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Gili Cârstea

Pentru perioada agitată a vremii sfârşitului, când Satana va face eforturi 
uriaşe spre a păstra rămăşiţa în confuzie, cea mai urgentă nevoie a slujitorilor 
Domnului este chiar cunoaşterea Domnului pe care susţin că Îl servesc. Această 
nevoie devine imperioasă, dacă privim în urmă şi vedem reacţia demnitarilor 
bisericii atunci când Domnul pe care declarau că Îl slujesc dorea să Se descopere 
pe Sine poporului Său. Imaginea lor despre caracterul lui Dumnezeu, deşi slujise la 
supravieţuirea poporului care nu ştia decât de frică, nu era potrivită pentru 
încheierea marii controverse şi garantarea securităţii universului împotriva 
nelegiuirii. Biblia este străbătută de la un capăt la altul de strigătul deznădăjduit al 
lui Dumnezeu: „Israel nu Mă cunoaşte!” El a fost obligat să folosească expresii 
extrem de dure pentru urechile surde ale cărturarilor, precum cele din capitolul unu 
din Isaia.

Aceeaşi nevoie există în timpul nostru, iar ea este exprimată în cuvinte 
blânde şi sensibile, deşi urgenţa este mai mare decât oricând:

„Dumnezeu doreşte ca cei ce poartă răspunderi în lucrare să se întâlnească 
des, spre a se sfătui împreună, spre a se ruga fierbinte pentru înţelepciunea pe care 
doar El o poate oferi. Vorbiţi mai puţin; se pierde prea mult timp în discuţii care nu 
aduc lumină. Fraţii să se unească în post şi rugăciune pentru înţelepciunea pe care 
Dumnezeu a promis că o va da cu mână largă. Prezentaţi problemele voastre lui 
Dumnezeu. Spuneţi, aşa cum a spus Moise: ‘Nu pot conduce acest popor dacă Tu 
nu mergi cu mine.’ Şi apoi mai cereţi ceva; rugaţi-vă la fel ca Moise: ‘Arată-mi 
slava Ta’ (Exod 33:18). Ce este această slavă? Este caracterul lui Dumnezeu. 
Aceasta a prezentat El lui Moise” (GW, pag. 417).

Poporul acesta nu se poate bucura de prezenţa lui Dumnezeu, printre 
capcanele lui Satana, dacă nu cunoaşte SLAVA – caracterul lui Dumnezeu – iar 
rezultatul va fi o subtilă dar devastatoare închinare la Baal chiar în zilele când 
caracterul lui Hristos va trebui reprodus perfect în poporul rămăşiţei. Ce caracter 
avea Hristos?

Hristos nu riposta când era tratat cu violenţă.
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Hristos nu alerga după locuri de frunte în societate, nu Se lăuda cu puterea 
Lui şi nu Îşi trâmbiţa realizările.

Hristos nu căuta dreptate la curţile de judecată ale oamenilor, atunci când Îi 
erau negate drepturile elementare.

Hristos nu căuta alianţe politice pentru protejarea drepturilor civile sau 
religioase ale poporului Său.

Hristos recunoştea deschis că Tatăl locuieşte în El, aceasta fiind sursa 
minunilor Lui.

Hristos nu făcea proiecte strategice pentru îndeplinirea misiunii, El doar 
implanta în inimi principiile neprihănirii, sub călăuzirea Duhului Sfânt, care locuia 
în El.

El trăia printre fraţii Lui viaţa lui Dumnezeu, aşa cum a trăit şi S-a purtat 
Dumnezeu din veşnicii cu familia Sa universală. El a venit să strice lucrările lui 
Satana, care prezentase oamenilor pe Dumnezeu îmbrăcat cu trăsăturile lui de 
caracter. Dacă Moise nu ar fi înţeles frumuseţea neprihănirii, cu greu ar fi putut să 
ducă acel popor idolatru spre frontierele ţării făgăduite.

Tot aşa se întâmplă acum. Dacă oamenii de frunte ai acestui popor nu vor 
reuşi să descopere caracterul lui Dumnezeu, slava Sa, sub nici o formă nu ne vom 
putea apropia de frontierele Canaanului ceresc, ocolind până la ameţire muntele 
acesta umanist, cu un ochi la bulgărele de aur virtual pe care Satana ni-l prezintă 
prin moderne tehnici holografice, cu aleasă artă şi neîntrecută persuasiune.
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