
PRINCIPII DE INTERPRETARE A STATUTELOR
(STATUTE „BUNE” ȘI STATUTE "CARE NU ERAU BUNE" ȘI
„SCHIMBAREA LEGII”)

„Importanța economiei iudaice încă nu este pe deplin înțeleasă.
ADEVĂRURIL VASTE ȘI PROFUNDE sunt umbrite în ritualurile și
simbolurile lor ... "COL 133 (engleză, Christ's Object Lessons)

„MARI ADEVĂRURI care nu au fost auzite sau văzute din ziua
Cinzecimii, trebuie să strălucească din Cuvântul lui Dumnezeu în
puritatea sa nativă. Pentru cei care iubesc cu adevărat pe Dumnezeu,
Duhul Sfânt le va dezvălui ADEVĂRURI CARE AU DISPĂRUT DIN
MINTE ȘI, DE ASEMENEA, VA DEZVĂLUI ADEVĂRURI CARE SUNT
PE DEPLIN NOI. RH Aug. 17, 1897; FE 473 Fundamentals of Christian
Education); 1888 Materiales 1651 (engleză)

„Există ADEVĂRURI GLORIOASE care trebuie să apară înaintea
poporului lui Dumnezeu. Privilegii și îndatoriri despre care nici nu se
bănuiește despre acestea că se găsesc în Biblie, vor fi puse înaintea
urmașilor lui Cristos. Continuând pe calea ascultării umile, făcând voia lui
Dumnezeu, veți cunoaște din ce în ce mai multe Oracole ale lui
Dumnezeu și SE VOR FI STABILITE ÎN DOCTRINE CORECTE. (1888
Materials 333, HP 136; TMK 114.5 That I may Know Him)

PRINCIPIUL 1: LEGEA ETERNĂ A VIEȚII, SE REZUMĂ ÎN DOUĂ
PORUNCI ETERNE: DRAGOSTE FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI
DRAGOSTE FAȚĂ DE APROAPELE.

1) PRIMA PORUNCĂ ETERNĂ:
Matei 22:37 Iar Isus i-a spus: SĂ IUBEŞTI (Agapao, n.a.) PE EU

SUNT DUMNEZEUL TĂU CU TOATĂ INIMA TA ŞI CU TOT SUFLETUL
TĂU ŞI CU TOATĂ MINTEA TA.

Matei 22:38 Aceasta este prima și cea mai mare poruncă.
Deuteronom 6: 4,5 Ascultă, Israele, EU SUNT Dumnezeul nostru

este un singur DOMN; 5 ŞI SĂ IUBEŞTI PE EU SUNT DUMNEZEUL
TĂU CU TOATĂ INIMA TA ŞI CU TOT SUFLETUL TĂU ŞI CU TOATĂ
PUTEREA TA.

Deuteronom 11: 1 DE aceea să iubeşti pe EU SUNT Dumnezeul
tău şi să păzeşti întotdeauna însărcinarea Lui şi statutele Lui şi judecăţile
Lui şi poruncile Lui în toate zilele.



2) A DOUA PORUNCĂ ETERNĂ:
Matei 22:39 Şi a doua, asemenea ei: SĂ IUBEŞTI PE

APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI.
Leviticul 19:18 Să nu te răzbuni, nici să nu porţi vreo pică împotriva

copiilor din poporul tău, ci să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi:
Eu sunt CEL CE SUNT.

PRINCIPIUL 2: TOATE LEGILE ȘI STATUTELE BIBLIEI SUNT O
EXPLICAȚIE SAU O APLICAȚIE MAI DETALIATĂ A CELOR DOUĂ
PORUNCI ETERNE ALE LEGII IUBIRII.

Matei 22:40 De aceste două porunci atârnă toată legea şi profeţii.
Romani 13: 9 Fiindcă: Să nu comiţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu
aduci mărturie falsă, să nu pofteşti; şi orice altă poruncă este cuprinsă pe
scurt în acest cuvânt şi anume: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine
însuţi.
I Corinteni 13:1 CHIAR dacă aş vorbi în limbile oamenilor şi ale îngerilor,
dar nu am DRAGOSTE CREŞTINĂ (AGAPE, n.a.), devin ca o aramă
sunătoare sau un chimval răsunător.
I Corinteni 13:2 Şi chiar dacă aş avea dar de profeţie şi înţeleg toate
misterele şi toată cunoaşterea, şi chiar dacă aş avea toată credinţa încât
să mut munţii, dar nu am dragoste creştină, nu sunt nimic.
I Corinteni 13:3 Şi chiar dacă aş împărţi toată averea mea să hrănesc
săracii, şi chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, dar nu aş avea dragoste
creştină, nu mi-ar folosi la nimic.
I Corinteni 13:4 Dragostea creştină este îndelung-răbdătoare şi plină de
bunătate; dragostea creştină nu invidiază; dragostea creştină nu se
laudă, nu se îngâmfă,
I Corinteni 13:5 Nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se
mânie repede, nu gândeşte să facă rău,
I Corinteni 13:6 Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
I Corinteni 13: 7 Suportă toate, crede toate, speră toate, îndură toate.
I Corinteni 13: 8 DRAGOSTEA CREŞTINĂ NU SE SFÂRŞEŞTE
NICIODATĂ. Dar profeţii dacă ar fi, se vor sfârşi; limbi dacă ar fi, vor
înceta; cunoaştere dacă ar fi, se va duce.
I Corinteni 13: 9 Căci cunoaştem în parte şi profeţim în parte;
I Corinteni 13:10 Dar când vine ce este desăvârşit, atunci ce este în
parte va fi desființat.
I Corinteni 13:11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, înţelegeam ca
un copil, gândeam ca un copil; dar după ce am devenit bărbat, am
înlăturat cele copilăreşti.



I Corinteni 13:12 Căci acum vedem întunecat, ca într-o oglindă; dar
atunci faţă în faţă; acum ştiu în parte, dar atunci voi cunoaşte aşa cum
sunt şi eu cunoscut.
I Corinteni 13:13 Şi acum rămân acestea trei: credinţă, speranţă,
dragoste creştină; DAR CEA MAI MARE DINTRE ACESTEA ESTE
DRAGOSTEA CREŞTINĂ.
I Corinteni 14: 1 URMĂRIŢI DRAGOSTEA...

Galateni 5:14 Fiindcă TOATĂ LEGEA ESTE ÎMPLINITĂ ÎNTR-UN
CUVÂNT, ÎN ACESTA: SĂ IUBEŞTI (AGAPAO,n.a.) PE APROAPELE
TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI.

„Ca urmare a transgresiunii continue, legea morală a fost repetată într-o
măreție splendită la Sinai. Cristos i-a dat lui Moise precepte religioase
care urmau să guverneze viața de zi cu zi. Aceste statute erau date
explicit pentru a proteja cele Zece Porunci. Nu erau umbre ce aveau să
treacă odată cu moartea lui Cristos. Trebuiau să fie legate de om în toate
vremurile pentru totdeauna. ACESTE PORUNCI AU FOST IMPUSE DE
PUTEREA LEGII MORALE ȘI EXPLICAU ÎNTR-UN MOD CLAR ȘI
DEFINIT ACEASTĂ LEGE. "1RH 164; 1 SDA BC 1104

PRINCIPIUL 3: DE CE AVEM NEVOIE DE LEGEA LUI DUMNEZEU?
PĂCATUL A INTRODUS ÎN FIINȚA OMULUI O ALTĂ LEGE, LEGEA
EGOISMULUI PE CARE TREBUIE SĂ O ÎNVINGEM. LEGEA
EGOISMULUI SE ÎNVINGE CU LEGEA DRAGOSTEI AGAPE. DIN
CAUZA FAPTULUI CĂ OMUL A CĂZUT ÎN PĂCAT, CARE ESTE
EGOISMUL, EL A UITAT CE ÎNSEAMNĂ A IUBI PE DUMNEZEU ȘI A
IUBI PE APROPELE SĂU, DIN ACEASTĂ CAUZĂ, CREATORUL A
TREBUIT SĂ EXPLICE LEGEA DRAGOSTEI ÎN ZECE PRECEPTE.

PĂCATUL A INTRODUS ÎN LUME OPUSUL LEGIII IUBIRII AGAPE,
EGOISMUL, CARE ESTE DRAGOSTEA NU SPRE EXTERIOR CI
SPRE INTERIOR, SPRE ”EU”; este o auto-închinare. Aceasta își are
originea în Lucifer. El a pierdut dragostea agape, sau mai bine zis, a
transformat-o în dragoste de sine. Dragostea pentru Dumnezeu și
dragostea de sine nu pot exista împreună; nu putem servi la doi stăpâni.
Legea Eternă a lui Dumnezeu, Legea iubirii altruiste a fost anulată. Din
aceast moment, planul de mântuire a implicat în mod necesar
restaurarea Dragostei agape în ființa umană și, în consecință, moartea
egoismului.

Romani 12:21 Nu fi învins de rău, ci ÎNVINGE RĂUL PRIN BINE.



DOMNUL DOREȘTE CA POPORUL SĂU SĂ ÎNȚELEAGĂ CĂ
EGOISMUL ESTE MARELE PĂCAT AL LUMII iar acesta s-a convertit în
păcatul predominant al Bisericii. DOMNUL a fost foarte dezonorat de
eșecul Bisericii de a împărtăși mijloacele pentru avansarea lucrării pe
care El dorește să o vadă înaintând cu putere. RH 3 din Decembrie
1901, par. 1

EGOISMUL , PĂCATUL LUMII, s-a convertit în păcatul
predominant al bisericii. Sacrificându-se pe El însuși pentru binele
umanității, Cristos lovește EGOISMUL exact la rădăcina sa. Nu a reținut
nimic, nici măcar propria Sa onoare sau glorie cerească. ... {5M 204.2}

Singurul remediu pentru păcatele și durerile oamenilor este Cristos.
Doar Evanghelia harului Său poate vindeca bolile care lovesc societatea.
Nedreptatea celui bogat față de cel sărac, ura celui sărac față de cel
bogat, își are deasemenea rădăcina ÎN EGOISM , care poate fi extirpat
NUMAI PRINTR-O SUPUNERE FAȚĂ DE CRISTOS. DOAR EL DĂ O
NOUĂ INIMĂ A DRAGOSTEI ÎN LOCUL UNEI INIMI EGOISTE PLINĂ
DE PĂCAT... {Christ's Object Lessons}

I Timotei 1: 5 Acum, scopul poruncii este dragostea creştină
(Dragoste altruistă. Nota autorului.) dintr-o inimă curată şi dintr-o
conştiinţă bună şi dintr-o credinţă neprefăcută...

II Corinteni 3:18 Dar noi toţi, cu faţa descoperită, privind ca într-o
oglindă gloria (Legea Sa, caracterul Său sau dragostea agape. Nota
autorului.) Domnului, suntem schimbaţi în acelaşi chip de la glorie spre
glorie, chiar prin Duhul Domnului.

DAR CÂND OMUL A CĂZUT, A FOST STABILITĂ LEGEA
”EULUI”. Această lege se armonizează cu voința omenirii păcătoase. Nu
există nici o luptă între ele. Dar când cuvântul lui Dumnezeu vorbește
conștiinței, vorbind despre o voință mai înaltă decât cea umană, inclusiv
despre voia lui Dumnezeu, voința omului dorește să urmeze propria sa
cale, indiferent de consecințe. Farmecul ascultării a fost rupt de
neascultarea lui Adam. SENSUL IMPORTANȚEI ASCULTĂRII CA O
NECESITATE ABSOLUTĂ A ÎNCETAT SĂ EXISTE ÎN MINTE. Și acum
omul gândește: "Pot să aleg să ascult de Dumnezeu; și dacă vreau, pot
să aleg să nu îl ascult". PRT 12 ianuarie 1899, alineatul (7)

PRINCIPIUL 4: SCOPUL LUI DUMNEZEU, NU A FOST SĂ DEA
OMULUI LEGEA SCRISĂ PE DOUĂ TABLE ȘI ÎMPĂRȚITĂ ÎN SUTE
DE STATUE, CI A FOST DE A-I ÎNVĂȚA CELE DOUĂ PRINCIPII A



IUBIRII ETERNE. ACEST SCOP NU A FOST SCHIMBAT NICIODATĂ,
CI A FOST PRELUNGIT TIMPUL PENTRU CA MÂNTUITORUL SĂ O
ÎMPLINEASCĂ ÎN FIINȚA UMANĂ. NIȘTE LEGI TEMPORARE AU
FOST INTRODUSE PÂNĂ CÂND A VENIT ÎNCARNAREA LEGII,
DOMNUL ISUS CRISTOS ȘI VIAȚA SA PERFECTĂ, CARE A FOST CU
ADEVĂRAT O REPETIȚIE A SINAIULUI, ADEVĂRATA DADIVĂ A
LEGII (ÎN PERSOANĂ) PENTRU UMANITATE. VIAȚA SA PRACTICĂ ȘI
CUVINTELE SALE CONȚIN ADEVĂRATELE STATUTE A DRAGOSTEI
AGAPE.

Efeseni 1:4 După cum NE-A ALES ÎN EL ÎNAINTE DE ÎNTEMEIEREA
LUMII, ca să fim sfinţi şi ireproşabili înaintea Lui ÎN DRAGOSTE.

CRISTOS A FOST O REPREZENTARE VIE A LEGII. Nu a existat nici-o
încălcare a preceptelor Sale sfinte în viața Sa. Privind împrejurul Său la
o națiune de martori ce căutau cu nerăbdare ceva pentru a pune la
îndoială, căutând o eroare sau o greșeală, pentru a avea ceva cu care
să-L condamne, putea să întrebe: „Cine dintre voi Mă dovedeşte vinovat
de păcat?" [Ioan 8:46.]
Isus, imaginea expresă a persoanei Tatălui, manifestarea vie a gloriei
Sale; Mântuitorul care se jertfește de Sine, pe tot parcursul pelerinajului
Său de dragoste pe pământ, era o reprezentare vie a caracterului legii lui
Dumnezeu.ÎN VIAȚA SA ESTE MANIFESTATĂ DRAGOSTEA CARE S-
A NĂSCUT ÎN CERURI, PRINCIPIILE CRISTICE CARE STAU LA BAZA
LEGILOR UNEI DREPTĂȚI ETERNE. {MB 49.2} (Thoughts From the
Mount of Blessing)

Păcătuind, Duhul Sfânt s-a retras din Adam și din Eva. S-a produs o
separare între ființa umană și Creatorul. Omul a rămas dezbrăcat de
prezența și inspirația Divină, el a fost condamnat să trăiască în „carne”,
în egoism, până la revărsarea Duhului Sfânt, atunci când ființa umană va
putea trăi din nou „prin Duhul”, inspirat de puterea divină. Dar această
legătură a putut fi reânființată din Grădina Edenului până la Isus Cristos
de mulți oameni, datorită faptului că adevărata preoție nu este prin sânge
ci este prin credință, adică toți cei ca și Iosua, de exemplu, s-au luptat
să-l contemple și să-l caute pe Dumnezeu, supunându-se complet Lui,
Dumnezeu i-a acordat Duhului Sfânt. Școlile profeților erau locuri unde
se învăța despre cum poate păcătosul să primească Duh Sfânt și auzi
vocea lui Dumnezeu iarăși. Orice persoană ar putea intra în aceste școli
a caracterului.

Creatorul vrea să restaureze în noi Imaginea Lui, care este caracterul
Său, care este dragostea Lui, pentru a ne putea lua în siguranță înapoi
în Eden. Înainte de a ajunge acolo, El trebuie să rescrie cele două



Porunci eterne în mințile noastre, cele două fațete ale Dragostei agape.
Dar Legea iubirii poate fi scrisă în mințile noastre doar prin Duhul Sfânt
în noi. Aceasta este singura noastră speranță în Isus Cristos, pentru a
putea fi acceptați iarăți în societatea ființelor sfinte din cer:

Ioan 14:16 ŞI EU ÎL VOI RUGA PE TATĂL ŞI EL VĂ VA DA UN
ALT MÂNGÂIETOR, CA SĂ RĂMÂNĂ CU VOI PENTRU TOTDEAUNA;

Ioan 14:17 ...PE DUHUL ADEVĂRULUI, ... FIINDCĂ LOCUIEŞTE
CU VOI ŞI VA FI ÎN VOI.

Romani 5: 5 Şi speranţa nu face de ruşine, PENTRU CĂ
DRAGOSTEA (Legea dragostei Agape, n.a.) LUI DUMNEZEU SE
VARSĂ ÎN INIMILE NOASTRE PRIN DUHUL SFÂNT, CARE NE ESTE
DAT.

Numai prin Isus Cristos și în Isus Cristos, ființa umană poate fi „făcută o
nouă „creatură umano-divină, îmbrăcată din nou cu prezența Duhului
Sfânt. Tuturor celor care cred în Isus Cristos și se supun Lui în toate, le
va fi scrisă din nou în inimile lor Legea Dragostei Agape.

I Ioan 4: 7 PREAIUBIŢILOR, SĂ NE IUBIM (Agapao, n.a.) UNII PE
ALŢII, PENTRU CĂ DRAGOSTEA (Agape, n.a.) ESTE DIN
DUMNEZEU; ŞI ORICINE IUBEŞTE, ESTE NĂSCUT DIN DUMNEZEU
ŞI ÎL CUNOAŞTE PE DUMNEZEU.

I Ioan 4: 8 Cel ce nu îl iubeşte nu cunoaşte pe Dumnezeu, pentru
că DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE.
I Ioan 4: 9 În aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu faţă de noi,
că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu născut, ca noi să
trăim prin El.
I Ioan 4:10 În aceasta este dragostea, nu că noi L-am iubit pe
Dumnezeu, ci că El ne-a iubit şi L-a trimis pe Fiul Său să fie ispăşirea
pentru păcatele noastre.
I Ioan 4:11 PREAIUBIŢILOR (Agapetos = 'demni de iubire' n.a.), DACĂ
ASTFEL NE-A IUBIT DUMNEZEU PE NOI ŞI NOI SUNTEM DATORI SĂ
NE IUBIM UNII PE ALŢII.
I Ioan 4:12 Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. DACĂ NE IUBIM
UNII PE ALŢII, DUMNEZEU TRĂIEŞTE ÎN NOI ŞI DRAGOSTEA LUI
ESTE DESĂVÂRŞITĂ ÎN NOI.
I Ioan 4:13 Prin aceasta ştim că rămânem în El şi El în noi, FIINDCĂ NE-
A DAT DIN DUHUL SĂU.
I Ioan 4:16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care
Dumnezeu o are faţă de noi. DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE; ŞI CEL
CE RĂMÂNE ÎN DRAGOSTE RĂMÂNE ÎN DUMNEZEU ŞI DUMNEZEU
ÎN EL.

Doar noile făpturi în Isus Cristos, având Legea iubirii altruiste în mințile și
faptele lor vor putea trece cu succes „ceasul cercetării lor".



I Ioan 4:17 În aceasta este făcută desăvârşită dragostea noastră, CA SĂ
AVEM CUTEZANŢĂ ÎN ZIUA JUDECĂŢII, pentru că aşa cum este El,
aşa suntem noi în această lume.
I Ioan 4:18 ÎN DRAGOSTE NU ESTE TEAMĂ, CI DRAGOSTEA
DESĂVÂRŞITĂ ALUNGĂ AFARĂ TEAMA, pentru că teama poartă
chinul. Iar cel ce se teme, nu este făcut desăvârşit în dragoste.
I Ioan 4:19 NOI ÎL IUBIM PENTRU CĂ ÎNTÂI EL NE-A IUBIT.

Datorită respingerii omului față de Duhul Sfânt, inimile lor rămas
împietrite, deoarece au respins în mod repetat la Sinai Cel mai bun plan
al lui Dumnezeu de a-i conduce la restaurare pe o cale mai scurtă și cu
mai puțină suferință. S-a datorat respingerii omului față de Duhul Sfânt
că legea a fost proclamată într-o formă pământească la Sinai și a fost
scrisă pe două tăble de piatră în loc să fie scrise în inimile lor de carne,
adică să aibe minți născute din nou, minți spirituale. Legea Eternă a lui
Dumnezeu a trebuit să fie dată într-un mod mai explicit. S-a datorat
indispoziției lor de a iubi într-un mod altruist pe Dumnezeu și pe
aproapele lor, faptul că Legea Eternă a fost scrisă în 10 precepte
terenale și ștanțate în tablele de piatră pentru a simboliza stadiul lor
Spiritual. DACĂ NU AR FI ALES SĂ MEARGĂ CU NECREDINȚĂ, CU
INIMILE DE PIATRĂ, NU AR FI PRIMIT O LEGE SCRISĂ PE TABLE DE
PIATRĂ.
S-a datorat respingerii poporului atunci când au spus, „vom face” și,
implicit ruperea Legământului făcut la Sinai, faptul că Dumnezeu a
chemat pe Moise să scrie pe un sul o explicație chiar mai detaliată a
Legii eterne a lui Dumnezeu și a celor 10 Porunci, scriind statutele.
Datorită alegerii lor de a trăi în carne, cu inimile de piatră, El a trebuit să
le scrie judecăți pentru situația lor fiind egoiști, pentru că ei nu puteau să
sufere nici-o pierdere. O parte din statute sunt cele zece porunci
explicate în statute practice explicite și în judecăți necesare unor oameni
care au continuat să trăiască în egoism și care se luptau pentru bunurile
lor. Dar în înțelepciunea Sa infinită, Mântuitorul a oferit o modalitate de a
educa oamenii carnali prin intermediul ascultării față „de lucrurile mici”,
adică prin îndeplinirea cerințelor practice a statutelor.

Romani 7:14 Deoarece ştim că LEGEA ESTE SPIRITUALĂ; dar eu sunt
carnal, vândut sub păcat.
1 Corinteni 3:1 ŞI eu, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unora spirituali, ci ca
unora carnali, ca unor prunci în Cristos.
1 Corinteni 4:21 Ce voiţi? Să vin la voi cu un toiag, sau în dragoste şi în
duhul blândeţii?

Dacă omul ar fi păzit Legea lui Dumnezeu, așa cum i-a fost dată lui
Adam după căderea sa, păstrată apoi de Noe și păzită de Avraam, N-AR



MAI FI FOST NEVOIE DE RÂNDUIALA CIRCUMCIZIEI. Și dacă urmașii
lui Avraam ar fi păstrat legământul al cărui semn era circumcizia, n-ar fi
fost niciodată duși în idolatrie și n-ar fi fost nevoie să îndure o viață de
robie în Egipt; AR FI PĂSTRAT LEGEA LUI DUMNEZEU ÎN MINTE ȘI
N-AR FI FOST NEVOIE CA EA SĂ FIE VESTITĂ PE SINAI SAU
SĂPATĂ PE TABLELE DE PIATRĂ. IAR DACĂ POPORUL AR FI TRĂIT
PRINCIPIILE CELOR ZECE PORUNCI, N-AR MAI FI FOST NEVOIE DE
UN PLUS DE ÎNDRUMĂRI DATE LUI MOISE. {PP 364.2}

„Domnul Isus a dat aceste porunci din stâlpul de nor și Moise le-a
repetat copiilor lui Israel și le-a scris într-o carte, pentru a nu se
îndepărta de dreptate. SUNTEM OBLIGAȚI SĂ ÎNDEPLINIM ACESTE
SPECIFICAȚII, PENTRU CĂ DACĂ VOM FACE ACEASTA, VOM
ÎNDEPLINI SPECIFICAȚIILE LEGII LUI DUMNEZEU". 3RH 231,
18/12/1894

Matei 5:17 Să nu gândiţi că am venit să distrug Legea sau profeţii; nu am
venit să distrug, ci să ÎMPLINESC.

„A împlini” înseamnă a ajunge la dragosteA AGAPE, care este scopul,
sau obiectivul Legii.

Romani 13:8 ...SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII; FIINDCĂ CEL CE
IUBEŞTE PE ALTUL A ÎMPLINIT LEGEA.

În înțelesul biblic, ”a iubi” înseamnă a servi, ajuta, a muri pentru cineva,
etc. Nu este doar un sentiment, ci a exercita dragostea agape.

Romani 13:9 Fiindcă: Să nu comiţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu
aduci mărturie falsă, să nu pofteşti; şi orice altă poruncă este cuprinsă pe
scurt în acest cuvânt şi anume: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine
însuţi.

Romani 13:10 Dragostea nu lucrează răul aproapelui; de aceea
DRAGOSTEA ESTE ÎMPLINIREA LEGII.

„Aceasta nu este vocea omului, ci vocea lui Cristos din stâlpul de nor
acoperitor. Citiți cu atenție tot Deuteronomul 26, de asemenea, capitolele
27 și 28; pentru că aici sunt clar enunțate binecuvântările ascultării.
Aceste instrucțiuni, pe care EU SUNT le-a dat poporului Său,
REFLECTĂ PRINCIPIILE LEGII A ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU; ȘI SE
FAC SPECIFICE PENTRU CA MINTEA POPORULUI SĂ NU RĂMÂNĂ
ÎN IGNORANȚĂ ȘI INCERTITUDINE. ACESTE SCRIERI PREZINTĂ
OBLIGAȚIA CONTINUTĂ A TUTUROR pe care Dumnezeu i-a



binecuvântat cu viață, sănătate și avantaje în lucrurile temporale și
spirituale." 4RH 249

Moise i-a instruit pe copiii lui Israel într-un mod impresionant, plin de
seriozitate. Știa că era ultima lui ocazie de a li se adresa. Apoi, a
terminat de scris într-o carte toate legile, judecățile și statutele pe care i
le dăduse Dumnezeu, precum și diferitele reguli cu privire la aducerea
jertfelor. A pus cartea în mâinile bărbaților din slujba sfântă și a cerut ca,
pentru a fi păstrată în siguranță, să fie pusă lângă chivot, deoarece grija
lui Dumnezeu era permanent îndreptată asupra acestui obiect sacru.
Această carte a lui Moise trebuia păstrată pentru ca judecătorii lui Israel
să poată apela la ea dacă s-ar fi ivit vreun caz care să necesite acest
lucru. UN POPOR GREȘIT ÎNȚELEGE ADESEA CĂ CERINȚELE LUI
DUMNEZEU SE POTRIVESC ÎN CAZUL LUI; de aceea cartea lui Moise
a fost păstrată în locul cel mai sacru, pentru a se recurge la ea în viitor.
{RO-IM 171.4}; {EN-1SP 334.1}

Statutele au fost necesare datorită faptului că omul păcătos nu a reușit
să înțeleagă ce înseamnă să iubești și care este datoria sa nici măcar
din Cele Zece Porunci. Și, deși era o lege exterioară care nu putea da
viață, legea s-a dat ca omul să-și dea seama de păcătoșenia și de
nevoia sa și a fost ca un pedagog cu privire la caracterul iubitor al lui
Dumnezeu. Aceste statute descriau datoria lor și au fost mai degrabă o
promisiune precum că Dumnezeu urma să îi umple cu dragostea Sa și
astfel să aibă legea în ei ca un principiu al vieții. Dar acest lucru avea să
fie posibil doar prin Isus Cristos.

Moise a scris aceste judecăți și rânduieli rostite de Domnul în timp ce era
cu El pe munte. Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi ascultat PRINCIPIILE
celor Zece Porunci, n-ar fi fost nevoie de instrucțiuni specifice date lui
Moise, cu privire la datoria lor față de Dumnezeu și unul față de altul, pe
care el le-a scris într-o carte. Învățăturile clare date lui Moise de Domnul,
cu privire la datoria unuia față de altul și față de străini, sunt
PRINCIPIILE celor Zece Porunci SIMPLIFICATE și date într-un mod clar,
ca ei să nu greșească. {IM 149.1}

„PRINCIPIILE” despre care se vorbește aici sunt cele două Mari Principii
ale Iubirii Agape. Ei nu cunoșteau Legea înainte sub forma celor 10
Porunci, ei cunoșteau „PRINCIPIILE”, cele două. Dar nu le-au păzit.

„PRINCIPIILE SIMPLIFICATE” sunt statutele practice.

PRINCIPIILE NESIMPLIFICATE ar fi cele două Legi ale Dragostei
Agape și ei trebuiau să aplice în mod direct cele două Legi Agape în



PRINCIPIILE SIMPLIFICATE sau, cu alte cuvinte, în statutele practice.
Dovada acestui fapt o avem în Biblie, de vreme ce Avraam și Moise
înainte ca Dumnezeu să rostească cele Zece Porunci, știau și practicau
statutele practice ale Legii Agape.
Geneza 26:5 Pentru că Avraam a ascultat de vocea Mea şi A PĂZIT
ÎNSĂRCINAREA MEA, PORUNCILE MELE, STATUTELE MELE ŞI
LEGILE MELE.
Exodu 18:16 Când au ceva de judecat, ei vin la mine; şi judec între unul
şi celălalt şi LE FAC CUNOSCUTE STATUTELE LUI DUMNEZEU ŞI
LEGILE LUI.

Faptul că Avraam și Moise au ținut statutele lui Dumnezeu se datorează
faptului că a existat o Lege. Această Lege trebuie să fie în mod necesar
Legea Iubirii Agape, așa cum au primit-o Adam și Eva și au transmis-o
descendenților lor. Dar după căderea lor, a fost necesar să se aplice într-
un mod practic Legea Iubirii în Statute practice care exprimă iubirea
altruistă.
LEGEA LUI DUMNEZEU (dragostea Agape, n.a), EXISTA ÎNAINTE CA
OMUL SĂ FI FOST CREAT. Îngerii erau guvernați de ea. Satana a căzut
pentru că a încălcat PRINCIPIILE (cele două Legi Agape ale altruismului,
n.a) guvernării lui Dumnezeu. DUPĂ CE I-A CREAT PE ADAM ȘI EVA,
DUMNEZEU LE-A FĂCUT CUNOSCUT LEGEA SA. Nu a fost scrisă
atunci, ci Iehova a repetat-o în prezența lor. {IM 145.1}
Sabatul poruncii a patra a fost instituită în Eden. După ce a făcut lumea
și l-a creat pe om pe pământ, Dumnezeu a făcut Sabatul pentru om.
După păcatul și căderea lui Adam, nu a fost nimic scos din Legea lui
Dumnezeu. PRINCIPIILE CELOR ZECE PORUNCI (cele două Legi a
Dragostei agape, n.a) existau înainte de cădere și aveau un caracter
potrivit unei categorii de ființe sfinte. DUPĂ CĂDERE, PRINCIPIILE NU
AU FOST SCHIMBATE, CI AU FOST ADĂUGATE ȘI ALTE PRECEPTE,
statutele practice pe care Avraam și Moise, înainte de Sinai le păzeau,
n.a) pentru a veni în întâmpinarea omului în starea lui căzută. {IM 145.2}

Dacă niciodată nu ar fi fost călcată Legea lui Dumnezeu, moartea
n-ar fi existat niciodată și N-AR FI FOST NEVOIE DE ADĂUGAREA
ALTOR PRINCIPII ADAPTATE LA CONDIȚIA CĂZUTĂ A OMULUI. {IM
145.3}

Dacă omul ar fi păzit LEGEA LUI DUMNEZEU, AȘA CUM I-A
FOST DATĂ LUI ADAM DUPĂ CĂDERE, (cele două legi Agape plus
statutele practice pe care le cunoșteau Avraam și Moise înainte de Sinai,
n.a), cum a fost păstrată de Noe în corabie și respectată de Avraam, n-ar
fi fost nevoie de ritualul circumciziei. Dacă descendenții lui Avraam ar fi
ținut legământul, a cărui dovadă sau garanție, era circumcizia, n-ar fi
căzut niciodată în idolatrie, n-ar fi fost lăsați să meargă în Egipt și n-ar fi
fost nevoie ca Dumnezeu să-și proclame Legea la Sinai, s-o sape în



table de piatră ȘI NICI NU AR FI PĂZIT ACESTE PRECEPTE PRIN
INTERMEDIUL INDICAȚIILOR, JUDECĂȚILOR SAU PRIN STATUTELE
CE I S-AU DAT LUI MOISE. {IM 148.3}

PRINCIPIUL 5: ÎN VECHIUL TESTAMENT EXISTĂ DOUĂ TIPURI DE
STATUTE: UNELE „BUNE” ȘI ALTELE "CARE NU ERAU BUNE".

STATUTELE sunt aplicațiile practice ale Legii. În Eden avem primele
două Statute: Sabatul și Căsătoria. După cădere, Creatorul a explicat
Legea Iubirii mai detaliat, în Statute.
După cădere, principiile nu au fost schimbate, ci au fost ADĂUGATE ȘI
ALTE PRECEPTE, (adică statutele practice pe care Avraam și Moise,
înainte de Sinai le păzeau, n.a) pentru a veni în întâmpinarea omului în
starea lui căzută. {IM 145.2}

La Sinai, datorită necredinței poporului, Legea Agape a fost formulată în
cuvinte pământești în forma unor 10 Precepte, aplicate păcatelor
specifice și au fost adăugate mai multe Statute și Judecăți. Datorită
necredinței și al egoismului poporului, a fost necesar să se dea
temporar, până la venirea lui Cristos, de asemenea, statutele "CARE NU
ERAU BUNE".

Ezechiel 20:24 Pentru că nu au împlinit judecăţile Mele, ci au dispreţuit
STATUTELE Mele şi au murdărit SABATELE Mele şi ochii lor au fost
după idolii părinţilor lor.
Ezechiel 20:25 Şi DE ASEMENEA Eu, Eu LE-AM DAT STATUTE CARE
NU ERAU BUNE ŞI JUDECĂŢI PRIN CARE NU PUTEAU SĂ
TRĂIASCĂ;

1 Timotei 1: 9,10 Ştiind aceasta, că legea nu este făcută pentru cel
drept, ci pentru cei fărădelege şi neascultători, pentru cei neevlavioşi şi
păcătoşi, pentru oameni fără sfinţenie şi profani, pentru ucigaşi de taţi şi
ucigaşi de mame, pentru ucigaşi de oameni, Pentru curvari, pentru
sodomiţi, pentru răpitori de oameni, pentru mincinoşi, pentru cei ce jură
fals şi orice altceva ar fi împotriva doctrinei sănătoase;

Există statute morale ”bune” și există statute date „din cauza împietririi
inimilor vostre", care sunt statutele "ce nu sunt bune" ce sunt permise
pentru un timp, pentru ca omul să nu piară în starea lui de necredință și
egoism.

Întrucât Biblia prezintă două legi, una imuabilă și veșnică, cealaltă
provizorie și temporară, AȘA CĂ EXISTĂ DOUĂ LEGĂMINTE ... {PP



370.2} (citatul vorbește despre legea ceremonială care nu putea sfinți pe
nimeni, după cum spunea Pavel)
Evrei 7:12 Căci, fiind schimbată preoţia, SE FACE DIN NECESITATE ŞI
O SCHIMBARE A LEGII.

Evrei 7:18 Fiindcă este într-adevăr o anulare a poruncii
premergătoare din cauza slăbiciunii şi inutilităţii ei.

Evrei 7:19 Fiindcă legea nu a făcut nimic desăvârşit, ci aducerea
unei speranţe mai bune a făcut aceasta, prin care ne apropiem de
Dumnezeu.
Evrei 7:11 De aceea dacă desăvârşirea ar fi fost prin preoţia levitică,
(fiindcă sub aceasta a primit poporul legea,) ce nevoie mai era ca un alt
preot să se ridice după rânduiala lui Melchisedec şi să nu fie chemat
după rânduiala lui Aaron?

Evidențe în NT cu privire la Legea cea ”bună” (statutele cele bune):

Romani 7:12 De aceea Legea este sfântă, şi porunca sfântă şi dreaptă şi
bună.
Matei 5:17 Să nu gândiţi că am venit să distrug legea sau profeţii; nu am
venit să distrug, ci să împlinesc. (a completa, a perfecționa. Nota
autorului).
Matei 5:18 Fiindcă adevărat vă spun: Până cerul şi pământul vor trece, o
iotă sau o frântură de literă nu va trece nicidecum din Lege, până totul va
fi împlinit.
Matei 5:19 De aceea, oricine va strica una dintre cele mai mici din
ACESTE PORUNCI şi va învăţa pe oameni astfel, va fi chemat cel mai
mic în împărăţia cerului; dar oricine le va împlini şi îi va învăţa pe alţii,
acela va fi chemat mare în împărăţia cerului.
Ioan 15:10 Dacă ţineţi PORUNCILE MELE, (statutele din Noul
Testament. n. tr.) veţi rămâne în dragostea Mea; aşa cum Eu am ţinut
PORUNCILE TATĂLUI MEU (statutele Vechiului Testamnet) şi rămân în
dragostea Lui.
I Ioan 2: 8 Din nou vă scriu O PORUNCĂ NOUĂ care este adevărată în
el şi în voi, pentru că întunericul a trecut şi lumina adevărată deja
străluceşte.
I Timotei 6:14 Ca tu să ţii PORUNCA fără pată, ireproşabil, până la
apariţia Domnului nostru Isus Cristos:
I Timotei 6:17 Porunceşte celor bogaţi în această lume, să nu fie cu
minte trufaşă, nici să se încreadă în bogăţii nesigure, ci în Dumnezeul
cel viu, care ne dă toate din abundenţă ca să ne bucurăm de ele;
Matei 5:37 Dar cuvântul vostru să fie: Da, da; nu, nu; dar ce este mai
mult decât acestea vine din rău.
Matei 5:40 Şi dacă vreunul voieşte să meargă la judecată cu tine şi să îţi
ia cămaşa, lasă-i şi haina.



Matei 5:41 Şi cu cel ce te va constrânge să mergi o milă, mergi cu el
două.
Matei 5:42 Celui ce îţi cere, dă-i; şi celui ce voieşte să se împrumute de
la tine, nu îi întoarce spatele.

Evidențe în NT despre Legea ”care nu este bună” (statutele cele ”care
nu sunt bune”):

Faptele Apostolilor 15:10 Acum aşadar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu,
punând un jug pe gâtul discipolilor pe care nici părinţii noştrii, nici noi nu
am fost în stare să îl purtăm? (legea circumciziei)
Galateni 5: 1 AŞADAR, staţi tari în libertatea cu care Cristos ne-a făcut
liberi şi nu vă prindeţi din nou în jugul robiei.
Galateni 5: 2 Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă veţi fi circumcişi, Cristos
nu vă va fi de niciun folos.
Deuteronom 24: 1 CÂND un bărbat şi-a luat o soţie şi s-a căsătorit cu ea
şi se întâmplă că ea nu găseşte favoare înaintea ochilor lui, pentru că el
a găsit în ea ceva necurăţie, să îi scrie o carte de divorţ şi să i-o dea în
mână şi să o trimită afară din casa lui.
Matei 19: 7 Iar ei i-au spus: De ce atunci a poruncit Moise să dea o carte
de despărţire şi să divorţeze de ea?
Matei 19: 8 Dar El le-a spus: Moise v-a permis să divorţaţi de soţiile
voastre din cauza împietririi inimilor voastre; dar nu a fost aşa de la
început.
Matei 5:31 Şi s-a spus că: Oricine va divorţa de soţia lui, să îi dea o carte
de despărţire.
*Matei 5:33 Din nou, aţi auzit că s-a spus de către cei din vechime: Să
nu juri fals, ci împlineşte jurămintele tale faţă de Domnul;
Matei 5:34 Dar eu vă spun: Nu juraţi niciodată; nici pe cer, pentru că este
tronul lui Dumnezeu;
Matei 5:35 Nici pe pământ, pentru că este sprijinul picioarelor Lui; nici pe
Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat.
Matei 5:36 Să nu juri nici pe capul tău, pentru că nu poţi face un singur
păr alb sau negru.
Întrucât Biblia prezintă două legi, una imuabilă și veșnică, cealaltă
provizorie și temporară, AȘADAR, EXISTĂ DOUĂ LEGĂMINTE...{PP
370.2} (citatul vorbește despre legea ceremonială care nu putea sfinți pe
nimeni, după cum zice Pavel)
Evrei 7:12 Căci, fiind schimbată preoţia, SE FACE DIN NECESITATE ŞI
O SCHIMBARE A LEGII.
Evrei 7:18 Fiindcă este într-adevăr o anulare a poruncii premergătoare
din cauza slăbiciunii şi inutilităţii ei.
Evrei 7:19 Fiindcă legea nu a făcut nimic desăvârşit, ci aducerea unei



speranţe mai bune a făcut aceasta, prin care ne apropiem de
Dumnezeu.
Evrei 7:11 De aceea dacă desăvârşirea ar fi fost prin preoţia levitică,
(fiindcă sub aceasta a primit poporul legea,) ce nevoie mai era ca un alt
preot să se ridice după rânduiala lui Melchisedec şi să nu fie chemat
după rânduiala lui Aaron?

Leviticul 11 - A se hrăni cu carne a fost permis datorită faptului că omul
nu a putut „suferi” sfințenia Creatorului, ”dar de la început nu a fost așa”
și știm că au fost persoane sfinte care nu au mâncat carne, nici Ioan
Botezătorul și nici cei 144 000 nu vor mânca. Ellen White a spus că
Dumnezeu vrea să-i readucă pe oameni la alimentația Edenică.

A avea mai multe soții, a fost permis de Dumnezeu dar nu fără
consecințe rele, ca în toate statutele "CARE NU ERAU BUNE".

Cu siguranță, următorul citat nu se referă la legile "CARE NU ERAU
BUNE", pentru că a consuma carne, nu poate ajuta la „formarea
caracterului în Asemănarea Divină".
Unde vom găsi noi legi mai nobile, mai curate și mai drepte decât cele
prezentate în cărțile ce conțin instrucțiunile date lui Moise pentru copiii lui
Israel? ÎN TOATE TIMPURILE ACESTE LEGI TREBUIESC
PERPETUATE, CA ÎN ACEST FEL, CARACTERUL POPORULUI LUI
DUMNEZEU SĂ SE FORMEZE ÎN ASEMĂNAREA DIVINĂ. Legea este
ca un zid de protecție pentru aceia care împlinesc preceptele lui
Dumnezeu. Din care altă sursă putem noi să ne adunăm atâta putere ori
să învățăm o știință atât de nobilă? Ce altă carte îi va învăța pe oameni
să iubească, să se teamă și să asculte de Dumnezeu cum o face Biblia?
Ce altă carte prezintă celor ce o studiază o cunoaștere mai înălțătoare, o
istorie mai minunată? {SP 428.2} SPTED 18.1 (Special Testimonies on
Education)

Cu siguranță, următorul citat nu se poate referi la legi permise, cum ar fi
divorțul, consumul de carne, circumcizia etc.
Romani 7:12 De aceea Legea este sfântă, şi Porunca sfântă şi dreaptă
şi bună.

PRINCIPIUL 6: TOATĂ BIBLIA ESTE NUMITĂ „CARTEA
STATUTELOR", ACEASTA ÎNSEAMNĂ CĂ NOUL TESTAMENT
CONȚINE DEASEMENEA STATUTE.



1 Cor. 14:37 Dacă cineva se consideră a fi profet sau spiritual, SĂ
RECUNOASCĂ CELE CE VĂ SCRIU A FI PORUNCILE DOMNULUI.

Noul Testament conține statute vechi, dar actualizate la „Împărăția lui
Dumnezeu” anunțate de Ioan și Isus din Nazaret, legile Noului
Legământ, legi „Drepte, Bune și Sfinte” scrise în inimă și care duc la
sfințirea caracterului. Toți scriitorii Noului Testament au învățat statutele
bune ale Împărăției lui Dumnezeu, iar statutele vechi, cele "CARE NU
ERAU BUNE", cele care purtau pedepse sau erau permise temporar, au
fost abandonate. În Noul Legământ, Judecătorul este Dumnezeu,
„Răzbunarea este a mea”, ”Eu voi plăti fiecăruia după lucrările sale." De
la Cruce, adevărații preoți, cei 144.000, vor păzi Legea „sfântă, bună și
desăvârșită”, pentru ca în ei să se poată îndeplini toate promisiunile lui
Dumnezeu.

Aceste cărți se compară cu CARTEA STATUTELOR, Biblia și în acord
cu aceasta, se judecă oamenii. Sfinții, la unison cu Isus, dictează
judecata lor asupra morților cei răi. "Iată, aici sfinții, la unison cu Isus, se
așează la judecată și se împarte celor răi în funcție de faptele făcute în
trup și ceea ce trebuie să primească în executarea hotărârii judecății, se
compensează cu numele lor". EW 52.2

Cei care nu cunosc LEGILE GUVERNĂRII LUI DUMNEZEU AȘA CUM
SE EXPUN PE MUNTE (muntele fericirilor, n. Tr.), nu cunosc adevărul
așa cum este în Isus. Cristos a descoperit principiile transcendentale ale
Legii; a expus TOATE preceptele și a expus TOATE cerințele din
exemplul Lui. Cel care cunoaște adevărul așa cum este în Lege,
cunoaște adevărul așa cum este în Isus; și dacă prin credință în Cristos
îl face să păzească poruncile lui Dumnezeu, viața lui este ascunsă cu
Cristos în Dumnezeu. Cunoașterea cerințelor Legii ar zdrobi ultima rază
de speranță a sufletului dacă nu ar exista un Mântuitor pentru om; dar
adevărul exact așa cum este în Isus este o mireasmă de viață spre viață.
RH 17 iunie 1890, alin. 13

CRISTOS A FOST O REPREZENTARE VIE A LEGII. Nu a existat nici-o
încălcare a preceptelor Sale sfinte în viața Sa. Privind împrejurul Său la
o națiune de martori ce căutau cu nerăbdare ceva pentru a pune la
îndoială, căutând o eroare sau o greșeală, pentru a avea ceva cu care
să-L condamne, putea să întrebe: „Cine dintre voi Mă dovedeşte vinovat
de păcat?" [Ioan 8:46.]
Isus, imaginea expresă a persoanei Tatălui, manifestarea vie a gloriei
Sale; Mântuitorul care se jertfește de Sine, pe tot parcursul pelerinajului
Său de dragoste pe pământ, era o reprezentare vie a caracterului legii lui
Dumnezeu. ÎN VIAȚA SA ESTE MANIFESTATĂ DRAGOSTEA CARE S-



A NĂSCUT ÎN CERURI, PRINCIPIILE CRISTICE CARE STAU LA BAZA
LEGILOR UNEI DREPTĂȚI ETERNE. {MB 49.2} (Thoughts From the
Mount of Blessing)

Cristos a fost judecat în mod greșit de către iudei, PENTRU CĂ NU
S-A OPRIT CONSTANT ÎN LEGEA SCRISĂ PE TABLELE DE PIATRĂ.
A INVITAT BĂRBAȚII ȘI FEMEILE SĂ ÎNVEȚE DE LA EL PENTRU CĂ
ERA O REPREZENTARE VIE A LEGII LUI DUMNEZEU...Știa că nimeni
nu putea evidenția vreun defect în caracterul sau exemplul Său. Ce
putere a dat puritatea Sa imaculată la INSTRUCȚIUNILE SALE, ce forță
la reproșurile Sale, ce autoritate la ordinile Sale! Adevărul nu s-a epuizat
niciodată de pe buzele Sale, niciodată nu a pierdut sacralitatea, pentru
că a fost ilustrată în caracterul divin al Avocatului Său... {FH 164.4} From
the Heart

„Prin urmare, nu vă oprimați unii pe ceilalți, ci să vă temeți de Dumnezeul
vostru. Aceste cuvinte fuseseră rostite de Cristos atunci când era
înfășurat în stâlpul de nor. Însuși Învățătorul a rostit aceste cuvinte așa
cum a predicat pe munte. Cristos a fost cel care a spus: „Ve-ți împlini
statutele Mele și ve-ți păzi decretele Mele." CRISTOS A PREZENTAT
ACELEAȘI PRINCIPII PE MUNTELE FERICIRILOR CA ȘI PE
MUNTELE SINAÍ". ST 11/6/1896

Scopul tuturor statutelor este de a obține în noi, în adâncul inimilor
noastre, în conștient și subconștient, Legea iubirii agape.
Efeseni 3:17 Aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin
credinţă; pentru ca, fiind ÎNRĂDĂCINAŢI ŞI ÎNTEMEIAŢI ÎN
DRAGOSTE,
Efeseni 3:18 Să fiţi în stare să înţelegeţi cu toţi sfinţii care este lărgimea
şi lungimea şi adâncimea şi înălţimea;

Efeseni 3:19 Şi să cunoaşteţi DRAGOSTEA LUI CRISTOS, care întrece
cunoaşterea, CA SĂ FIŢI UMPLUŢI CU TOATĂ PLINĂTATEA LUI
DUMNEZEU. ( a Legii Sale de dragoste altruistă care este caracterul
Său. N.A)

PRINCIPIUL 7: ÎN NOUL TESTAMENT SE PĂSTREAZĂ PRINCIPIILE
DAR SE SCHIMBĂ FORMA STATUTELOR.

La fel cum există statutele „bune” perpetue, există și statute permise
doar pentru o perioadă, statute locale, temporare (așa cum au fost cele
rostite despre Canaanul pământesc) sau circumstanțiale, care, prin



schimbarea condițiilor TREBUIAU ADAPTATE la noile circumstanțe, sau
ACTUALIZATE.

1) De exemplu: Deuteronom 23:13 Şi să ai o lopată între armele tale; şi
se va întâmpla astfel, când te vei uşura afară, să sapi cu ea şi să te
întorci şi să acoperi ce a ieşit din tine,(acest statut nu este unul dintre
cele „ce nu erau bune", dar este adaptabil la circumstanțe. Acum,
niciunul dintre noi nu îl împlinim așa cum este scris. Domnul Isus Cristos
ne-a învățat că trebuie să păstrăm principiul, iar principiul este să ne
asigurăm că nu există impurități în aer liber; toate impuritățile trebuie
spălate sau îngropate. Păgânii, care nu au făcut acest lucru, până în
1900 aproape că își făceau nevoile în stradă și de aceea a existat holera
și alte boli.)

2) Un alt exemplu îl reprezintă serviciile zilnice. În Noul Testament nu s-
au anulat, dar sunt împlinite în Duh, fără sacrificii ale animalelor. Se
păstrează orele pentru altarele zilnice, dar s-a îmbunătățit modul de a le
realiza.

3) Sărbătorile din Vechiul Testament au fost locale în Ierusalim și au
implicat ceremonii de sacrificii ale animalelor. Sărbătorile Noului
Testament se respectă după același calendar dar cu un Spirit nou și viu.
Coloseni 2:16 De aceea nu lăsaţi pe nimeni să vă judece datorită
mâncării, SAU DATORITĂ BĂUTURII, SAU ÎN RESPECTAREA UNEI
SĂRBĂTORI, SAU A LUNII NOI, SAU A SABATELOR;
I Corinteni 5: 7 De aceea curăţaţi dospeala veche, ca să fiţi un aluat nou,
aşa nedospiţi cum sunteţi. Căci de fapt Cristos, paştele nostru, a fost
sacrificat pentru noi.
I Corinteni 5: 8 DE ACEEA SĂ ŢINEM SĂRBĂTOAREA nu cu dospeală
veche, nici cu dospeala răutăţii şi stricăciunii, ci cu azimele sincerităţii şi
ale adevărului.

PRINCIPIUL 8: Legământul cel veșnic a legilor „bune”, a fost încheiat cu
Levi, cu credincioșii, cu preoții și cu cei care au negat egoismul și au
acceptat o viață de slujire - viața lui Cristos. Pentru aceștia nu există
condamnarea legii, nu sunt sub condamnarea statutelor „care nu erau
bune".
Maleahi 2: 4 Şi veţi şti că v-am trimis această poruncă, pentru ca
legământul Meu să fie cu Levi, spune EU SUNT al oştirilor.
Maleahi 2: 5 Legământul Meu cu el a fost de viaţă şi de pace; şi i le-am
dat pentru teama cu care s-a temut de Mine şi a fost înfricoşat înaintea
Numelui Meu.



Maleahi 2: 6 Legea adevărului era în gura lui şi nu s-a găsit nelegiuire pe
buzele lui; el a umblat cu Mine în pace şi echitate şi a întors pe mulţi de
la nelegiuire.
Maleahi 2: 7 Fiindcă buzele preoţilor ar trebui să păstreze cunoaştere şi
ei ar trebui să caute legea la gura lui, căci el este mesagerul lui EU
SUNT al oştirilor.

PRINCIPIUL 9: Cei care sunt cu adevărat convertiți în inimă, cei care
sunt în Cristos, care au renunțat la ”eu”, care L-au lăsat pe Cristos să
trăiască în ei, nu sunt supuși legii ”care nu este bună” - legea cărnii
(statutele care poartă pedepse, care au fost îngăduite „din cauza
împetririi inimilor voastre"), ci sunt supuși statutelor perfecte sau ”bune"
și principiilor celor 10 Porunci - Promisiuni, care se explică astfel:
Romani 8: 1 AŞADAR, acum NU ESTE CONDAMNARE PENTRU CEI
ÎN CRISTOS ISUS, care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhului.
Romani 7:14 Deoarece ştim că LEGEA ESTE SPIRITUALĂ; ...

PRINCIPIUL 10: ÎN NOUL LEGĂMÂNT NU EXISTĂ LEGE „REA"

În Vechiul Legământ, pentru poporul care a continuat să trăiască sub
egoism sau sub „legea cărnii”, EU SUNT a dat statute detaliate și legi
conform inimilor lor de piatră, "legi CARE NU ERAU BUNE”, legi cu
pedepse, divorț, mâncare „rea” - carnea etc., pentru a putea vedea
consecințele egoismului și să-și dorească să vină sub o „Lege mai
bună”, legea Duhului vieții.
În Noul Legământ, pedepsele ce se aplicau în dreptul celor egoiști au
fost lăsate în mâna legilor civile ale statului. PRIN URMARE, ÎN NOUL
LEGĂMÂNT NU EXISTĂ NICI A LEGE ”CARE NU ERA BUNĂ”.

Romani 13: Fiindcă îţi este servitorul lui Dumnezeu pentru bine. Dar
dacă faci răul, teme-te; fiindcă nu poartă sabia în zadar; FIINDCĂ ESTE
SERVITORUL LUI DUMNEZEU, UN RĂZBUNĂTOR PENTRU FURIE
ASUPRA CELUI CE PRACTICĂ RĂUL.
I Corinteni 9: 20,21 Şi iudeilor m-am făcut ca iudeu, ca să câştig pe iudei;
celor de sub lege, ca fiind sub lege, ca să câştig pe cei de sub lege;
Celor fără lege, ca fără lege (nefiind fără lege faţă de Dumnezeu, ci sub
lege faţă de Cristos), ca să câştig pe cei fără lege.

EU SUNT a zis copiilor lui Israel: 24 Pentru că nu au împlinit
judecăţile Mele, ci au dispreţuit statutele Mele şi au murdărit sabatele
Mele şi ochii lor au fost după idolii părinţilor lor. Şi de asemenea Eu, Eu



LE-AM DAT STATUTE CARE NU ERAU BUNE ŞI JUDECĂŢI PRIN
CARE NU PUTEAU SĂ TRĂIASCĂ; DIN CAUZA NEASCULTĂRII
CONTINUIE, EU SUNT A ADĂUGAT LA TRANGRESIUNEA LEGII
SALE, PEDEPSE CARE NU ERAU BUNE PENTRU TRNSGRESOR
SAU PENTRU CA SĂ NU TRĂIASCĂ ÎN REBELIUNE...Statutele și
judecățile date de Dumnezeu erau bine pentru cei ascultători. „Trebuie
să le împlinească”. DAR NU ERAU BUNE PENTRU TRANSGRESOR,
PENTRU CĂ ÎN LEGEA CIVILĂ DATĂ LUI MOISE, PEDEAPSA
TREBUIA PUSĂ ASUPRA TRANSGRESORULUI PENTRU CA
CEILALȚI SĂ FIE ÎNFRÂNAȚI DE TEAMĂ. 1SP 265.2 - 1SP 266.1

ÎN VECHIUL LEGĂMÂNT, în timp ce pentru păcatele împotriva lui
Dumnezeu se aplicau pedepse penale, judecățile care se aduceau la
îndeplinire nu erau numai sancționi Divine, ci sub controlul Său direct și
la porunca Sa. Trebuia ca vrăjitorii să fie pedepsiți cu moartea. Trebuia
ca idolatrii să fie uciși. Profanarea și sacrilegiul erau pedepsite cu
moartea. Trebuia ca națiuni întregi să fie nimicite. Dar aducerea la
îndeplinire a acestor judecăți era condusă de Acela care citește inimile
oamenilor, care cunoaște măsura vinovăției lor și care se ocupă de
creaturile Sale cu înțelepciune și milă. Când oamenii cu slăbiciuni și
pasiuni omenești își arogă sarcina de a face această lucrare, nu este
nevoie de niciun argument pentru a demonstra că ușa este deschisă
pentru o nedreptate și cruzime fără reținere. Cele mai inumane crime
aveau să fie săvârșite, și toate acestea în Numele cel sfânt al lui Cristos.
{PP 763.6} Din legile lui Israel, care pedepseau păcatele săvârșite
împotriva lui Dumnezeu, au fost scoase argumente pentru a dovedi
datoria de a pedepsi păcatele asemănătoare săvârșite în veacul acesta.
Toți persecutorii le-au folosit pentru a-și justifica faptele. Principiul că
Dumnezeu a delegat autorității omenești dreptul de a controla conștiința
constituie temelia tiraniei religioase și a persecuției. Dar toți aceia care
gândesc astfel pierd din vedere faptul că noi trăim acum într-o altă
perioadă, în condiții cu totul diferite de acelea în care a trăit poporul
Israel; căci împărăția lui Israel era un tip al împărăției lui Cristos, care nu
va fi stabilită până la cea de-a doua Sa venire; și dacă îndatoririle care
aparțin relațiilor dintre om și Dumnezeu nu trebuie să fie dirijate sau
impuse de autoritatea omenească. PP {PP 763.7}

PRINCIPIUL 11: ÎN LEGĂMÂNTUL CEL NOU RĂMÂN STATUTELE
MORALE ȘI SPIRITUALE CE ERAU DIN LEGĂMÂNTUL CEL VECHI.

Legile pentru închinare, precum păstrarea Sabatului săptămânal, Lunile
Noi și Festivitățile, fac parte din „legile bune” ce servesc la sfințirea vieții.
Sabatul a fost dat omului de la Creațiune, așadar, nu poate fi un statut



„rău”. În Geneza 1, descoperim că aștrii cerești, în special luna, anunță
adunările spirituale, Sărbătorile și Lunile Noi.
Geneza 1:14 14 Şi Dumnezeu a spus: Să fie luminători în întinderea
cerului pentru a despărţi ziua de noapte: şi ei să fie pentru semne şi
pentru MOED (întâlniri spirituale- Nota autorului. Adunări solemne-
Strong Concordance) şi pentru zile şi ani;

PRINCIPIUL 12: JERTFELE ȘI DARURILE DE MÂNCARE AU ÎNCETAT
LA CRUCE ÎMPREUNĂ CU TOATE RITUALELE ȘI LEGILE LEVITICE,
TEMPORARE, până ce a venit Antitipul, Adevăratul Mare Preot și
preoția Sa desăvârșită, potrivit rânduielii lui Melhisedec.

Daniel 9:27 Şi El va confirma legământul cu mulţi pentru o săptămână;
ŞI ÎN MIJLOCUL SĂPTĂMÂNII EL VA FACE CA SACRIFICIUL ŞI
OFRANDA SĂ ÎNCETEZE...

PRINCIPIUL 13: ÎN NOUL LEGĂMÂNT, S-A FĂCUT „O SCHIMBARE A
LEGII".

Vechiul legământ avea legi care să-i ajute pe cei mai necredincioși, iar
Noul Legământ are legi mai bune, statute de viață, enunțate în Noul
Testament pentru omul spiritual, născut din nou, „care nu trăiește în
carne, ci în Duh ”.

Evrei 7:12 Căci, fiind schimbată preoţia, SE FACE DIN NECESITATE ŞI
O SCHIMBARE A LEGII.
Matei 5:17 Să nu gândiţi că am venit să distrug legea sau profeţii; nu am
venit să distrug, ci să împlinesc.(a împlini scopul legii, este dragoste, dar
printr-o schimbare sau actualizare a legii în funcție de noile circumstanțe.
Nota autorului)

I Timotei 1: 5 Acum, SCOPUL PORUNCII ESTE DRAGOSTEA
CREŞTINĂ (DRAGOSTEA AGAPE, n.a.) dintr-o inimă curată şi dintr-o
conştiinţă bună şi dintr-o credinţă neprefăcută,

Ioan 3: 3 Isus a răspuns şi i-a zis: Adevărat, adevărat îţi spun: DACĂ UN
OM NU ESTE NĂSCUT DIN NOU, NU POATE VEDEA ÎMPĂRĂŢIA LUI
DUMNEZEU.
Ioan 3: 5 Isus a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun: DACĂ CINEVA NU



ESTE NĂSCUT DIN APĂ ŞI DIN DUH, NU POATE INTRA ÎN
ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU.
Ioan 3: 6 Ce este născut din carne este carne; şi CE ESTE NĂSCUT
DIN DUHUL ESTE DUH.

Matei 5:31 ŞI S-A SPUS CĂ: Oricine va divorţa de soţia lui, să îi dea o
carte de despărţire.
Matei 5:32 DAR EU VĂ SPUN: Oricine va divorţa de soţia lui, exceptând
cauza curviei, o face să comită adulter; şi oricine se va căsători cu cea
care este divorţată, comite adulter.
Matei 5:33 Din nou, AŢI AUZIT că S-A SPUS de către cei din vechime:
Să nu juri fals, ci împlineşte jurămintele tale faţă de Domnul;
Matei 5:34, DAR EU VĂ SPUN: Nu juraţi niciodată; nici pe cer, pentru că
este tronul lui Dumnezeu;
*Matei 5:38 AŢI AUZIT CĂ S-A SPUS: Ochi pentru ochi şi dinte pentru
dinte.
Matei 5:39 DAR EU VĂ SPUN: Nu vă împotriviţi celor ce vă fac rău; ci
oricui te va lovi peste obrazul tău drept, întoarce-i şi pe celălalt.
*Matei 5:43 AŢI AUZIT CĂ S-A SPUS: Să iubeşti pe aproapele tău şi să
urăşti pe duşmanul tău.
Matei 5:44 DAR EU VĂ SPUN: Iubiţi pe duşmanii voştri, binecuvântaţi pe
cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei
ce vă folosesc cu dispreţ şi vă persecută;

PRINCIPIUL 14: În Vechiul Testament există statute pentru sănătate,
agricultură, construcții etc., care sunt încă valabile ca principiu, ele
aparțin „legilor bune”.
1) Leviticul 25: 4 Dar în al şaptelea an să fie un sabat al odihnei
pământului, un sabat pentru DOMNUL, să nu semeni câmpul tău, nici să
nu tai via ta.
2) Deuteronom 22: 8 Când zideşti o casă nouă, să faci un parapet pentru
acoperişul tău, ca să nu aduci sânge peste casa ta, dacă vreun om cade
de pe ea.
3) Deuteronom 22: 9 Să nu îţi semeni via cu seminţe diferite, ca nu
cumva rodul seminţei tale, pe care ai semănat-o, şi rodul viei tale să fie
pângărit.
4) Deuteronom 22:10 Să nu ari cu un bou şi cu un măgar împreună.

PRINCIPIUL 15: AU FOST DATE STATUTE INCLUSIV ÎNAINTE DE



SINAI. Să ne amintim că muntele Sinai deabia se găsește în Exodul 18
și Legea a fost proclamată în Exodul 20:

Geneza 26: 5 Pentru că Avraam a ascultat de vocea mea şi A PĂZIT
ÎNSĂRCINAREA MEA, PORUNCILE MELE, STATUTELE MELE ŞI
LEGILE MELE.
Exod 12: 2 Această lună va fi pentru voi începutul lunilor; aceasta va fi
prima lună a anului pentru voi.
Exodul 12 - Paștele și sărbătorile.
Exod 18:16 Când au ceva de judecat, ei vin la mine; şi judec între unul şi
celălalt ŞI LE FAC CUNOSCUTE STATUTELE LUI DUMNEZEU ŞI
LEGILE LUI.

PRINCIPIUL 16: DUMNEZEU A DAT STATUTE PRIN PROFEȚII SĂI, ÎN
TOATE EPOCILE.

1) Zaharia 1: 6 Dar cuvintele Mele şi statutele Mele pe care le-am
poruncit servitorilor Mei, profeţii, nu i-au apucat ele pe părinţii voştri? Şi
ei s-au întors şi au spus: Precum EU SUNT al oştirilor a gândit să ne
facă, conform căilor noastre şi conform faptelor noastre, astfel s-a purtat
El cu noi.

Putem vedea clar că Domnul nu numai că a rostit cuvintele Sale prin
profeții Săi, ci deasemenea a dat STATUTE.

2) Iosua 24: 25-28 Astfel în ziua aceea Iosua a făcut legământ cu
poporul şi i-a dat un STATUT şi o rânduială în Sihem. Şi Iosua a scris
aceste cuvinte în cartea legii lui Dumnezeu; ...

3) Iov 23:12 Nici nu am dat înapoi de la porunca buzelor Lui; am
stimat cuvintele gurii Sale mai mult decât mâncarea necesară mie.

Aici, „mai mult decât mâncarea mea necesară mie” este același cuvânt
ca „STATUTE” de mai sus.
Versetul ar trebui tradus astfel: „Am stimat cuvintele gurii Sale ca pe
statute”.

4) Prov. 31:15 Ea se trezeşte când este încă noapte şi dă mâncare
casei ei şi o porţie servitoarelor.

Cuvântul „porție” este același cuvânt ca „statut”.



Versetul ar trebui tradus astfel: „Ea se trezeşte când este încă noapte şi
dă mâncare casei ei şi statute servitoarelor."

PRINCIPIUL 17: DARURILE STATUTELOR BUNE ESTE UN PROCES
CONTINUU, LI S-AU ÎNCREDINȚAT PROFEȚILOR, DUPĂ ACEEA
PRIN ISUS ȘI PRIN APOSTOLI ȘI ASTĂZI ÎNCĂ SE MAI DAU
STATUTE „BUNE, DREPTE ȘI SFINTE” PRIN INTERMEDIUL
PROFEȚILOR PE CARE DUMNEZEU ÎI TRIMITE, STATUTE
ADAPTATE LA CIRCUMSTANȚELE ACTUALE.

EXEMPLUL 1: A fost emis statutul de interzicere a băuturilor alcoolice
după moartea fiilor lui Aaron.
Lev 10: 9-10 Să nu bei nici vin nici băutură tare, nici tu, nici fiii tăi cu tine,
când intraţi în tabernacolul întâlnirii, ca să nu muriţi, acesta să fie un
statut pentru totdeauna, prin toate generaţiile voastre; Şi ca să puteţi
deosebi între ce este sfânt şi ce nu este sfânt şi între ce este curat şi ce
nu este curat;

Putem vedea aici că statutul a fost dat după ce actul în sine a avut loc.

EXEMPLUL 2: Statutul cu ordonanțele referitoare la Ziua ISPĂȘIRII a
fost dat după moartea fiilor lui Aaron.
Lev 16: 1 EU SUNT i-a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui
Aaron, când au oferit înaintea lui EU SUNT şi au murit.
Lev 16:34 Şi acesta să vă fie un statut veşnic, pentru a face ispăşire
pentru copiii lui Israel pentru toate păcatele lor, o singură dată pe an. Iar
el a făcut precum EU SUNT i-a poruncit lui Moise.

EXEMPLUL 3: Statutele din Leviticul 11,13,15 au fost date lui Moise și lui
Aaron iar acest lucru a avut loc după darea legii în Horeb.
Lev 11: 1 ŞI EU SUNT LE-A VORBIT lui Moise şi lui Aaron spunându-le:
Lev 13: 1 ŞI EU SUNT LE-A VORBIT lui Moise şi Aaron, spunând:
Lev 15: 1 ŞI EU SUNT le-a vorbit lui Moise şi lui Aaron, zicând:

EXEMPLUL 4: Statutul celui de-al doilea Paște a fost dat la 9 sau 10 luni
după ce israeliții au venit la Sinai și am auzit că EU SUNT vorbește din
munte.

Neem 9: 1-11



1 ŞI EU SUNT I-A VORBIT lui Moise în pustiul Sinai, în prima lună
a celui de al doilea an, după ce au ieşit din ţara Egiptului, spunând:

2 Copiii lui Israel să ţină de asemenea paştele la timpul rânduit lui.6
Şi au fost anumiţi bărbaţi, care erau pângăriţi din cauza trupului mort al
unui om, astfel că nu au putut ţine paştele în ziua aceea şi au venit
înaintea lui Moise şi înaintea lui Aaron în acea zi; 7 Şi acei oameni i-au
spus: Noi suntem pângăriţi din cauza trupului mort al unui om;pentru
aceasta suntem ţinuţi să nu aducem un dar lui EU SUNT la timpul
rânduit lui printre copiii lui Israel? 8 Şi Moise le-a spus: STAŢI LINIŞTIŢI
IAR EU O SĂ ASCULT CE VA PORUNCI EU SUNT REFERITOR LA
VOI. 9 Şi EU SUNT i-a vorbit lui Moise şi a zis: 10 Vorbeşte copiilor lui
Israel, spunând: Dacă vreun bărbat dintre voi sau din posteritatea
voastră va fi necurat din cauza unui trup mort, sau este în călătorie
departe, totuşi el să ţină paştele lui EU SUNT. 11 În ziua a paisprezecea
a celei de a doua luni pe înserat ei să îl ţină şi să îl mănânce cu azime şi
ierburi amare.

Putem vedea că Domnul nu a dat statutul celui de-al doilea Paște până
când nu a fost cu adevărat necesar. Când a apărut o problemă în ceea
ce privește Sărbătorirea Paștelui, acest statut a fost dat ca fiind un
răspuns la această situație specifică, dar este valabil și astăzi.

EXEMPLUL 5: Domnul a făcut un alt legământ cu copiii lui Israel, pe
lângă cel din Horeb. Au fost date deasemenea și statute noi.

Deut 29: 1 ACESTEA sunt cuvintele legământului, pe care EU SUNT a
poruncit lui Moise, ca să îl facă cu copiii lui Israel în ţara Moabului, în
afară de legământul pe care l-a făcut cu ei în Horeb.

J.V. Himes
Primul legământ a avut timpurile sale, precum și timpurile sale stabilite,
pentru tranzacții mari care le-au conferit binecuvântări: - Moise a primit în
parte statutele primului legământ la Horeb, ȘI ÎN PARTE ÎN CÂMPIA
MOABULUI; (Deuteronom 29: 1.) HST 16 oct. 1844, pagina 82.4

LEGĂMÂNTUL LUI DUMNEZEU înseamnă în sens spiritual, CELE
DOUĂ LEGI A DRAGOSTEI AGAPE sau principiile acestor legi.
Legământul care a fost făcut la Sinai în Exodul 19 nu avea nicio lege
scrisă sau vorbită. Avea doar condiția de ascultare „LA VOCEA LUI”,
indiferent ce „VOCEA” avea să-i ceară în viitor. Oricine accepta acest
Legământ prin credință (nu prin încredere în sine, așa cum au făcut-o),
trebuiau să fie făcuți de către Făcător, „UN TEZAUR SPECIAL, peste



toate popoarele,” (Exodul 19: 5). Aceeași promisiune se găsește la
sfârșitul Vechiului Testament.
Maleahi 3:17 Şi vor fi ai Mei, spune EU SUNT al oştirilor, în acea zi când
îmi pregătesc BIJUTERIILE; şi îi voi cruţa, aşa cum un om cruţă pe
propriul fiu care îl serveşte.
Aceasta este făgăduința Domnului CĂ EL VA ÎNDEPLINI ÎN NOI
transformarea totală conform Imaginii Sale a Iubirii Agape, dacă noi
acceptăm și ne predăm voința noastră. Cei 144.000 vor fi sigilați cu
sigiliul Iubirii veșnice, având în caracterul lor cele două Legi veșnice ale
iubirii. Atunci, și numai atunci vom fi „un tezaur special” pentru
Dumnezeu. Cei care Îl iubesc cu Dragostea Agape, El îi va proteja. La
această stare au ajuns multe persoane în vremurile trecute, Enoh,
Avraam, Moise, Ilie și adevărații profeți, Ioan Botezătorul etc.
Ioan 15:13 Nimeni nu are iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să îşi
dea viaţa pentru prietenii săi.
Diferența dintre martiri și cei 144.000 este că unii își demonstrează
iubirea pentru Dumnezeu prin moarte, iar alții o vor demonstra trăind.
În ceea ce privește legământul lui Dumnezeu, nimeni nu ar trebui să
înțeleagă că putem genera iubire sau să oferim dragoste fără să
devenim născuți din El, din Duhul Sfânt și fără a primi Iubirea Sa, adică
fără a avea o relație cu El și fără a absorbi Cuvântul Său în fiecare zi,
Cuvântul care l-a putut învia pe Lazăr. Dacă îi vom spune Domnului,
„vom face tot ceeea ce ne ceri”, atunci vom fi la fel de pierduți ca și ei.
Noi, fără El, nu putem oferi iubire adevărată, ci doar un tip de iubire
adulterat. A primi Legea Sa a Iubirii în noi înseamnă a avea o relație
zilnică cu El și cu Cuvântul Său. Doar atunci când avem acea relație
intimă putem oferi altora speranța, ceva care nu este al nostru.

Waggoner a scris în cartea sa numită „Legământul cel veșnic”:
<Şi Dumnezeu a vorbit lui Moise şi i‐aspus: ‚Eu sunt Iehova, M‐am
arătat lui Avraam, Isaac şi Iacov prin Numele de Dumnezeu Atotputernic,
dar prin Numele Meu de Iehova nu am fost cunoscut lor. Am stabilit de
asemenea legământul Meu cu ei, să le dau ţara Canaanului, ţara
peregrinării lor în care erau străini. Am auzit de asemenea gemetele
copiilor lui Israel pe care egiptenii i‐auţinut în robie şi Mi‐amamintit de
legământul Meu. De aceea, spune copiilor lui Israel: Eu sunt Iehova şi vă
voi scoate de sub poverile egiptenilor şi vă voi scăpa din robia lor, vă voi
răscumpăra cu un braţ întins şi cu mari judecăţi; şi vă voi lua ca popor al
Meu, vă voi fi Dumnezeu şi voi veţi şti că Eu sunt Iehova, Dumnezeul
vostru, care vă scot de sub poverile egiptenilor. Vă voi duce în ţara pe
care am jurat să o dau lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; vă voi da‐oca
moştenire; Eu sunt Iehova.”(Ex. 6: 2-8). Citește din nou cuvintele lui
Dumnezeu, chiar înainte de a face legământul la Sinai: „Vorbeşte astfel
casei lui Iacob şi spune copiilor lui Israel: 4 Aţi văzut ce am făcut



egiptenilor şi cum v-am purtat pe aripi de acvilă şi v-am adus la Mine. 5
Şi acum, dacă veţi asculta într-adevăr de vocea Mea şi veţi ţine
legământul Meu, atunci voi îmi veţi fi un tezaur special, peste toate
popoarele, pentru că tot pământul este al Meu. 6 Şi îmi veţi fi o împărăţie
de preoţi şi o naţiune sfântă. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune
copiilor lui Israel.”(Ex. 19: 4-6). OBSERVAŢI CUM STĂRUIEŞTE
DUMNEZEU ASUPRA FAPTULUI CĂ EL ÎNSUŞI A FĂCUT TOT CE
S‐AFĂCUT PENTRU EI. El i‐aeliberat de egipteni, El i‐aadus la Sine.
Acesta este lucrul pe care ei îl uitau în mod continuu, fapt indicat de
murmurările lor. Ba chiar au mers până acolo încât să întrebe dacă
Domnul era printre ei sau nu; murmurările lor întotdeauna indicau gândul
că ei singuri se puteau ocupa de lucruri mai bine decât Dumnezeu.
Dumnezeu i‐acondus printre munţi, i‐atrecut prin Marea Roşie şi prin
deşertul unde nu exista mâncare sau băutură, şi le‐aîmplinit în mod
miraculos nevoile de fiecare dată ca să îi facă să înţeleagă faptul că nu
puteau trăi decât prin Cuvântul Lui. Deuteronom 8:3. LEGĂMÂNTUL PE
CARE DUMNEZEU L‐AFĂCUT CU AVRAAM ERA FONDAT PE
CREDINŢĂ ŞI ÎNCREDERE. „Avraam L‐acrezut pe Dumnezeu şi
aceasta i s‐asocotit ca neprihănire.” Astfel, când Dumnezeu, ca
împlinire a acelui legământ, a eliberat pe Israel din robie, toate lucrările
Lui cu ei au fost calculate în aşa fel încât să îi înveţe încrederea în El,
pentru ca întradevăr ei să fie copiii legământului.
O lecție de încredere
Lecţia de încredere Răspunsul lor a fost încrederea în sine. Citiţi raportul
neîncrederii lor în Dumnezeu din Psalmul 106. El i‐apus la încercare la
Marea Roşie, prin oferirea manei, şi la apele Meriba. De fiecare dată nu
s‐auîncrezut în El în mod perfect. Acum, El vine să îi încerce încă o
dată prin darea Legii. Aşa cum am învăţat deja, Dumnezeu nu a
intenţionat niciodată ca oamenii să încerce să obţină neprihănirea prin
Lege sau să creadă că aşa ceva este posibil. În darea Legii, aşa cum
arată toate circumstanţele în care a fost dată, El plănuise ca fiii lui Israel
şi de asemenea noi, să învăţăm că Legea este infinit deasupra efortului
omenesc de a o atinge, şi pentru a face clar că, de vreme ce păzirea
poruncilor este esenţială pentru mântuirea pe care El a făgăduit‐o,El
Însuşi va împlini Legea în noi. Acestea sunt Cuvintele lui Dumnezeu:
„Ascultă, poporul Meu, şi voi depune mărturie înaintea ta; o, Israele,
dacă ai vrea să Mă asculţi, niciun dumnezeu străin nu ar fi în tine, nici nu
te‐aiînchina unui dumnezeu străin.” Psalmul 81:8, 9 (KJV). „Apleacă‐ţi
urechea şi vino la Mine; ascultă şi sufletul tău va trăi.” Isaia 55:3 (KJV).
Cuvântul Lui transformă sufletul (astfel încât acesta trece – n.tr.) din
moartea păcatului la viaţa neprihănirii, aşa cum l‐ascos pe Lazăr din
mormânt. O citire atentă a Exodului 19:1‐6va arăta că nu a existat nicio
aluzie că un alt legământ trebuia atunci făcut. De fapt, evidenţa este
dimpotrivă. Domnul S‐areferit la legământul Său – legământul dat cu



mult timp înainte, lui Avraam – i‐aîndemnat să îl păzească şi le‐aspus
care va fi rezultatul păzirii lui. LEGĂMÂNTUL CU AVRAAM ERA, AŞA
CUM AM VĂZUT, UN LEGĂMÂNT AL CREDINŢEI, IAR EI ÎL PUTEAU
PĂZI PUR ŞI SIMPLU PĂZIND CREDINŢA. Dumnezeu nu le‐acerut să
intre într‐unalt legământ cu El, ci doar să accepte legământul Lui de
pace, pe care îl dăduse cu mult timp înainte părinţilor lor. De aceea,
replica potrivită a poporului ar fi trebuit să fie: „Amin, Doamne,
facă‐ni‐sedupă voia Ta.” Dimpotrivă, ei au spus: „Vom face tot ce a
spus Domnul”; şi au repetat promisiunea lor, chiar accentuând‐o,şi
după ce au auzit Legea. Era aceeaşi încredere în sine care a condus pe
urmaşii lor să spună lui Cristos: „Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui
Dumnezeu?”. Gândiţi‐văla oamenii muritori care presupun că pot face
lucrarea lui Dumnezeu! Cristos a răspuns: „Lucrarea lui Dumnezeu este
aceasta, să credeţi în Acela pe care L‐atrimis El. (KJV)” Tot aşa a fost şi
în pustia de la Sinai, când a fost dată Legea şi legământul a fost făcut.
Asumarea responsabilităţii de a face lucrările lui Dumnezeu a arătat lipsă
în aprecierea măreţiei şi sfinţeniei Lui. Doar când oamenii sunt ignoranţi
în ce priveşte neprihănirea lui Dumnezeu, îşi stabilesc propria
neprihănire şi refuză să se supună neprihănirii lui Dumnezeu. Vezi
Romani 10:3. Promisiunile lor nu erau bune la nimic, pentru că ei nu
aveau nicio putere să le împlinească. De aceea, legământul, care se
baza pe acele promisiuni, era în întregime fără valoare în ceea ce
priveşte oferirea vieţii. Tot ce puteau obţine din acest legământ era exact
ceea ce puteau obţine de la ei înşişi, adică moartea. A te încrede în el
însemna a face legământ cu moartea şi a face înţelegere cu mormântul.
Intrarea lor în legământ era o înştiinţare pentru Domnul că se pot
descurca foarte bine fără El; că erau capabili să împlinească orice
făgăduinţă pe care o făcea El.>

Pentru generația care a intrat în Canaan, s-au adăugat mai multe
statute. În cartea Deuteronomului, există multe statute care nu se găsesc
nici în Exodul, nici în Leviticul. Domnul a adăugat statute în funcție de
cum cereau circumstanțele. În timp ce se aflau în deșert, oamenii nu
aveau nevoie de statutul în ce privește aducerea primului rod ca ofrandă
Domnului, dar era necesar pentru aceia care urmau să intre în Canaan.

Deut. 26: 2 Să iei din primele roade ale pământului, pe care le vei aduce
din ţara ta, pe care ţi-o dă EU SUNT Dumnezeul tău, şi să le pui într-un
coş şi să mergi la locul pe care îl va alege EU SUNT Dumnezeul tău să
îşi pună Numele acolo.

EXEMPLUL 6: Moise a terminat cartea cu statute după 40 de ani, cu
puțin înainte de a muri și apoi a fost așezată lângă Chivotul



legământului. Aceasta înseamnă că Domnul a continuat să dea legi pe
parcursul anilor.
Deut 31: 23-26 23 Şi i-a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, spunând: Fii tare
şi curajos, pentru că tu vei duce pe copiii lui Israel în ţara pe care le-am
jurat-o, iar Eu voi fi cu tine.

24 Şi s-a întâmplat, după ce a terminat Moise de scris cuvintele
legii acesteia într-o carte, până la sfârşitul lor,

25 Că Moise a poruncit leviţilor care purtau chivotul legământului
lui EU SUNT, spunând:

26 Luaţi cartea aceasta a legii şi puneţi-o alături de chivotul
legământului lui EU SUNT Dumnezeul vostru, ca să fie acolo ca mărturie
împotriva ta.

Dumnezeu dă statute în funcție de circumstanțe și le schimbă în funcție
de circumstanțe. Statutele „cărnurilor curate”, statutul despre divorț, cu
privire la judecată etc., nu au fost date de Dumnezeu pentru că El a dorit
să le dea. Nu erau în planul Său inițial, dar din cauza asprimii oamenilor,
le-a permis să divorțeze, să mănânce carne și, de asemenea, le-a dat
pedepse astfel încât să se teamă de El. Aceasta a făcut-o pentru că și-
au împietrit inimile și nu au vrut să continue pe calea credinței. Aceste
statute erau temporare până când Domnul Isus a venit să îndeplinească
scopul legii.
Mt 5:17 Să nu gândiţi că am venit să distrug legea sau profeţii; nu am
venit să distrug, ci să împlinesc.

„N-am venit să distrug, ci să împlinesc”.... Fără îndoială că sensul
acestor cuvinte, în armonie cu tot ce este înainte și după, este următorul:
„Am venit să întăresc Legea în toată plinătatea ei, în ciuda tuturor
răstălmăcirilor omenești; am venit să pun într-o lumină clară și deplină tot
ce a fost întunecat și neclar în ea; am venit să declar importanța deplină
și adevărată a oricărei părți din ea; să arăt lungimea și lărgimea, întreaga
întindere a oricărei porunci cuprinse în ea, înălțimea și adâncimea,
curăția necuprinsă și spiritualitatea din toate ramurile ei”. (Wesley,
sermon 25) {TV 262.3}

Cuvântul ce este tradus ca „a împlini” este G4137 în dicționarul Strong.
Definiția din Strong: G4134; ”a face complet”, adică (literal) ”a umple” (o
plasă), a nivela (o groapă) sau (la figurat) a mobila (sau a influența),
satisface, executa (un birou), TERMINA (o perioadă sau o sarcină), a
verifica (sau a coincide unei predicții), etc: - A ÎMPLINI, X după, (a fi, a
face) complet (veni), a predica pe deplin, a perfecționa, a aproviziona

De asemenea, poate fi tradus ca „perfect”, „umplut”. Domnul a venit și a
dat noi ordine și statute; deasemenea a anulat pe altele (ochi pentru



ochi) și a explicat simbolismul altor statute (de exemplu, statutul care
spunea că preoții trebuiau să mănânce carnea sacrificiilor a acelor
animale pe care î-L reprezentau pe El, Cuvântul care a fost făcut carne
și prin faptul că o mănâncau, trebuia să însemne pentru ei că mântuirea
lor depindea de „a mânca carnea Mea și a bea sângele Meu” - Ioan 6:
54-, care înseamnă același lucru cu mâncarea pâinii la Cina Domnului, A
MÂNCA DIN CUVÂNTUL SĂU.

Isus a venit să explice relația legii lui Dumnezeu cu omul și pentru a
ilustra preceptele Sale cu propriul Său exemplu de ascultare. 2SP 218.1

LEGEA DATĂ LA SINAI A FOST ÎNVĂȚAREA PRINCIPIULUI IUBIRII, o
revelație pe pământ a legii cerului. A fost rânduită prin mâna unui
Mijlocitor - rostită de ACELA prin a cărui putere inimile oamenilor puteau
fi aduse în armonie cu principiile Sale. Dumnezeu a dezvăluit scopul legii
când a rostit-o lui Israel: „Veți fi oameni sfinți pentru Mine”. Exodul 22:31.
Dar Israel nu percepuse natura spirituală a legii și prea de multe ori,
ascultarea lor profesă, nu era altceva decât ascultarea de forme și
ceremonii, în loc de o predare a inimii pentru suveranitatea dragostei.
Cum Isus în caracterul și lucrarea Sa a reprezentat pentru oameni
atributele sfinte, benevole și paternale ale lui Dumnezeu și a prezentat
inutilitatea unei simple ascultări ceremoniale, liderii evrei nu au primit nici
nu au înțeles cuvintele Sale. Ei gândeau că stăruia cu prea mare
ușurătate asupra cerințelor legii; ȘI CÂND LE-A PREZENTAT
ACELEAȘI ADEVĂRURI CARE ERAU SUFLETUL SERVICIULUI SĂU
divin desemnat, ei, privind doar exteriorul, L-au acuzat că a încercat să îi
răstoarne. (traducere din engleză) MB 46.2 - MB 46.3 Thoughts From
the Mount of Blessing - DMJ -

Pe munte, Isus a fost urmărit îndeaproape de spioni; și in timp ce
prezenta PRINCIPIILE DREPTĂȚII, fariseii au făcut să se șoptească
faptul că învățătura Lui era în opoziție cu preceptele pe care Dumnezeu
le-a dat la Sinai. Mântuitorul nu a spus nimic care să tulbure credința în
religie și în instrucțiile care au fost date prin Moise; fiecare rază de
lumină divină pe care Marele Lider a lui Israel ce a comunicat poporului
Său, a fost primit de la Cristos. În timp ce mulți îți spun în inimile lor că El
a ajuns să desființeze Legea, Isus, într-un a limbaj lipsit de ambiguitate,
ÎNVĂȚĂ DESPRE ATITUDINEA SA FAȚĂ DE STATUTELE DIVINE. -
”Nu gândiți”, a spus, ”că am venit să distrug legea sau profeții. "MB 47.1
(tradus din engleză)

Israeliții nu au înțeles că fundamentul legii este dragostea agape. Erau
dispuși să lase o ființă umană să moară în Sabat pentru ”a păzi” Sabatul,



din punctul lor de vedere; dar erau dispuși să salveze un animal astfel
încât proprietarul său să nu sufere vreo pierdere economică.

Vorbind despre lege, Isus a spus: „Nu am venit să distrug, ci să
împlinesc". Aici a folosit cuvântul „a împlini" în același sens ca atunci
când i-a declarat lui Ioan Botezătorul scopul Său de a „împlini toată
dreptatea” (Matei 3,15); adică, a completa măsura cerințelor legii pentru
a da un exemplu perfect în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Misiunea
Lui a fost să „preamărască legea” și să o facă „demnă de cinste”. Isaia
42:21 TREBUIA SĂ ARATE NATURA SPIRITUALĂ A LEGII, SĂ
PREZINTE PRINCIPIILE SALE PUTERNICE ȘI SĂ MANIFESTE
OBLIGAȚIA SA ETERNĂ. MB 48.3 - MB 49.1 (tradus din engleză)

Citatul de mai sus ne spune, cu alte cuvinte, că Isus a venit să exprime
în viața Lui practică și în Cuvinte sau Statute spirituale ceea ce în trecut
a fost exprimat în simboluri. Aceleași două principii ale dragostei agape
erau acum înveșmântate cu o altă formă exterioară, cu alte Cuvinte,
superioare expresiei celei vechi. Însăși Legea iubirii era acum exprimată
în alte Cuvinte, dar era aceeași Lege, statutele bune care ar produce în
ei o transformare a minții (a conștientului și a subconștientului). Fiecare
dispensațiune a Sanctuarului are adevărul său prezent și cerințele sale.
Sanctuarul însuși reprezintă într-una dintre diversele sale semnificații,
lucrarea Mântuitorului cu ființa umană: CURTEA DE AFARĂ reprezintă o
dispensațiune în care lucrările fizice aveau o mare importanţă. Deși
nimeni nu se putea salva prin fapte, ci prin credința în ceea ce
reprezentau acei miei sacrificați și este adevărat că fără a îndeplini toate
aceste cerințe practice, nu puteau fi salvați. Când ei au refuzat
schimbarea minții la muntele Sinai, atunci Domnul a început lucrarea cu
ei din exterior. Le-a dat multe cerințe fizice și un sistem ceremonial
exterior, astfel încât mintea lor să poată fi educată prin fapte, întrucât ei
erau carnali și nu puteau suporta învățăturile spirituale. (În ciuda
apostaziei generale a poporului, în toate veacurile a existat și o rămășiță
credincioasă care a înțeles Legea Iubirii și spiritualitatea ei și s-au lăsat a
fi transformați în Duh.) LOCUL SFÂNT reprezintă o dispensațiune în
care Isus a lucrat în mod special cu conștientul. „Crede doar și vei fi
mântuit”. Deși simțeau ispititele și puteau iubi sau avea dorință față de
păcat, fără voia lor, era suficient ceea ce Isus cerea pentru acea
dispensațiune, dar, ca întotdeauna, aceasta a funcționat doar împreună
cu credința în Mântuitorul. În această dispensațiune a LOCULUI SFÂNT
nu s-a cerut o purificare obligatorie totală a minții, ci doar să fie pe calea
sfințirii, a domina păcatul în mod conștient și „a nu-l lăsa să domnească
în ei”. Dar în dispensațiunea LOCULUI PREASFÂNT, lucrarea lui Isus
este cu subconștientul; este purificarea LOCULUI PREASFÎNT a
templului, care, simbolic vorbind, este subconștientul, sau, cu alte



cuvinte, MOTIVAȚIILE deciziilor și a faptelor noastre. El vrea să URÂM
păcatul în toate formele lui, nu numai să-l putem domina cu conștientul
dar în mintea noastră să ni-l dorim. Generația din Locul Preasfînt va urî
păcatul după cum și Cristos îl ura și sora White spune clar acest lucru. A
urâ nu înseamnă furie, ci a avea repulsie față de păcat. Aceasta este
schimbarea în subconștient iar după aceea, motivațiile noastre vor izvorâ
dintr-o inimă și o minte nouă, mintea lui Cristos. Aceasta înseamnă a
avea Legea dragostei scrisă pe cele două table sau emisferele ale minții
noastre în mod simbolic. (și fizic s-a demonstrat că inclusiv și canalele a
scoarței cerebrale se schimbă pe măsură ce ne formăm alte obiceiuri.
Este cu adevărat degetul lui Dumnezeu care ne rescrie mințile noastre
dacă îi permitem.) O definiție despre minte spune:
„De fiecare dată când același stimul intră prin intermediul simțurilor
noastre, va aprinde aceeași cale până când va ajunge la cortexul
cerebral.
Cortexul cerebral este ca și „cochilia” care ne învăluie creierul și aici este
ceea ce percepem cu adevărat, unde se crează gândurile, unde ne
imaginăm, unde decidem și acționăm".

Cristos a declarat: „Să nu gândiţi că am venit să distrug legea sau
profeţii; nu am venit să distrug, ci să împlinesc. "Matei 5:17. A VENIT
PENTRU A DA FIECĂREI SPECIFICAȚII A LEGII O PROFUNDITATE
ȘI O SEMNIFICAȚIE PE CARE FARISEII NICIODATĂ NU AU VĂZUT
NICI NU AU ÎNȚELES. 13LtMs, Lt 58a, 1898, alin. 16 (tradus din
engleză)

PRINCIPIUL 18: ÎN SINAI, CÂND MOISE A URCAT, EL A PRIMIT
NUMAI LEGILE, STATUTELE ȘI JUDECĂRȚILE DIN EXODUL 20-23,
ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSTRUIRE A SANCTUARULUI.

Neemia 9:13 Tu ai coborât de asemenea pe muntele Sinai şi ai vorbit cu
ei din cer, şi le-ai dat judecăţi drepte şi legi adevărate, statute BUNE şi
porunci;
Neemia 9:14 Şi le-ai făcut cunoscut SABATUL TĂU SFÂNT şi le-ai
poruncit prin mâna lui Moise, servitorul Tău, PRECEPTE, STATUTE ŞI
LEGI;

Să ne amintim că aceste legi, statute și judecăți au fost date în acestă
formă datorită lipsei lor de spiritualitate, datorită minții lor carnale.
Judecățile, au fost încredințate de către Domnul în Noul Legământ
„sabiei” ce aparține statului și deasemenea și le asumă El Însuși.



1 Petru 2:23 Care, fiind ocărât, nu a ocărât; când a suferit, nu a
ameninţat, CI S-A ÎNCREDINŢAT ACELUIA CE JUDECĂ CU
DREPTATE.

Biserica, fiind Spirituală, nu aplică judecăți fizice, ci doar pe cele
Spirituale și efectul fizic cel mai dur este separarea. Pentru creștinii falși
ai bisericii, pentru cei egoiști, prezbiterii bisericii trebuie să judece și cei
care sunt foarte rebeli vor ajunge să simtă pedeapsa fizică a ”sabiei
civile”. Pedeapsa cu moartea din vechime, în Noul Legământ este
excluderea din biserică a fiilor rebeli și a soțiilor rebele. Aceștia trebuie
să fie separați de cei care caută sfințirea vieții dar legea de a scoate răul
din mijlocul poporului, rămâne valabilă. Ellen White spune că soția rebelă
trebuie trimisă acasă la mama sa care a educat-o astfel, dar fără să
divorțeze, dar separarea este inevitabilă.
Pentru creștinii altruiști, pentru adevărata biserică, nu există o lege ce
condamnă. Din aceste 4 capitole ne rămân doar Cele Zece Porunci și
Legile și Statutele cele „bune” care reglementează calea sfințirii.
TREBUIE SĂ EXTRAGEM TOT, ÎN AFARĂ DE JUDECĂȚILE CE SE
APLICAU OAMENILOR.
Rămân deasemenea și principiile legilor curățeniei.
La Sinai, ca fundament al Legământului cel etern, au fost date doar
aceste 4 capitole.
Celelalte rânduieli ale Sanctuarului, cu regulile lor pentru jertfele pentru
păcat, s-au împlinit la cruce, în marea jertfă a Mielului lui Dumnezeu și
rămân împlinite și nule în Noul Legământ. Dar există o învățătură care
rămâne din legile pentru ispășire a păcatelor. Aceste legi ne învață că
fiecare păcat trebuie tratat individual și că Dumnezeu nu trece cu
vederea niciun păcat dacă nu-l mărturisim și nu îl abandonăm. Așa cum
au existat legi pentru fiecare păcat cu animalele lor care trebuiau
sacrificate, în același mod trebuie să ne rugăm pentru fiecare păcat, să-l
mărturisim, să-l abandonăm și să invocăm jertfa lui Isus Cristos în
fiecare rugăciune de mărturisire. Invocarea meritelor sângelui lui Isus
Cristos trebuie să apară în rugăciunile noastre așa de des ca și jertfele
care erau prezente pentru ispășirea păcatelor, chiar și pentru cele mai
mici, cum ar fi curățenia. Chiar și acolo au existat sacrificii și chiar acolo
trebuie să invocăm iertarea păcatelor prin sângele lui Isus, deoarece
pentru Isus aproape tot ce era în jurul Lui, era un chin pentru sufletul
Său. Trebuie să devenim mult mai sensibili în privința păcatului și să-l
observăm în cele mai mici detalii ale vieții.

PRINCIPIUL 19: CONFORM INSTRUCȚIUNILOR DATE ÎN ZIUA
CINZECIMII 2020, CEL ETERN A ÎNSĂRCINAT O PERSOANĂ ȘI L-A



FĂCUT APT PENTRU A RECOMPILA STATUTELE BUNE, DREPTE ȘI
SFINTE ALE LUI DUMNEZEU ÎMPREUNĂ CU CELE ZECE PORUNCI
ȘI EXPLICAȚIILE ACESTORA. ACEASTĂ LUCRARE VA FI
FINALIZATĂ DUPĂ CE VA FI REVIZUITĂ DE CĂTRE MESAGERA
CELUI ETERN, DAISY ESCALANTE, PENTRU A ADĂUGA ”DETALII
PE CARE ACEST SLUJITOR NU LE CUNOAȘTE.”

Mesaj primit de Ziua Cinzecimii de sora Daisy Escalante, mesagera vie
al Domnului:
<Așa a spus Domnul:
„Spune-i slujitorului Meu Doru să caute cele 613 statute și să le scrie și
să le aplice la acest timp în conformitate cu legea și cu mărturiile.
Deasemenea, Legea Mea trebuie să fie în acest pdf, împreună cu
explicația pe care ți-am dat-o a cele-i dintâi Table și cele-i de-a doua
Tablă în 2017.
Legile Mele, Poruncile și Statutele, trebuie să ajungă integre la turma
Mea și este datoria fiecăruia să ridice standardul în viața lor mergând pe
urmele Mele.
Așa se va face: slujitorul Meu îl va pregăti și-l va trimite și îl vei revizui și
Eu îți voi da detalii pe care el nu le cunoaște și se vor întipări în el. Așa
va fi gata pentru răspândirea Sa în toată lumea. Spune-i să nu întârzie
pentru că timpul este scurt."
Cuvinte credincioase și adevărate ale Domnului pentru dvs. frate.
Mă rog lui Dumnezeu pentru ca în curând să avem documentul în
mâinile noastre. Binecuvântări!>

EXISTĂ ÎNTRADEVĂR 613 STATUTE?
SĂ ANALIZĂM PE SCURT TEXTUL URMĂTOR:

- 613 este o cifră simbolică care se referă la Legea lui Dumnezeu. Suma
celor trei cifre este 10. Cifra „șase” se referă la cea de-a doua Tablă a
Legii. Cifra „trei” se referă la primele trei Porunci care exprimă numai
datoria față de Dumnezeu. A Patra Poruncă este indicată prin cifra „unu”,
în afară, pentru că se referă la sigiliul lui Dumnezeu și la Poruncă ce este
coroana tuturor. Această poruncă are un dublu scop. Ea nu numai că
evidențiază datoria față de Creator, dar știm că Isus a spus că „Sabatul a
fost făcut pentru om”. Sabatul are un al doilea scop, de a aduce beneficii
omului, nu doar Creatorului. Este o Poruncă mixtă. Se pare că „613” se
referă la ceva legat de Lege. Pot fi puține sau multe. Nu prea știm.

- „să caute cele 613 statute” - La prima vedere, lasă impresia că se
referă la Statutele date lui Moise, dar o privire atentă, va arăta faptul că
nu spune nimic despre Moise sau despre Vechiul Testament, sau nici
chiar despre Biblie.



- „să le scrie și să le aplice la acest timp în conformitate cu legea și cu
mărturiile”. - Porunca este de a le scrie și de a le aplica la acest timp
„conform” celor două Surse. „Legea” ar fi Biblia, cartea Legii. „Mărturiile”
ar putea fi, fie scrierile lui Ellen White, sau ar putea fi mărturiile lui Daisy
Escalante; nu ni s-a specificat. Ceea ce vede acest slujitor, faptul că este
imposibil pentru el într-un timp atât de scurt, până la Sărbătorile de
toamnă, să cerceteze toate Mărturiile lui Ellen White. Dar cele ale Sorei
Daisy Escalante, cu mult ajutor de sus, ar putea fi obținute.

- „Legile Mele, Poruncile și Statutele, trebuie să ajungă integre la turma
Mea” - Aici lasă să se înțeleagă că acest slujitor trebuie să caute nu
numai Statutele, ci și Legile și Poruncile de asemenea. Dar în realitate
nu spune așa, ci „că trebuie să ajungă”, nu că aceeași persoană trebuie
să le caute. Cele 10 Porunci cu explicațiile lor și Statutele, într-adevăr
trebuie, dar în privința Legilor nu ne-a clarificat situația.

- „slujitorul Meu îl va pregăti și-l va trimite și îl vei revizui și Eu îți voi da
detalii pe care el nu le cunoaște și se vor întipări în el”. - Nu ni se spune
în cât timp, spune doar spre sfârșit că trebuie făcut rapid pentru că timpul
este scurt. „Scurt” pentru Dumnezeu este o noțiune care poate însemna
perioade diferite. O chestiune foarte importantă pe care vreau să o
evidențiez este că Cel ETERN îmi va oferi „detalii pe care nu le cunosc”.
Nu spune că ar putea fi vorba despre „statute”, deși nu este exclus. Dacă
ar fi vorba despre statutele pe care acest slujitor „nu le cunoaște” din
Biblie, este posibil, dar este posibil să fie vorba despre alte lucruri.

- „Este datoria tuturor să ridice standardul în viețile lor, mergând pe
urmele Mele”. - Norma este „statura lui Cristos”, caracterul Său, dar a
„merge pe urmele Lui” se poate referi cel mai probabil la viața Lui pe
acest pământ. Acest lucru poate însemna că există „detalii” ale Noului
Testament pe care acest slujitor „nu le cunoaște”.

PRINCIPIUL 20: DUMNEZEU ESTE ACELAȘI IERI, ASTĂZI și PENTRU
TOTDEAUNA. CUM A ACȚIONAT ÎN TRECUT, TOT AȘA EL
ACȚIONEAZĂ ȘI ASTĂZI. EL A TRIMIS ATÂT PE SORA DAISY SĂ
RECOMPILEZE CELE 28 DE FUNDAMENTE A ADEVĂRATEI
CREDINȚE AADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA ȘI A TRIMIS-O SĂ
STEA DEPARTE DE LOCUINȚA EI, ÎMBRĂCATĂ ÎN SAC DE PÂNZĂ
TIMP DE 40 DE ZILE, CÂT ȘI PE ACEST SLUJITOR DE ASEMENEA,
SĂ STEA DEPARTE DE LOCUINȚA SA.



Mesajul primit cu 50 de zile înainte de Corturi de către sora Daisy
Escalante, mesagerul viu al Domnului:
[15:55, 13/08/2020] Daisy Escalante nou: Salutări frate. Pacea Domnului
fie cu dvs. și cu ai dvs.
[15:55, 8/13/2020] Daisy Escalante nou: Am un mesaj de la Dumnezeu
pentru dvs.
[15:57, 8/13/2020] Daisy Escalante nou: "Am văzut necazul tău și
arzătoarea ta lucrare, prin urmare, te trimit să stai departe de locuința ta
până ce termini ceea ce ți-am incredintat. Sforțează-te și fii curajos."

(Am lăsat aceste informații pentru ca poporul din Filadelfia să aibă
încredere că această lucrare este dirijată de Dătătorul Legii, marele EU
SUNT. De asemenea, este important să înțelegem că legile și statutele
au fost date poporului printr-o persoană pregătită dinainte de către Isus
în școala umilinței și nu era datoria fiecăruia din popor să caute statutele
lui Dumnezeu după propriile lor criterii. Dumnezeu cere unitatea
poporului Său și credința în călăuzirea Sa infailibilă.)

CONSIDERAȚII FINALE:

1) Rămân valabile TOATE statuteLE MORALE din Vechiul Testament și
statutele „bune” (Exemplu: căsătorie, Sărbătorile anuale, lunile noi,
statute privind agricultura, construcții, îmbrăcăminte, sănătate, etc.)
Statutele „ce nu erau bune” au fost actualizate sau și-au schimbat forma,
potrivit Legii Dragostei agape, în Noul Testament (de exemplu: „celui
care îți va lua cămașa, lasă-i și haina” în loc să te judeci cu el, conform
cerințelor legilor proceselor. Omul spiritual va suferi acest lucru, dar omul
carnal nu va putea suferi nicio pierdere, Evrei 12:20. Notă a autorului.) și
legile levitice au fost „adăugate” temporar datorită necredinței omenirii,
până la venirea lui Mesia.
Galateni 3:19 Atunci pentru ce este legea? (cea ”care nu era bună”, n.a)
Ea a fost adăugată din cauza încălcărilor de lege, până să vină sămânţa
căreia i se făcuse promisiunea, dată prin îngeri în mâna unui mijlocitor.
Există pericolul ca ideile originale și imaginațiile superstițioase să ia locul
Scripturilor. Nu fiți nerăbdători pentru aduce ceva nedescoperit din
Cuvânt. Rământeți aproape de Cristos. Amintiți-vă cuvintele Sale:
„Învațați-i să păstreze toate lucrurile pe care vi le-am poruncit; și iată, Eu
sunt cu voi mereu, până la sfârșitul lumii." EL ESTE CU NOI CÂND
ÎNVĂȚĂM CUVINTELE PE CARE L-A SPUS ÎN VECHIUL TESTAMENT,
LA FEL CA ȘI ÎN NOUL. Cel care a dat porunca în Noul Testament este
Cel care a dat și instrucțiunea conținută în Vechiul Testament. VECHIUL
ȘI NOUL TESTAMENT SUNT AMÂNDOUĂ SACRE, PENTRU CĂ



AMÂNDOUĂ CONȚIN CUVINTELE LUI CRISTOS. Toată comunicarea
dintre cer și pământ de la căderea lui Adam, a venit prin Cristos. Cel
care crede în învățătura cuprinsă în Noul Testament și în Vechiul
Testament, făcând lucrurile pe care Cristos le-a rânduit în el, îl are pe
Mântuitorul întotdeauna cu el. KC 126.2

Evrei 7: 14-16 Fiindcă este evident că Domnul nostru a răsărit din Iuda,
trib referitor la care Moise nu a spus nimic în legătură cu preoţia. Şi este
încă şi mai evident, căci după asemănarea lui Melchisedec se ridică un
alt preot, Care a fost făcut nu după legea unei porunci carnale, ci după
puterea unei vieţi fără sfârşit.

2) În Noul Legământ, TOATE STATUTELE ”RELE” TREBUIESC
ELIMINATE, CELE MOZAICE, REFERITOARE LA OAMENI EGOIȘTI,
persoane care umblă în carne, din moment ce creștinii autentici sunt
aceia „răstigniți împreună” cu Cristos, umblând în Duh și nu fac lucrurile
cărnii, ci roadele Duhului. Același lucru a făcut Domnul Isus Cristos în
predica de pe Muntele Fericirilor.
Galateni 3:19 Atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din cauza
încălcărilor de lege, (până să vină sămânţa căreia i se făcuse
promisiunea,) dată prin îngeri în mâna unui mijlocitor.
Apostolul Pavel arată lămurit legătura dintre credință și Lege în cadrul
noului legământ. El zice: „Fiindcă suntem îndreptățiți prin credință, avem
pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos”. „Deci, prin credință
desființăm noi Legea? Nicidecum, noi întărim Legea.” „Căci lucru cu
neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere” - ea nu
putea să-l îndreptățească pe om, pentru că, în natura sa păcătoasă, el
nu putea păzi legea - Dumnezeu, trimițând, din pricina păcatului, pe
Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, a condamnat
păcatul în carne: pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, CARE
TRĂIM NU DUPĂ ÎNDEMNURILE FIRII PĂMÂNTEȘTI, CI PRIN
DUHUL”. ( Romaní 5, 1 ; 3, 31 ; 8, 3.4 .){PP 373.1}
Lucrarea lui Dumnezeu este aceeași en toate timpurile, deși sunt diferite
trepte de dezvoltare și diferite manifestări ale puterii Sale, pentru a putea
face față nevoilor oamenilor din diferite timpuri. Începând cu prima
făgăduință a Evangheliei, coborând prin timpurile patriarhale și iudaice și
ajungând până în vremurile noastre, a avut loc o desfășurare progresivă
a scopurilor urmărite de Dumnezeu în planul de mântuire. Mântuitorul
preînchipuit în ritualurile și ceremoniile legii iudaice este același cu Cel
descoperit în Evanghelie. Norii care învăluiau ființa Sa divină s-au dat la
o parte; ceața și umbrele au dispărut și Isus, Răscumpărătorul lumii, Se
descoperă. El, care a proclamat Legea pe Sinai și care ia dat lui Moise
preceptele legii ceremoniale, este același care a rostit Predica de pe
Munte. Marile principii ale iubirii lui Dumnezeu, pe care le-a prezentat ca



temelie a Legii și profeților, sunt numai o repetare a ceea ce ia spus prin
Moise, poporului evreu: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru,
este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată
inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta ”. „Să iubești pe
aproapele tău ca pe tine însuți”. (Deuteronomio 6, 4,5 ; Leviticul 19, 18. )
În ambele dispensațiuni, Învățătorul este același. Cerințele lui Dumnezeu
sunt aceleași. Căci toate pornesc de la Cel, „în care nu este nici
schimbare, nici umbră de mutare”. ( Iacov 1, 17. ) {PP 373.2}

3) SE ANULEAZĂ LEGILE LEVITICE CU RITUALURILE LOR ȘI
JERTFELE (Daniel 9:27), care au fost pedagog ca să învețe mântuirea și
ispășirea pe un popor rebel, un popor „sălbatic” am putea spune, un
popor care a preferat să umble în faptele cărnii mai degrabă decât să
umble într-un spirit nou prin credință. Și din această cauză, Domnul Isus
Cristos a introdus un sistem detaliat pentru fiecare păcat în parte cu
explicațiile sale. Acest lucru a fost introdus din cauza necredinței
poporului, dar continue să ne învețe astăzi cât de mult urăște Creatorul
păcatul și cât de sensebil este la fiecare detaliu a existenței noastre și
trebuie să observăm păcatul în cele mai mici detalii din viețile noastre, a
le mărturisi și a ne cere iertare și restaurarea în asemănarea Divină.
Fiecare sacrificiu ne vorbește despre necesitatea de a cere în fiecare
rugăciune, meritele sângelui lui Isus. Erau animale mai mari sau mai
mici, depinde de gravitatea păcatului, dar fiecare animal arată
necesitatea noastră ce ar trebui să o avem de a vedea păcatul și a-l
condamna.
Ellen White spune că nici măcar nu a fost în planul Domnului să o scrie
sub forma celor Zece Porunci și nici măcar în tabele de piatră, și nici
măcar să o proclame la Sinai. Dar din cauza necredinței au fost
introduse cele 2 table ale Legii, Statutele, Judecățile și Legea
ceremonială cu jertfele și ritualurile lor, TOATE ACESTEA, AVÂND CA
SCOP FINAL DE A AJUNGE LA DRAGOSTEA AGAPE și planul de
Mântuirea s-a prelungit, posibil, pentru mii de ani. Aceasta vrea să ne
facă să înțelegem Waggoner în cartea sa ”Legământul cel veșnic”. Dar
acum, Isus a adus înapoi pe popor la evenimentul sacrificării lui Avraam,
antitipic, cu Tatăl care îl dă pe Fiul. Și cu un singur sacrificiu a făcut
posibil transformarea completă a ființei umane în chipul Său, prin Isus
Cristos. Pe Calea ce nouă și vie, prin credință, Domnul purifică ființa
umană de păcat. Iertarea o cerem direct în rugăciunea cu reverență
către Tatăl, în Numele și prin sângele lui Isus Cristos, intrând în acest fel,
„înăuntru”, în prezența Dumnezeirii prin Duhul Sfânt, în duh, fără a fi
nevoie de legi levitice, ritualuri, sacrificii ale animalelor, statute și judecăți
"CARE NU ERAU BUNE". Domnul Isus Cristos lucrează pentru a scrie în
mintea umană din nou cele două mari Porunci ale Iubirii: Dragostea
pentru Creator și Dragostea de aproapele.



„Când lucrătorii îl au pe Cristos în permanență în sufletele lor, CÂND
TOT EGOISMUL MOARE, când nu mai este rivalitate și lupte pentru
supremație, când există unitate, când sunt sfințiți ei înșiși pentru ca
DRAGOSTEA UNUIA CĂTRE CELĂLALT să se vadă și să se simtă,
atunci ploaia de har al Duhului Sfânt se va revărsa peste ei.” (Manuscript
Releases 1 p. 385)
Prin urmare, El a trebuit să schimbe sau să rescrie într-un spirit nou,
statutele bune. El a dat statului puterea de a pedepsi pe rău făcător de
asemenea. Aceasta o putem găsi în Noul Testament. În consecință,
pentru biserica credincioasă, rămân Statutele date de Domnul Isus
Cristos și de apostoli și profeți prin Spiritul Profetic și anumite Statute
date la Sinai, care nu au nicio legătură cu respingerea și cu necredința
poporului Israel. Este, de asemenea, adevărat că sistemul de sacrificii
pentru fiecare păcat are un simbolism care rămâne valabil, din aceasta
învățăm cum să invocăm meritele lui Cristos când ne mărturisim
păcatele noastre, întrucât în fiecare tip de păcat scris era anumite
animale care trebuiau sacrificate și cu aceasta putem înțelege gravitatea
păcatelor noastre și că fiecare animal sacrificat acolo ar fi pentru noi un
simbol al invocării, în rugăciune, al meritelor lui Cristos pentru a ispăși
acel păcat.
Evrei 10: 1 FIINDCĂ legea, având o umbră a lucrurilor bune ce vor veni
şi nu însăşi imaginea lucrurilor, nu poate niciodată să desăvârşească pe
cei ce se apropie de ea cu acele sacrificii, pe care le-au oferit neîncetat
an după an.
Evrei 10:14 Fiindcă printr-o singură ofrandă el a desăvârşit pentru
totdeauna pe cei sfinţiţi.
Evrei 12:18 Fiindcă nu v-aţi apropiat de muntele care se putea atinge şi
care ardea cu foc, nici de negură şi întuneric şi furtună,
Evrei 12:19 Şi nici de sunetul de trâmbiţă şi de vocea cuvintelor, pe care
cei ce au auzit-o au implorat să nu li se mai vorbească niciun cuvânt;
Evrei 12:20 (Fiindcă nu puteau îndura ceea ce era poruncit: Chiar dacă
un animal atinge muntele, să fie ucis cu pietre, sau străpuns cu lancea;
Evrei 12:21 Şi aşa de înspăimântătoare era priveliştea, încât Moise a
spus: Sunt îngrozit şi tremur);
Evrei 12:22 Ci v-aţi apropiat de muntele Sion şi de cetatea Dumnezeului
cel viu, Ierusalimul ceresc, şi de miriadele de îngeri,

Evrei 12:23 De adunarea tuturor şi biserica întâilor născuţi, care
sunt scrişi în cer, şi de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, şi de duhurile
celor drepţi, făcuţi desăvârşiţi;
Evrei 12:24 Şi de Isus, mijlocitorul legământului cel nou, şi de sângele
stropirii, care vorbeşte lucruri mai bune decât al lui Abel.
Evrei 12:25 Vedeţi să nu refuzaţi pe cel ce vorbeşte. Fiindcă dacă nu au
scăpat cei ce l-au refuzat pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult
nu vom scăpa noi, dacă ne abatem de la cel ce vorbeşte din cer,



Evrei 12:26 A cărui voce a clătinat pământul atunci, dar acum a promis,
spunând: Eu clatin încă o dată, nu doar pământul, ci şi cerul.
Evrei 12:27 Şi acest cuvânt: Încă o dată, arată îndepărtarea lucrurilor
clătinate, ca a unor lucruri făcute, pentru ca să rămână acele lucruri care
nu pot fi clătinate.
Evrei 12:28 De aceea, primind o împărăţie care nu poate fi clătinată, să
avem har prin care să servim plăcut lui Dumnezeu, cu reverenţă şi
teamă evlavioasă,
Evrei 12:29 Fiindcă, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor..
Evrei 13: 1 DRAGOSTEA frăţească să dăinuie!

4) Ellen White spune că, Cristos este Personificarea Legii și când vorbim
despre Lege, înțelegem Legea în felul în care cerul o cunoaște, cele 2
Mari Porunci ale Iubirii. Desigur astăzi, În Sfânta Sfintelor există două
table ale Legii, de culoare albastă, cu Cele 10 Porunci scrise. Este foarte
probabil să fi fost aceleași două Table sparte de Moise. Aceasta
înseamnă că Legea, până la Sinai, nu a fost scrisă în 10 Principii,
deoarece Waggoner spune că la Sinai, Planul lui Dumnezeu era ca tot
poporul să urce pe munte și să scrie Legea în inimile lor și cu siguranță
nu cele 10 Principii, ci cele 2 Mari Principii ale Dragostei. Acesta este
obiectivul Planului de Mântuire. În cer, nu vom avea cele 2 Table ale
Legii cu cele 10 Porunci care ne amintesc de adulter, furt, minciună, etc.
Posibil este că aceste cuvinte nici măcar nu vor rămâne în vocabularul
nostru. Dacă obiectivul sacrificiului etern al lui Cristos este de a recrea
omul după starea sa de înainte de căderea în păcat, atunci planul Său
trebuie să fie de a scrie iarăși Legea Dragostei în mințile noastre. Este
lucrarea specială a Domnului Isus Cristos astăzi, în Locul Preasfânt al
Sanctuarului Ceresc, cea de a șterge păcatele din cărțile noastre și, în
consecință, din caracterele noastre. Aceasta se poate face numai dacă
Legea Dragostei se formează în mințile noastre. Cu alte cuvinte, este
„Cristos în noi, nădejdea slavei.” Cristos, personificarea Legii Dragostei
în noi, înseamnă Legea Dragostei însăși în noi.

Dacă omul ar fi păzit Legea lui Dumnezeu, așa cum i-a fost dată lui
Adam după căderea sa, păstrată apoi de Noe și păzită de Avraam, N-AR
MAI FI FOST NEVOIE DE RÂNDUIALA CIRCUMCIZIUNII. și dacă
urmașii lui Avraam ar fi păstrat legământul al cărui semn era
circumciziunea, n-ar fi fost niciodată duși în idolatrie și n-ar fi fost nevoie
pentru ei să îndure o viață de robie în Egipt; AR FI PĂSTRAT LEGEA
LUI DUMNEZEU ÎN MINTE ȘI N-AR FI FOST NEVOIE CA EA SĂ FIE
VESTITĂ PE SINAI SAU SĂPATĂ PE TABLELE DE PIATRĂ. IAR DACĂ
POPORUL AR FI TRĂIT PRINCIPIILE CELOR ZECE PORUNCI, N-AR
MAI FI FOST NEVOIE DE UN PLUS DE ÎNDRUMĂRI DATE LUI MOISE.
{PP 364.2}



2 Timotei 3:16 Toată Scriptura este dată prin insuflarea lui Dumnezeu şi
folositoare pentru doctrină, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru
educare în dreptate,
2 Timotei 3:17 Ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, deplin înzestrat
pentru toate faptele bune.
Filipeni 4: 8 În final, fraţilor, TOATE CELE CE SUNT ADEVĂRATE,
TOATE CELE ONESTE, TOATE CELE DREPTE, TOATE CELE
CURATE, TOATE CELE DE IUBIT, TOATE CELE VORBITE DE BINE,
DACĂ ESTE VREO VIRTUTE ŞI DACĂ ESTE VREO LAUDĂ, GÂNDIŢI-
VĂ LA ACESTEA.
Filipeni 4: 9 Cele pe care le-aţi şi învăţat şi primit şi auzit şi văzut în
mine, practicaţi-le! Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
Ioan 13:34 VĂ DAU O PORUNCĂ NOUĂ: SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII,
CUM V-AM IUBIT; ca şi voi să vă iubiţi unii pe alţii.
Ioan 13:35 Prin aceasta vor şti toţi că sunteţi discipolii Mei, dacă aveţi
dragoste unii pentru alţii.

Trebuie să ne actualizăm la dispensațiunea Locului Preasfânt, cea de
astăzi, anumite reglementări, așa cum le găsim în Mărturiile sorei Ellen
White și Daisy Escalante, pentru a avea o imagine perfectă a legilor care
lucrează în Dragostea lui Cristos, desăvârșirea sfinților. Trebuie să fie a
imagine a „legilor bune”, legi care reflectă cele două mari principii a
Iubirii, o lege „bună, sfântă și dreaptă”, sau cum spune psalmistul, o
„lege perfectă”. Conform acestui principiu, vom păstra toate prescripțiile,
statutele, judecățile din VT, NT, scrierile lui Ellen White și Daisy
Escalante, care pot lucra desăvârşirea caracterului în sfinți, la fel cum a
spus Ellen White: „PENTRU CA SĂ SE FORMEZE ÎN POPORUL LUI
DUMNEZEU CARACTERUL ÎN ASEMĂNAREA DIVINĂ."

Zah. 1:6 Dar cuvintele Mele şi Statutele Mele PE CARE LE-AM
PORUNCIT SERVITORILOR MEI, PROFEŢII, nu i-au apucat ele pe
părinţii voştri? Şi ei s-au întors şi au spus: Precum EU SUNT al oştirilor a
gândit să ne facă, conform căilor noastre şi conform faptelor noastre,
astfel s-a purtat el cu noi.
Să observăm faptul că Domnul Isus a dat STATUTE „servitorilor Săi,
profeții”, la plural.

Proverbele 31:15 Ea se trezeşte când este încă noapte şi dă mâncare
casei ei şi o porţie (STATUTE - în original, n.a) servitoarelor.

În original este cuvântul "Choq" care înseamnă "Statute" sau
"Ordonanțe" sau "Prescripții" sau "Decrete" sau "Porunci". Este același



cuvânt folosit în Deuteronom 5:1 și în mai mult de 120 de alte versete în
VT

Conform acestui text, ORICE INSTRUCȚIE SE PRACTICĂ, SAU
ORDIN, POATE FI UN STATUT.

Deut. 5:1 ŞI Moise A CHEMAT tot Israelul şi le-a spus: Ascultă, Israele,
statutele şi judecăţile pe care le vorbesc astăzi în urechile voastre, ca să
le învăţaţi şi să le ţineţi şi să le împliniţi.
După primul verset continuă să pronunțe Legea celor 10 Porunci.
Aceasta înseamnă că cele 10 Porunci sunt de asemenea statute, fiind
instrucțiuni practice. În citatul de mai jos, cea de-a patra Poruncă este
numită Statut.

Israeliții au fost eliberați PENTRU A PUTEA SĂ PĂZEASCĂ
STATUTELE DOMNULUI, INCLUSIV ȘI ÎN MOD NATURAL, CEA DE-A
PATRA PORUNCĂ și lucrul acesta le impunea obligația de a păzi cu și
mai multă strictețe, atât Sabatul, cât și celelalte porunci. ... (Patriarhi și
Profeți tradus din engleză)

5) Cel care a schimbat și sistemul de închinare de altădată, l-a ridicat la
o stare Spirituală care ajută la transformarea noastră completă oriunde
ne-am afla pe acest pământ. A vă închina Celui Etern și a vă menține
puri, este posibil nu neapărat doar într-un loc specific în Israel, ci în
oricare țară și loc, pentru că adevărata închinare și curăție depind de
atitudinea minții.
Ioan 4:23 Dar vine timpul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor
închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă Tatăl caută astfel de oameni
să i se închine.
Ioan 4:24 Dumnezeu este un Duh; şi cei ce i se închină, trebuie să i se
închine ÎN DUH ŞI ÎN ADEVĂR.

Era imposibil ca evreii să-și conceapă religia fără Templul. Dar cu toate
acestea, acesta a fost planul inițial al lui Dumnezeu, ca omul să se
închine în duh, în caracter, în adevăr și în dragoste.
Dar pentru omul carnal este mai ușor să se închine în forme decât în
duh.
Cu toate acestea, sistemul temporal de forme și figuri și umbre, a trebuit
să ajungă la capăt pentru ca ceea ce era carnal să poată fi transformat
în spiritual, la fel cum acest corp se descompune, va fi transformat în
neputrezire, într-un corp material- spiritual.



Isus a pus capăt sistemului carnal și a declarat că „a venit timpul ca
ADEVĂRAȚII închinători”, adică creștinii „se vor închina Tatălui în duh și
în adevăr”, nu în forme, nici în figuri și nici în umbre, astfel încât,
adevărații închinători să rămână în staulul Său.
Sora Ellen White ne spune, în Scrieri Timpurii, în capitolul „Sfârșitul celor
2300 de zile”, că adevărații închinători se aflau în Locul Preasfânt al
Templului Ceresc, stând pe genunchi înaintea Tronului Tatălui. Cu
siguranță nu în trup, pentru că acest lucru s-a produs la scurt timp după
22-10-1844, ci în duh și în mod simbolic i s-a arătat slujitoarei Domnului
ca fiind în persoană înaintea tronului lui Dumnezeu.
Dar pentru ca omul spiritual în interior (caracterul sau mintea lui Cristos)
să se formeze după chipul lui Dumnezeu, se necesită un trup curat și
sănătos. De aceea avem reforma sănătății în Marea Zi a Ispășirii
antitipice, care reprezintă postul nostru care a fost în trecut cerința
corespunzătoare Zilei Ispășirii.
În dispensațiunea Locului Preasfânt, standardul alimentației și a
sănătății, este reforma sănătății în starea ei perfectă, alimentația
asemănătoare celei din grădina Edenului. Leviticul 11 nu este un adevăr
prezent. A fost în dispensațiunile anterioare pentru un popor carnal și
nespiritual. Acest statut ”rău” a fost permis temporar, până când ceea ce
era desăvârșit avea să vină. Studiind Locul Preasfânt, putem găsi
următoarele: cereale, nuci și fructe seci. În această etapă a adevărului,
nimeni nu poate fi botezat mâncând carne. O pocăința adevărată va fi
văzută în abandonarea cărnii, împreună cu ceilalți stimulenți nocivi.

6) CÂTEVA VERSETE EXPLICATE

Ioan 8: 7 ... şi le-a spus: „Acela care este fără păcat dintre voi, să arunce
primul cu piatra în ea.”
Ioan 8:15 „Voi judecaţi conform cărnii;” (în mod egoist, nota autorului)
Tot ceea ce în Legea lui Moise era fizic și carnal, pentru că oamenii erau
carnali, în Noul Legământ devine spiritual, lăsând pedepsele fizice pe
seama „Judecătorului Drept” și pe seama „sabiei” statului.
I Corinteni 3:1 ŞI eu, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unora spirituali, ci ca
unora carnali, ca unor prunci în Cristos.

I Corinteni 4:21 Ce voiţi? Să vin la voi cu un toiag, sau în dragoste
şi în duhul blândeţii?

În vechime, când poporul a ales să umble în carne (sau în egoism),
pedepsele trebuiau efectuate de către oameni fără păcat, de către preoți
și profeți după ce s-a făcut un proces echitabil printr-o investigație
minuțioasă pentru a salva pe cel vinovat.
În noul legământ, pedeapsa este Spirituală. Biserica, bătrânii cei mai
experimentați și umili, ei sunt cei care decid pedeapsa, pedeapsa



Spirituală, pentru că pedeapsa fizică a fost lăsată pe seama
„Judecătorului Drept” și statului. Pot exista pedepse disciplinare sau
pedeapsă totală, adică a fi șters. În pedeapsa cea mai mare, echivalent
cu pedeapsa cu moartea din Legea din Moise, biserica ia decizia de a-l
preda în mâinile lui Satan pe cel păcătos și rebel, luându-i titlul de „frate”
și toate privilegiile împărăției lui Dumnezeu și considerându-l ca fiind un
păgân.

Romani 13: 1 FIECARE suflet să se supună puterilor mai înalte.
Fiindcă nu este putere decât de la Dumnezeu; şi puterile care sunt, sunt
rânduite de Dumnezeu.
Romani 13: 2 De aceea oricine se împotriveşte puterii, se împotriveşte
rânduielii lui Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor primi damnarea.
Romani 13: 3 Deoarece conducătorii nu sunt de temut pentru fapte bune,
ci pentru cele ce nu erau bune. Doreşti aşadar să nu te temi de putere?
Fă binele şi vei avea laudă de la aceasta;
Romani 13: 4 Fiindcă îţi este servitorul lui Dumnezeu pentru bine. Dar
dacă faci răul, teme-te; fiindcă nu poartă sabia în zadar; fiindcă este
servitorul lui Dumnezeu, un răzbunător pentru furie asupra celui ce
practică răul.
Romani 13: 5 De aceea trebuie să fiţi supuşi nu doar din cauza furiei, ci
şi din cauza conştiinţei.
Romani 13: 6 Fiindcă din această cauză şi plătiţi taxe; fiindcă ei sunt
servitorii lui Dumnezeu, ocupându-se neîncetat tocmai cu acest lucru.
În Noul Legământ biserica nu aplică pedepse fizice. O parte din
pedeapsa care vine pentru păcat, a fost lăsată în mâna "sabiei statului”,
adică, la dreptatea pământească, iar cealaltă parte și-o asumă
Dumnezeu Însuși. Ni se spune clar că stăpânii legilor civile sunt „slujitorii
lui Dumnezeu” și cei care li se împotrivesc „vor primi condamnare”. Dar...
Faptele Apostolilor 5:29 Atunci Petru şi apostolii au răspuns şi au zis:
Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât de oameni.
Din această cauză trebuie să ne supunem numai atunci când aceasta nu
contrazice legea lui Dumnezeu.

Citatul de mai jos arată că Isus a dat legi sau statute prin apostolii Săi.

Faptele Apostolilor 1: 2 Până în ziua în care a fost primit sus, după ce
PRIN DUHUL SFÂNT A DAT PORUNCI APOSTOLILOR pe care îi
alesese;
Faptele Apostolilor 16: 4 Şi în timp ce treceau prin cetăţi, le încredinţau
SĂ PĂZEASCĂ HOTĂRÂRILE CARE FUSESERĂ RÂNDUITE DE
APOSTOLII ŞI BĂTRÂNII CARE ERAU ÎN IERUSALIM.



Cristos a reînnoit Legea lui Moise rescriind-o în Spiritul Dragostei agape,
dragostea care „suferă totul”.

LEGEA PĂCATULUI
Romani 8: 1 AŞADAR, ACUM NU ESTE CONDAMNARE PENTRU CEI
ÎN CRISTOS ISUS, CARE UMBLĂ NU CONFORM CĂRNII, CI
CONFORM DUHULUI.
Romani 7:14 Deoarece ştim că LEGEA ESTE SPIRITUALĂ; dar eu sunt
carnal, vândut sub păcat.
Romani 7:23 Dar văd O ALTĂ LEGE ÎN MEMBRELE MELE, războindu-
se împotriva LEGII MINŢII MELE şi înrobindu-mă LEGII PĂCATULUI
CARE ESTE ÎN MEMBRELE MELE.
Romani 8: 1 AŞADAR, ACUM NU ESTE CONDAMNARE PENTRU CEI
ÎN CRISTOS ISUS, CARE UMBLĂ NU CONFORM CĂRNII, CI
CONFORM DUHULUI.
Romani 8: 2 Fiindcă LEGEA DUHULUI VIEŢII în Cristos Isus m-a
eliberat de LEGEA PĂCATULUI ŞI A MORŢII.
Romani 8: 3 Fiindcă ce nu putea face LEGEA, întrucât era slabă prin
carne, Dumnezeu, trimiţând pe propriul Său Fiu în asemănarea cărnii
păcătoase şi pentru păcat, a condamnat păcatul în carne;
Romani 8: 4 Pentru ca dreptatea legii să fie împlinită în noi, care
UMBLĂM NU CONFORM CĂRNII, CI CONFORM DUHULUI.
Romani 8: 5 Fiindcă toţi cei ce sunt conform cărnii gândesc lucrurile
cărnii; dar cei conform Duhului gândesc lucrurile Duhului.
Romani 8: 6 Fiindcă A GÂNDI CARNAL este moarte; dar A GÂNDI
SPIRITUAL, viaţă şi pace.
Romani 8: 7 Pentru că MINTEA CARNALĂ este duşmănie împotriva lui
Dumnezeu; FIINDCĂ NU ESTE SUPUSĂ LEGII LUI DUMNEZEU şi nici
nu poate fi.
Romani 8: 8 Şi CEI CE SUNT ÎN CARNE NU POT PLĂCEA LUI
DUMNEZEU.
Romani 8: 9 Dar voi NU SUNTEŢI ÎN CARNE, CI ÎN DUHUL, DACĂ
ÎNTR-ADEVĂR DUHUL LUI DUMNEZEU LOCUIEŞTE ÎN VOI. IAR
DACĂ CINEVA NU ARE DUHUL LUI CRISTOS, ACESTA NU ESTE AL
LUI.

Pavel vorbește despre lucrările păcatului și despre puterea sa în noi,
folosind cuvântul „lege”, dar trebuie înțeles că în acest context el nu se
referă la niciuna dintre cele două legi ”bune” și ”cele ce nu sunt bune”
date de Dumnezeu.

Judecățile au fost încredințate de către Domnul în Noul Legământ,
„sabiei” statului și, de asemenea, și le asumă El însuși. Biserica, fiind



spirituală, nu aplică judecăți fizice, ci doar Spirituale și efectul fizic cel
mai dur este separarea. Pentru falsii creștini ai bisericii, adică cei egoiști,
pe aceștia bătrânii bisericii trebuie să-i judece și vor ajunge să simtă
pedeapsa fizică a „sabiei civile”. Pedepsele cu moartea din trecut în Noul
Testament devin pedepse cu excluderea din biserică. Copiii și soțiile
rebele trebuie să fie separați de cei care caută sfințirea. Legea de a
elimina răul din mijlocul poporului rămâne. Ellen White spune că soția
rebelă trebuie trimisă la mama ei care a crescut-o astfel, fără divorț, dar
separarea este inevitabilă.
Pentru creștinii altruiști care sunt adevărata biserică, nu există lege de
condamnare. Dintre aceste 4 capitole vom rămâne doar cu Cele Zece
Porunci și cu legile și statutele „bune” care reglementează calea sfințirii.
TREBUIE SĂ EXTRAGEM TOATE LEGILE Sfințitoare, MAI PUȚIN
JUDECĂȚILE DINTRE OAMENI ȘI LEGILE LEVITICE ÎMPREUNĂ CU
STATUTELE "CARE NU ERAU BUNE".
Rămân de asemenea valabile principiile legilor curățeniei. Aceeași
regulă se aplică și în restul Bibliei.
La Sinai, ca temelie a Legământului cel veșnic, au fost date doar aceste
4 capitole.
Celelalte rânduieli ale Sanctuarului, cu regulile ce privesc jertfele pentru
păcat, și-au găsit împlinirea la cruce, în marea jertfă a Mielului lui
Dumnezeu și sunt împlinite și anulate în Noul Legământ. Dar există o
învățătură care rămâne din legile pentru ispășirea păcatelor. Aceste legi
ne învață că fiecare păcat trebuie tratat individual și că Dumnezeu nu
trece cu vederea niciun păcat dacă nu-l mărturisim și nu îl abandonăm.
Așa cum au existat legi pentru fiecare păcat cu animalele sale care
trebuiau sacrificate, în același mod trebuie să ne rugăm pentru fiecare
păcat, să-l mărturisim, să-l abandonăm și să invocăm jertfa lui Isus
Cristos în fiecare rugăciune de mărturisire. Invocarea meritelor sângelui
lui Isus Cristos trebuie să apară în rugăciunile noastre așa de des după
cum jertfele erau prezente la fiecare ispășire a păcatelor, chiar și pentru
cele mai mici, cum ar fi cele cu privire la curățenie. Chiar și acolo au
existat sacrificii și chiar pentru acelea trebuie să invocăm iertarea
păcatelor prin sângele lui Isus, deoarece pentru Isus aproape tot ceea ce
era în jurul Lui era un chin pentru sufletul Său. Trebuie să devenim mult
mai sensibili la păcat și să-l observăm în cele mai mici detalii ale vieții.

7) Scopul întregului plan de mântuire și al Bibliei este a restaura în ființa
umană chipul lui Dumnezeu, adică caracterul Lui, Legea Sa a Dragostei
agape sau Dragostea creștină în noi.

I Timotei 1: 5 Acum, SCOPUL PORUNCII ESTE DRAGOSTEA
CREŞTINĂ dintr-o inimă curată şi dintr-o conştiinţă bună şi dintr-o
credinţă neprefăcută,



Ioan 13:34 VĂ DAU O PORUNCĂ NOUĂ: SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII,
cum v-am iubit; ca şi voi să vă iubiţi unii pe alţii.
Matei 22:37 Iar Isus i-a spus: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu
toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta.
Matei 22:38 Aceasta este prima şi marea poruncă.
Matei 22:39 Şi a doua, asemenea ei: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi.

În Noul Testament, Dumnezeu a dat multe alte statute practice conform
Legii Spirituale (mentale sau scrise în minte, o minte transformată,
„metanoia”, o minte purificată, atât conștientul cât și subconștientul. Nota
autorului).
Creatorul ne îndeamnă să căutăm noi statute care au același scop:
Dragostea care se sacrifică.

Filipeni 4: 8 În final, fraţilor, TOATE CELE CE SUNT ADEVĂRATE,
TOATE CELE ONESTE, TOATE CELE DREPTE, TOATE CELE
CURATE, TOATE CELE DE IUBIT, TOATE CELE VORBITE DE BINE,
DACĂ ESTE VREO VIRTUTE ŞI DACĂ ESTE VREO LAUDĂ, GÂNDIŢI-
VĂ LA ACESTEA.
Filipeni 4: 9 Cele pe care le-aţi şi învăţat şi primit şi auzit şi văzut în
mine, practicaţi-le! Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Deuteronom 6: 4,5 Ascultă, Israele, EU SUNT Dumnezeul nostru este un
singur DOMN; ŞI SĂ IUBEŞTI PE EU SUNT DUMNEZEUL TĂU CU
TOATĂ INIMA TA ŞI CU TOT SUFLETUL TĂU ŞI CU TOATĂ PUTEREA
TA.

Leviticul 19:18 Să nu te răzbuni, nici să nu porţi vreo pică împotriva
copiilor din poporul tău, (pentru că nu va mai fi egoism în mintea copiilor
lui Dumnezeu care au mintea lui Isus. Nota autorului) ci să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi: Eu sunt EU SUNT.

8) Toate preceptele Bibliei provin de la Dumnezeu și trebuie îndeplinite,
dar în Noul Legământ, prin îndeplinirea principiilor Dragostei agape sau
a Cuvintelor lui Isus, împlinim toată legea. Cei care nu vor învăța aceste
statute în adevărata lumină nu vor avea un loc în Împărăția lui
Dumnezeu.

Ca Legiuitor, Isus a exercitat autoritatea lui Dumnezeu; ordinele și
deciziile Sale au fost susținute de suveranitatea tronului etern. Slava
Tatălui s-a revelat în Fiul; Cristos a manifestat caracterul Tatălui. El era
atât de perfect legat de Dumnezeu... încât oricine ar fi văzut pe Fiul, îl



văzuse pe Tatăl. Vocea lui era ca vocea lui Dumnezeu.... From the Heart
164.3

„Oricine... va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci şi va
învăţa pe oameni astfel, va fi chemat cel mai mic în împărăţia cerului."-
Matei 5:19. MB 51
ADICĂ, NU VA AVEA LOC ÎN EA. PENTRU CĂ CEL CARE ÎN MOD
VOLUNTAR ÎNCALCĂ O PORUNCĂ, NU PĂZEȘTE NICIUNA DINTRE
ACESTEA, ÎN DUH ȘI ÎN ADEVĂR. "Fiindcă oricine va ţine toată legea şi
totuşi se poticneşte într-un punct, este vinovat de toate.. "James 2:10.
MB 51 - MB 51.2

1 Ioan 3:14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe
fraţi. CINE NU IUBEŞTE PE FRATELE SĂU, RĂMÂNE ÎN MOARTE.
1 Ioan 3:15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş, şi ştiţi că niciun
ucigaş nu are viaţă eternă rămânând în el.

ÎN N.T. găsim cele două PORUNCI a Dragostei Agape împreună în
următorul verset:

Şi aceasta este PORUNCA LUI: SĂ CREDEM ÎN NUMELE FIULUI
SĂU ISUS CRISTOS ŞI SĂ NE IUBIM UNII PE ALŢII, aşa cum ne-a dat
PORUNCĂ. (I Ioan 3:23)

(Pentru că oricine crede în Fiul și îl onorează, este considerat a-l onora
pe Tatăl. Din acest motiv, "crezând în Numele lui Isus" satisface prima
parte a Legii Iubirii Agape, iubirea lui Dumnezeu mai presus de toate
lucrurile.")

„... CINE NU ONOREAZĂ PE FIUL, NU ONOREAZĂ PE TATĂL
care l-a trimis." (Ioan 5:23) ( a onora = a venera)

„...SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII; FIINDCĂ CEL CE IUBEŞTE PE
ALTUL A ÎMPLINIT LEGEA." (ROMANI 13:8)

"Căci acesta este mesajul pe care l-ați auzit DE LA ÎNCEPUT, SĂ
NE IUBIM UNII PE ALȚII." (I Ioan 3:11; II Ioan 1:5)

Pentru că dragostea nu este doar un sentiment sau câteva cuvinte, ci
este ceva mai mult, are de văzut cu acțiunile fizice, și pentru că omul, din
cauza păcatului, a pierdut acea cunoaștere a ceea ce este "Dragoste",
Dumnezeu a trebuit să scrie mai mult în detalii practice care este datoria
celui care vrea să iubească. De aceea Domnul a explicat cele două legi
ale Dragostei Agape în zece principii.



"Copilaşii mei, SĂ NU IUBIM ÎN CUVÂNT, NICI CU LIMBA, CI ÎN
FAPTĂ ŞI ÎN ADEVĂR....". (I Ioan 3:18,19)

9) Cuvintele rostite de Cristos trebuie întipărite în mințile noastre la fel ca
și Legea Celor 10 Porunci care a fost gravată pe tablele de piatră.
Spunând acest lucru, Ellen White arată cum Cristos dă Legea Dragostei
lumii.

„Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce Eu vă poruncesc.” (Ioan
15: 10-14). Vreți, cu atenție și cu rugăciune, nu numai să citiți, ci să și
studiați aceste cuvinte? Ele înseamnă mult pentru tine, da, totul pentru
tine, pentru mine și pentru Homer. FIECARE CUVÂNT PRONUNȚAT DE
CRISTOS TREBUIE GRAVAT PE TABLELE SUFLETULUI. "1MR 376.3
- 1MR 376.4

10) Pentru a fi restaurați în asemănarea Divină și a avea Legea Iubirii
scrisă în mintea noastră, este necesar să păstrăm „statutele bune” din
Vechiul Testament, care multe sunt reformulate în spiritul Noului
Legământ, plus Poruncile și instrucțiunile lui Isus din Noul Testament și
deasemnea orice altă cerință despre care Isus a vorbit prin servitorii Săi
profeții până în ziua de azi.

Ioan 15:10 Dacă ţineţi PORUNCILE MELE, veţi rămâne în dragostea
Mea; aşa cum Eu am ţinut PORUNCILE TATĂLUI MEU şi rămân în
dragostea Lui.

Romani 13:8 ...SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII; FIINDCĂ CEL CE
IUBEŞTE PE ALTUL A ÎMPLINIT LEGEA.
1 Ioan 2:7 Fraţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe
care aţi avut-o de la început. PORUNCA VECHE este cuvântul pe care
voi L-AŢI AUZIT DE LA ÎNCEPUT.

1 Ioan 3:11 Pentru că acesta este mesajul pe care l-aţi auzit de la
început, SĂ NE IUBIM UNII PE ALŢII.

1 Ioan 3:16 Prin aceasta cunoaştem DRAGOSTEA lui Dumnezeu,
pentru că EL şi-a dat viaţa pentru noi şi noi suntem datori să ne dăm
vieţile pentru fraţi.

1 Ioan 3:17 Dar oricine are bogăţiile lumii acesteia şi vede pe
fratele său prins în nevoie şi îşi închide adâncurile compasiunii faţă de el,
CUM RĂMÂNE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ÎN EL?

1 Ioan 3:18 Copilaşii mei, SĂ NU IUBIM ÎN CUVÂNT, NICI CU
LIMBA, CI ÎN FAPTĂ ŞI ÎN ADEVĂR.



Isus Cristos, El Însuși care a dat Porunci și Statute în Vechiul Legământ,
a dat de asemenea Porunci și Statute în Noul Legământ.

Faptele Apostolilor 1:2 "Până în ziua în care a fost primit sus, după
ce prin Duhul Sfânt apostolilor pe care îi alesese;"

Faptele Apostolilor 1:3 Cărora, de asemenea, li s-a arătat viu după
suferinţa sa, prin multe dovezi infailibile, fiind văzut de ei PATRUZECI
DE ZILE ŞI VORBIND DESPRE LUCRURILE PRIVIND ÎMPĂRĂŢIA LUI
DUMNEZEU;

Faptele Apostolilor 2:42 Şi continuau stăruitor în DOCTRINA
APOSTOLILOR şi în părtăşie şi în frângerea pâinii şi în rugăciuni.

Eu Ioan 2:5 Dar cel ce ţine CUVÂNTUL LUI în el, într-adevăr,
dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem
în El.

După cum profeții au dat statute în Vechiul Legământ, la fel și în Noul
Legământ, apostolii au dat Statute.

1 Corinteni 14:37 Dacă cineva se consideră a fi profet sau spiritual,
să recunoască CELE CE VĂ SCRIU A FI PORUNCILE DOMNULUI.

II Petru 3:2 Ca să fiţi mereu cu aducere aminte A CUVINTELOR
CARE AU FOST VORBITE MAI ÎNAINTE DE CĂTRE SFINŢII PROFEŢI
ŞI A PORUNCII NOASTRE, APOSTOLII DOMNULUI ŞI
SALVATORULUI;

11) Isus este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul planului mântuirii.
Temelia planului mântuirii este DRAGOSTEA, este sacrificiul CELUI CE
ESTE IUBIRE și oferirea acestui gest de IUBIRE în mod gratuit. Este
singurul lucru care ne poate atrage la Dumnezeu, singurul lucru care ne
poate constrânge. Dragostea trezește dragostea.
1 Ioan 4:9 În aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu faţă de noi,
că Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul Său Fiu născut, ca noi să
trăim prin El.

Revelația 1:8 Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, spune
Domnul, care este şi care era şi care vine, Cel Atotputernic.
1 Ioan 4:16 ...DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE;...

Evrei 13:8 Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi pentru totdeauna.
1 Ioan 3:16 Prin aceasta cunoaştem dragostea lui Dumnezeu,

pentru că EL ŞI-A DAT VIAŢA PENTRU NOI ŞI NOI SUNTEM DATORI
SĂ NE DĂM VIEŢILE PENTRU FRAŢI.

Rezultă faptul că Isus Cristos, Agape, și-a dat viața Sa pentru a restabili
caracterul Său de Iubire în noi și pentru a ne învăța să-i iubim pe frații
noștrii și pe ceilalți și că trebuie să învățăm să „ne dăm viața pentru frații
noștrii”.



Ioan 15:13 Nimeni nu are IUBIRE MAI MARE decât aceasta, ca cineva
să îşi dea viaţa pentru prietenii săi.

În felul acesta omul este restaurat la statura Dragostei Agape.
1 Ioan 4:16...DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE; ŞI CEL CE RĂMÂNE ÎN
DRAGOSTE RĂMÂNE ÎN DUMNEZEU ŞI DUMNEZEU ÎN EL.

Această iubire frățească din Biblie se găsește în Psalmul 133 și
împlinirea acestui Psalm se găsește în capitolul 2 din Faptele Apostolilor
unde găsim o BISERICĂ UNITĂ ÎN DRAGOSTE.
Psalmii 133:1 IATĂ , ce bine şi ce plăcut este SĂ LOCUIASCĂ FRAŢII
ÎMPREUNĂ ÎN UNITATE!

Fapte. 2:1 ŞI CÂND SE ÎMPLINEA Ziua Cincizecimii, erau toţi
ÎNTR-UN GÂND LA UN LOC.

Unitatea perfectă este consecința Dragostei Agape care locuiește în
inimile lor, datorită gloriei sau a caracterului lui Dumnezeu prin
intermediul Duhului Sfânt.

Ioan 17:21 Ca EI TOŢI SĂ FIE UNA, aşa cum Tu, Tată, eşti în
Mine şi Eu în Tine, ca şi EI SĂ FIE UNA ÎN NOI; ca lumea să creadă că
Tu M-ai trimis.

Ioan 17:22 ŞI EU LE-AM DAT GLORIA (caracterului Agape, n.a)
pe care Mi-ai dat-o, pentru ca ei să fie una, PRECUM NOI SUNTEM
UNA,

Ioan 17:23 EU ÎN EI ŞI TU ÎN MINE, pentru ca ei SĂ FIE FĂCUŢI
DESĂVÂRŞIŢI ÎN UNUL şi ca lumea să ştie că Tu M-ai trimis şi că I-AI
IUBIT, precum M-AI IUBIT PE MINE.

Această Dragoste Agape, Ellen White o vede cum se reflectă în cei
144.000:

Cei 144.000 erau toți sigilați și într-o desăvârșită unire. Pe frunțile
lor erau cuvintele lui Dumnezeu, Noul Ierusalim și o stea plină de slavă
cu Numele lui Isus. Văzându-ne în starea aceea de bucurie și sfințenie,
cei nelegiuiți s-au înfuriat și s-au năpustit asupra noastră, ca să pună
mâna pe noi și să ne arunce în închisoare. Atunci noi am întins mâinile
înainte în Numele Domnului, iar ei au căzut fără putere la pământ. Acum
era clar pentru sinagoga lui Satana CĂ DUMNEZEU NE-A IUBIT PE
NOI, CARE AM PUTUT SĂ NE SPĂLĂM PICIOARELE UNII ALTORA ȘI
SĂ SALUTĂM PE FRAȚI CU O SĂRUTARE SFÂNTĂ; și ei s-au plecat
la picioarele noastre.{1M 59,2}

Acest caracter perfect al iubirii cerești i-a determinat să aibă în comun
bunurile materiale, ca o singură familie, niciunul neavând mai mult.



Waggoner o exprimă în cartea ”Legământul cel veșnic” ca o „egalitate”
perfectă.
<<„DUMNEZEU ESTE IUBIRE”, MANIFESTAREA IUBIRII LUI ESTE
MANIFESTAREA VIEŢII SALE. Împărtăşindu‐nedin belşugul iubirii Lui,
în realitate ne împărtăşim din El. Acum, dacă recunoaştem acest lucru
necontenit, fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem altceva, totul va fi
făcut spre lauda lui Dumnezeu. Vom trăi ca în prezenţa Lui apropiată.
Ştiind că viaţa Lui este neprihănire, şi Cuvântul Său este viaţa Lui,
mulţumirile noastre pentru mâncare vor fi mulţumiri pentru Cuvântul Său.
Cine nu poate vedea că o astfel de viaţă trebuie în mod necesar să fie o
viaţă neprihănită? Odată cu hrana noastră zilnică ne putem hrănim cu
Hristos şi bineînţeles, cu neprihănirea Lui. Aceasta doreşte Dumnezeu
ca noi să învăţăm din raportul cu oferirea manei. Ea era viaţa lor şi dacă
L‐arfi recunoscut pe Hristos în ea, viaţa lor ar fi fost neprihănirea Legii.
Dar hrana noastră zilnică vine de la Dumnezeu la fel de sigur cum a
venit a lor. Fie ca noi să învăţăm această lecţie pe care ei au neglijat‐o!

O LECŢIE DE EGALITATE:
În raportul cu mana se repetă des afirmaţia: „fiecare strângea cât îi

trebuia pentru hrană.” Li s‐aspus de asemenea să adune şi pentru cei
rămaşi în corturi. „Israeliţii au făcut aşa; şi au strâns, unii mai mult, alţii
mai puţin. În urmă o măsurau cu omerul, şi cine strânsese mai mult,
navea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puţin, nu ducea lipsă de
loc.” Exod 16:17‐18.Este ceva minunat în aceasta. Pare ca şi cum ar fi
vorba de o minune, şi într‐unanume sens, aşa a fost. Dar minunea nu a
constat în faptul că ceea ce adunase omul în plus se restrângea dintr‐o
dată ca să corespundă cu măsura, şi nici în faptul că jumătatea goală din
măsură a celui ce adunase puţin, se umplea în mod misterios. Scriptura
ne ajută să înţelegem minunea. Într‐oanume instrucţiune legată de
dăruire, citim:

„Nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strâmtoraţi; ci este Viață
din Cuvânt 186 vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul
vostru să acopere nevoile lor, pentru ca şi prisosul lor să acopere, la
rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să fie o potrivire; după cum este scris:
„Cel ce strânsese mult, n‐aveanimic de prisos, şi cel ce strânsese puţin,
nu ducea lipsă.” 2 Cor. 8:13‐15.Minunea a fost o minune a harului lui
Dumnezeu, manifestată prin dăruire. Cel ce adunase mult nu avea nimic
de prisos, deoarece împărţea cu altul care avea puţin, sau cu unul care
nu era în stare să adune nimic; şi în felul acesta, cel ce strânsese puţin,
nu ducea lipsă. Vedem în felul acesta că în pustie se acţiona pe baza
aceluiaşi principiu ca în biserica de după ziua Cincizecimii. „Mulţimea
celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile
lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. Apostolii vesteau cu multă putere
despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi. Căci nu era
niciunul printre ei, care să ducă lipsă.” Fapte 4:32‐34.Vorbim mult



despre greşelile Israeliţilor din vechime, dar uneori este bine să vedem şi
partea cealaltă. Între toate greşelile lor, nu au avut greşeli mai mari decât
greşelile obişnuite oamenilor. Ei nu au fost mai răi decât sunt oamenii în
general, însă ei, uneori, s‐auridicat pe culmi de credinţă şi încredere
cum rareori pot fi văzute. Nu trebuie să presupunem că şi‐aupăstrat
întotdeauna această bunătate, sau că nu ar fi fost printre ei şi oameni
avari. Astfel de oameni au fost şi în biserica a cărei istorie este redată în
Faptele Apostolilor. Dar este suficient să ştim că ei au făcut aşa cel puţin
pentru o vreme, şi să ştim că Dumnezeu a aprobat aceasta. Dumnezeu
le‐adat pâine din abundenţă. Partea lor era pur şi simplu să o adune.
De aceea, nu exista niciun motiv pentru care să nu împartă cu fraţii lor
mai lipsiţi. De fapt, dacă privim din latura aceasta, pare că este lucrul cel
mai natural ce se poate face. Dar situaţia noastră este la fel cu a lor. Nu
avem nimic ce să nu vină de la Dumnezeu. El ne dă tot, şi lucrul cel mai
bun pe care‐lputem face este să adunăm din belşugul Lui. De aceea,
nu ar trebui să considerăm nimic din posesiunile noastre ca fiind ale
noastre, ci să înţelegem că le administrăm pentru El. Observaţi că
aceasta este foarte diferit de orice fel de comunism. Nu este vorba de o
diviziune a bunurilor pe baza legii, ci o dăruire zilnică din partea celui
tare pentru cel slab. Nimeni nu pune deoparte pentru viitor, lăsând pe
alţii lipsiţi de necesarul lor pentru prezent, ci este o încredere în
Dumnezeu care asigură necesarul zilnic. FELUL ACESTA DE
COMUNISM NU POATE FI ATINS PRIN VREUN PLAN OMENESC.
ESTE REZULTATUL IUBIRII LUI DUMNEZEU ÎN INIMĂ. „Dacă are
cineva bunurile lumii acesteia, şi văzând pe fratele lui în nevoie, îşi
închide inima faţă de el, cum locuieşte dragostea lui Dumnezeu în el?” (1
Ioan 3:17) „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar
că era bogat, sa făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să
vă îmbogăţiţi.” (2 Cor. 8:9.) HARUL ACESTA ŞI DRAGOSTEA
ACEASTA SUNT CARACTERISTICILE ADEVĂRATULUI ISRAEL.>>

Legea pe care Adam și Eva, prima biserică de pe acest pământ ce avea
scrisă în inima ei, era Legea Dragostei Agape. Folosind ”Strong
Concordance”, vom găsi următoarele:

G26- AGAPE = DRAGOSTEA FRĂȚEASCĂ
(Original: ἀγα)
Rezultate totale din KJV: 116
Să vedem cum a fost tradusă același Cuvânt:
dragostea (22) Matei 24:12; Luca 11:42; Ioan 5:42; Ioan 17:26;

Rom 5:5; Rom 8:35; Rom 8:39; Rom 15:30; 2Corinteni 2:4; 2Corinteni
5:14; 2Corinteni 13: 14; Ef 3:19; 2Tes 2:10; 2Tes 3:5; 1Ioan 2:5; 1Ioan



2:15; 1Ioan 3:16; 1Ioan 3:17; 1Ioan 4:9; 1Ioan 4:16; 1Ioan 5:3; Iuda 1:21
(refs22)

dragostea (52) Ioan 13:35; Ioan 15:9; Ioan 15:10; Ioan 15:10;
Ioan 15:13; Rom 5:8; Rom 13:10; Rom 13:10; 1Cor 4:21; 1Cor 16:24;
2Cor 6:6; 2Cor 8:7; 2Cor 8: 8; 2Cor 8:24; Gál 5:6; Gál 5:13; Gál 5:22; Ef
1:4; Ef 1:15; Ef 2:4; Ef 3:17; Ef 4:2; Ef 4:15; Ef 4:16; Ef 5:2; Ef 6: 23; Fil
1:9; Fil 1:17; Fil 2:2; Col 1:8; Col 2:2; 1Tes 5:8; 1Tes 5:13; 1Tes 1:14;
1Tes 6:11; 2Tes 1:13; Filimon 1:5; Filimon 1:7; 1Ioan 4:7; 1Ioan 4: 8;
1Ioan 4:10; 1Ioan 4:12; 1Ioan 4:16; 1Ioan 4:16; 1Ioan 4:17; 1Ioan 4:18;
1Ioan 4:18; 1Ioan 4:18; 2Ioan 1:3; 2Ioan 1:6; Iuda 1:2; Ap 2:4 (refs47)

lasă ca dragostea (1) Rom 12:9
caritabil (1) Rom 14:15
caritate (21) 1Cor 8:1; 1Cor 13:1; 1Cor 13:2; 1Cor 13:3; 1Cor

13:4; 1Cor 13:4; 1Cor 13:4; 1Cor 13:8; 1Cor 13:13; 1Cor 16:14; 1Cor 3:
6; 1Ti 1:5; 1Ti 2:15; 1Ti 4:12; 2Ti 2:22; 2Ti 3:10; 1Pe 4:8; 1Pe 4:8; 2Pe
1:7; 3Ioan 1:6; Ap 2:19 (refs18)

este caritatea (1) 1Cor 13:13
după caritate (1) 1Co 14:1
dragostea ta (1) 2Co 2:8
al dragostei (6) 2Cor 13:11; Filipeni 2:1; 1Tes 1:3; 2Ti 1:7; Evr

6:10; 1Ioan 3:1 (refs6)
al dragostei (1) Col 1:4
iubit (1) Col 1:13
pune-te în dragoste (1) Col 3:14
în dragoste (1) 1Tes 3:12
caritatea (1) 2Tes 1:3
în caritate (1) Tit 2:2
Dragostea (1) Filimon 1:9
Dragostei (1) Evr 10:24
din dragoste (1) 1Pe 5:14
sărbătorile dragostei (1) Iuda 1:12

Ceea ce ne surprinde, dar în același timp ne arată că Alfa și Omega,
începutul și sfârșitul planului de mântuire, este că biserica din Eden,
Filadelfia (biserica celor care se iubesc), o găsim refăcută la sfârșitul
celor 6000 de ani de păcat, în Apocalipsa 3: 7. Filadelfia este biserica
celor 144.000. „Filadelfia” se traduce la fel ca și „Agape”, „DRAGOSTE
FRATERNALĂ” sau „FRĂȚEASCĂ”. Ambele biserici au aceeași Lege a
DRAGOSTEI Agape scrisă în „adâncul inimilor lor”, adică în minților lor.
De aceea, NUMELE bisericii VICTORIOASE reflectă același
CARACTER sau LEGEA scrisă în ei, AGAPE, IUBIRE FRĂȚEASCĂ.



Folosind ”Strong Concordance” vom descoperi în Biblie locurile pe unde
apare cuvântul Filadelfia în greacă, ce a fost tradus ca DRAGOSTE
FRĂȚEASCĂ. Este dragostea ce domnește în ceruri, în ființele cerești.

G5360-FILADELFIA (Original: φιλαδελφία)=DRAGOSTEA
FRĂȚEASCĂ

ROM12:10, 1Tes4:9; EVREI 13:1; 1Pet. 1:22; 2Pet. 1:7 (2 veces)
G5359- FILADELFIA (Original: Φιλαδέλφεια)=DRAGOSTEA

FRĂȚEASCĂ Apoc.1:11; 3:7;

Apoc. 3:7 Şi îngerului bisericii din Filadelfia (Dragoste
frățească,n.a), scrie-i: Acestea le spune Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce
are cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu închide; şi închide şi
nimeni nu deschide.

Apoc. 3:8 Ştiu faptele tale; iată, am pus înaintea ta o uşă deschisă
şi nimeni nu o poate închide, pentru că ai puţină putere şi ai ţinut
Cuvântul Meu şi nu ai negat Numele Meu.

Apoc. 3:12 Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul
Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară niciodată; şi pe el voi scrie
Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, care este
noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu; şi voi scrie
pe el noul Meu Nume.

Apoc. 3:13 Cel ce are ureche, să asculte ce spune Duhul
bisericilor.

Adăugăm faptul că "preaiubiților" ce atât de des folosește apostolul Ioan,
vine din același cuvânt AGAPE.

1 Ioan 4:7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că
dragostea este din Dumnezeu; şi oricine iubeşte, este născut din
Dumnezeu şi îl cunoaşte pe Dumnezeu.

"Preaiubiţilor" este în ebraică "AGAPETOS", care înseamnă "IUBIȚILOR"
sau "DEMNI DE IUBIRE".

Versetul ar fi:
1 Ioan 4:7 Preaiubiților (G27), să ne iubim (G25), unii pe alții căci

iubirea (G26) este a lui Dumnezeu. Și oricine iubește (G25) este născut
din Dumnezeu, și îl cunoaște pe Dumnezeu.

G25 = AGAPAO (este verbul "a iubi")



G26 = AGAPE (este "dragostea" lui Dumnezeu, iubirea frățească,
pură, altruistă)

G27= AGAPETOS (este "preaiubiților" sau "demni de dragoste")

1 Ioan 3:2 Preaiubiţilor (G27), ACUM SUNTEM FIII LUI
DUMNEZEU şi nu s-a arătat încă ce vom fi, dar ştim că atunci când el se
va arăta, vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum este.

Observăm că apostolul folosește apelativul "agapetos" pentru cei care
practicau CU ADEVĂRAT Dragostea altruistă AGAPE în viețile lor, și el
numește "fii ai lui Dumnezeu" pe cei care sunt "vrednici de dragostea lui
Dumnezeu".

Pentru a termina acest studiu, vom studia „scara lui Petru”, adică cei
șapte pași ai unui creștin către desăvârșire sau spre împlinirea planului
lui Dumnezeu în ființa umană, statura plinătății caracterului lui Cristos în
noi.

”Şi în afară de aceasta, dându-vă toată silinţa, adăugaţi CREDINŢEI
VOASTRE VIRTUTEA; şi la virtute, CUNOAŞTEREA; Şi la cunoaştere,
ÎNFRÂNAREA; şi la înfrânare, RĂBDAREA; şi la răbdare, EVLAVIA; Şi
la evlavie, BUNĂTATEA FRĂŢEASCĂ; şi la bunătate frăţească,
DRAGOSTEA CREŞTINĂ. (Filadelfia, n.a), și la dragostea creștină,
CARITATE (AGAPE, n.a).” (II Petru 1:5-7)

În mod surprinzător, pe această scară a deplinei sfințiri, găsim Filadelfia
și Agape pe ultimele două trepte. Cele două cuvinte înseamnă „dragoste
frățească”, cu diferența că „Agape” poate însemna și „festivități ale
iubirii”. Aici am constatat că Sărbătorile Creatorului sunt Sărbători ale
Iubirii Agape și că sunt bijuteriile Sale pe care El le dă numai oamenilor
care au în inimile lor Dragostea cerească. Fără Dragostea altruistă,
Sărbătorile Creatorului își pierd sensul. El le-a retras de la oamenii care
au respins caracterul Său la Sinai, timp de 40 de ani și le-a dat înapoi
noii generații, cu Iosua ca profet, generației care a intrat în cele din urmă
în Canaanul pământesc. La fel se va întâmpla în aceste ultime zile ale
istoriei bisericii de pe acest pământ. Dumnezeu are un Iosua și
Dumnezeu are o nouă generație care se pregătește să intre în Canaanul
ceresc. Din acest motiv, El a redat Legea și Statutele printre care și
Sărbătorile Sale, astfel încât să se poată bucura de prezența completă și
victorioasă a Aceluia care „a ieșit învingător și a biruit” în mijlocul său
(Apocalipsa 6: 2).
Cei 144.000 sigilați, având Numele Tatălui pe frunte, caracterul sau
Legea Sa a Iubirii perfecte - Agape, împreună cu Mielul lui Dumnezeu



care a șters păcatele caracterelor lor cu sângele Său, vor ieși victorioși și
învingători în ultima mare bătălie a acestei planete, bătălia de la
Armaghedon.

Apocalipsa 14: 1 ŞI m-am uitat şi, iată, un Miel stătea în picioare pe
muntele Sion şi cu El o sută patruzeci şi patru de mii având numele
Tatălui Său scrise pe frunţile lor.

12) Dragostea lui Dumnezeu este o acțiune, nu doar simple vorbe. Cel
Etern își arată întotdeauna dragostea Sa înainte de a o exprima în
Cuvinte. Am pierdut, prin păcat, înțelegerea practică a iubirii Legii
Dragostei. Dar fiecare acțiune trebuie să fie motivată de dorința absolută,
de a dori să-i fim plăcuți lui Dumnezeu și de a-l sluji pe aproapele în
dragoste.
Fiecare precept bun care poate explica în detaliu ce înseamnă să iubești
pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele, care servește la atingerea
desăvârșirii, care îi poate ajuta pe cei 144.000 să-și atingă scopul,
caracterul lui Cristos, formează adevărul prezent al Statutelor Celui Etern
astăzi.

SUB DOUĂ CAPETE, IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI IUBIREA
PENTRU APROAPELE, TOATE PRECEPTELE SUNT UNITE ÎNTR-O
UNITATE SACRĂ. ACESTE DOUĂ PRINCIPII SUNT IMUABILE, LA
FEL DE ETERNE CA TRONUL LUI DUMNEZEU. CU ACESTEA,
CARACTERUL OMULUI ESTE PROBAT ȘI prin ele se dovedește dacă
este ascultător sau este neascultător. Cei care ascultă de primul
principiu, iubind pe Dumnezeu în mod suprem, vor revărsa bogățiile
bunătății lui Dumnezeu în dragoste și compasiune pentru semenii lor. Ei
vor face mult mai mult decât a recunoațte adevărul; ei vor oferi mult mai
mult decât o închinare ceremonială. Vor da lui Dumnezeu tot serviciul
cerut de El; CĂCI IUBIREA SUPREMĂ A LUI DUMNEZEU ESTE O
DOVADĂ CĂ ADEVĂRUL ESTE UN PRINCIPIU PERMANENT ÎN
INIMĂ. PrT 12 de enero de 1899, par. 6

CÂND DRAGOSTEA UMPLE INIMA, SE REVARSĂ CĂTRE ALȚII,
nu din cauza favorurilor primite de la ei, ci pentru că DRAGOSTEA ESTE
PRINCIPIUL ACȚIUNII. DRAGOSTEA MODIFICĂ CARACTERUL,
GUVERNEAZĂ IMPULSURILE, SUPUNE DUȘMĂNIA ȘI ÎNOBILEAZĂ
AFECȚIUNILE. Această dragoste este la fel de largă ca și universul și
este în armonie cu cea a îngerilor lucrători. Înfiripată în inimă, îndulcește
viața toată și își revarsă binecuvântarea sa asupra tuturor lucrurilor care
o înconjoară. ESTE ACEASTA ȘI NUMAI ACEASTA, CEEA CE POATE
SĂ NE FACĂ SAREA PĂMÂNTULUI. MB 38.1



Cele două tabele reprezintă cele două emisfere cerebrale ale "inimii",
care este mintea. Faptul că ele sunt pietre înseamnă care a fost starea
minții oamenilor care au primit cele 10 Porunci, cu promisiunea că în
cele din urmă va exista o generație care va primi Legea iubirii în "tablele
de carne", adică în minte, în conștient și în subconștient. Scopul celor
zece Porunci este iubirea Agape (1 Timotei 1:5).

"Acum, scopul poruncii este dragostea (Dragostea Agape în
original, n.a) creştină dintr-o inimă curată şi dintr-o conştiinţă bună şi
dintr-o credinţă neprefăcută."

Pentru că oamenii s-au manifestat în mod "carnal", fără credință și
înțelepciune, Creatorul a trebuit să le explice Legea chiar mai detaliat, și
astfel au apărut sutele de statute, și din cauza egoismului lor au apărut
judecățile. Aceste statute au început să fie date din Eden, apoi la Sinai,
apoi cu fiecare profet, apoi Isus le-a exprimat într-un mod mai spiritual și
adresate minții, al "schimbării minții" sau "metanoia", omul spiritual.
Apostolii au dat de asemenea statute sau porunci sau instrucțiuni
practice bisericii, în scopul realizării Dragostei Agape. Ellen White și
profeții moderni care pot avea, de asemenea, mai multe statute, sau
instrucțiuni practice pentru biserică, scopul rămânând întotdeauna
același: Să se atingă mintea lui Cristos, caracterul Agape.
În concluzie, principiul tuturor statutelor și legilor este:

”...TOATE CELE CE SUNT ADEVĂRATE, TOATE CELE ONESTE,
TOATE CELE DREPTE, TOATE CELE CURATE, TOATE CELE DE
IUBIT, TOATE CELE VORBITE DE BINE, DACĂ ESTE VREO VIRTUTE
ŞI DACĂ ESTE VREO LAUDĂ, GÂNDIŢI-VĂ LA ACESTEA.” (Filipeni
4:8)
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