe totul despre calea lor și va aranja lucrurile astfel încât, dacă nu sunt
convertiți, să nu stea prea mult la școală. Dar ne dorim foarte mult ca ei să fie convertiți. Ne
dorim ca școala aceasta să fie locul în care Dumnezeu să ofere răspunsuri rugăciunilor
noastre.
Avem nevoie să ne punem întrebarea: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?
Hristos și‐a dat propria viață pentru ca călcătorul Legii să nu sufere pedeapsa, iar ca
Răscumpărător al nostru, poate sta înaintea Tatălui cu mâinile străpunse ridicate, spunând:
„Pune păcatele lor peste Mine. Eu sunt răspunzător pentru ele. Eu voi purta fărădelegile lor.
Eu i‐am săpat pe mâinile Mele.” Păcătosul poate fi iertat dacă Îl acceptă pe Hristos ca
Mântuitor personal. Există o singură condiție, acceptarea hainei neprihănirii lui Hristos.
„Vă îndemn dar … pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o
jertfă vie.” „Voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe
Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Când acest lucru va fi
făcut, ne vom aștepta să vedem fiecare făgăduință a lui Dumnezeu împlinită. „Și să nu vă
potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți
deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.” Dacă umblăm pe urmele lui
Isus, vom fi un popor ascultător, pentru că vom ține ferestrele sufletului deschise spre cer.
Astfel, putem avea lumina, pacea și bucuria cerului.
„Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie … aceasta va fi din partea voastră o slujbă
duhovnicească.” Dumnezeu ne cere să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului.
Dacă cei din școală doresc să‐și îngăduie obiceiuri împotriva cărora am luptat în ultimii
treizeci de ani, le vom spune, „sunteți aici să învățați cum să renunțați la acele lucruri care
vă distrug vitalitatea, sau va trebui să părăsiți școala.” Domnul cerului notează fiecare act
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înșelător. Când copiii lui Israel au ajuns la Ai, au ieșit împotriva cetății cu încredere deplină în
propria putere. Dar raportul ne spune că au fugit dinaintea oamenilor din Ai. „De aceea
inimile oamenilor s‐au topit, și s‐au făcut ca apa.”
Iosua era într‐o suferință adâncă din cauza acestui necaz. A căzut cu fața la pământ și
a spus: „Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui?
Canaaniţii şi toţi locuitorii ţării vor afla; ne vor înconjura şi ne vor şterge numele de pe
pământ. Şi ce vei face Tu Numelui Tău cel mare? Domnul a zis lui Iosua: «Scoală‐te! Pentru
ce stai culcat astfel pe faţa ta? Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l‐am
dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le‐au furat şi au minţit şi le‐au ascuns printre
lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor: vor da dosul în faţa
vrăjmaşilor lor, căci sunt daţi spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciţi ce este
dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală‐te, sfinţeşte poporul. Spune‐le: Sfinţiţi‐vă
pentru mâine. Căci aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: În mijlocul tău este un lucru dat
spre nimicire, Israele; nu vei putea să ţii piept vrăjmaşilor tăi până nu veţi scoate lucrul dat
spre nimicire din mijlocul vostru.»”
Cei care sunt astăzi educați în această școală, trebuie să meargă să educe la rândul
lor pe alții. Ei trebuie să mănânce, să bea și să se îmbrace spre slava lui Dumnezeu. Ei ar
trebui să se întoarcă în casele lor dacă nu sunt dispuși să se conformeze. Profesorii să nu
gândească că fac un lucru bun elevilor lăsând lucrurile rele nemustrate. Va trebui să stăm
acolo unde Domnul nu va fi nevoit să ne spună: „Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciţi ce
este dat spre nimicire din mijlocul vostru.”
Ellen White, Manuscrisul 66, 13 aprilie 1899

Fiul, preexistent prin sine însuși
Fariseii s‐au simțit jigniți de cuvintele: „Adevărul vă va face liberi.” „Noi suntem
sămânța lui Avraam” au răspuns ei, „și nu am fost niciodată robii nimănui. Cum spui tu, veți
fi slobozi?” Isus a răspuns: „Adevărat, adevărat vă spun, că oricine trăieşte în păcat este rob
al păcatului. Şi robul nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă Fiul vă
face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.”
Pavel declară: „Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus,
care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr,
legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m‐a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. Căci – lucru
cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit
păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într‐o fire
asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu
după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.”
„Știu că sunteți sămânța lui Avraam”, a continuat Hristos, „Dar acum căutaţi să Mă
omorâţi pe Mine. Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. Dar acum căutaţi
să Mă omorâţi pe Mine, un om, care v‐am spus adevărul, pe care l‐am auzit de la
Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n‐a făcut.”
Hristos declară că legătura ereditară este înlocuită de legătura spirituală. Evreii au
fost într‐adevăr sămânța lui Avraam după trup, dar au manifestat un spirit foarte diferit de
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cel al neprihănitului Avraam. Prin necredința lor și prin respingerea persistentă a adevărului,
ei înșiși s‐au dezmoștenit. Avraam a ascultat de Dumnezeu, iar aceasta i‐a fost socotită ca
neprihănire. Prin faptele lor, evreii au arătat că nu au o legătură reală cu Avraam.
Într‐o ocazie, când Domnul Hristos a fost informat că mama și frații Lui erau afară,
dorind să vorbească cu El, a privit la bărbații și femeile care flămânzeau după cuvintele Lui,
și întinzând mâinile spre ei, a spus: „Iată mama Mea și frații Mei! Căci oricine face voia
Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră și mamă.” Prețios, luminos adevăr,
rostit pentru a‐i mângâia pe toți credincioșii care pot fi încurajați știind cum îi privește
Domnul Hristos.
„Voi faceți faptele tatălui vostru”, le‐a spus Hristos iudeilor, iar ei au răspuns cu
dispreț, „Noi nu suntem născuți din curvie, avem un singur Tată, pe Dumnezeu.” „Dacă ar fi
Dumnezeu Tatăl vostru” a spus Hristos „M‐ați iubi, pentru că am ieșit și vin de la Dumnezeu;
n‐am venit de la Mine, ci El M‐a trimis. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu
puteţi asculta Cuvântul Meu.”
Cu credincioșie, mâna fără milă a lui Hristos a demascat omul care a declarat atât de
multe și a făcut atât de puțin. În spatele evlaviei lor arogante, zăcea o răutate înșelătoare,
principiu care le conducea viața. Ei nu au fost și nici nu ar fi putut să fie copii ai lui Avraam,
copii ai lui Dumnezeu. Prin faptele lor ei purtau dovada că sunt copiii vrăjmașului lui
Dumnezeu.
Hristos a văzut că a venit timpul să rupă de la liderii religioși acoperirea pretinsei
evlavii, și să arate că aceștia au fost doar niște morminte văruite. „Voi aveți ca tată pe
diavolul” a spus El clar, „și vreți să împliniți faptele tatălui vostru. El de la început a fost
ucigaş şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună,
vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Iar pe Mine, pentru că spun
adevărul, nu Mă credeţi. Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul,
pentru ce nu Mă credeţi? Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de
aceea n‐ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.” Iudeii I‐au răspuns: „Nu zicem noi
bine că eşti samaritean şi că ai drac?” „N‐am drac”, le‐a răspuns Isus; „ci Eu cinstesc pe Tatăl
Meu, dar voi nu Mă cinstiţi. Eu nu caut slava Mea; este Unul care o caută şi care judecă.”
„Cine dintre voi poate dovedi că am păcat?” Ochii tăioși plini de gelozie priveau spre
Hristos, încercând să găsească ceva prin care să poată fi condamnat. Dar nu au putut găsi
nimic. „Vine stăpânitorul lumii acesteia, și el nu are nimic în Mine.” Invidia, ambiția
lumească, mândria și egoismul nu au putut fi găsite în El. „Te știm cine ești” au strigat
spiritele rele, „Sfântul lui Dumnezeu.”
Stând în fața mulțimii, Hristos a spus cuvinte care, rostite despre oricine altcineva, ar
fi fost o blasfemie. „Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.”
„«Acum», I‐au zis iudeii, «vedem bine că ai drac; Avraam a murit, prorocii de asemenea au
murit, şi tu zici: ‘Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.’ Doar n‐ai
fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Şi decât prorocii, care de
asemenea au murit? Cine te crezi Tu că eşti?» Isus a răspuns: «Dacă Mă slăvesc Eu Însumi,
slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul
vostru, şi totuşi nu‐L cunoaşteţi. Eu Îl cunosc bine şi, dacă aş zice că nu‐L cunosc, aş fi şi Eu
un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui. Tatăl vostru Avraam a săltat de
bucurie că are să vadă ziua Mea; a văzut‐o şi s‐a bucurat.»”
Porunca dată lui Avraam să‐l junghie pe fiul său a fost testul cel mai sever, care ar fi
putut fi adus asupra lui. Dar, pregătindu‐se prin credință să asculte de Dumnezeu, în fața lui
a fost prezentată venirea Celui drept; Mielul junghiat de la întemeierea lumii pentru
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păcatele neamului omenesc. Înțelegând prin credință promisiunea, Hristos i s‐a descoperit.
Avraam L‐a văzut pe Mântuitorul întrupat, și s‐a bucurat.
„«N‐ai nici cincizeci de ani», I‐au zis iudeii, «şi ai văzut pe Avraam?!» Isus le‐a zis:
«Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.» La auzul
acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S‐a ascuns şi a ieşit din Templu,
trecând prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.”
„Înainte de Avraam sunt Eu.” Hristos este Fiul preexistent, prin Sine Însuși, al lui
Dumnezeu. Mesajul dat prin Moise copiilor lui Israel a fost, „Astfel să spui copiilor lui Israel,
Eu Sunt m‐a trimis la voi.” Profetul Mica scrie despre El, „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că
eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va
stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele
veşniciei.”
Prin Solomon, Hristos a declarat: „Domnul m‐a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui,
înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice
început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare
încărcate cu ape; am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile, când
nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Eu eram
meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat
înaintea Lui.”
Vorbind despre preexistența Sa, Domnul Hristos ne îndreaptă mintea înapoi, către
timpul veșniciei. El ne asigură că nu a existat niciodată un timp în care nu a fost în legătură
cu Dumnezeul cel veșnic. El, a cărui voce evreii o ascultau, a fost cu Dumnezeu ca Unul
crescut împreună cu El.
Cuvintele lui Hristos au fost rostite cu demnitate liniștită, asigurare și putere, care a
transmis convingere în inimile cărturarilor și fariseilor. Ei au simțit puterea mesajului trimis
din cer. Dumnezeu bătea la ușa inimii lor rugând să I se deschidă. Dar ei au refuzat să
asculte. Prin respingerea persistentă a avertismentelor și invitațiilor, au fost abandonați în
orbirea lor și în rezultatele ei. Satana lucra cu toată puterea, iar sub controlul său au
dezvoltat o încăpățânare care a adus ruina asupra lor.

„Vorbind despre preexistența Sa,
Domnul Hristos ne îndreaptă
mintea înapoi, către timpul
veșniciei. El ne asigură că nu a
existat niciodată un timp în care nu
a fost în legătură cu Dumnezeul cel
veșnic.”

„Hristos este Fiul preexistent, prin
Sine Însuși, al lui Dumnezeu.”

Ellen White, Signs of the Times, 29 august 1900
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Isus este din veșnicie
„La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la
început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n‐a fost făcut
fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n‐a
biruit‐o. Şi Cuvântul S‐a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit
slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”
Acest capitol conturează lucrarea și caracterul Domnului Hristos. Ca unul care înțelege
subiectul, Ioan atribuie toată puterea lui Hristos și vorbește despre măreția și maiestatea Lui. El
transmite mai departe razele divine ale adevărului prețios, ca lumina care vine de la soare. El
prezintă pe Domnul Hristos ca singurul Mijlocitor între Dumnezeu și omenire.
Doctrina întrupării Domnului Hristos în trup omenesc este un mister, „chiar taina ținută
ascunsă din veșnicii și în toate veacurile.” Aceasta este taina cea mare și profundă a evlaviei.
„Cuvântul S‐a făcut trup și a locuit printre noi.” Hristos a luat asupra Sa natura umană, o natură
inferioară naturii Sale cerești. Nimic altceva nu arată bunăvoința minunată a lui Dumnezeu, ca
aceasta. „El a iubit atât de mult lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu.” Ioan prezintă acest subiect
minunat cu o asemenea simplitate, astfel încât toți să înțeleagă ideile prezentate și să fie luminați.
Domnul Hristos nu doar ne‐a făcut să credem că a luat natura umană, El a luat‐o cu
adevărat. În realitate, El a avut natura umană. „Deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa
şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele.” El a fost fiul Mariei, sămânța lui David potrivit
descendenței umane. El S‐a declarat a fi om, chiar Omul Isus Hristos. „Acest om” scrie Pavel, „a fost
găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai
multă cinste decât casa însăşi.”
Dar, în timp ce Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre umanitatea Domnului Hristos, atunci
când a fost pe pământ, de asemenea, vorbește hotărât în ceea ce privește preexistența Sa. Cuvântul
a existat ca o ființă divină, ca Fiul veșnic al lui Dumnezeu, în unire și unitate cu Tatăl Său. Din veșnicie
a fost Mijlocitorul legământului, Cel în care toate națiunile de pe pământ, evrei și neamuri, dacă Îl
acceptau, urmau să fie binecuvântate. „Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.”
Înainte ca oamenii și îngerii să fie creați, Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.
Lumea a fost făcută prin El, „și fără El nimic nu a fost făcut.” Dacă Hristos a făcut toate
lucrurile, El a existat înaintea tuturor lucrurilor. Cuvintele rostite cu privire la acest lucru sunt atât de
hotărâte încât nimeni nu trebuie să rămână în îndoială. În primul rând Hristos a fost Dumnezeu, în
cel mai înalt sens. El a fost cu Dumnezeu din veșnicie, Dumnezeu peste toate, binecuvântat în vecii
vecilor.
În primul rând Hristos a fost Dumnezeu, în cel mai înalt sens. El a
fost cu Dumnezeu din veșnicie, Dumnezeu peste toate, binecuvântat

Domnul Isus Hristos,
în vecii vecilor.
Fiul divin al lui Dumnezeu, a
existat din veșnicie, o persoană
distinctă, dar una cu Tatăl. El a
fost slava covârșitoare a cerului. El a fost comandantul inteligențelor cerești, adorarea îngerilor Îi era
oferită ca un drept al Său. Aceasta nu a fost nicio jefuire a lui Dumnezeu. „Domnul m‐a făcut cea
dintâi dintre lucrările Lui. Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi
pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape, am fost născută
înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile,
nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a
tras o zare pe faţa adâncului.”
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Există lumină și slavă în adevărul că Hristos a fost una cu Tatăl, înainte de întemeierea lumii.
Aceasta este lumina care strălucește într‐un loc întunecat, făcându‐l splendid, original. Acest adevăr,
infinit de misterios în sine, explică alte adevăruri tainice și de altfel inexplicabile, în timp ce acesta
este pus în lumina, de care nu te poți apropia și pe care nu o poți cuprinde.
„Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în
veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” „Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi
peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a răsărit lumina.” Aici preexistența lui Hristos și
scopul venirii Sale în lumea noastră, sunt prezentate în fascicule de lumină vie de la tronul cel veșnic.
„Acum, strânge‐ţi rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel
este lovit cu nuiaua pe obraz! Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de
căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie
până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” „Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit”
declară Pavel, „care pentru iudei este o pricină de poticnire, iar pentru greci o nebunie, dar pentru
cei care sunt chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.”
Manifestarea lui Dumnezeu în trup este într‐adevăr un mister, și fără ajutorul Duhului Sfânt
nu putem spera să înțelegem acest subiect. Lecția de cea mai mare smerenie pe care omul trebuie să
o învețe este nimicnicia înțelepciunii omului, și nebunia de a încerca prin propriile eforturi, fără
ajutor, să‐L descopere pe Dumnezeu. El își poate exercita puterile mintale până la maxim, poate avea
ceea ce lumea numește o educație superioară, dar poate fi încă ignorant în ochii lui Dumnezeu.
Filozofii antici se lăudau cu înțelepciunea lor, dar cât valorează aceasta înaintea lui Dumnezeu?
Solomon a avut multe cunoștințe, dar înțelepciunea lui a fost o nebunie, pentru că nu știa să stea în
curăție morală, fără de păcat, în puterea unui caracter modelat după asemănarea divină. Solomon
ne‐a spus rezultatul cercetărilor sale, eforturilor sale sârguincioase, investigațiilor sale perseverente.
El declară înțelepciunea sa cu totul o deșertăciune.
Prin înțelepciune lumea nu L‐a cunoscut pe Dumnezeu. Estimarea lor cu privire la caracterul
divin, cunoștințele imperfecte în ceea ce privește atributele Sale, nu a mărit cunoștința lor
intelectuală. Mintea lor nu a fost înnobilată în conformitate cu voința divină, ci s‐au cufundat într‐o
grosolană idolatrie. „S‐au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit, şi au schimbat slava Dumnezeului
nemuritor într‐o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi
târâtoare.” Aceasta este valoarea cunoștințelor departe de Hristos.
„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” declară Hristos, „nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”
Hristos este învestit cu puterea de a da viață tuturor creaturilor. „După cum Tatăl, care este viu, M‐a
trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.
Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le‐am spus Eu sunt
duh şi viaţă.” Hristos nu se referă aici la învățătura Sa, ci la persoana Sa, divinitatea caracterului Său.
„Adevărat, adevărat vă spun vouă” spune El. „Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi
venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce‐l vor asculta vor învia. Căci, după
cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. Şi I‐a dat putere să judece,
întrucât este Fiu al omului.”
Dumnezeu Tatăl și Domnul Hristos au știut de la început de apostazia lui Satana și de
căderea lui Adam prin puterea înșelătoare a apostatului. Planul de mântuire a fost conceput pentru a
răscumpăra neamul omenesc căzut, pentru a le oferi o nouă șansă. Hristos a fost numit ca Mijlocitor
de la creațiune, pus din veșnicie să fie înlocuitorul și garantul nostru. Înainte ca lumea să fie făcută, a
fost aranjat ca divinitatea lui Hristos să fie învăluită în umanitate. „Mi‐ai pregătit un trup”, a spus
Domnul Hristos. Dar El nu a venit în formă umană până când timpul nu a fost împlinit. Apoi a venit în
lumea noastră ca un prunc, în Betleem.
Niciun om născut în lumea aceasta, nici celor mai înzestrați copii ai lui Dumnezeu, nu le‐a
fost oferită o asemenea demonstrație de bucurie ca la întâmpinarea Pruncului născut în Betleem.
Îngerii lui Dumnezeu I‐au adus laude pe dealurile și câmpiile din Betleem. „Slavă lui Dumnezeu în
locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”, au cântat ei. O, dacă familia
omenească ar recunoaște astăzi acest cânt. Declarațiile făcute atunci, melodiile auzite, vor crește și
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se vor extinde până la sfârșitul timpului și vor răsuna până la marginile pământului. Când Soarele
Neprihănirii va răsări cu vindecare în aripile Sale, cântecul început pe dealurile Betleemului, se va
reauzi prin vocea unei gloate mari, ca vuietul unor ape multe, „Aleluia, Domnul, Dumnezeul
atotputernic, domnește.”
Prin ascultarea Lui de toate poruncile lui Dumnezeu, Hristos a adus răscumpărarea omului.
Acest lucru a fost realizat îmbrăcându‐se cu veșmintele umanității. Astfel, Hristos a oferit umanității
viață. Lucrarea de răscumpărare este de a aduce omenirea în Hristos, de a aduce omenirea căzută în
unitatea cu divinitatea. Hristos a luat natura umană pentru ca oamenii să poată fi una cu El, la fel cu
El este una cu Tatăl, pentru ca Dumnezeu să‐i iubească pe oameni la fel cum Îl iubește pe singurul
Său Fiu, pentru ca oamenii să poată fi părtași de natură divină, și să fie desăvârșiți în El.
Duhul Sfânt care vine de la singurul Fiu al lui Dumnezeu, leagă agentul uman, trup, suflet și
spirit, de natura perfectă divino‐umană a lui Hristos. Această unire este reprezentată de legătura
viței cu ramurile ei. Omul finit este unit cu umanitatea lui Hristos. Prin credință natura umană este
unită cu natura lui Hristos. Suntem făcuți una cu Dumnezeu, în Hristos.
Ellen White, Review and Herald, 5 aprilie 1906

Domnul Isus Hristos, Fiul divin al lui Dumnezeu, a existat din
veșnicie, o persoană distinctă, dar una cu Tatăl.

Isus este infinit
Marea preoție evreiască s‐a încheiat cu Caiafa. Acest om mândru, arogant și nelegiuit și‐a
dovedit nevrednicia de a purta hainele de mare preot. El nu a avut nici capacitatea, nici autoritatea
date de Cer pentru a face această lucrare. Nu a avut nici o rază de lumină din cer care să‐i arate
însemnătatea lucrării de preot sau pentru ce a fost instituită această slujbă. O astfel de slujire nu ar fi
putut face nimic perfect, pentru că era extrem de coruptă. Preoții erau tirani, înșelători și plini de
ambiție. Harul lui Dumnezeu nu a avut nimic de a face cu acest lucru.
Practic, Caiafa nu a fost un mare preot. Purta hainele preoțești, dar nu avea o legătură vitală
cu Dumnezeu. El a fost netăiat împrejur cu inima. Împreună cu ceilalți preoți, i‐a instruit pe oameni
să‐l aleagă pe Baraba în locul lui Hristos. Ei au strigat pentru crucificarea lui Hristos, și, ca
reprezentanți ai națiunii iudaice, s‐au plasat sub jurisdicția romană, pe care o disprețuiau, spunând:
„Nu avem alt împărat decât pe Cezarul.” Când au spus acest lucru, s‐au lepădat singuri.
Neprihănirea înalță o națiune. O desconsiderare a Legii lui Dumnezeu va ruina lumea
religioasă în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Totul devine instabil, dar Cuvântul lui
Dumnezeu este neschimbător și sigur. Este glasul Lui, vorbindu‐ne prin sfaturi, rugăminți și
avertismente. Nimic nu poate separa un creștin viu, de un Dumnezeu viu.
Caiafa a fost ultimul preot din serviciul preoțesc, pentru că preoția devenise josnică și
coruptă. Aceasta nu mai avea nici o legătură cu Dumnezeu. Adevărul și dreptatea au fost detestate
de ochii preoților. Ultimul ordin al preoților a fost total pervertit, încât ultima lucrare a marelui preot
a fost sfâșierea veșmintelor într‐o pretinsă groază pioasă, iar cu autoritatea sa preoțească pervertită,
L‐a acuzat pe Sfântul lui Israel de blasfemie.
Procesul batjocoritor la care a fost supus Hristos arată cât de josnică devenise preoțimea.
Preoții au angajat oameni care să depună mărturii false, pentru ca Isus să poată fi condamnat. Dar cu
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această ocazie adevărul a venit în ajutorul lui Hristos. Pilat L‐a declarat a fi fără vină. Cât de
importantă a fost declarația des repetată: „Eu nu găsesc nicio vină în El.” Astfel s‐a arătat că
mărturiile împotriva Lui erau false, că martorii au fost angajați de către oameni care au prețuit în
inimile lor cele mai josnice elemente ale corupției. A fost planul lui Dumnezeu ca oamenii care L‐au
predat pe Isus să audă mărturia nevinovăției Sale. „Eu nu găsesc nicio vină în El”, a declarat Pilat.
Iuda, aruncând la picioarele preoților banii primiți pentru trădarea lui Isus, a depus mărturie, „Am
păcătuit, trădând sânge nevinovat.”
Anterior, când a fost convocat Sanhedrinul, pentru a plănui cum să ducă pe Hristos la
moarte, Caiafa a spus, „Nu vedeți că lumea se duce după El?” Vocile unor membri ai consiliului s‐au
auzit rugându‐i pe ceilalți să‐și reevalueze pasiunea și ura lor împotriva lui Hristos. Ei doreau să‐L
salveze de la moarte. Drept răspuns, Caiafa le‐a spus: „Voi nu știți nimic, nu credeți că este mai bine
ca un om să moară pentru popor, decât să piară o întreagă națiune?”
Aceste cuvinte au fost rostite de unul care nu cunoștea semnificația lor. Ideile sale au fost
demoralizate. El a pierdut sistemul sacru de sacrificii evreiesc. El condamna pe Unul a cărui moarte
avea să încheie necesitatea tipurilor și umbrelor, a cărui moarte era prefigurată în fiecare sacrificiu
făcut. Dar cuvintele marelui preot însemneau mai mult decât el, sau cei care erau alături de el, știa.
Prin ele a depus mărturie că preoția Aaronică avea să înceteze pentru totdeauna. El a arătat că
Hristos a venit să împlinească scopul sistemului evreiesc.
Acest lucru, a adăugat evanghelistul, nu l‐a spus de la el, ci fiind mare preot în anul acela, a
profetizat că Isus avea să moară pentru întreaga națiune, și nu numai pentru această națiune, ci și ca
să adune laolaltă pe copiii risipiți ai lui Dumnezeu.
Caiafa avea să fie în slujbă atunci când tipurile și umbrele lucrurilor aveau să se împlinească,
atunci când adevăratul Mare Preot avea să intre în slujbă. Fiecare om din istorie stă în locul său,
pentru că lucrarea lui Dumnezeu va fi făcută după planul Său de bărbați care s‐au pregătit să stea de
partea binelui sau a răului. Opunându‐se neprihănirii, oamenii devin instrumente ale nelegiuirii. Dar
cursul lor de acțiune nu este forțat. Ei nu trebuie să devină instrumente ale nelegiuirii mai mult decât
a fost nevoie ca, Cain să devină unul. Dumnezeu i‐a zis: „Dacă faci bine, vei fi bine primit, și dacă nu
faci bine păcatul pândește la ușă.” Cain nu a auzit vocea lui Dumnezeu și, ca rezultat, și‐a omorât
fratele.
Oameni de toate caracterele, drepți și nedrepți, vor sta pe pozițiile lor. Cu caracterul pe care
și l‐au format, ei își vor face partea în împlinirea istoriei. Într‐o criză, chiar la momentul potrivit,
oamenii vor sta în locurile pe care și le‐au pregătit. Credincioși și necredincioși vor intra ca martori pe
linia prestabilită de propriile alegeri, pentru a confirma adevărul pe care nu‐l înțeleg. Toți vor
coopera în realizarea scopului lui Dumnezeu așa cum a făcut Ana, Caiafa, Pilat și Irod.
Cerul și pământul vor trece, dar nicio iotă sau o frântură din Cuvântul lui Dumnezeu nu va
cădea. Acesta va dăinui pentru totdeauna. Toți oamenii indiferent de poziția lor, indiferent de religia
lor, loiali sau neloiali lui Dumnezeu, răi sau drepți, își fac lucrarea în scenele de încheiere, în ziua
Domnului. Ei se vor călca în picioare reciproc, urmându‐și planurile, dar vor împlini scopul lui
Dumnezeu. Preoții au crezut că își vor îndeplini planurile, dar inconștient și neintenționat au
îndeplinit planurile lui Dumnezeu. „El descoperă lucrurile adânci și secrete: El știe ce este în
întuneric, și lumina locuiește cu El.”
Dacă cercetătorul Bibliei învață de la marele Învățător care a inspirat istoria Bibliei, va
cunoaște adevărul. Cuvântul este lumina, și cei care îl cercetează cu stăruință, sunt luminați de
razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii.
Hristos, temelia întregului sistem iudaic, a stat în fața lui Pilat, dar a fost practic la scaunul de
judecată al conducătorilor evrei, ca să fie condamnat de către propriul popor. Cu divinitatea Sa
îmbrăcată în umanitate, El a stat să fie judecat de către ființele pe care le făcuse. Veșmântul, care
era trupul Său omenesc, trebuia să‐i fie luat. El ar fi putut să fulgere lumina slavei Sale asupra
vrășmașilor Săi, nimicindu‐i, dar a suportat cu răbdare abuzurile lor umilitoare.
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Toate
lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut, n‐a fost făcut fără El. În El era viața și viața
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era lumina oamenilor. Aceasta a fost adevărata lumină care luminează pe fiecare om venit în lume.
El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L‐a cunoscut. El a venit la ai Săi, și ai Săi nu
L‐au primit.”
În Hristos, umbra și‐a atins însemnătatea, tipul a întâlnit antitipul. Ei bine, s‐ar putea ca
preotul Caiafa să‐și fi sfâșiat hainele de groază, pentru el și pentru națiune, pentru că ei înșiși s‐au
separat de Dumnezeu și au devenit un popor lepădat de Iehova. Cu siguranță sfeșnicul a fost mutat
din locul său.
Nu a fost mâna preotului cea care a rupt de sus până jos perdeau ce despărțea Sfânta de
Sfânta Sfintelor. A fost mâna lui Dumnezeu. Când Hristos a strigat: „S‐a sfârșit!”, Sfântul Veghetor ce
a fost un oaspete nevăzut la ospățul lui Belșațar, a declarat națiunea iudaică o națiune lepădată.
Aceeași mână care a trasat pe zid literele care descoperea sentința lui Belșațar și sfârșitul împărăției
babiloniene, a rupt perdeau templului de sus până jos, deschizând o cale nouă și vie pentru toți, mari
și mici, bogați și săraci, evrei și neamuri. De acum încolo, oamenii pot veni la Dumnezeu fără preot
sau conducător.
Caiafa, îți poți rupe veșmintele oficiale, ceea ce arată că pretinzi a fi un reprezentant al
Marelui Preot, pentru că ele nu mai au nicio însemnătate pentru tine sau pentru poporul tău. „Căci,
dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințesc și le aduc
curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic S‐a adus pe Sine
Însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți
Dumnezeului cel viu.”
Cât de diferit era adevăratul Mare Preot față de falsul și coruptul Caiafa. În comparație cu
Caiafa, Hristos este curat și neîntinat, fără urmă de păcat. „Căci printr‐o singură jertfă El a făcut
desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți.” Acest lucru I‐a permis să proclame pe cruce, cu
voce tare și triumfătoare: „S‐a sfârșit.” „Căci Hristos n‐a intrat într‐un locaș făcut de mână
omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze
acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuși,
ca marele preot care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă
atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul
veacurilor, S‐a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa.”
„Acest om, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, a stat la dreapta lui Dumnezeu.”
Hristos a intrat o dată în locul sfânt „căpătând o răscumpărare veșnică pentru noi.” „De aceea și
poate să mântuiască în chip desăvârșit, pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește
pururea ca să mijlocească pentru ei.”
Hristos nu S‐a proslăvit pe Sine făcându‐se Mare Preot. Dumnezeu I‐a dat slujba preoției. El
trebuia să fie un exemplu pentru întreaga familie umană. El și‐a câștigat dreptul de a fi, nu numai
reprezentantul rasei umane, dar și avocatul lor, astfel încât fiecare suflet ar putea spune, „am un
prieten la tribunal.” El este Marele Preot ce poate fi atins cu trăirile slăbiciunilor noastre.
Răscumpărătorul nostru S‐a umilit pe Sine, identificându‐se pe deplin cu umanitatea. Priviți
la El cum se încinge și spală picioarele ucenicilor Săi. Observați cât de atent îndeplinește acest act de
slujire, pentru a le da o lecție de umilință. El, care este una cu Dumnezeu, care nu a crezut ca un
lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, S‐a smerit, și a luat asupra Sa înfățișarea unui
servitor. Dar cine a fost sensibil și plin de compasiune față de El? În timpul procesului Său, care
dintre prietenii Săi a îndrăznit să spună la fel ca păgânul Pilat: „Eu nu găsesc nicio vină în El”?
Umanitatea lui Hristos a acoperit complet slava Sa, încât a fost dificil chiar și pentru ucenicii Săi să
creadă în El, și când a murit pe cruce, au simțit că speranțele lor au pierit. Hristos le‐a spus lucrurile
pe care avea să le sufere în mâna celor răi: „Dacă ei fac lucrurile acestea copacului verde, ce vor face
celui uscat?” Dacă ei fac aceste lucruri rele Domnului vostru, ce vor face celor ce poartă mărturia că
El a venit de la Dumnezeu, că El a fost Dumnezeu în trup omenesc?
După căderea lui Adam, Isus Și‐a început lucrarea răscumpărătoare. În fiecare parte
sacrificiul Său a fost perfect. El putea face ispășire pentru păcat. Deși era una cu Dumnezeu, a
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renunțat la orice onoare. El a luat natura umană asupra Sa. „Iată, Eu vin”, a fost fericitul anunț al
îmbrăcării divinității Sale cu umanitatea. „Îmi place să fac voia Ta, Dumnezeul Meu.”
„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine
crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică.” Hristos a plâns pentru călcarea de lege a fiecărei
ființe umane. El a purtat chiar și vinovăția marelui preot Caiafa, cunoscând ipocrizia care a locuit în
sufletul său păcătos, în timp ce își rupea veșmintele cu o pasiune vehementă. Care preot ar fi spus cu
sinceritate, „după legea noastră, ar trebui să mor.”
Hristos a fost una cu Tatăl Său. El a iubit biserica Sa, și S‐a dat pe Sine pentru ea. „De aceea
Tatăl Mă iubește” a zis cărturarilor și fariseilor pretențioși, „pentru că Îmi dau viața, pentru ca iarăși
s‐o iau.” „Pe alții i‐a mântuit, iar pe Sine nu se poate mântui”, a fost batjocura aruncată în timpul
agoniei Sale de moarte, pe cruce. În orice moment El se putea salva, și putea să coboare de pe cruce,
dar făcând așa, lumea ar fi fost dată în controlul total al marelui înșelător.
În timp ce Hristos atârna pe cruce, purtând batjocurile și ironiile persecutorilor Săi, El ar fi
putut întreba: „Cine dintre voi Mă poate dovedi că am păcat?” A fost o minune pentru ființele
angelice că El nu a închis gura celor batjocoritori și nu a paralizat mâna celor care L‐au lovit. A fost o
minune pentru ei că nu a dat curs mâniei Lui drepte asupra soldaților îndârjiți și corupți, când și‐au
bătut joc de El și L‐au forțat să poarte o coroană de spini.
Dar Fiul lui Dumnezeu știa că cea mai mare vină și cea mai grea responsabilitatea stătea
asupra conducătorilor națiunii. Pilat, Irod și soldații erau relativ neștiutori cu privire la Isus. Ei nu
știau că acest om a fost trimis de Dumnezeu. Ei credeau că abuzându‐L, îi vor mulțumi pe preoți și
conducători. Ei nu aveau lumina pe care națiunea iudaică o primise din abundență. Nu erau
familiarizați cu istoria Vechiului Testament. Dacă soldații ar fi avut această lumină, nu L‐ar fi tratat pe
Isus cu o așa cruzime.
Hristos nu a fost obligat să îndure acest tratament crud. Jugul obligației nu a fost pus asupra
Sa pentru a împlini lucrarea de răscumpărare. El S‐a oferit voluntar, ca jertfă fără pată. El a fost egal
cu Dumnezeu, infinit și atotputernic. El a fost mai presus de toate cerințele mărginite. Legea era
însuși caracterul Său. Între îngerii cei mai înalți, nu se poate spune că ei nu au purtat niciodată un
jug. Toți îngerii poartă jugul dependenței și ascultării. Ei sunt mesagerii numiți de El, iar El este
comandantul cerului.
Ellen White, Manuscrisul 101, 26 septembrie 1897

Lucrarea Duhului Sfânt

Principalul scop al venirii Duhului Sfânt este specificat clar de către Domnul Hristos: „Când va
veni El, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.” Această
lumină a fost ținută în fața poporului nostru ani de zile. Puterea Duhului Sfânt s‐a manifestat în mare
măsură la Battle Creek, centrul lucrării, pentru a fi transmisă „la drumuri și la garduri”, pentru ca
mulțimea de ființe aflate sub influența de păcat și moarte a lui Satana, să fie reformată și restaurată
de puterea Duhului Sfânt. Dar când lumina a ajuns la cei ce conduceau lucrarea, aceștia nu au știu
cum să o trateze. Mărturiile date de Dumnezeu poporului Său sunt în armonie cu Cuvântul Său.
Când Hristos a spus aceste cuvinte, stătea în umbra rușinoasă a crucii, simbolul vinovăției
care a făcut sacrificiul lui Hristos necesar pentru a salva lumea de la ruină completă. Hristos așteaptă
cu nerăbdare momentul în care Duhul Sfânt, în calitate de reprezentant al Său, va trebui să vină să
facă o lucrare minunată, în și prin meritele Sale, iar El S‐a simțit privilegiat să comunice aceste lucruri
ucenicilor Săi.
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Fiul lui Dumnezeu Însuși a coborât din cer în veșmântul omenirii, ca să dea putere omului,
pentru a‐l putea face părtaș de natură divină și a‐l scăpa de corupția care este în lume prin pofte. Cu
brațul Său omenesc și‐a înconjurat poporul, în timp ce cu brațul divin a apucat tronul Celui Infinit.
Trăind, nu pentru a‐și plăcea Lui, ci Tatălui Său Ceresc, trăindu‐și viața lucrând pentru alții, făcând
binele și căutând să salveze omenirea suferindă, Hristos a dat lecții practice de lepădare de Sine și
sacrificiu de Sine.
Dar Satana, lucrând prin oamenii neascultători, a contracarat lucrarea lui Dumnezeu. Printr‐
un act disperat, s‐a hotărât să taie fiecare rază de lumină care strălucea în întunericul moral din
lume, si astfel să oprească orice mesaj ce vine de la tronul lui Dumnezeu. S‐a hotărât să‐L sfideze pe
Dumnezeu Tatăl, care L‐a trimis pe Fiul Său în lume. „Acesta este moștenitorul” au spus vierii cei răi,
„veniți să‐L omorâm și moștenirea va fi a noastră.” Și au răstignit pe Domnul vieții și al slavei.
Înainte de a se oferi ca jertfă, Hristos a căutat darul cel mai important și complet pentru a‐l
dărui lumii, care să acționeze în locul Său, și care să aducă resursele nemărginite ale harului la
îndemâna urmașilor Săi. „Eu voi ruga pe Tatăl” a spus El, „și El vă va da un alt Mângâietor, care să
rămână cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe care lumea nu‐L poate primi, pentru că nu‐L vede și nu‐L
cunoaște: dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi, și va fi în voi.”
Caracteristica uimitoare a lucrărilor divine este realizarea celei mai mari lucrări ce poate fi
făcută în lumea noastră, prin căi foarte simple. Este planul lui Dumnezeu ca fiecare parte a
împărăției Sale să depindă de celelalte părți, un întreg ca o roată într‐o roată, lucrând în completă
armonie. El mișcă forțele umane, determinând Duhul Său să atingă corzi invizibile, iar mișcările se
aud până în colțurile Universului.
Prințul puterii răului poate fi împiedicat numai prin puterea lui Dumnezeu, în cea de a treia
persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt.
Ellen White, Special Testimonies, Series A10, pagina 35

Prințul puterii răului poate fi împiedicat
numai prin puterea lui Dumnezeu, în
cea de a treia persoană a Dumnezeirii,
Duhul Sfânt.

O oportunitate nesocotită
Dumnezeu a dorit ca la Conferința Generală din 1901 să te fii influențat (Kellogg) pentru a
face o schimbare hotărâtă în țelurile vieții tale. Mărturiile aduse înaintea unui mare număr de
oameni au la fel de mult impact asupra vieții tale ca și pentru oricine altcineva unit cu lucrarea și
cauza lui Dumnezeu. Au fost lucruri pe care ar fi trebuit să le înalți în acea ocazie. Aceste lucruri mi‐
au fost prezentate în lumina prin care cerul le vede. Dar tu nu ți‐ai schimbat simțămintele. Nu ți‐ai
umilit inima, nu ai mărturisit și nu te‐ai convertit. Nu ai făcut nicio schimbare radicală în acțiunile
tale. Am lucrat din greu pentru a aduce o schimbare onestă în ceea ce privește lucrul cu care ești
conectat, iar în ceea ce te privește, am crezut că acțiunile tale viitoare vor susține impresia pe care
m‐am străduit să o fac. Am crezut pe deplin că, dacă ești un om cinstit, vei vedea necesitatea de a
urma un curs al acțiunilor tale total diferit, că vei accepta lumina venită la tine prin mesajele
prezentate, și vei lucra pentru a te schimba.
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Dar în loc să iei poziția corectă, atunci când ceva nu se armonizează cu vederile tale, spui:
„Cineva trebuie să‐i fi spus.” (n.tr. despre sora White) Așa a fost când ceva s‐a pus de‐a curmezișul
pe calea ta.
Dar am sperat mereu că te vei schimba, până când am fost informată că acele cuvinte
menite să te încurajeze să faci o schimbare, exercitau o influență exact opusă asupra ta. Această
stare a lucrurilor a permis deschiderea ușii înaintea vrăjmașului. Gânduri vechi, care n‐au fost
niciodată îndepărtate, au reînviat, iar rezultatul se vede în ideile prezentate în cartea „Templul Viu”.
Singura cale prin care să pot sta într‐o lumină corectă înaintea oamenilor, a fost să le aduc la
cunoștință că Domnul ți‐a trimis tot timpul mesaje, de la prima ta legătură cu Sanatoriul, că erorile
tale au fost mustrate de Dumnezeu, că ai fost avertizat că acțiunile tale de a‐i discredita pe lucrătorii
Evangheliei sunt împotriva lui Isus Hristos care le‐a încredințat această lucrare. Adevărata ta poziție a
fost dezvăluită, dar în trecut Asociația Medicală Misionară a cunoscut prea puțin acest lucru.
Am fost instruită că lumina vine acum în linii clare la cei asociați cu tine, pentru a nu fi duși în
rătăcire. Mi‐a fost prezentat că atunci când făceai lucruri despre care asociații tăi știau că nu sunt
drepte, ei nu au acționat în calitate de păstori credincioși, să‐ți spună că greșești, pentru că nu ai fi
recunoscut că acțiunile tale sunt greșite, și nu ai fi primit nimic care nu s‐ar fi armonizat cu ideile
tale.
Când mesajele au ajuns în mâinile tale pentru a te corecta, nu ai reușit să le oferi asociaților
tăi instrucțunile primite. Tu nu ai fost lăsat în întuneric, dar asociații tăi au fost, neștiind că nu ești pe
calea cea bună. Greșelile tale au fost aprobate, dar niciunul nu a acționat cu înțelepciune.
Sunt instruită să aduc înaintea poporului nostru avertismentele date cu privire la lucrarea
medicală misionară, că această lucrare nu trebuie să fie separată, ci mereu trebuie să fie brațul
ajutător al Evangheliei. Vrăjmașul a influențat oamenii să conceapă documente speciale care să fie
semnate. Aceasta a fost o cursă pentru cei care au semnat, pentru instituțiile legate de Battle Creek,
pentru Sanatoriu și pentru tine însuți. Ai acționat în calitate de autoritate și conducător, având
supravegherea acestor instituții. Nu a fost nevoie ca aceste avertismente să fie trimise de mai multe
ori, dar au trebuit să fie repetate. Lumina dată, dar nebăgată în seamă, a trebuit să fie repetată, cu
mai multă putere pentru a se arăta că aceste metode și aceste planuri nu au fost după porunca
Domnului.
Ai avut funcția ta în lucrarea medicală misionară, dar ai îmbrățișat responsabilități pe care
Dumnezeu nu ți le‐a oferit, iar oameni cu experiență au fost încurajați să lase întreaga
responsabilitate asupra ta, în loc să o lase asupra marelui Misionar Medical, pe care toți medicii
trebuie să‐L facă tăria lor.
Spiritul de critică și lipsa credinței au crescut în lucrarea Evangheliei, iar acest lucru a
continuat până în prezent. Acum, publicarea cărții „Templul Viu” a produs o criză. Dacă au fost
primite ideile din cartea aceasta, ele vor duce la distrugerea credinței care face din Adventiștii de
ziua a Șaptea un popor ales.
Nu am îndrăznit să rețin lumina care mi‐a fost dată. Domnul m‐a numit mesagerul Său, iar eu
trebuie să vorbesc cuvintele pe care Mi le spune. Mărturiile care au fost date de Dumnezeu pentru
aproape jumătate de secol cu privire la lucrarea pastorală și administrarea sanatoriilor noastre,
trebuie aduse înaintea oamenilor, ca frații și surorile noastre în credință să înțeleagă lumina pe care
Dumnezeu a oferit‐o cu privire la diferitele ramuri ale lucrării ce trebuie făcute în acest moment.
Idei panteiste cu privire la Dumnezeu în natură sunt elaborate de Lucifer, îngerul căzut.
Partea ciudată a problemei este că aceste idei au fost acceptate de atât de mulți, ca adevăr frumos.
Dar ceea ce ei cred că este lumină, îi va duce în întuneric dens. Este o trăsătură distinctă a
experienței de Adventist de ziua Șaptea, aceea de a‐I da slavă lui Dumnezeu. Când dăm slavă
oamenilor, atunci când avem încredere nelimitată în oameni, vorbind despre perfecțiunea pe care
presupunem că ei o posedă, nu știm cui ne închinăm. Dumnezeu să fie înălțat. Fie ca persoanele
slabe și greșite să se umilească înaintea Lui.
Va veni timpul când va trebui să vorbesc mult mai clar și să‐i avertizez pe frații noștri în
tonuri mult mai simple, să nu se lase amăgiți de teoriile false din „Templul Viu.” Mi s‐a arătat natura
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opiniilor seducătoare care le conține, iar lucrurile care au fost amintite iar și iar, nu mai este nevoie
să le repet. Se spune că aceste prezentări sunt în armonie cu opiniile prezentate în lucrările sorei
White. Cei care fac aceste declarații aduc o mare nedreptate cărților mele. Să țineți minte că
declarațiile din cărțile mele pot fi scoase din contextul lor, și puse în așa fel încât să pară că ideile din
„Templul Viu” sunt susținute de sora White.
Un sentiment de datorie față de Dumnezeu mă face să vorbesc. Timpul pentru acțiune a
sosit. Am avut multe de spus despre slava lui Dumnezeu așa cum se vede în lucrurile create de El, dar
nu am lăsat impresia că Dumnezeul nostru Atotputernic, care domnește în ceruri și umple toate
cerurile, se găsește în flori, frunze și copaci. Ceea ce am spus despre lucrările lui Dumnezeu în
natură, a fost menit să conducă mintea de la natură la Dumnezeul naturii, pentru a arăta că toată
gloria ar trebui acordată Celui ce stăpânește în ceruri, controlând toate lucrurile din cer și pe
pământ. Oamenii trebuie să‐și îndeplinească datoria față de Dumnezeu. Ei trebuie să aibă respect și
cunoaștere față de un Dumnezeu personal. Ei trebuie să laude și să slăvească numele Său, ca Cel
care a pus multe lucruri frumoase pe acest pământ corupt de păcat, astfel încât de la copil până la
bărbați și femei, fiecare să poate vedea că Dumnezeu își iubește familia de aici de jos. El ne iubește
atât de mult, încât ne‐a oferit o dovadă concretă a iubirii Sale, prin trimiterea singurului Său Fiu să
poarte păcatul lumii, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Dumnezeu
dorește ca noi să ne gândim la profunzimea dragostei Sale, fără asemănare, și să ne amintim că
suntem proprietatea Sa. „Voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe
Dumnezeu în trupul și duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Noi trebuie să acționăm ca în fața
universului ceresc, îndeplinindu‐ne conștiincios obligațiile față de Creatorul nostru.
Lumea va fi înșelată de reprezentările lui Satana. Unde este siguranța noastră? Cum ne ferim
de înșelările încântătoare ale lui Satana? Citind Cuvântul Său cu dorința de a‐L cunoaște în lumina
revelației cu privire la Sine, meditând la învățăturile Sale. Noi trebuie să ascultă de poruncile Sale,
temându‐ne să ne aventurăm afară din calea revelației divine, complăcându‐ne în raționamente
greșite.
Noi trebuie să realizăm că dacă facem lucrările lui Hristos, nu ne vom uni cu lumea. Duhul
Sfânt ne va da un mesaj clar și distinct pentru lume. Dacă vom intra în strânsă legătură cu Hristos,
vom putea duce mai departe lucrarea adevărului prezent pentru acest timp. Noi trebuie să
cooperăm ce cele trei mari puteri din ceruri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar aceste puteri vor lucra în
noi, făcându‐ne împreună lucrători cu Dumnezeu. Dar când un om merge mai departe în mulțumire
de sine, atunci vrăjmașul vine la el și îl inspiră, iar el nu știe de ce spirit este condus. Domnul a văzut
acest lucru, și m‐a instruit că la Conferința Generală de la Oackland, nu ar trebui să am nicio
conversație cu tine.
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