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Obiectivul: 
 Reproducerea imaginii lui Dumnezeu. 
 A fi ca aurul. 

Rezultatul: 
 Desăvârşirea caracterului. 
 Victorie în conflicte. 

Sprijinul: 
 Comunitatea. 

„Iar noi toţi, cu faţa neacoperită, reflectând 
slava Domnului ca într-o oglindă, suntem 
transformaţi după acelaşi chip al Său, din slavă 
în slavă, întocmai ca de la Domnul, Duhul.” 
(2 Co. 3:18 NTR). 

Cum suntem transformaţi după asemănarea lui 
Isus? Care este partea noastră în această 
lucrare? 



La început, Dumnezeu a creat omenirea după chipul Său (Geneza 
1:27). Dar păcatul a desfigurat această imagine, făcând-o aproape 
de nerecunoscut. 

Una dintre funcţiile Evangheliei este de a restaura acea imagine 
în noi: făcuţi „asemenea chipului Fiului Său” (Romani 8:29). 

Aşezaţi în mijlocul unui conflict 
cosmic, suntem un spectacol pentru 
lume şi pentru fiinţele cereşti, care au 
nevoie să vadă în noi reflecţia 
caracterului lui Isus (1 Corinteni 4:9; 
Efeseni 3:10). 



„Dar El ştie ce cale am urmat şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.” 
(Iov 23:10) 

Dumnezeu declarase că Iov era „un om desăvârşit şi drept” 
(Iov 1:1). Dar îndoiala a fost sădită printre fiinţele cereşti cu 
privire la motivele pentru care Iov s-a comportat în acest fel 
(Iov 1:9-11). 

În pragul disperării, neputând să înţeleagă de ce i s-au întâmplat 
atâtea nenorociri, Iov a ajuns să înţeleagă că este pus la 
încercare. Era sigur că acest proces îl va face să strălucească ca 
aurul, că va fi perfecţionat. 

În cele mai dificile încercări caracterul este pe 
deplin manifestat şi rafinat. În acele 
momente critice, Dumnezeu scoate în 
evidenţă un caracter care altfel nu s-ar putea 
manifesta niciodată. 



Ceea ce a diferenţiat unele fecioare de altele a fost 
rezerva de ulei (Mat. 25:1-4). Deşi interpretarea 
principală a uleiului este Duhul Sfânt, îl putem 
compara şi cu caracterul. 

„În pildă, fecioarele neînţelepte apar cerând 
untdelemn, fără să-l primească. Acesta este un 
simbol al celor care nu s-au pregătit prin dezvoltarea 
unui caracter care să reziste în timp de criză” (EGW, 
AFC, 10 decembrie). 

Nu putem spera să ieşim învingători din conflict dacă nu am dezvoltat 
anterior caracterul printr-o relaţie strânsă cu Isus. 

Potrivit lui Isus, acest caracter este demonstrat în relaţia noastră cu ceilalţi 
(Mat. 25:34-36). 



„Conflictele trăite pe pământ, în providenţa 
lui Dumnezeu, oferă pregătirea necesară 
pentru dezvoltarea caracterului potrivit 
pentru curţile cerului. Trebuie să fim membri 
ai familiei regale, copii ai lui Dumnezeu şi 
„toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor care îl iubesc pe Dumnezeu” şi se supun 
voinţei Lui” 

E. G. W. (Înalta noastră chemare, 6 noiembrie) 



„Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va 
înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.” (Daniel 12:10) 

Cartea lui Daniel, ca şi Apocalipsa, se termină prin a ne povesti 
despre un timp, timpul sfârşitului, în care omenirea va fi clar 
împărţită în două grupe: cei răi şi cei curaţi, cei care înţeleg şi 
cei care nu înţeleg (Dan 12:10; Apoc. 22:11). 

Potrivit lui Ieremia, acesta va fi un 
„timp al strâmtorării lui Iacov” (Ier. 
30:7). Odată cu sfârşitul perioadei 
de probă, cei mântuiţi vor fi obţinut 
biruinţa şi vor fi rafinaţi şi purificaţi, 
în timp ce cei răi vor persista în 
răzvrătirea lor împotriva lui 
Dumnezeu. 



Este evident că dezvoltarea caracterului este o muncă individuală. Dar cum 
rămâne cu caracterul comunităţii? Poate biserica să-şi dezvolte şi să-şi 
desăvârşească caracterul asemenea unui trup? 

Acest caracter se manifestă şi se rafinează atunci când 
lucrăm împreună în comuniune unii cu alţii în favoarea 
celorlalţi. Aceasta va fi, de asemenea, o mărturie pentru 
fiinţele cereşti. 

„Astfel încât, conducerilor şi autorităţilor din locurile 
cereşti, să li se facă cunoscut acum, prin Biserică, 
înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.” 
(Efeseni 3:10). 

Caracterul bisericii este suma şi colaborarea caracterului 
fiecăruia dintre membrii săi. 



„Când încercările ne copleşesc, să nu medităm la 
amploarea lor şi să nu ne gândim că nu ne putem bucura 
în Domnul. Este adevărat că vom avea sentimente 
schimbătoare. Vom trece prin momente de descurajare şi 
depresie. Dar vom trăi prin simţire sau prin credinţă? 
Când fraţii şi prietenii noştri vorbesc neplăcut, să nu ne 
pierdem inima. Să ne amintim că ne aflăm într-o lume a 
încercărilor şi a durerii, a necazurilor şi a dezamăgirii. 
Aceste experienţe ar trebui să ne conducă la Hristos. 
Dacă nu o fac, vom suferi o pierdere.” 

E. G. W. (Înalţă-ţi privirea, 26 de august) 


