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Când	  Dumnezeul	  nostru	  minunat	  S-‐a	  oferit	  să	  ne	  binecuvânteze	  cu	  legământul	  cel	  
veşnic,	  El	  a	  spus	  cât	  se	  poate	  de	  clar	  că	  legea	  trebuie	  scrisă	  în	  inimile	  noastre.	  Domnul	  
Hristos	  a	  dezvoltat	  această	  temă,	  arătând	  că	  scrierea	  legii	  în	  templul	  inimii	  va	  fi	  realizată	  de	  
prezenţța	  permanentă	  a	  Duhului	  Sfânt	  acolo.	  Apoi	  a	  venit	  mica	  doamnă	  a	  adventismului	  şi	  
ne-‐a	  spus	  că	  locuirea	  Duhului	  Sfânt	  în	  templul	  inimii	  este	  scopul	  lui	  Dumnezeu	  din	  veacuri	  
veşnice,	  temelia	  guvernării	  Sale	  şi	  garanţția	  neprihănirii	  într-‐o	  lume	  a	  păcii	  şi	  libertăţții.	  

Iar	  acum	  au	  venit	  nişte	  voci	  care	  vor	  să	  spună	  bisericii	  că	  Duhul	  Sfânt	  nu	  există,	  că	  nu	  
este	  o	  persoană	  şi	  că	  încrederea	  în	  El	  ne	  poate	  duce	  la	  picioarele	  lui	  Baal.	  Se	  publică	  volume	  
şi	  se	  ţțin	  prelegeri	  despre	  eroarea	  de	  a	  conta	  pe	  o	  entitate	  produsă	  de	  ficţțiunea	  romano-‐
catolică	  despre	  a	  treia	  persoană	  a	  divinităţții.	  Pentru	  noi,	  toată	  această	  agitaţție	  este	  inutilă,	  
căci	  inutilă	  ni	  se	  pare	  o	  discuţție	  despre	  natura	  lui	  Dumnezeu.	  Fratele	  nostru	  mai	  mare	  a	  spus	  
lămurit	  că	  ieşirea	  acestui	  popor	  din	  marasm	  va	  fi	  adusă	  doar	  de	  cunoaşterea	  caracterului	  lui	  
Dumnezeu.	  

Poporul	  nostru	  nici	  nu	  mai	  avea	  nevoie	  să	  fie	  stârnit	  pe	  asemenea	  căi.	  Avem	  în	  sânge	  
curiozitatea	  lui	  Filip,	  care	  cerea	  lui	  Isus	  să	  i-‐L	  arate	  pe	  Tatăl.	  Se	  crede	  că	  este	  cine	  ştie	  ce	  
virtute	  în	  a	  vedea	  cum	  arată	  Dumnezeu.	  Dacă	  am	  şti	  cum	  este	  divinitatea,	  ne-‐ar	  fi	  de	  ajuns,	  
cum	  spunea	  Filip.	  Domnul	  Hristos	  spunea	  că	  o	  asemenea	  cunoaştere	  nu	  ne	  este	  de	  nici	  un	  
folos.	  El	  ne	  chema	  la	  o	  cunoaştere	  a	  caracterului	  lui	  Dumnezeu,	  o	  manifestare	  a	  neprihănirii	  
în	  mijlocul	  nelegiuirii,	  a	  cărei	  virtute	  principală	  era	  vindecarea	  despărţțirii	  de	  Dumnezeu.	  

Hristos	  a	  spus	  şi	  a	  demonstrat	  că	  El	  este	  o	  împlinire	  a	  planului	  lui	  Dumnezeu	  din	  
veacuri	  veşnice	  de	  a	  locui	  în	  fiecare	  fiinţță	  creată,	  de	  la	  serafimul	  luminos	  şi	  sfânt	  până	  la	  om.	  
La	  un	  asemenea	  ţțel	  glorios	  cheamă	  El	  şi	  pe	  fraţții	  Lui,	  iar	  acest	  lucru	  se	  va	  face	  prin	  lucrarea	  
binecuvântată	  a	  Mângâietorului.	  Cum	  arată	  sau	  ce	  este	  El	  nu	  este	  foarte	  important;	  chiar	  
bănuim	  că	  dacă	  ni	  S-‐ar	  arăta,	  nu	  am	  vedea	  nimic.	  Nici	  n-‐am	  pricepe	  nimic	  dacă	  cineva	  L-‐ar	  
descrie.	  A	  fost	  şi	  Pavel	  într-‐o	  vizită	  în	  cer,	  dar	  n-‐a	  găsit	  nici	  o	  expresie	  pământească	  spre	  a	  
descrie	  ce	  a	  văzut	  acolo.	  Cum	  putea	  descrie	  oare	  un	  software	  al	  caracterului	  lui	  Dumnezeu,	  
instalat	  pe	  miliarde	  de	  fiinţțe	  inteligente,	  dar	  cu	  care	  poţți	  comunica,	  la	  care	  poţți	  apela	  şi	  pe	  
care,	  eventual,	  Îl	  poţți	  refuza?	  Duhul	  Sfânt	  este	  sistemul	  de	  operare	  pentru	  fiinţțele	  
inteligente,	  natura	  divină	  de	  care	  sunt	  părtaşi	  toţți	  copiii	  lui	  Dumnezeu	  la	  naştere.	  



_________________________________________________ 
Grupul De Studiu Minneapolis 1888 

www.gsm1888.ro	  
	  
	  

	   2	  

În	  aceste	  ultime	  zile	  ale	  istoriei,	  când	  unica	  siguranţță	  a	  poporului	  lui	  Dumnezeu	  este	  
să	  deschidă	  uşa	  inimii	  astfel	  ca	  Mângâietorul	  să	  poată	  intra,	  ni	  se	  pare	  o	  nesăbuinţță	  fără	  
seamăn	  punerea	  în	  discuţție	  a	  existenţței	  şi	  misiunii	  Lui.	  


