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Prefață

Îi suntem deplin recunoscători lui Dumnezeu pentru dragostea cu 
care ne înconjoară la fiecare pas. Da, avem un Dumnezeu real, un Dum-
nezeu iubitor care ne-a creat din dragoste și tot cu dragoste ne veghează 
pașii și Se îngrijește să ne așezăm mereu pe drumul care ne va duce cu 
siguranță la Sine. 

Deși ne aflăm într-o lume plină de primejdii, deși drumurile vieții sunt 
periculoase, Dumnezeu a așezat de-a lungul căii noastre suficienți îndru-
mători pentru a ne asigura în permanență că suntem pe drumul cel bun. 
Cuvântul Său abundă în repere cu ajutorul cărora ne putem verifica.

Este nevoie să luăm în considerare fiecare sfat, fiecare exemplu - bun 
sau rău - și să încercăm să extragem pentru noi mesajul pe care acesta 
ni-l transmite. 

„Un scriitor a asemănat încercarea de a schimba Legea lui Dumnezeu 
cu un obicei vechi, rău intenționat, de a îndrepta într-o direcție greșită 
un indicator așezat la o răscruce importantă de drumuri. Încurcătura și 
necazurile provocate astfel au fost mari. 

Un indicator a fost înălțat de Dumnezeu pentru cei care călătoresc 
prin această lume. Un braț al acestui indicator arată către ascultarea de 
bună voie de Creator, ca o cale către binecuvântare și viață, în timp ce 
brațul celălalt îndrumă către neascultare ca fiind calea către mizerie și 
moarte. Calea către fericire a fost atât de clar definită ca și drumurile 
către cetatea de scăpare din dispensațiunea iudaică. Dar într-un mo-
ment nefericit pentru neamul omenesc, marele vrăjmaș al oricărui bine a 
schimbat indicatorul și mulți au greșit drumul.” (Profeți și Regi, p. 179). 

Nu este nevoie să fim înșelați. Avem suficiente indicii care ne pot in-
forma dacă ne aflăm sau nu pe drumul cel bun. Important pentru noi este 
să le recunoaștem, să le luăm în considerare și să dorim să ne ghidăm 
după ele. 

Devoționalul de față conține cele mai importante repere pentru 
sufletele noastre, cu ajutorul cărora putem identifica traseul vieții noastre, 
apreciind singuri dacă ne aflăm sau nu pe drumul cel bun. Cuvântul lui 
Dumnezeu conține nu doar mijloace de diagnosticare a problemelor cu 
care ne confruntăm, ci și remedii cu ajutorul cărora putem schimba trase-
ul greșit, îndreptându-ne în siguranță pe drumul cel bun. 

Dumnezeu să fie lăudat!

Editorii



Cuprins

Ianuarie — Cultivarea minții

Februarie — Individualitate, dar nu independență

Martie — Relația dintre corp și minte

Aprilie — Echilibru în toate 

Mai — Perseverență 

Iunie — Trăind în slujba altora

Iulie — Ținta vieții

August — Iertarea - darul suprem

Septembrie — Încredere deplină

Octombrie — Recunoscători și în pace

Noiembrie — Înțelegând rolul încercărilor

Decembrie — Calmi în mijlocul furtunii



Ianuarie

Cultivarea minții

„Este nevoie de grijă neîncetată pentru cultivarea solului minții și 
semănarea acestuia cu prețioasa sămânță a adevărului Bibliei.”

— Căminul adventist, p. 417.
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1 ianuarie
Valoarea unui om
„Eu, înţelepciunea, am ca locuinţă mintea și pot născoci cele mai chibzuite 
planuri.” (Proverbe 8:12).

„Cea mai aleasă activitate în care ar fi putut fi angajați vreodată 
oamenii este aceea de a se ocupa de tratarea minții.” — Mărturii pentru 
comunitate, vol. 3, p. 269 

„Niciodată să nu credeți că ați învățat suficient de mult, încât să vă 
puteți permite o relaxare a eforturilor voastre. Valoarea unui om este dată 
de gradul de cultivare a minții. Educația voastră trebuie să continue până 
la sfârșitul vieții; în fiecare zi este necesar să învățați ceva nou și să expe-
rimentați în mod practic cunoștințele însușite. — Divina vindecare, p. 499.

Cea mai bună hrană pentru minte
„Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, Cuvântul Domnului este curăţit; 
El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.” (2 Samuel 22:31). 

„Cultivați puterile morale și intelectuale... Este imposibil pentru tineri 
să posede un nivel sănătos al minții și principii religioase corecte, dacă nu 
le place citirea atentă a Cuvântului lui Dumnezeu. Cartea aceasta conține 
cele mai interesante istorisiri, arată calea mântuirii prin Hristos și este călă-
uza lor pentru o viață mai înaltă și mai bună... Voi, care așteptați ca Domnul 
să vină a doua oară, să schimbe trupurile voastre murdare și să vă facă 
asemenea trupului Său slăvit, trebuie să urcați pe un plan de acțiune mai 
înalt. Voi trebuie să lucrați dintr-un punct de vedere mai înalt decât ați făcut 
până acum, altfel nu veți face parte din acel număr care va primi legătura 
finală cu nemurirea.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 410. 
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2 ianuarie
Gândurile formează caracterul

 „Fiindcă așa cum gândește în inima lui, așa este el.” 
(Proverbe 23:7 u.p. trad. BTF).

„Prin cultivarea unor principii sfinte, omul poate câștiga victoria asu-
pra predispoziției spre rău. Dacă se supune Legii lui Dumnezeu, simțurile 

lui încetează să mai fie denaturate și deviate; capacitățile lui încetează 
să mai fie pervertite și irosite, prin exercitarea lor în vederea atingerii 

unor obiective de natură să îl îndepărteze de Dumnezeu. În și prin harul 
acordat de Cer, cuvintele, gândurile și energiile pot fi curățite; poate fi 

format un nou caracter, iar degradarea produsă de păcat poate fi învinsă. 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 30.

Studiu perseverent
„Mă gândesc adânc la poruncile Tale și cărările Tale le am sub ochi.” 

(Psalmii 119:15)

„Atât pentru minte, cât și pentru suflet — și de asemenea pentru trup — 
legea lăsată de Dumnezeu este aceea că tăria se capătă depunând efort. 
Exercițiul este cel care dezvoltă. În armonie cu această lege, Dumnezeu a 

avut grijă ca în Cuvântul Său să existe mijloacele pentru dezvoltare mintală 
și spirituală. Biblia cuprinde toate principiile pe care oamenii au nevoie să le 
înțeleagă pentru a fi pregătiți fie pentru această viață, fie pentru cea viitoare. 

Și aceste principii pot fi înțelese de către toți. Niciun om care are spiritul de 
a-i aprecia învățăturile nu poate citi un singur pasaj din Biblie fără a câștiga 

din acesta vreun gând folositor. Dar cea mai valoroasă învățătură a Bibliei 
nu trebuie câștigată prin studiu ocazional sau întrerupt. Multe din comorile 

sale stau îngropate la o adâncime mare față de suprafață și nu pot fi obținu-
te decât prin cercetare sârguincioasă și efort neîncetat.” — Educația, p. 123. 
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3 ianuarie
Disciplina minții
„Învaţă-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze 
și ce trebuie să facă.” (Exodul 18:20). 

„Există o știință a creștinismului pe care trebuie să fim stăpâni — o 
știință care este tot atât de adâncă, largă și înaltă față de orice știință 
a oamenilor cum sunt cerurile de sus față de pământ. Mintea trebuie 
disciplinată, educată, pregătită; căci noi trebuie să slujim lui Dumnezeu în 
moduri care nu sunt în armonie cu înclinațiile înnăscute. Tendințele spre 
rău, ereditare și cultivate, trebuie biruite. Adesea, trebuie să renunțăm la 
educația și pregătirea de o viață pentru a putea deveni un elev în școala 
lui Hristos.” — Divina vindecare, p. 453. 

Educați pentru statornicie
„Dumnezeu Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, 
ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu.” 
(Psalmii 53:2).

„Inimile noastre trebuie educate să devină statornice în Dumnezeu. 
Trebuie să ne formăm obiceiuri ale cugetului, care să ne permită să ne 
împotrivim ispitei. Trebuie să învățăm să privim în sus. Noi trebuie să 
înțelegem principiile Cuvântului lui Dumnezeu — principii înalte precum 
cerul și durabile cât măsura veșniciei — în legătura pe care o au cu viața 
noastră de zi cu zi. Fiecare faptă, fiecare cuvânt, fiecare gând trebuie să 
fie în acord cu aceste principii. Totul trebuie adus în armonie cu Hristos și 
în supunere față de El.” — Divina vindecare, p. 453. 
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4 ianuarie
Dezvoltare deplină

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuși pe deplin și duhul vostru, 
sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea 

Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23). 

„Dumnezeu a dăruit fiecărei ființe umane un creier. El dorește ca acesta 
să fie utilizat pentru slava Sa.... Noi nu avem puteri mintale și facultăți 

intelectuale în exces. Toate capacitățile minții și ale trupului — mecanismul 
uman pe care Domnul Hristos l-a adus la existență — trebuie să fie educate 
și antrenate, astfel încât să li se confere o cât mai bună utilizare. În vederea 
fortificării acestor capacități, trebuie să întreprindem tot ceea ce este posi-

bil, deoarece Dumnezeu nu este mulțumit decât atunci când noi progresăm 
în eficiența colaborării cu El.” — Solii Alese, vol. 1, p. 100. 

În toate privințele
„După cum sporiţi în toate lucrurile: în credinţă, în cuvânt, în cunoștinţă, 

în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să sporiţi 
și în această binefacere.” (2 Corinteni 8:7).

„Dezvoltarea minții constituie o datorie pe care o avem față de noi în-
șine, față de societate și față de Dumnezeu. Dar mijloacele de cultivare a 
intelectului nu ar trebui să prejudicieze niciodată domeniul spiritual și cel 
moral. Cele mai înalte stadii ale perfecțiunii nu pot fi atinse decât printr-o 
dezvoltare armonioasă ce implică atât capacitățile mintale, cât și pe cele 

spirituale.” — The Review and Herald, 4 ianuarie, 1881.
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5 ianuarie
Dezvoltare treptată
„Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire 
merge mereu crescând până la miezul zilei.” (Proverbe 4:18).

„Darurile prețioase ale Duhului Sfânt nu sunt dezvoltate într-o singură 
clipă. Curajul, tenacitatea, umilința, credința și încrederea nezdruncinată 
în puterea lui Dumnezeu de a mântui sunt dobândite pe parcursul unei 
experiențe care durează ani de zile. Copiii lui Dumnezeu urmează să-și 
pecetluiască destinul printr-o viață întreagă de eforturi sfinte și neobosite 
și printr-o aderare perseverentă la bine...” — Divina vindecare, p. 454.  

Mereu în gardă
„De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji și puneţi-vă toată 
nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.” 
(1 Petru 1:13). 

„Îngerii lui Dumnezeu încearcă să ne distragă atenția de la noi înșine 
și de la lucrurile pământești. Să nu-i lăsăm să lucreze degeaba. Mințile 
care au fost obișnuite cu o gândire ușuratică trebuie să se schimbe ... 
Gândurile trebuie fixate asupra lui Dumnezeu. Trebuie să depunem cel 
mai serios efort pentru a birui tendințele rele ale inimii firești. Eforturile 
noastre, perseverența și tăgăduirea noastră de sine trebuie să fie direct 
proporționale cu valoarea infinită a obiectului pe care dorim să-l dobân-
dim. Numai biruind așa cum a biruit Hristos vom câștiga cununa vieții.” 
— Idem.  
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6 ianuarie
Atingând absolutul

„Voi fiţi dar desăvârșiţi, după cum și Tatăl vostru cel ceresc  
este desăvârșit.”  (Matei 5:48). 

„Decideți-vă să deveniți atât de eficienți și utili, încât să nu rămâneți 
cu nimic mai prejos decât standardul la care v-a chemat Dumnezeu. 

Indiferent de lucrarea care vă este încredințată, fiți devotați și conștiin-
cioși. Folosiți toate mijloacele disponibile în vederea fortificării intelec-

tului. Asociați studiul cărților cu activitatea practică și, printr-un efort 
consecvent, prin veghere și rugăciune, veți primi înțelepciunea care vine 
de sus. Procedând astfel, veți dobândi o educație complexă și vastă. Vă 

veți dezvolta din punct de vedere al caracterului și veți câștiga o influență 
morală, care vă va face capabili să călăuziți mintea oamenilor pe cărările 

neprihănirii și ale sfințirii. — Parabolele Domnului Hristos, p. 334. 

Știința salvării
„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, 

un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric 

la lumina Sa minunată.” (1 Petru 2:9). 

„Mecanicii, avocații, comercianții și oamenii din toate ramurile profe-
sionale caută să se instruiască în mod permanent, urmărind să ajungă 
experți în domeniul în care își desfășoară activitatea. Oare este posibil 

ca urmașii lui Hristos să fie lipsiți de înțelepciune și, în timp ce pretind a 
fi angajați în serviciul lui Dumnezeu, să-și permită să rămână ignoranți în 
privința căilor și metodelor pe care trebuie să le utilizeze în lucrarea Sa? 

Străduința de a câștiga viața veșnică este mai presus de orice alte consi-
derente pământești.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 67 
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7 ianuarie
Înțelegând esența Legii 
„Învaţă-mă să am înţelegere și pricepere, căci cred în poruncile Tale!”  
(Psalmii 119:66).

„Legea lui Iehova este foarte cuprinzătoare și vastă. Isus le-a decla-
rat ucenicilor Săi în mod clar că Legea sfântă a lui Dumnezeu poate fi 
încălcată nu numai prin cuvinte și prin fapte, ci și prin gânduri, simțăminte 
și dorințe. O inimă care Îl iubește pe Dumnezeu mai presus de orice nu 
va fi înclinată să restrângă semnificația Legii Sale la nivelul superficial al 
unor reguli exterioare. Când înțelege forța spirituală a Legii, sufletul supus 
și loial dovedește o ascultare deplină, care ia în considerare principiile lui 
Dumnezeu sub toate aspectele lor.” — Înalta noastră chemare, p. 140.  

Fortăreața sufletului
„Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineaţă, voi lăuda bunătatea Ta. 
Căci Tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua 
necazului meu.” (Psalmii 59:16). 

„Adevărata putere a poruncilor va deveni o fortăreață a sufletului 
numai în cadrul unei asemenea ascultări. Atunci, păcatul va părea extrem 
de respingător. Autojustificarea, înălțarea de sine și falsul simțământ al 
valorii personale vor înceta să existe. Siguranța întemeiată pe propriile 
merite va dispărea, iar în suflet, se va instaura o profundă convingere cu 
privire la păcat și o adâncă insatisfacție cu privire la sine. Stăpânit de 
simțământul nevredniciei, sufletul va apela cu disperare la sângele Mielu-
lui lui Dumnezeu, ca singura cale de vindecare a sa.” — Idem.
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8 ianuarie
O schimbare a modului de gândire

 „Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă 
de căile voastre și gândurile Mele faţă de gândurile voastre.” (Isaia 55:9).

„Pentru a rămâne statornic în relația cu Dumnezeu, simțămintele 
omului trebuie să fie disciplinate. Atât cei vârstnici, cât și cei tineri au 

nevoie să își însușească modele specifice de gândire, care îi vor face ca-
pabili să reziste ispitei. Ei trebuie să învețe să privească înainte și în sus. 

Principiile Cuvântului lui Dumnezeu — principii care sunt la fel de înalte 
precum este cerul și a căror extindere cuprinde eternitatea — trebuie să 
fie înțelese în contextul implicațiilor pe care le au asupra vieții cotidiene. 

Fiecare acțiune, fiecare cuvânt și fiecare gând trebuie să fie aduse în 
armonie cu aceste principii.” — Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, p. 20.

Gândurile pot fi înnobilate
„Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?” 

(Proverbe 20:24). 

„Dacă ați putea vedea multele pericole prin care sunteți conduși cu 
bine în fiecare zi de către acești mesageri ai cerului, din inimile voastre 
ar izvorî recunoștință care va fi exprimată de buzele voastre. Dacă veți 

face din Dumnezeu tăria voastră, veți putea, în cele mai descurajatoare 
împrejurări, să atingeți o înălțime și o profunzime a desăvârșirii creștine, 
pe care cu greu v-ați putea-o închipui. Gândurile voastre pot fi înnobilate, 

veți putea avea aspirații nobile, o percepție clară a adevărului și dorința 
de a acționa în vederea unui anumit scop, care vă va ridica mai presus de 

toate motivele josnice.” — Sfaturi pentru sănătate, p. 384.
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9 ianuarie
Schimbarea minții presupune luptă

„Noi răsturnăm izvodirile minţii și orice înălţime care se ridică împotriva 
cunoștinţei lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” 
(2 Corinteni 10:5)

„Nici o altă știință nu o poate egala pe aceea care reproduce caracte-
rul lui Dumnezeu în viața cercetătorului. Cei care devin urmași ai Dom-
nului Hristos constată că în mintea lor apar noi motivații, noi gânduri și 
noi imbolduri la acțiune. Cu toate acestea, datorită vrăjmașului care li se 
împotrivește fără încetare și care îi ispitește, provocându-i la îndoială și la 
păcat, ei nu vor putea progresa decât dacă se vor angaja în luptă. Predis-
pozițiile spre rău, ereditare sau cultivate, trebuie să fie învinse. Apetitul și 
viciul trebuie să fie subordonate stăpânirii Duhului Sfânt.” — Sfaturi pentru 
părinți, profesori și elevi, p. 20.  

Preocupări sfinte
„Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, 
unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.” (Coloseni 3:1). 

„Bătrânii și tinerii trebuie să-și formeze obiceiuri de gândire, care să-i 
facă în stare să reziste ispitei. Ei trebuie să învețe să privească în sus. 
Principiile Cuvântului lui Dumnezeu — principii înalte cât cerul și cuprinzând 
veșnicia — trebuie înțelese în relația lor cu viața de zi cu zi. Orice faptă, 
orice cuvânt, orice gând trebuie să fie în armonie cu aceste principii... 

Chiar dacă atacurile care ne asaltează ne provoacă fără încetare la lup-
tă, ele nu reprezintă altceva decât tot atâtea victorii prețioase de câștigat; 
iar valoarea triumfului asupra eului și asupra păcatului este cu mult mai 
mare decât o poate aprecia rațiunea umană.” — Idem.
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10 ianuarie
Cheia transformării

„...V-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, și v-aţi îmbrăcat cu omul 
cel nou, care se înnoiește spre cunoștinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.” 

(Coloseni 3:9 u.p., 10). 

„Dacă oamenii se supun pe deplin față de Dumnezeu, El îi acceptă 
așa cum sunt și îi educă pentru serviciul Său. Primit în suflet, Duhul lui 

Dumnezeu activează toate capacitățile intelectului. Sub călăuzirea Duhu-
lui Sfânt, mintea care este consacrată fără rezerve lui Dumnezeu se dez-
voltă armonios și este întărită astfel, încât să fie capabilă de a înțelege și 

de a îndeplini cerințele Sale. Caracterul slab și instabil este transformat 
într-un caracter ferm și puternic. ” — Slujitorii Evangheliei, p. 285. 

Asemenea Maestrului
„Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui, 

dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învăţătorul lui.” (Luca 6:40). 

„O atitudine continuă de devoțiune stabilește o relație atât de strânsă 
între Isus și ucenicii Săi, încât caracterul creștinului ajunge să fie aseme-

nea caracterului Maestrului său. El va avea o capacitate de înțelegere mai 
clară și mai vastă. Discernământul lui va fi mai pătrunzător, iar judecata 

lui mai echilibrată. Prin puterea dătătoare de viață a Soarelui neprihănirii, 
mintea lui devine atât de ageră, încât va fi în stare să aducă multă roadă 

pentru slava lui Dumnezeu.” — Idem.
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11 ianuarie
Experiența convertirii
„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului 
și suntem schimbaţi în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului.” (2 Corinteni 3:18).

„Aceia care trec prin experiența unei adevărate convertiri vor înțelege, 
cu claritate și discernământ, responsabilitatea care le revine înaintea lui 
Dumnezeu, pentru a duce până la capăt experiența mântuirii, cu teamă 
și respect; și vor conștientiza nevoia de a persevera, până la vindecarea 
definitivă de lepra păcatului. O asemenea experiență îi va determina să se 
așeze, cu umilință și încredere deplină, într-o poziție de dependență față 
de Dumnezeu.” — Manuscript 121, 1902. (My Life Today, p. 176).

Un drept prețios
„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! 
Şi suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.” 
(1 Ioan 3:1). 

„Împărăția lui Dumnezeu nu se întemeiază prin paradă, nici cu spri-
jinul celor din lume, ci sădind natura lui Hristos în natura omenească, 
prin lucrarea Duhului Sfânt. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor 
ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 
născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 
Dumnezeu.” Aici se află singura putere ce este în stare să lucreze pen-
tru înnobilarea omenirii. Iar mijlocul omenesc pentru realizarea acestei 
lucrări este învățarea și predicarea Cuvântului lui Dumnezeu.”  
— Evanghelizare, p. 521. 
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12 ianuarie
Sursa unei educații veritabile

„Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost 
bucuria și veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, 

Dumnezeul oștirilor!” (Ieremia 15:16 )

„Știința unei vieți creștine curate, complete și consecvente este obți-
nută prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai înaltă 

educație pe care fiecare ființă omenească o poate obține.” 
— Manuscript 86, 1905.

„Cuvintele viului Dumnezeu alcătuiesc cea mai înaltă educație. La 
picioarele lui Isus, putem să învățăm simplitatea adevăratei evlavii.” 

— Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 308.

Lumina exemplului
„Şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele. 

Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie.” (Tit 2:7). 

„Chiar cei mai inteligenți oameni de afaceri doresc adevăr simplu, așa 
cum Hristos a dat oamenilor când era El pe pământul acesta — adevărul 

pe care El îl declară că este duh și viață. Cuvintele Lui sunt ca frunzele 
pomului vieții. Ceea ce-i trebuie lumii astăzi este lumina exemplului lui 

Hristos, reflectat în viețile bărbaților și femeilor creștine. Inteligența cea 
mai puternică în favoarea adevărului este înțelepciunea pe care o contro-

lează, o înnobilează și o curățește Hristos, prin lucrarea sfințirii Duhului 
Sfânt.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 135.
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13 ianuarie
Când El este aproape de noi
„Întăriţi-vă și îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi și nu vă înspăimântaţi de ei, 
căci Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuși cu tine, nu te va părăsi și 
nu te va lăsa.” (Deuteronom 31:6).  

„În timpul acelei nopți triste pe lac, atunci când au fost despărțiți 
de Hristos, ucenicii au fost greu apăsați de necredință și obosiți de 
munca fără reușită. Dar prezența Lui le-a aprins iarăși credința și le-a 
adus bucurie și izbândă. Așa se întâmplă și cu noi; despărțiți de Hristos, 
lucrarea noastră este neroditoare și e ușor să ajungem la neîncredere și 
nemulțumire. Dar, când El este aproape, iar noi lucrăm sub conducerea 
Lui, ne bucurăm văzând dovada puterii Lui. Lucrarea lui Satan este aceea 
de a descuraja sufletul; lucrarea lui Hristos este de a inspira credință și 
nădejde.” — Hristos, lumina lumii, p. 249.

Remediu specific nevoii
„Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul; El este Ajutorul și Scutul nostru.” 
(Psalmii 33:20). 

„Pentru fiecare categorie de ispite, este pregătit un remediu specific. 
În bătălia împotriva eului și împotriva naturii noastre păcătoase, noi nu 
suntem lăsați să luptăm singuri, prin intermediul propriilor noastre puteri 
limitate. Domnul Hristos este un ajutor loial și atotputernic. Știind că 
există o asemenea putere, pregătită și pusă la dispoziția noastră, niciunul 
dintre noi nu ar trebui să se descurajeze sau să fie învins.” — Înalta noastră 
chemare, p. 88.
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14 ianuarie
Ascultă-I glasul!

„Opriţi-vă și să știţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, 
Eu stăpânesc pe pământ.” Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui 

Iacov este un turn de scăpare pentru noi.” (Psalmii 46:10, 11). 

„Toți cei care se află sub îndrumarea divină au nevoie de ora liniștită 
a comuniunii cu propriile lor inimi, cu natura și cu Dumnezeu.... Noi tre-

buie să Îl auzim pe El, vorbind inimii noastre în mod personal. Când orice 
altă voce este stinsă, când Îl așteptăm pe Dumnezeu în tăcere, liniștea 

sufletului face ca vocea lui Dumnezeu să fie distinctă. Îndemnul Său 
pentru noi este: „Fii liniștit, și să știi că Eu sunt Dumnezeu.”   

— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 11. 

Dumnezeu ne vorbește personal
„Ascultă, poporul Meu, și voi vorbi; ascultă, Israele, și te voi înștiinţa! 

Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău... Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri 
și împlinește-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt!” (Psalmii 50:7, 14). 

„Trebuie să-L auzim în mod individual adresându-Se inimii. Când ori-
ce alt glas este redus la tăcere și așteptăm în liniște înaintea Sa, tăcerea 

sufletului scoate și mai mult în evidență glasul lui Dumnezeu. Aceasta 
este pregătirea eficientă pentru orice lucrare pentru Dumnezeu. În mij-

locul unei mulțimi grăbite și al încordării în activitățile presante ale vieții, 
cel care este împrospătat astfel va fi învăluit de o atmosferă de lumină 

și pace. El va primi o nouă provizie de tărie fizică și mintală. Viața sa va 
răspândi un miros plăcut și va da pe față o putere divină care va ajunge la 

inimile oamenilor.” — Sfaturi pentru sănătate, p. 58. 
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15 ianuarie
Încredere justificată
„Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea; în Dumnezeu este 
stânca puterii mele, locul meu de adăpost.” (Psalmii 62:7).

„Când oamenii se îndreaptă spre truda lor de fiecare zi, când se plea-
că în rugăciune, când se culcă în noapte și când se trezesc dimineața, 
când bogatul sărbătorește în palatul său, când sărmanul își adună copiii 
în jurul mesei sărăcăcioase, Tatăl ceresc îi privește pe fiecare cu atenție. 
Nicio lacrimă nu se scurge neobservată de Dumnezeu și nici un zâmbet 
nu se ivește pe față fără a fi remarcat de El.” — Calea către Hristos, p. 86. 

Lasă totul în grija Lui!
„Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de 
voi.” (1 Petru 5:7). 

„Dacă am crede pe deplin acest fapt, toate temerile noastre nedori-
te s-ar risipi. Dacă am încredința în mâinile lui Dumnezeu orice povară, 
mare sau mică, viețile noastre ar înceta să mai fie atât de împovărate de 
dezamăgire, cum sunt în prezent. Dumnezeu nu este depășit de multitu-
dinea grijilor noastre și nici nu este strivit de greutatea lor. Prin urmare, 
este privilegiul nostru acela de a ne bucura de o odihnă a sufletului, care 
pentru mulți a rămas încă necunoscută.” — Idem.
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16 ianuarie
Sănătoși la corp și minte

„Frica de Domnul este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc 
au o minte sănătoasă și slava Lui ţine în veci.” (Psalmii 111:10)

„Creștini, este Domnul Hristos revelat în noi? Trebuie să ne străduim 
pentru a avea trupuri robuste și o minte puternică pentru a nu fi epuizate 

cu ușurință, minte care să privească dincolo de sine și să înțeleagă cauza 
și efectul fiecărei acțiuni îndeplinite. Astfel, vom fi pregătiți în mod efici-

ent ca să răbdăm greutățile asemenea unor soldați buni. Avem nevoie 
de o minte care să poată înțelege dificultățile și să poată trece prin ele 

cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, minte care să poată lupta cu 
problemele grele și să le poată învinge.” — Letter 43, 1899.

Explorând adevărul
„Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura 

este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.” (Ioan 7:17). 

„Noi trebuie să căutăm cu stăruință comoara ascunsă și înțelepciu-
nea cerească, pentru a putea distinge invențiile omenești de poruncile 

divine. Duhul Sfânt va da ajutor aceluia care caută după marile și prețioa-
sele adevăruri legate de planul mântuirii. Vreau să întipăresc bine în min-

tea tuturor că lectura ocazională a Bibliei nu este suficientă. Noi trebuie 
să cercetăm, și aceasta înseamnă să facem tot ce implică acest cuvânt. 
Așa cum minerul explorează cu toată ardoarea pământul, spre a-i desco-
peri venele de aur, la fel și voi trebuie să explorați Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru a găsi comoara ascunsă pe care Satan a încercat atât de mult să 

o ascundă de om.”  — Principii fundamentale ale educației creștine, p. 307. 
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17 ianuarie
Puterea care înviorează mintea
„El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă; 
îmi înviorează sufletul și mă povăţuiește pe cărări drepte din pricina 
Numelui Său.” (Psalmii 23: 2, 3). 
 

„Când cerul se deschide pentru om, viața pe care o oferă Domnul 
Hristos deschide inima omului pentru cer. Păcatul nu numai că ne înde-
părtează de Dumnezeu, dar distruge în sufletul omenesc atât dorința, cât 
și capacitatea de a-L cunoaște pe El. Misiunea lui Hristos este aceea de 
a anihila toată această lucrare a răului. El are puterea de a reface și de a 
înviora mintea care a fost întunecată, voința care a fost pervertită și însu-
șirile care au fost paralizate de păcat. Hristos deschide tezaurul comori-
lor universului pentru noi și, prin El, ne este dăruită puterea de a discerne 
și de a aprecia aceste comori infinite.” — Educația, p. 28.

Biruință doar cu ajutor divin
„Pot totul în Hristos, care mă întărește.” (Filipeni 4:13). 

„În fiecare inimă există nu numai putere intelectuală, ci și spirituală, o 
percepție a ceea ce este drept, o dorință de bine. Însă împotriva acestor 
principii se luptă o putere opusă. Rezultatul luării din pomul cunoștinței 
binelui și răului se manifestă în experiența fiecărui om. În firea sa există o 
înclinație către rău, o putere căreia, dacă nu primește ajutor, nu i se poate 
împotrivi. Pentru a putea ține piept acestei forțe, pentru a atinge acel 
ideal pe care în adâncul sufletului său îl acceptă ca fiind singurul vrednic 
de atins, el nu poate găsi ajutor decât într-o singură putere. Puterea este 
Hristos. Cooperarea cu această putere este cea mai mare nevoie a omu-
lui.” — Educația, p. 29
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18 ianuarie
Făpturi noi 

„Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus 
pe Sine Însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de 

faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu!” (Evrei 9:14)

„Dacă îndrumările Domnului Isus au fost primite și au ajuns să ne 
conducă, El este pentru noi o prezență lăuntrică neîncetată, care exercită 

controlul asupra gândurilor, ideilor și faptelor noastre. Mintea noastră 
este plină de învățătura celui mai mare învățător pe care L-a cunoscut 

lumea vreodată. Concepția noastră cu privire la viață și la datoriile zilnice 
este determinată de înțelegerea responsabilității și a influenței pe care 
o exercităm. Pentru noi, Isus Hristos este totul — cel dintâi și cel de pe 

urmă, totul în toate. Isus Hristos, Duhul Său, caracterul Său se văd în 
toate faptele noastre, sunt tiparul, firul și țesătura întregii noastre făpturi.” 

— Mărturii pentru predicatori, p. 389. 

Schimbare deplină
„Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, 

ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu 
și care rămâne în veac.” (1 Petru 1:23). 

„Atât de sublim este caracterul influenței spirituale exercitate de 
Dumnezeu asupra inimilor celor care acceptă lucrarea Sa, încât fiecare 

om este transformat într-o făptură nouă, fără ca această acțiune să dis-
trugă sau să afecteze vreuna dintre capacitățile personale cu care a fost 

înzestrat în mod natural. Duhul Sfânt purifică fiecare însușire și o face 
să fie potrivită pentru comuniunea cu natura divină. Cel care este născut 
din Duh este Duh; când omul este născut de sus, pacea cerească inundă 

sufletul.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 14. 
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19 ianuarie
Consacrare zilnică
„Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa, eu îmi îndrept rugăciunea 
spre Tine și aștept... Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ţie, din 
pricina vrăjmașilor mei! Netezește calea Ta sub pașii mei!” (Psalmii 5:3, 8).

„În fiecare dimineață, consacrați întreaga voastră ființă, sufletul, tru-
pul și spiritul, lui Dumnezeu. Deprindeți obiceiul de a petrece timp în acte 
devoționale și încredeți-vă din ce în ce mai mult în Mântuitorul vostru. 
Puteți să credeți cu toată convingerea că Domnul Isus vă iubește și că 
dorește să creșteți și să atingeți dimensiunile caracterului Său. El dorește 
să vă dezvoltați și să vă întăriți în toată plinătatea iubirii divine. Astfel, 
veți reuși să cunoașteți și să înțelegeți valoarea supremă a timpului și a 
eternității.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 15. 

Aprindeți candela sufletului!
„Ca să fiţi fără prihană și curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, 
în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciţi 
ca niște lumini în lume.” (Filipeni 2:15). 

„Mai întâi consacrați-vă pe voi înșivă Domnului pentru curățire și sfin-
țire. Un exemplu evlavios va spune mai mult în favoarea adevărului decât 
cea mai mare elocvență, neînsoțită de o viață bine ordonată. Aprindeți 
candela sufletului și umpleți-o cu uleiul Duhului. Căutați să primiți de la 
Hristos acel har și acea claritate a gândirii care vă vor face în stare să în-
depliniți o activitate plină de succes. Învățați de la El ce înseamnă a lucra 
pentru aceia pentru care Și-a dat viața.” — Slujitorii Evangheliei, p. 104.
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20 ianuarie
Fii o binecuvântare!

„Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: 
„Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească 

prin înșelăciunea păcatului.” (Evrei 3:13).

„Noi trebuie să ne deprindem, să ne disciplinăm și să ne educăm în 
fiecare zi, pentru a trăi într-un mod cât se poate de folositor în această 

viață. Zi cu zi, doar câte o singură zi — gândiți-vă la aceasta. Ziua de 
astăzi este tot ceea ce îmi aparține. În această singură zi, voi face tot ce 

pot mai bine. Îmi voi folosi talentul de vorbire spre a fi o binecuvântare, 
un ajutor, un mângâietor, un exemplu pe care Domnul, Mântuitorul meu, 
îl va aproba. Astăzi îmi voi exercita toată răbdarea, bunătatea și îngădu-

ința, astfel încât virtuțile creștine să poată fi dezvoltate în mine.” — Minte, 
caracter, personalitate, vol. 1, p. 15. 

Izvorul vieții
„În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în 
picioare și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea.

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, 
cum zice Scriptura.” (Ioan 7:37, 38). 

„Nu prin senzații tari sau uitarea produsă de stimulenți nefirești sau 
nesănătoși, nu prin îngăduirea poftelor sau pasiunilor inferioare se va găsi 
adevărata vindecare sau înviorare pentru corp sau suflet... Pacea statorni-

că, adevărata odihnă a spiritului, nu are decât un singur Izvor. 
 Hristos este izvorul vieții. Mulți au nevoie de o mai clară cunoaștere 

a Lui; ei au nevoie să fie răbdători și amabili și totuși nerăbdători să învețe 
cum poate fi deschisă întreaga ființă în fața agenților vindecători ai cerului. 

Când strălucirea iubirii lui Dumnezeu va ilumina cămările întunecate ale 
sufletului, depresia și nemulțumirea vor dispărea, iar bucuriile satisfacției 

vor oferi vigoare minții și sănătate trupului.” — Divina vindecare, p. 247.
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21 ianuarie
Păcatul începe în minte
„De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat 
înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.” (Fapte 24:16) 

„Începutul căderii în ispită constă în păcatul de a-i îngădui minții să osci-
leze și în păcatul unei lipse de consecvență în ce privește încrederea voastră 
în Dumnezeu. Cel rău pândește neîncetat, pentru a prinde ocazia de a crea o 
imagine greșită a lui Dumnezeu și de a ne atrage gândurile spre ceea ce este 
interzis. Dacă va reuși, Satan vă va absorbi mintea cu lucrurile lumești. El se 
va strădui să vă incite simțămintele, să vă trezească pasiunile și să vă atașe-
ze afecțiunile de ceea ce este spre răul vostru; dar vouă vă revine responsabi-
litatea de a vă controla toate emoțiile și pasiunile, aducându-le la o supunere 
lucidă față de rațiune și conștiință. Atunci Satan își va pierde puterea de 
dominare a minții.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 31.

Cumpătați în toate lucrurile
„Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!
(Proverbe 20:7). 

„Lucrarea lui Hristos ne solicită să ne angajăm într-o luptă continuă cu 
răul spiritual din caracterele noastre. Tendințele naturale trebuie să fie învin-
se. Apetitul și pasiunea trebuie să fie stăpânite, iar voința trebuie să fie așe-
zată întru totul de partea lui Hristos.” — The Review and Herald, 14 iunie, 1892. 

„Oricine se întoarce într-o clipă de la lumină își împietrește inima  
pentru a nesocoti lumina în alte privințe. Oricine încalcă obligațiile morale 
în ce privește alimentația și îmbrăcămintea pregătește calea pentru  
încălcarea cerințelor lui Dumnezeu privitoare la interese veșnice.

Poporul pe care-l conduce Dumnezeu va fi deosebit. Ei nu vor fi ase-
menea lumii.” — Dietă și hrană, p. 71. 
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22 ianuarie
Conștienți de nevoia noastră

„Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu 
aduce multă roadă , căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:5). 

„Pentru a primi ajutor de la Hristos, trebuie să ne dăm seama de 
nevoia noastră. Trebuie să ne cunoaștem bine pe noi înșine. Hristos nu-l 
poate salva decât pe acela care se știe păcătos. Numai când ne vedem 

neputința nu ne mai încredem în propriile noastre puteri, numai atunci ne 
vom prinde de puterea divină.” — Divina vindecare, p. 455.

O creștere constantă
„Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare 

o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6). 

„Hotărârea de a renunța la eul nostru nu trebuie luată numai la 
începutul vieții de creștin. Ea trebuie reînnoită cu fiecare pas nou către 

cer. Toate faptele noastre bune depind de o putere din afara noastră; din 
acest motiv, trebuie să existe o continuă orientare a inimii către Dumne-

zeu, o mărturisire constantă, serioasă, a păcatului și o umilire a sufletului 
înaintea Lui. Primejdiile ne înconjoară; iar noi suntem în siguranță numai 

când ne simțim slăbiciunea și ne prindem prin credință de puternicul 
nostru Izbăvitor.” — Idem. 
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23 ianuarie
Lumina călăuzitoare
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele 
și o lumină pe cărarea mea.” (Psalmii 119:105) 

„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să constituie temelia tuturor studiilor, 
iar cuvintele revelației, cercetate cu atenție, stimulează și fortifică atât in-
telectul, cât și inima. Pentru a înțelege descoperirea voinței lui Dumnezeu 
pentru noi, este necesară o cultivare a intelectului. Aceasta nu poate fi 
neglijată de niciunul dintre aceia care se consideră ascultători ai porunci-
lor lui Dumnezeu. Capacitățile minții nu ne-au fost dăruite de Dumnezeu 
pentru a fi dedicate unor îndeletniciri ieftine și frivole.” — Minte, caracter, 
personalitate, vol. 1, p. 89.

Ca să pot deosebi binele de rău
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” 
(Psalmii 119:11). 

„Familiarizarea cu Scripturile dezvoltă capacitatea de discernământ 
între bine și rău și întărește sufletul împotriva atacurilor lui Satan. Biblia 
este o sabie a Duhului care nu va da greș niciodată în învingerea adver-
sarului. Ea este singura călăuză demnă de încredere, în domeniul tuturor 
aspectelor legate de doctrină și practică. Motivul pentru care Satan de-
ține o putere atât de mare în dominarea minții și a inimii oamenilor este 
faptul că aceștia nu au făcut din Cuvântul lui Dumnezeu sfătuitorul lor 
personal și nu și-au verificat conduita prin intermediul testului veritabil al 
Scripturii. Biblia este cea care ne va indica traseul precis, pe care trebuie 
să-l urmăm pentru a deveni moștenitori ai slavei.” — The Review and Herald, 
4 ianuarie, 1881. 
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24 ianuarie
O educație superioară

„Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul 
și mustrarea sunt calea vieţii.” (Proverbe 6:23).

„Nu există o educație mai înaltă decât aceea de care au beneficiat 
primii ucenici și care ne este descoperită prin intermediul Cuvântului lui 

Dumnezeu. A dobândi o educație mai înaltă înseamnă, în mod implicit, a 
respecta acest Cuvânt; a umbla pe urmele pașilor lui Hristos și a practica 

virtuțile Sale. Ea înseamnă renunțare la egoism și consacrarea întregii 
vieți în slujba lui Dumnezeu.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 90. 

Mai mult decât o simplă cunoaștere
„Înţelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el 

să uite greșelile.” (Proverbe 19:11). 

„O educație mai înaltă presupune ceva mai mare și mai divin decât 
cunoștințele care pot fi obținute prin simpla însușire a informațiilor aflate 

în cărți. Ea înseamnă o cunoaștere experimentală și personală a lui 
Hristos; eliberarea de ideile, obiceiurile și practicile care au fost dobândite 

în școala prințului întunericului și care se află în opoziție cu loialitatea 
față de Dumnezeu. Ea înseamnă biruință asupra încăpățânării, mândriei, 

egoismului, ambiției lumești și asupra scepticismului. Ea este mesajul 
eliberării din robia păcatului.” — Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 11. 
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25 ianuarie
Puterea transformatoare a Cuvântului
„Cine este ca cel înţelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înţelepciunea 
omului îi luminează faţa, și asprimea feţei i se schimbă.” (Eclesiastul 8:1). 

„Există o lege a minții, și anume că aceasta se adaptează treptat la 
subiectele asupra cărora este obișnuită să mediteze. Dacă este preocu-
pată numai cu lucruri lipsite de valoare, ea va deveni slabă și incapabilă. 
Dacă nu este niciodată solicitată să se ocupe de probleme serioase, după 
un timp, își va pierde aproape în întregime orice capacitate de dezvoltare. 

Din punct de vedere al influenței educative, Biblia este fără rival. În 
Cuvântul lui Dumnezeu, mintea descoperă subiecte care inspiră gândirea 
cea mai profundă și trezesc aspirațiile cele mai înalte. Biblia este cartea 
cea mai instructivă pe care au avut-o vreodată oamenii. Fântânile ade-
vărului oferă învățături mereu actuale, iar mâna divină a păstrat acest 
adevăr în toată puritatea lui, de-a lungul veacurilor...” — Minte, caracter, 
personalitate, vol. 2, p. 418. 

Înnobilați prin Cuvânt
„Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput 
să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepţi umblă pe ele, 
dar cei răzvrătiţi cad pe ele.” (Osea 14:9). 

„În Biblie, sunt descoperite datoriile fundamentale și destinul omului. 
Vălul care separă vizibilul de invizibil este dat la o parte, iar noi privim 
conflictul puterilor antagoniste ale binelui și răului, de la prima apariție a 
păcatului și până la triumful final al neprihănirii și adevărului; toate aces-
tea constituie revelația caracterului lui Dumnezeu. În contemplarea umilă 
și plină de respect a adevărurilor prezentate în Cuvântul Lui, cercetătorul 
este adus în comuniune cu mintea infinită. Un asemenea studiu nu numai 
că va înnobila și curăți caracterul, dar, în același timp, va dezvolta capaci-
tățile intelectuale și le va conferi noi puteri.” — Patriarhi și profeți, p. 599. 
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26 ianuarie
Apreciind bunătatea nemărginită

„Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut 
Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, 

căci i-a făcut după îndurările și bogăţia dragostei Lui.” (Isaia 63:7).

„Cu cât ne mărturisim mai mult credința, cu cât ne bucurăm mai mult 
de binecuvântările pe care știm că le avem — marea iubire și harul din 

partea lui Dumnezeu, — cu atât vom avea mai multă credință și o bucurie 
mai mare. Nici o limbă nu poate exprima și nici o minte limitată nu poate 

concepe binecuvântarea care rezultă din aprecierea bunătății și a iubirii 
lui Dumnezeu. Chiar și aici, pe pământ, bucuria noastră poate ajunge ase-
menea unei fântâni care nu seacă niciodată, deoarece este alimentată de 

izvorul ce se revarsă de la tronul lui Dumnezeu.” — Divina Vindecare, 
p. 252-253.

Vorbiți despre bunătatea Sa
„Fiecare neam de om să laude lucrările Tale 

și să vestească isprăvile Tale cele mari!” (Psalmii 145:4). 

„Ideile și simțămintele noastre sunt încurajate și intensificate pe 
măsură ce le exprimăm. Aceasta este o lege naturală. Cuvintele transmit 

idei, dar la fel de adevărat este și faptul că ideile se nasc din cuvinte.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 419

„Nu rostiți nici un cuvânt de descurajare, deoarece asemenea cuvinte 
îi fac plăcere lui Satan. Vorbiți despre bunătatea lui Hristos și povestiți 

despre puterea Lui. Cuvintele de speranță, de încredere și curaj se rostesc 
la fel de ușor ca și cele de tânguire. „Bucurați-vă întotdeauna în Domnul! 

Iarăși zic: Bucurați-vă!” — The Review and Herald, 7 aprilie, 1904.
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27 ianuarie
Alege ce are valoare!
„Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere 
din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o 
pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Dom-
nul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig 
pe Hristos.” (Filipeni 3:7, 8). 

„Lipsa hotărârii și a deciziilor ferme produce un mare rău... Există o 
lege a minții — o lege care nu trebuie uitată — și anume că, dacă un obiect 
dorit este refuzat atât de ferm, încât dispare orice speranță de a-l obține, 
mintea va înceta să-l dorească și se va ocupa de alte obiective. Dar, atâta 
timp cât mai există încă o speranță de a obține obiectul dorit, se vor face 
toate eforturile pentru a-l dobândi.” — Îndrumarea copilului, p. 183.  

Predare deplină
„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, 
și voinţa, și înfăptuirea.” (Filipeni 2:13).

„Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a alege, iar nouă ne revine obli-
gația de a o exercita. Noi nu ne putem schimba inimile și nu ne putem 
controla gândurile, impulsurile și sentimentele. Noi nu ne putem curăți 
singuri și nu suntem capabili să-i slujim lui Dumnezeu. Dar putem alege 
să-i slujim, putem să-i încredințăm Lui voința noastră; iar El va lucra apoi 
în noi voința și înfăptuirea după cum dorește. Astfel, întreaga noastră fire 
va fi supusă conducerii lui Hristos.” — Divina vindecare, p. 176.
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28 ianuarie
Decizia ne aparține

„Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească 
putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veșnică.” 

(Galateni 6:8). 

„Pentru a instiga la răzvrătire neamul omenesc decăzut, el [Satan] Îl 
prezintă pe Dumnezeu ca nedrept, pentru că a permis ca omul să încalce 

Legea Sa... Mii de oameni din zilele noastre dau glas aceleiași nemulțu-
miri răzvrătite împotriva lui Dumnezeu. Ei nu înțeleg că a-l priva pe om 

de libertatea de a alege ar însemna a-i răpi prerogativele care îl așază în 
rândul ființelor inteligente, transformându-l într-un simplu robot. Dumne-

zeu nu a intenționat să exercite presiuni asupra voinței. Omul a fost creat 
ca agent moral liber.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 420.   

Nu ești obligat să păcătuiești
„Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, 

păcatul pândește la ușă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpânești.”  
(Geneza 4:7). 

„Asemenea locuitorilor altor lumi, el [omul] trebuia să treacă testul 
ascultării; dar nu a fost niciodată pus într-o situație în care neascultarea 
să devină o necesitate. Omul nu este niciodată supus vreunei ispite sau 

încercări căreia să nu-I poată rezista. Dumnezeu a prevăzut absolut toate 
resursele care erau necesare, așa încât omul să nu fie niciodată învins în 

conflictul cu Satan.” — Patriarhi și profeți, p. 331, 332. 
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29 ianuarie
Fortificarea minții
„Frica de Domnul este începutul știinţei, dar nebunii nesocotesc  
înţelepciunea și învăţătura.” (Proverbe 1:7). 

„Capacitățile trebuie dezvoltate la maximum; ele trebuie să fie for-
tificate și înnobilate prin cugetare asupra adevărurilor spirituale. Dacă 
minții i se permite să vagabondeze, oprindu-se asupra lucrurilor lipsite 
de valoare, ea devine slabă, frivolă și lipsită de putere spirituală. Aceasta 
este o lege naturală invariabilă.

Marile adevăruri ale descoperirilor lui Dumnezeu trebuie să fie stu-
diate cu grijă, căci noi avem cu toții nevoie de o inteligentă cunoaștere a 
Cuvântului lui Dumnezeu.”  — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 273. 

Preocupări sfinte
„Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” (Coloseni 3:2). 

„Prin studierea Bibliei și o zilnică comuniune cu Isus, vom ajunge să 
avem vederi clare și bine conturate cu privire la responsabilitatea indivi-
duală și cu privire la tăria de a rezista în ziua încercării și ispitei. Acela a 
cărui viață este unită cu Hristos prin legături ce nu se văd va fi păstrat de 
puterea lui Dumnezeu, prin credință spre mântuire. 

Trebuie să ne gândim mai mult la lucrurile lui Dumnezeu și mai puțin 
la problemele trecătoare.” — Idem, p. 272.
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30 ianuarie
Fiind noi înșine cu adevărat

„În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva 
decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea 

este răstignită faţă de mine și eu, faţă de lume!” (Galateni 6:14).

„Ce anume ar putea face ca mintea omenească să-și poată forma o 
corectă imagine cu privire la sine? Doar crucea de pe Calvar. Când privim 
la Isus, Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre, orice tendință a slăvirii 
de sine se va prăbuși în țărână. În timp ce privirile noastre se îndreaptă în 
sus, inima se umple de un spirit al nevredniciei care o conduce la umilin-
ță. Când contemplăm crucea, suntem înzestrați cu puterea de a înțelege 

darurile minunate pe care aceasta le-a pus la dispoziția 
tuturor credincioșilor. ” —  Înalta noastră chemare, p. 114. 

Uniți cu Hristos
„În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare 

cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.”  
(Romani 6:5). 

„Unitatea omului cu Hristos este unicul factor care îi conferă valoare 
în ochii lui Dumnezeu, deoarece, prin neprihănirea lui Hristos, omul este 
înălțat pe scara vredniciei morale și Singurul care poate realiza aceasta 

este Dumnezeu. Onoarea și măreția lumească nu dețin o valoare mai 
mare decât aceea pe care le-a acordat-o Însuși Creatorul. Înțelepciunea 

lor este nebunie, iar tăria lor este fragilitate și slăbiciune.
Dumnezeu în Hristos, dacă este privit țintă, va risipi mândria ome-

nească, iar în locul înălțării de sine, se va instaura o umilință adevărată.” 
— Idem, p. 149.
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31 ianuarie
Har suficient
„Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune 
este făcută desăvârșită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile 
mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.” (2 Corinteni 12:9)

„Păcatul se extinde asupra întregii ființe; și în aceeași măsură acțio-
nează și harul. 

Inima pervertită a degradat însușirile nobile ale sufletului. Toți aceia 
care doresc să învețe știința mântuirii trebuie să devină elevi umili ai șco-
lii lui Hristos, pentru ca templul sufletului să poată fi un locaș permanent 
al șederii Celui Prea Înalt. Dacă vrem să fim educați de Hristos, sufletul 
nostru trebuie să fie golit de toate pretențiile sale orgolioase, astfel încât 
Domnul Hristos să-și poată întipări propriul Său chip în adâncurile lui.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 29. 

O lumină pentru cei din jur
„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire și Te voi lua de mână, Te voi 
păzi și Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor...” 
(Isaia 42:6)

„Scopul lui Dumnezeu este ca, exemplificând adevărul în viața 
lor, creștinii să fie o laudă pe pământ. Harul lui Hristos este îndeajuns 
pentru asta. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să uite că numai crezând 
și respectând principiile Evangheliei pot îndeplini acest scop. Numai 
predându-și capacitățile date de Dumnezeu, în slujba Lui, se vor bucura 
de plinătatea și puterea făgăduinței pe care biserica a fost chemată să se 
întemeieze.” — Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 322. 



Februarie

Individualitate, dar nu independență

„Dumnezeu dorește ca poporul Său să fie disciplinat și unit într-o activitate 
atât de armonioasă, încât să se înțeleagă din priviri și să gândească întru 
totul la fel. ... Domnul nu dorește însă ca noi să renunțăm la propria noas-

tră individualitate. Întrebarea care se ridică este: Cine este acela care poate 
judeca în mod corect, pentru a decide cât de departe poate înainta cineva 

într-un spirit de independență personală?”
— Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 360.
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1 februarie
Creați diferiți
„Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.” 
(Efeseni 4:7)

„Evanghelia li se adresează oamenilor în mod individual. Fiecare ființă 
umană are un suflet care fie va fi pierdut, fie va fi mântuit. Fiecare posedă 
o individualitate aparte și diferită de a celorlalți. Omul trebuie să se con-
vingă, să se convertească și să împlinească voia lui Dumnezeu în mod 
personal. El trebuie să exercite propria sa capacitate de a alege. Nimeni 
nu poate realiza această lucrare prin intermediari. Nimeni nu poate prelua 
individualitatea altuia. Fiecare trebuie să I se supună lui Dumnezeu prin 
acțiunea sa proprie, experimentând taina evlaviei.” — Manuscript 28, 1898.

Unitate în diversitate
„Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi 
toţi același fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip 
desăvârșit într-un gând și o simţire.” (1 Corinteni 1:10) .

„Planul lui Dumnezeu presupune existența unității în diversitate. 
Nimeni nu poate constitui un criteriu pentru ceilalți. Responsabilitățile 
noastre diferite sunt proporționale cu abilitățile noastre. Am fost învățată 
în mod special că Dumnezeu îi înzestrează pe oameni cu însușiri diferite 
și apoi îi așază în poziția în care pot îndeplini acea lucrare pentru care 
au fost pregătiți. Fiecare lucrător este menit să le acorde tovarășilor lui 
același respect pe care el însuși dorește să-l primească din partea lor.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, 423.
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2 februarie
În întâmpinarea fiecărei nevoi

„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi 
este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească 

despre cunoștinţă datorită aceluiași Duh...” (1 Corinteni 12:7, 8). 

„De ce avem nevoie de un Matei, de un Marcu, de un Luca, de un Ioan, 
de un Pavel și de toți ceilalți scriitori care și-au adus mărturia cu privire la 
viața Mântuitorului din timpul slujirii Sale pe pământ? De ce nu ar fi putut 

exista un raport complet, scris de către un singur ucenic, pentru ca noi să 
beneficiem de o descriere cursivă a vieții și lucrării lui Hristos? 

Evangheliile diferă și totuși conținutul lor se întregește într-un raport 
armonios.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 424.

Lucrând în armonie
„Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia, 

și prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa.” (Proverbe 24:6). 

„Religia lui Hristos nu ne cere să ne pierdem identitatea de caracter, 
ci numai să ne adaptăm, într-o oarecare măsură, simțămintelor și me-
todelor altora. Multe persoane pot fi aduse împreună într-o unitate de 

credință religioasă, persoane ale căror păreri, obiceiuri și gusturi în cele 
vremelnice nu sunt în armonie; dar dacă au iubirea lui Hristos care arde în 

pieptul lor și privesc înainte spre același cer ca veșnicul lor cămin, ei pot 
avea cea mai plăcută și cea mai rațională părtășie și cea mai minunată 

unitate.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 65. 
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3 februarie
Respectând individualitatea fiecăruia
„Încolo, fraţilor, fiţi sănătoși, desăvârșiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, 
trăiţi în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.” (2 Corinteni 13:11). 

„Dumnezeu nu dorește ca individualitatea noastră să fie nimicită; El 
nu a prevăzut ca înclinațiile și preferințele a două persoane să fie identi-
ce. Fiecare are anumite însușiri aparte, iar acestea nu trebuie distruse, ci 
educate și modelate după chipul lui Hristos. Domnul transformă aptitu-
dinile și însușirile noastre naturale în mijloace folositoare. În cultivarea 
capacităților primite din partea lui Dumnezeu, talentele și aptitudinile se 
vor dezvolta, dacă omul înțelege faptul că toate acestea nu i-au fost dăru-
ite pentru satisfacerea dorințelor lui egoiste, ... ci spre slava lui Dumnezeu 
și pentru binele semenilor.” — Înalta noastră chemare, p. 90.

Educație, nu dresaj 
„Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum 
mustră un om pe copilul lui.” (Deuteronom 8:5).

„Copilul poate fi disciplinat în așa fel, încât să ajungă asemenea unui 
animal, fără voință personală și cu o individualitate care se pierde în indi-
vidualitatea profesorului lui.... Atât cât este posibil, fiecare copil trebuie 
să fie educat în așa fel, încât să aibă încredere în sine. Prin exercitarea 
diferitelor lui aptitudini, el va învăța care sunt aspectele în care este bine 
înzestrat și care sunt aspectele deficitare. Un educator înțelept va acorda 
o atenție deosebită dezvoltării trăsăturilor deficitare, pentru ca, astfel, 
copilul să poată dobândi un caracter armonios și echilibrat.” — The Review 
and Herald, 10 ianuarie, 1882. 
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4 februarie
Individualitate în familie

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat 
pe Sine pentru ea... Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voștri ca Domnului.” 

(Efeseni 5:25, 22). 

„În legătura care v-a unit pentru întreaga viață, dorințele fiecăruia 
trebuie să fie dedicate fericirii celuilalt. Fiecare este menit să slujească 
fericirii celuilalt. Aceasta este voința lui Dumnezeu cu privire la voi. Dar, 

cu toate că ați devenit una, individualitatea niciunuia dintre voi nu trebuie 
să fie absorbită de individualitatea celuilalt. Dumnezeu este proprietarul 
ființei voastre. El este Acela pe care să-l întrebați: Ce este bine? Ce este 

rău? Cum aș putea împlini cât mai bine scopul pentru care 
am fost creat?” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 425. 

Noi nu suntem ai noștri
 „Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.” 

(1 Corinteni 7:23)

„Dragostea voastră pentru ceea ce este omenesc trebuie să fie subor-
donată iubirii față de Dumnezeu. Torentul bogat al simțămintelor voastre 
trebuie să curgă spre Acela care și-a dăruit viața pentru voi. Trăind pentru 
Dumnezeu, sufletul Îi consacră Lui cele mai bune și mai înalte sentimen-

te. Se revarsă valul iubirii voastre spre Acela care a murit pentru voi? 
Dacă este așa, dragostea voastră unul pentru celălalt va fi secundară în 

raport cu iubirea manifestată față de lucrurile cerești.”  
— Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 46. 
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5 februarie
Diferiți, dar uniți
„Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveţi aceleași 
simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus.” (Romani 15:5). 

„Fiecare dintre noi are o lucrare de făcut. Deși este posibil să fim de 
naționalități diferite, totuși trebuie să fim una în Hristos. Dacă îngăduim 
ca particularitățile caracterului și predispozițiilor noastre personale să ne 
separe pe acest pământ, cum putem nutri speranța că vom locui împre-
ună în cer? Noi suntem chemați să împărtășim dragostea și respectul 
reciproc. Unitatea pentru care S-a rugat Hristos trebuie să se manifeste 
în relația noastră. Am fost cumpărați cu un preț, iar datoria noastră este 
aceea de a-L slăvi pe Dumnezeu în trupurile și în inimile noastre.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 426.

Ancorați în Hristos
„Rămâneţi în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate 
aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot așa nici voi nu puteţi 
aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine.” (Ioan 15:4). 

„O viață consacrată în slujba lui Dumnezeu va dezvolta și va înfrumu-
seța individualitatea. Nicio persoană nu își poate pierde individualitatea 
prin absorbirea ei de către o altă persoană, ci fiecare dintre noi, aseme-
nea viței-de-vie, trebuie să fie altoit în mod personal în butucul originar, 
în care există unitate în diversitate. Marele Artizan nu a modelat două 
frunze identice în același copac; prin urmare, puterea Sa creatoare nu le 
conferă tuturor oamenilor minți identice. Ei sunt creați pentru o viață care 
durează de-a lungul veacurilor nesfârșite, iar în această viață, va exista o 
unitate desăvârșită, în care toate mințile se vor completa reciproc; dar nu 
vor fi două persoane care să poarte același chip.” — Manuscript 116, 1898. 
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6 februarie
Lucrând în unitate

„Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă 
cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, 

din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.” (1 Tesaloniceni 5:12, 13). 

„Mă doare să văd lipsa de considerație cu care sunt tratați unii bărbați 
pe care Domnul i-a folosit în lucrarea Sa și pe care îi va folosi, de asemenea, 

în viitor. Dumnezeu interzice ca mintea unui om să fie condusă prin gândirea 
minții unui alt om. Chiar dacă este posibil ca unii să considere că mintea 

cuiva este superioară altora, totuși, fiecare minte își are propriile ei calități și 
defecte particulare. Calitățile unuia vor suplini deficiențele altuia. Dar, dacă 
toți poartă în inimă dorința de a realiza aceeași lucrare și dacă sunt încura-
jați să nu privească la oameni, ci la Dumnezeu, pentru a înțelege care este 

datoria ce le revine, prin călăuzirea Duhului Sfânt, vor progresa și vor lucra în 
unitate cu frații lor. Ei își vor suplini reciproc lipsurile.” — Letter 80, 1897.

Fii tu însuți!
„Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.”  

(Apocalipsa 3:11).

„Acela care încearcă să copieze caracterul vreunei ființe umane va 
săvârși o mare greșeală. Fiecare individ trebuie să se înfățișeze înaintea 

lui Dumnezeu în mod personal, pentru a cultiva cu credincioșie și loialita-
te talentele primite din partea Lui. „Duceți până la capăt mântuirea voas-

tră, cu frică și cutremur.... Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, 
și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.” (Filipeni 2:12,13). În 
tine lucrează Dumnezeu, frate, în tine; nu poate lucra în altul pentru tine. 
Tu ai nevoie de o experiență personală cu El. Pentru că tu ești cel ce va 

trăi bucuria mântuirii, nu altul.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 427.
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7 februarie
Responsabilitate individuală
„Astfel dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi 
până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur...” (Filipeni 2:12). 
 

„Dumnezeu i-a încredințat fiecărui om o responsabilitate individuală... 
Nimeni nu este chemat să înfăptuiască mântuirea altuia. El nu trebuie 
să devină copia vreunei alte minți. Fiecărui om i se cere să acționeze în 
raport cu abilitățile pe care Dumnezeu i le-a oferit în mod personal. Nici o 
persoană, indiferent de experiența pe care o are, indiferent de poziția pe 
care o ocupă, nu trebuie să creadă că realizează vreo lucrare minunată 
prin faptul că influențează mintea vreunei alte persoane, încercând să o 
determine să urmeze modelul propriei sale minți și indicându-i simțămin-
tele pe care ar trebui să le trăiască. Această greșeală a fost repetată de 
multe ori în detrimentul ființelor omenești. — Manuscript 116, 1898. 

Neînfricați, dar pregătiți
„Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea 
stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, 
nici ce veţi vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va 
trebui să vorbiţi.” (Luca 12:11, 12). 

„Acum nu ni se pare posibil că fiecare trebuie să stea singur; dar 
dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine, vă spun că va veni timpul 
când vom fi aduși înaintea consiliilor și înaintea miilor de persoane de 
dragul Numelui Său, și fiecare va trebui să dea socoteală de credința lui. 
Atunci va urma cea mai severă critică asupra fiecărei poziții care a fost 
luată pentru adevăr. Avem deci nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru ca să putem ști pentru ce credem în doctrinele pe care le apărăm.” 
— Mărturii pentru comunitate, p. 717. 
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8 februarie
Un singur model

„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a 
arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl 

vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţește, 
după cum El este curat.” (1 Ioan 3:2, 3). 

 
„Dumnezeu îngăduie ca fiecare ființă umană să-și manifeste propria 

individualitate. El nu dorește ca vreun om să-și abandoneze gândirea și 
să se lase condus de altcineva. Cei care vor ca mintea și caracterul lor să 
fie schimbat nu trebuie să privească la oameni, ci la Exemplul divin. Dum-

nezeu vă invită „să aveți în voi gândul acesta, care era în Hristos Isus”. 
Prin convertire și transformare, în minte este întipărit gândul lui Hristos.” 

— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 429.   

Încrede-te doar în El!
„Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, 
aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.” (1 Petru 2:6). 

„Fiecare om va trebui să stea înaintea lui Dumnezeu, în virtutea unei 
credințe personale și în virtutea unei experiențe personale, conștient fiind 
de faptul că Hristos, nădejdea slavei, a luat chip în el însuși. A imita exem-

plul vreunei alte persoane — chiar și al uneia pe care noi am putea să o 
considerăm aproape desăvârșită din punct de vedere al caracterului — ar 
însemna să ne punem încrederea într-o ființă umană cu defecte, care nu 
este în stare să ne ofere nici măcar o iotă sau o frântură de desăvârșire.” 

— Idem.
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9 februarie
Individuali, dar cu același Conducător
„Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o 
împotrivire așa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi 
inima și să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.” (Evrei 12:3). 

„Privită din perspectivă omenească, viața este pentru toți oamenii 
o cale neumblată. Este o cale pe care, dacă ne gândim la experiențe-
le noastre profunde, fiecare dintre noi pășește singur. Nicio altă ființă 
umană nu poate pătrunde pe deplin în viața noastră interioară. Pornim în 
această călătorie de mici copii, iar mai devreme sau mai târziu, fiecare 
va decide singur în problemele vieții, pentru veșnicie. Prin urmare, cât de 
stăruitor trebuie să fie efortul nostru de a orienta încrederea copiilor spre 
Acela care este o Călăuză și un Ajutor sigur!” — Educația, p. 255.

Experiență personală
„Fiecare să-și cerceteze fapta lui, și atunci va avea cu ce să se laude numai 
în ceea ce-l privește pe el, și nu cu privire la alţii; căci fiecare își va purta 
sarcina lui însuși.” (Galateni 6:4, 5). 

„Îndrumați fiecare suflet să se sprijine cu încredere pe brațul puterii 
infinite. În experiența creștină, fiecare om trebuie să-și păstreze individua-
litatea, deoarece nimeni nu poate fi scutit de propria sa responsabilitate. 
Fiecare suflet își are propriile lui bătălii de purtat și, în anumite privințe, 
trebuie să dezvolte propria lui experiență creștină, independent de alte 
suflete. Fiecare are de primit, din partea lui Dumnezeu, lecții pe care nici 
un alt suflet nu le poate învăța în locul lui.” — Manuscript 6, 1889.

„Caracterul este personal. Fiecare dintre noi are o lucrare de realizat, 
atât pentru prezent, cât și pentru veșnicie. Dumnezeu detestă indiferența 
cu privire la formarea caracterului.” — Letter 223, 1903. 
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10 februarie
Împletiți în țesătura umanității

„Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, 
pe fiecare așa cum a voit El. Fapt este că sunt mai multe mădulare, 

dar un singur trup.” (1 Corinteni 12:18, 20). 

 „În planul lui Dumnezeu, ființele omenești au fost create astfel, încât să 
aibă nevoie unele de altele. Ce lucrare binecuvântată s-ar realiza, dacă toți 

oamenii ar face tot ceea ce le stă în putință pentru a-i ajuta pe cei ce au nevo-
ie de ajutorul lor, în simpatie și dragoste. Fiecare este înzestrat de Dumnezeu 
cu propriile lui talente. Noi suntem chemați să folosim aceste talente pentru 

a ne sprijini semenii în umblarea pe calea cea strâmtă. În această lucrare, 
fiecare dintre noi este dependent de ceilalți și toți, laolaltă, depindem 

de Hristos. Talentele noastre se perfecționează și se dezvoltă numai prin 
îndeplinirea unei slujiri lipsite de egoism.” — Înalta noastră chemare, p. 182. 

Manifestând dragoste
„Cum înveselesc untdelemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile 

pline de dragoste ale unui prieten.” (Proverbe 27:9).

„Noi suntem, cu toții, firele împletite în marea țesătură a umanității și 
tot ceea ce înfăptuim pentru binele celorlalți, se va reflecta în binecuvân-

tările ce se vor revărsa asupra noastră înșine. Legea dependenței recipro-
ce este activă în toate sferele societății.” — Patriarhi și profeți, p. 535.

„Oricine Îl primește pe Hristos ca Mântuitor personal va dori cu 
ardoare să aibă privilegiul de a-I sluji lui Dumnezeu... El este nerăbdător 

să-și arate recunoștința, dedicându-și toate aptitudinile în slujba lui Dum-
nezeu. El dorește nespus să-și manifeste iubirea față de Hristos și față de 

cei răscumpărați.” — Slujitorii Evangheliei, p. 294. 
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11 februarie
Încurajându-ne, încurajând pe alții
„Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede 
în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El 
fără propovăduitor?” (Romani 10:14). 

„Cei care sunt derutați de dificultăți să caute pe alții, la fel de dezori-
entați, și să le adreseze cuvinte de încurajare și speranță. Dacă încep să 
realizeze această lucrare, lumina cerului le va descoperi calea pe care 
trebuie să o urmeze. Ei vor fi mângâiați tocmai prin cuvintele de mângâ-
iere pe care le rostesc pentru cei împovărați de necazuri. Cei care îi ajută 
pe alții se vor ajuta pe ei înșiși să învingă propriile dificultăți. Bucuria va 
lua locul tristeții și amărăciunii. Inima, umplută de Duhul lui Dumnezeu, le 
va transmite căldură tuturor ființelor aflate în preajmă.” — Minte, caracter, 
personalitate, vol. 2, p. 431.

Atrăgători și ușor abordabili
„Pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi 
plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând 
în cunoștinţa lui Dumnezeu.” (Coloseni 1:10). 

„Comportați-vă în așa fel, încât Domnul Hristos să fie văzut în tot 
ceea ce înfăptuiți, pentru ca toți cei din jur să înțeleagă faptul că voi sun-
teți niște epistole vii ale lui Isus.... Fiți atrăgători și ușor abordabili. Trăiți în 
așa fel, încât viața voastră să câștige inimile tuturor celor cu care veniți în 
contact. Noi realizăm în prezent mult prea puțin pentru a face ca adevărul 
să fie atrăgător pentru ceilalți.” — Manuscript 6, 1889. 
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12 februarie
Mireasmă binefăcătoare

„Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să 
nu fie defăimată. Ci, în toate privinţele, arătăm că suntem niște vrednici 

slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, 
în strâmtorări... ” (2 Corinteni 6:3, 4). 

„Relația în care ne aflăm cu semenii noștri are implicații deosebit de 
solemne. Influența noastră contribuie fără încetare fie la pierderea, fie la 

salvarea sufletelor lor. Noi sau conlucrăm cu Hristos, sau Îi suntem împo-
trivă. Dacă nu dorim să-i abatem pe alții de la calea cea bună, trebuie să 

pășim cu umilință și să lăsăm înapoi urme corecte.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 432.

Purtându-ne cu amabilitate
„Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. 

Domnul este aproape.” (Filipeni 4:5).

„Noi nu vom ști niciodată, până la judecată, care a fost influența unui 
comportament amabil și curtenitor asupra celor nestatornici, impulsivi și 

lipsiți de demnitate. Dacă, atunci când se manifestă provocator și nedrept 
față de voi, vă purtați cu acești oameni așa cum v-ați purta cu o persoa-
nă nevinovată și dacă îi tratați cu bunătate, chiar dacă o faceți cu prețul 
suferinței, atunci v-ați îndeplinit datoria de creștin; iar ei vor fi surprinși, 

rușinați și își vor înțelege greșeala și egoismul, mai bine decât dacă le-ați 
fi prezentat în mod deschis caracterul nedorit al faptelor lor sau dacă i-ați 

fi mustrat.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, pp. 209, 210.
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13 februarie
Dezvoltând capacitățile prin folosire
„Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.” (Matei 3:8). 

„Fiecare om este răspunzător înaintea lui Dumnezeu pentru influența 
pe care o cultivă în suflet și care se răsfrânge atât asupra lui însuși, cât și 
asupra celorlalți... 

„Fiecare cuvânt pe care îl rostiți, fiecare faptă pe care o îndepliniți 
exercită asupra acelora care se află în legătură cu voi o influență fie spre 
bine, fie spre rău. Oh, cât de necesar este ca Hristos să locuiască în ini-
mile voastre, astfel încât cuvintele voastre să fie cuvintele vieții și faptele 
voastre să fie roade ale iubirii.” — The Review and Herald, 12 iunie, 1888.

Sufletele au nevoie de ajutor!
„Voi, însă, iubiţi pe vrăjmașii voștri, faceţi bine și daţi cu împrumut, fără să 
nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare și veţi fi fiii Celui 
Preaînalt; căci El este bun și cu cei nemulţumitori și cu cei răi.” (Luca 6:35). 

„Dumnezeu vă cere să angajați în lucrare toate puterile voastre. Fieca-
re va trebui să dea socoteală pentru binele pe care l-ar fi putut face, dacă 
ar fi luat o atitudine corectă. Acesta este un timp în care sunteți chemați 
să fiți împreună lucrători cu Hristos și cu îngerii cerului. Sunteți gata? 
Există printre voi suflete care au nevoie de ajutor. Simțiți voi povara de a 
le aduce la cruce? Aduceți-vă aminte fără încetare că măsura dragostei 
pe care o aveți pentru Dumnezeu este dovedită de dragostea față de frați 
și față de sufletele care se pierd fără Hristos.” — The Review and Herald,  
9 ianuarie, 1990.
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14 februarie
Lucrând pentru salvarea altora

„Căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăși fie-vă milă 
cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne.” (Iuda 1:23)

„Deoarece suntem chemați să răspundem nevoilor unor persoane ce 
prezintă înclinații temperamentale diverse, este necesar să cunoaștem 

bine modalitățile de abordare a minții omenești. Noi trebuie să ne rugăm lui 
Hristos să ne inspire cuvinte ce vor constitui o binecuvântare și, în timp ce 
ne vom strădui să le acordăm ajutor altora, noi înșine vom fi binecuvântați.

Această activitate [de îndreptare a celor greșiți] este cea mai frumoasă 
și cea mai dificilă lucrare ce a fost îndeplinită vreodată de către ființele 

omenești. Ea necesită cea mai mare delicatețe și tact, cea mai sensibilă 
receptivitate, o cunoaștere a naturii umane, credință, o răbdare cerească și 

dispoziția de a lucra, de a veghea și de a aștepta.” — Minte, caracter, personali-
tate, vol. 2, p. 434. 

Umblând cu Dumnezeu
 „Pașii mei stau neclintiţi pe cărările Tale și nu mi se clatină picioarele.” 

(Psalmii 17:5). 

„Iubirea manifestată în viața de renunțare la sine și sacrificiu a lui 
Isus trebuie să se vadă în viețile urmașilor Lui. Noi suntem chemați să 

„umblăm pe urmele Sale”... . A trăi în lumina călăuzitoare a cerului este un 
privilegiu de care ne bucurăm. Enoh a umblat cu Dumnezeu în același fel 
și nu a fost mai ușor de trăit o viață neprihănită în timpul său decât este 

pentru noi în aceste zile. Lumea din timpul lui Enoh nu era mai favorabilă 
decât acum pentru creșterea în har și sfințire.... Trăim în timpul ultimelor 
zile ale istoriei și trebuie să primim putere din aceeași Sursă. Noi trebuie 

să umblăm cu Dumnezeu...” — Idem, vol. 1, p. 245. 
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15 februarie
O atitudine echilibrată
„Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea.” 
(Coloseni 4:5). 

„Domnul îți cere să stai aproape de El. Să vorbești așa cum ar vorbi 
El și să acționezi așa cum ar acționa El. Nu îngădui nimănui să îți tulbure 
mintea și să te determine să vorbești în mod necuvenit. Păstrează-ți su-
fletul curat, iar gândurile, nobile și sfinte. Nu rosti laude la adresa oame-
nilor, inspirându-le înălțarea de sine spre propriul lor rău, și nu te grăbi să-i 
condamni pe cei despre care consideri că nu acționează în mod înțelept. 
Poartă-te în așa fel, încât toți să vadă că Îl iubești pe Isus și că ai încre-
dere în El. Dovedește-i atât soțului tău, cât și prietenilor tăi credincioși și 
necredincioși că dorești ca ei să înțeleagă frumusețea adevărului.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 435. 

Dragoste fără compromis
„Așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră.”  
(Romani 14:19). 

„Aceia care-L iubesc pe Isus și sufletele pentru care S-a jertfit El, vor 
căuta lucrurile care aduc pacea. Dar, în eforturile lor de a preveni discordia, 
trebuie să fie atenți să nu sacrifice adevărul de dragul păcii și principiile 
de dragul evitării disensiunilor. Adevărata relație de frățietate nu poate fi 
menținută niciodată cu prețul compromisului... Un creștinism autentic 
incită opoziția fiilor neascultării ... pacea și armonia care se realizează prin 
intermediul concesiilor tacite nu sunt vrednice de numele pe care îl poartă. 
Când este vorba de anumite deosebiri de nuanță în privința unor opinii 
omenești, uneori este bine să fie făcute concesii; dar în privința principiilor, 
nu trebuie sacrificată nici măcar o iotă, cu scopul de a realiza armonia.” 
— The Review and Herald, 16 ianuarie, 1900. 
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16 februarie
Maniere creștine

„Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după 
faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre.” (1 Petru 1:17). 

„Aceia care folosesc la maximum ocaziile și privilegiile vieții vor fi 
oameni cu adevărat talentați și educați, nu doar din punct de vedere 

intelectual, ci și din punct de vedere al manierelor și comportamentului. 
Ei vor fi amabili, delicați, miloși și sensibili. Domnul mi-a descoperit că 

astfel de oameni dorește în poporul Lui. Dumnezeu ne-a dăruit capacități 
pe care să le folosim, să le dezvoltăm și să le perfecționăm prin educa-

ție. Noi trebuie să gândim și să observăm cu atenție modul în care se 
manifestă relația dintre cauză și efect. Dacă s-ar proceda astfel, ar exista 
o mai mare atenție și grijă la cuvintele rostite și faptele săvârșite, pentru 

ca oamenii să poată împlini pe deplin planul urmărit de Dumnezeu prin 
crearea lor.” — Manuscript 59, 1897.

Generozitate creștină
„Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le și voi la fel.” (Matei 7:12 p.p.). 

„Lucrul pe care trebuie să îl aveți neîncetat în minte este că voi sunteți 
reformatori, nu bigoți. În relațiile de afaceri cu necredincioșii, să nu vă 

comportați ca niște oameni de nimic, demni de dispreț, deoarece, dacă 
vă veți pierde demnitatea, târguindu-vă pentru sume mici, în cele din 

urmă, veți pierde sume mai mari... Dar dacă într-o afacere cineva bene-
ficiază de o mică favoare din partea ta, la rândul lui, se va purta la fel de 

binevoitor față de tine. Cine este îngust, limitat și zgârcit va ajunge și mai 
îngust, mai limitat și mai zgârcit. Cei ce se poartă astfel nu înțeleg cât 
de respingători sunt în ochii celorlalți; îndeosebi ai celor ce nu sunt de 

credința noastră; iar cauza prețioasă a adevărului este pătată de defectul 
acesta.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 436.
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17 februarie
Acțiuni aprobate de Dumnezeu
„Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, 
dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.” (Proverbe 11:1).

„Cea mai strictă onestitate trebuie să fie manifestată în toate detaliile 
vieții. Lumea noastră nu este guvernată de aceste principii, deoarece Sa-
tan — înșelătorul, mincinosul și asupritorul — este stăpân aici, iar supușii 
lui îl urmează și îi îndeplinesc planurile. Dar creștinii se află în slujba unui 
alt Stăpân, iar acțiunile lor trebuie să fie aprobate de Dumnezeu, fără a lua 
în considerare nici un avantaj egoist. 

Abaterea de la o corectitudine absolută în domeniul afacerilor poate 
părea ceva lipsit de însemnătate în mintea unora, dar Mântuitorul nostru 
nu o consideră astfel.”  — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 437.

Nicio abatere de la integritate
„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios 
și în cele mari și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept 
și în cele mari.” (Luca 16:10). 

„Dacă cineva își va prejudicia semenul într-o măsură cât de mică, o va 
face și într-o măsură mai mare, atunci când va apărea ispita. O prezen-
tare falsă a unui amănunt neînsemnat este considerată drept o lipsă de 
onestitate tot atât de mare ca și o minciună privitoare la ceva important. 

În lumea creștină din zilele noastre, frauda este practicată pe scară 
largă. Aceia care fac parte din poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu 
trebuie să demonstreze că sunt mai presus de asemenea lucruri. În viața 
celui ce pretinde a fi unul dintre credincioșii adevărului prezent, este inter-
zisă orice practică necinstită care ar afecta relațiile dintre semeni. Orice 
abatere de la integritate, oricât de mică, săvârșită de vreunul dintre copiii 
lui Dumnezeu, aduce un mare prejudiciu adevărului.” — Idem. 
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18 februarie
Cinstit în orice vreme

„Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăţi, una mare și alta mică. Să n-ai în 
casă două feluri de efă, una mare și alta mică. Ci să ai o greutate adevăra-
tă și dreaptă, să ai o efă adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile multe în 

ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronom 25:13-15). 

„Creștinul poate fi criticat, poate fi pus la încercare, dar integritatea 
sa nepătată va străluci ca aurul curat, deoarece cuvântul lui este demn de 

încredere... Scopul vieții lui este acela de a-și ajuta și binecuvânta aproa-
pele. Un om cu adevărat onest nu va profita niciodată de slăbiciunea de 
caracter sau de incompetența altuia pentru a-și umple portmoneul, ci va 

încasa un preț echitabil pentru ceea ce vinde. Dacă marfa vândută pre-
zintă defecte, el le va declara în mod deschis fratelui sau semenului său, 
chiar dacă, procedând astfel, ar fi posibil să-și prejudicieze propriile sale 

interese financiare.” — Idem, 438.

Ispravnici credincioși
„Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios 

în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; 
intră în bucuria stăpânului tău.’” (Matei 25:21). 

„Un spirit creștin, dorința sinceră de a împărtăși altora binecuvântările 
primite din partea lui Dumnezeu, dispoziția de a renunța la sine și de a 

sacrifica pentru a contribui la progresul cauzei lui Dumnezeu și la alina-
rea suferinței umane, toate acestea constituie dovada iubirii noastre. Nu 

trebuie să neglijăm nicio ocazie de a ne manifesta generozitatea. Când 
lucrăm asemenea unor ispravnici credincioși ai harului lui Dumnezeu, noi 
dovedim că am trecut de la moarte la viață. Dumnezeu ne-a oferit binecu-
vântările Sale; El ne-a făgăduit că, dacă suntem credincioși în isprăvnicia 

noastră, vom aduna în cer comori nepieritoare.” 
— The Review and Herald, 15 mai, 1900.
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19 februarie
Ajutor pentru cei în nevoie
„Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, 
și mai ales fraţilor în credinţă.” (Galateni 6:10). 

„Trebuie să ne purtăm cu o deosebită înțelepciune cu cei care par să 
fie inconștienți și ignoranți cu privire la situația în care se află... În tratarea 
celor ce par neștiutori și greșiți, este nevoie de mult tact. Ei trebuie ajutați 
să devină utili în lucrarea Domnului, printr-un efort perseverent din partea 
noastră. Dacă vor fi abordați cu răbdare, amabilitate și iubire, aceștia vor 
fi mult mai dispuși să răspundă la apelurile noastre. 

Domnul dorește să cooperăm cu El în salvarea celor ineficienți și gre-
șiți, ajutându-i să-și redobândească înțelepciunea și curăția de caracter. 
Această lucrare este la fel de importantă ca și aceea de propovăduire a 
Evangheliei.” — Minte, caracter, personalitate, p. 439. 

Ridicând pe cei deznădăjduiți
„Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea 
pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat și ajutoraţi 
pe sfinţi.” (Evrei 6:10). 

„„Noi nu ne putem permite să fim, în niciun fel, o pricină de poticnire 
pentru alții. Fiecare trece prin propriile lui încercări și ispite, iar noi trebuie 
să fim aproape, pentru a-l întări și a-l ajuta pe cel ispitit. Misiunea noastră 
este aceea de a încuraja și, dacă este posibil, de a ridica pe cel slab în 
credință. Rostind făgăduințele lui Dumnezeu, uneori, putem îndepărta 
deznădejdea din mintea celor ce trec prin perioade dificile de criză.” 
— Manuscript 41, 1908.
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20 februarie
Creștinul iubește pacea

 „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii 
ai lui Dumnezeu!” (Matei 5:9). 

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați copii ai lui Dumne-
zeu”. Cine îi numește astfel? Toate ființele cerești inteligente. Prin urmare, 

nu încurajați niciun suflet ispitit să vă relateze neînțelegerile și resenti-
mentele personale față de vreun frate sau soră. Spuneți-le că nu doriți 

să auziți reproșurile și criticile lor rele, deoarece Călăuzitorul vostru v-a 
învățat în Cuvântul Său că, dacă veți înceta să stârniți certurile și dacă 

veți deveni niște împăciuitori, veți fi binecuvântați. Spuneți-le că voi doriți 
cu ardoare să vă bucurați de această binecuvântare.” 

— Minte, caracter, personalitate, p. 439. 

Gânduri bune, inimi alese
„Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.” 

(Psalmii 119:97).

„În Numele lui Hristos, vă rog, nu vorbiți sau gândiți răul. Fie ca 
Domnul să ne ajute nu numai să citim Biblia, ci și să aplicăm învățătu-

rile ei. Omul care este credincios în lucrarea sa, care îmbină puterea cu 
amabilitatea și dreptatea cu iubirea, aduce multă bucurie în ceruri. Dacă 

ne străduim în mod cât se poate de serios să fim buni și să facem binele, 
vom primi cununa vieții, care nu se veștejește.” — Manuscript 116, 1898. 
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21 februarie
Oricine este o parte dintr-un întreg
„Un om care are prieteni trebuie să se arate el însuși prietenos; și este un 
prieten care se lipește mai aproape ca un frate.” (Proverbe 18:24 BTF).

„Cei care se închid în ei înșiși și cei care nu sunt dispuși să se lase 
atrași în binecuvântarea altora prin asocieri prietenești pierd multe 
binecuvântări; deoarece, prin schimbul de experiență, mintea devine mai 
rafinată și mai strălucită; prin interacțiunile sociale, se formează relații 
și se leagă prietenii al căror rezultat constă în unitate sufletească și o 
atmosferă a iubirii, care sunt plăcute în ochii Cerului.” — Mărturii pentru 
comunitate, vol. 6, p. 172.

Răspândind lumină
„De aceea lepădaţi orice necurăţie și orice revărsare de răutate și primiţi cu 
blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.” (Iacov 1:21). 

„Relațiile sociale constituie calea prin care creștinismul intră în legă-
tură cu lumea. Toți bărbații sau femeile care au gustat iubirea lui Hristos 
și au primit în inimă iluminarea divină sunt însărcinați de Dumnezeu să 
răspândească lumină pe calea întunecoasă a celor ce nu cunosc o altă 
cale mai bună.... Puterea socială, sfințită prin Spiritul lui Hristos, trebuie 
folosită pentru a câștiga sufletele pentru Mântuitorul.” — Mărturii pentru 
comunitate, vol. 4, p. 555.
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22 februarie
Crescând împreună cu ceilalți

„Şi prin El și voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaș al lui Dumnezeu, 
prin Duhul.” (Efeseni 2:22). 

„Când neglijăm privilegiul prieteniei, care ne încurajează și ne conferă pute-
re în slujba lui Dumnezeu, noi favorizăm producerea unei pagube. Adevărurile 

Cuvântului Său își pierd importanța și relevanța în mintea noastră. Inimile noas-
tre nu mai sunt iluminate și trezite prin influența lor sfințitoare, iar noi scădem 

din punct de vedere spiritual. Prin lipsa simpatiei reciproce, noi pierdem mult în 
asocierile pe care le realizăm în calitate de creștini. Cel care se izolează de alții 

nu ocupă locul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru el. Cultivarea trăsăturilor 
sociabilității din natura noastră umană ne aduce simpatia celorlalți, iar aceasta 

constituie o sursă a dezvoltării și puterii în slujba lui Dumnezeu.”  
— Calea către Hristos, p. 101

Exemplu de bunăvoință
„O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem 

de Tine și pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!” 
(Psalmii 31:19). 

„Întreaga viață a Mântuitorului a fost caracterizată de o bunăvoință 
dezinteresată și de frumusețea sfințirii. El este modelul nostru de bunăta-

te. Încă de la începutul lucrării Sale, oamenii au început să înțeleagă mai 
clar caracterul lui Dumnezeu. Isus a aplicat învățăturile pe care le predica 
în propria Lui viață. El a demonstrat ce înseamnă a fi consecvent fără a fi 

fanatic și obtuz, binevoitor fără a fi influențabil, plin de compasiune fără a fi 
sentimental. Domnul era deosebit de sociabil: cu toate acestea, manifesta 
o rezervă care descuraja orice familiaritate nepoliticoasă. Cumpătarea Lui 
nu a condus niciodată la bigotism sau austeritate. El nu era asemenea lu-

mii, dar era întotdeauna atent chiar și față de nevoile celui mai neînsemnat 
dintre oameni. ” — Sfaturi pentru părinți, profesori și studenți, p. 262 
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23 februarie
Lecții prețioase, maniere alese
„Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un 
chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia și blânde-
ţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste și căutaţi să 
păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii.” (Efeseni 4:1-3). 

„Domnul Hristos Și-a învățat ucenicii cum să se comporte în compa-
nia altora. El i-a instruit cu privire la îndatoririle și regulile unei vieți sociale 
adevărate, care sunt asemănătoare legilor Împărăției lui Dumnezeu. ... 
Fiecare cuvânt pe care îl rostea Isus era o mireasmă de viață spre viață. 
El vorbea cu claritate și simplitate. Cuvintele Lui erau ca niște mere de 
aur într-un coș de argint.” — The Review and Herald, 2 octombrie, 1900. 

Acasă la semeni
„El Își va paște turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, 
îi va duce la sânul Lui și va călăuzi blând oile care alăptează.” (Isaia 40:11). 

 „Exemplul lui Hristos cu privire la felul în care Se interesa de nevoile 
omenirii ar trebui să fie urmat de toți cei care vestesc Cuvântul Lui și care 
au primit Evanghelia harului Lui. Noi nu trebuie să renunțăm la legăturile 
sociale. Nu trebuie să ne izolăm de semeni. Pentru a ajunge la toate ca-
tegoriile sociale, este necesar să-i căutăm pe oameni acolo unde se află. 
Rareori se va întâmpla ca ei să ne caute și să ne ofere acordul lor. Inimile 
oamenilor nu pot fi mișcate de adevărul divin numai de la amvoane. 
Există un alt câmp de lucru, mai umil, probabil, dar pe deplin promițător. 
Acesta se află în casa celui sărman și în reședința celui bogat; în salonul 
spitalului și la întrunirile sociale dedicate plăcerilor nevinovate.”  
— Hristos, lumina lumii, p. 152.
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24 februarie
O barieră în favoarea celor nevoiași

„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de 
silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu”... În chipul acesta 

veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care, prin noi, 
va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 9:7, 11). 

„Domnul dorește să așeze bariere în calea iubirii nestăvilite după 
averi și putere. Acumularea continuă a bogăției de către o singură cate-

gorie socială va duce la mari rele, la sărăcirea și degradarea celorlalte 
categorii. Dacă nu ar exista o anumită opreliște, puterea celor bogați ar 

monopoliza totul, iar săracii, deși în toate celelalte privințe sunt pe deplin 
valoroși în ochii lui Dumnezeu, ar fi priviți și tratați ca fiind inferiori fraților 

lor mai prosperi... Rânduielile pe care le-a stabilit Dumnezeu erau destina-
te să promoveze egalitatea socială.”  — Patriarhi și profeți, p. 534. 

Un plan divin neînțeles de oameni
„Totdeauna vor fi săraci în ţară, de aceea îţi dau porunca aceasta: 

‘Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac 
și faţă de cel lipsit din ţara ta.’” (Deuteronom 15:11). 

„Nu a fost în planul lui Dumnezeu ca sărăcia să dispară vreodată de pe 
pământ. El nu a prevăzut uniformizarea păturilor sociale, deoarece tocmai 
diversitatea ce caracterizează societatea umană constituie unul dintre mij-

loacele rânduite de Dumnezeu pentru a pune la încercare și pentru a dezvolta 
caracterul... . Domnul Hristos a spus că săracii vor fi întotdeauna cu noi. Atât 
săracii, cât și bogații sunt răscumpărați prin sângele Lui și, de cele mai multe 
ori, în rândul celor ce se numesc urmași ai Lui, primii Îi slujesc cu toată inima, 
în timp ce aceia din a doua categorie se lasă atrași fără încetare de bogățiile 
pământești, iar Domnul Hristos este uitat... Dacă toți ar ajunge egali din punct 
de vedere al posesiunilor pământești, aceasta ar fi cea mai mare nefericire ce 

s-ar abate asupra omenirii.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 552.
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25 februarie
Uniți prin adevăr
„Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel.” 
(Filipeni 3:16). 

„Religia lui Hristos îl înalță pe credincios în sfere mai înalte ale gândirii 
și acțiunii și, în același timp, îl înfățișează înaintea întregului neam omenesc 
ca fiind obiectul cel mai de preț al iubirii lui Dumnezeu, răscumpărat prin 
sacrificiul Fiului Său. La picioarele lui Isus, se întâlnesc atât cel sărac, cât și 
cel bogat, cel învățat și cel ignorant, fără nicio deosebire în ce privește rangul 
sau avantajele lumești. Când privim la Cel străpuns de păcatele noastre, toa-
te distincțiile pământești dispar. Prin unirea tuturor celor ce sunt sfințiți prin 
adevăr, religia curată și neîntinată dovedește valoarea principiilor ei de natură 
cerească. Ca suflete răscumpărate și dependente în aceeași măsură de Cel 
care le-a răscumpărat pentru Dumnezeu, toți oamenii se regăsesc în aceeași 
condiție.” — Slujitorii Evangheliei, p. 330.

Puterea transformatoare a ascultării
„Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, și nu lepădaţi sfatul meu!” 
(Proverbe 8:33). 

„Ascultarea de Dumnezeu constituie sursa unor mari beneficii. În con-
formarea față de cerințele divine, există o putere transformatoare care 
aduce pace și bunăvoință printre oameni. Dacă învățăturile Cuvântului lui 
Dumnezeu ar fi fost instaurate ca principii călăuzitoare în viața fiecărui 
bărbat și a fiecărei femei și dacă mintea și inima s-ar fi supus puterii lui 
restrictive, relele care există acum în viața politică și socială a națiunilor 
nu și-ar fi găsit locul. Fiecare familie ar fi constituit o sursă de influență 
care ar fi făcut ca bărbații și femeile să dobândească o înțelegere spiritu-
ală mai profundă și o putere morală mai mare, și astfel, atât indivizii, cât 
și națiunile ar fi fost așezate pe o temelie sigură.” — Profeți și regi, p.192. 
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26 februarie
Guvernați de standarde divine

„Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, 
v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, 

iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii din toată inima.” (1 Petru 1:22). 

„Nu voi înceta să prezint necesitatea ca fiecare om să facă tot ce 
poate mai bine, în calitate de creștin, în efortul lui de a se angaja într-un 
proces de educare pentru a-și dezvolta intelectul, pentru a-și lărgi capa-
citatea de gândire și pentru a-și forma un caracter nobil, până la limitele 

posibilităților omenești. În tot ce facem, trebuie să cultivăm o relație creș-
tinească unii cu alții. Să ne folosim toate resursele spirituale în vederea 
îndeplinirii unor planuri înțelepte, printr-o acțiune perseverentă. Darurile 

primite din partea lui Dumnezeu trebuie folosite pentru salvarea suflete-
lor. Relațiile dintre noi nu trebuie guvernate de standarde omenești, ci de 

iubirea divină.” — Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 256.

Bucuria împărtășită
„Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţește! De aceea lumea este tare 

și nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate.” (Psalmii 96:10). 

„În mod deosebit, cei care au gustat iubirea lui Hristos trebuie să-și 
dezvolte sfera de influență socială, deoarece, în felul acesta, pot câștiga 
suflete pentru Mântuitorul. Domnul Hristos nu trebuie ascuns în adâncul 

inimilor lor și păstrat în mod egoist, asemenea unei comori sfinte și dragi 
de care să se bucure în exclusivitate ei înșiși; iar iubirea lui Hristos nu 

trebuie manifestată numai față de cei care sunt pe placul lor. 
Toți suntem chemați să fim martori ai lui Isus. Puterea socială, 

sfințită prin harul lui Hristos, trebuie investită în câștigarea sufletelor 
pentru Mântuitorul. Fie ca lumea să vadă că noi nu suntem absorbiți în 

mod egoist în propriile noastre interese, ci dorim să le împărtășim altora 
binecuvântările și privilegiile noastre.” — Hristos, lumina lumii, p. 152. 
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27 februarie
Pentru ca lumea să creadă...
„Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu , Tată, ești în Mine și Eu, în Tine, ca și ei 
să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:21). 

„Cu cât caracterele noastre sunt mai asemănătoare caracterului lui 
Hristos, cu atât iubirea noastră față de aceia pentru care El s-a jertfit este 
mai mare. Creștinii care manifestă unii față de alții spiritul unei iubiri lipsi-
te de egoism aduc pentru Hristos o mărturie, pe care necredincioșii nu o 
pot nega și în fața căreia nu pot rezista. Puterea unui asemenea exemplu 
este inestimabilă. Nimic nu va învinge cu un atât de mare succes planu-
rile lui Satan și ale emisarilor lui și nimic nu va contribui într-o asemenea 
măsură la zidirea împărăției Răscumpărătorului, cum o va face iubirea lui 
Hristos, manifestată de către membrii bisericii.” — Mărturii pentru comunita-
te, vol. 5, p. 167. 

Iubirea – un principiu activ
„Tu dar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și 
nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău.” (Osea 12:6).

„Doresc să mă adresez fraților mei de pretutindeni: Cultivați dragostea lui 
Hristos! Iubirea trebuie să se reverse din sufletele creștinilor asemenea unui 
izvor de apă în deșert, care împrospătează și înfrumusețează existența, adu-
când fericire, pace și bucurie atât în propria lor viață, cât și în viețile celorlalți. 

Iubirea este un principiu activ; ea face ca binele altora să reprezinte 
obiectivul nostru permanent, împiedicându-ne de la săvârșirea unor fapte 
negândite, care ne pot abate de la atingerea țintei de a câștiga sufletele 
pentru Hristos. Iubirea nu caută binele ei propriu. Ea nu îi îndeamnă pe oa-
meni să caute confortul și satisfacția personală. Ceea ce înăbușă adesea 
dezvoltarea iubirii este atenția pe care o acordăm eului nostru.” — Idem, p.124.
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28 februarie
Dragoste nepreferențială

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu 
pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă 

necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău,
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.” (1 Corinteni 13:4-6). 

„Iubirea nu caută înălțarea de sine. Ea este caracterizată de o atitudine 
umilă, care nu determină niciodată pe cineva la orgoliu și înălțare de sine. 

Iubirea față de Dumnezeu și față de semeni nu se manifestă niciodată prin 
gesturi lipsite de amabilitate și nici nu ne face să fim autoritari, căutători de 

greșeli sau aroganți. Iubirea nu este înfumurată. Inima în care domnește 
iubirea va tinde spre un comportament amabil, curtenitor și plin de compa-
siune în relațiile cu ceilalți, indiferent dacă aceștia sunt pe placul nostru sau 

nu și indiferent dacă ne respectă sau ne desconsideră.”  
— Idem, pp. 123, 124 

Îmbibați cu uleiul ceresc
„Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost 

turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (Romani 5:5). 

„Să nu încercăm să acționăm bazându-ne pe noi înșine sau pe alții, 
ci să cultivăm dependența de Duhul Sfânt. Purtați-vă cu amabilitate cu 
ființele omenești. Căutați să ajungeți la sufletele împovărate, având ini-

mile pline de spiritul blândeții. Cuvintele voastre să fie îmbibate cu uleiul 
ceresc ce curge din cele două ramuri de măslin. Uleiul auriu trebuie să 

curgă în mod liber prin vase pregătite, pentru a ajunge la aceia care caută 
adevărul. Să ne amintim fără încetare că lucrarea se realizează „nu prin 

putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor”. 
— Letter 200, 1899.



Martie

Relația dintre corp și minte

„Între minte și corp există o relație tainică și minunată. Ele reacționează 
una față de cealaltă. Cea dintâi preocupare a vieții noastre ar trebui să fie 
să ne păstrăm corpul sănătos pentru a-i dezvolta puterea, astfel ca fiecare 

parte a mașinăriei vii să acționeze în armonie cu celelalte.”
— Sfaturi pentru sănătate, p. 122.
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1 martie
Un organism echilibrat

„Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte 
întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar 

lumina o lampă cu lumina ei mare.” (Luca 11:36). 

„Între minte și trup, există o relație tainică și minunată. Fiecare își 
exercită influența asupra celuilalt. Studiul principal al vieții noastre ar 

trebui să fie dedicat modului de păstrare a sănătății trupului, astfel încât 
organismul să devină din ce în ce mai puternic și fiecare componentă a 

acestuia să poată funcționa în mod armonios. A neglija trupul înseamnă 
a neglija mintea. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să aibă trupul bolnav și 

mintea obosită. Aceasta nu-I aduce slavă lui Dumnezeu.”  
— Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 485.

Legi precise
„După legile Tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile Îţi sunt 

supuse.” (Psalmii 119:91). 

„Armonia lumii create depinde de conformarea desăvârșită a tuturor 
ființelor și a tot ceea ce există, a oricărui lucru, cu viață sau neînsuflețit, cu 

legea Creatorului. Dumnezeu a stabilit legi care să guverneze nu numai 
ființele vii, ci și toate elementele naturii. Totul se află sub controlul unor 

legi precise, care nu pot fi ignorate. Dar, spre deosebire de elementele 
naturii, care sunt guvernate de legile naturii, omul este singura ființă de pe 

pământ care trebuie să se supună și să răspundă în fața Legii morale.”  
— Patriarhi și profeți, p. 52.
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2 martie
Privilegiu și datorie
„Acum, frica de Domnul să fie peste voi; vegheaţi asupra faptelor voastre, 
căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are 
în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.” (2 Cronici 19:7)

„Înțelegerea legilor pe care Dumnezeu le-a stabilit în ființa umană nu 
este numai un privilegiu, ci și o datorie sfântă a tuturor... . Pe măsură ce 
vor ajunge să își înțeleagă mai bine propriul lor organism, ... oamenii se 
vor strădui să dezvolte o atitudine de supunere a trupului față de puterile 
nobile ale minții. Ei vor considera trupul ca fiind asemenea unei construc-
ții uimitoare și minunate, ca o harfă cu o mie de corzi, realizată de către 
un Maestru Infinit și dăruită lor cu scopul de a o întreține și de a-i asigura 
o funcționare armonioasă.” — The Health Reformer, 1 septembrie, 1871. 

Evitând extremele
„Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, 
să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31) 

„Aceia care înțeleg legile sănătății și sunt guvernați de principii vor 
evita atât extrema necumpătării, cât și pe aceea a restricțiilor. Ei își aleg 
regimul alimentar nu pentru simpla satisfacere a apetitului, ci pentru 
sănătatea organismului lor. Ei caută să-și mențină toate însușirile în cea 
mai bună stare, pentru a aduce serviciul cel mai înalt în slujba lui Dum-
nezeu și a omului. Apetitul se află sub controlul rațiunii și al minții, iar ei 
sunt răsplătiți prin sănătatea trupului și a minții. Deși aceste persoane nu 
își impun concepțiile într-un mod ofensator, exemplul lor este o mărturie 
în favoarea principiilor corecte. Ele exercită o mare influență spre bine.”  
— Divina vindecare, p. 319. 
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3 martie
Un tot unitar

„Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au 
toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup 

în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora.” (Romani 12:4, 5). 

„Noi suntem reprezentați ca membre ale unui singur trup, uniți în Hristos. 
În acest trup, există diferite componente și fiecare dintre ele îndeplinește un 
rol specific.... Toate organele sunt la fel de necesare și la fel de importante, 

atât pentru alcătuirea întregului trup, cât și pentru realizarea activităților aces-
tuia, prin contribuția armonioasă a fiecăruia. Mâinile au rolul lor, iar picioarele 
își au rolul lor. Niciunul dintre membre nu-i poate spune celuilalt: „Tu îmi ești 
inferior”; ... Toate sunt unite în trup și menite să realizeze o lucrare specifică, 
de aceea trebuie să fie respectate în aceeași măsură, pentru contribuția pe 

care o aduc la bunăstarea și funcționarea întregului trup.” — Mărturii pentru 
comunitate, vol. 4, p. 128.

Armonie și interdependență
„Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; 

dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu 
el.” (1 Corinteni 12:26) 

„Ceea ce duce la îmbolnăvirea organismului uman este lipsa unei 
activități armonioase a organelor trupului. Imaginația poate exercita o 

acțiune dăunătoare asupra celorlalte funcții ale corpului. Toate organe-
le trebuie să funcționeze în mod armonios și fiecare dintre acestea, în 

special cele aflate la o distanță mai mare de inimă, au nevoie de o bună 
circulație a sângelui. Toate mădularele trupului au importanță și trebuie 

să primească o atenție deosebită.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol . 2, p. 374.  



70

4 martie
Sârguință în orice lucrare
„În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.” 
(Romani 12:11). 

„Cei care calculează cum să dea cât mai puțin posibil din puterea lor 
fizică, intelectuală și morală nu sunt lucrătorii asupra cărora Domnul să 
poată revărsa un belșug de binecuvântare. Exemplul lor este molipsitor. 
Interesul propriu este principiul după care se călăuzesc. Cei care trebuie 
supravegheați și care lucrează numai dacă li se arată explicit fiecare da-
torie nu sunt aceia care vor fi chemați buni și credincioși. Este nevoie de 
lucrători care dau dovadă de spirit energic, integritate, hărnicie, care sunt 
gata să facă orice lucru care trebuie făcut.” — Divina vindecare, p. 499.

Stăruința în bine 
„Şi anume va da viaţa veșnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, 
cinstea și nemurirea.” (Romani 2:7). 

„Omul poate modifica împrejurările, dar împrejurările nu ar trebui 
lăsate să lucreze asupra omului. Ar trebui să ne folosim de împrejurări ca 
fiind instrumente prin care să lucrăm. Noi trebuie să le stăpânim, nu să le 
lăsăm să ne ia în stăpânire. 

Oameni puternici sunt aceia care au fost înfruntați, șicanați și care 
au întâmpinat împotrivire. Punându-și forțele în mișcare, ei descoperă 
că obstacolele pe care le întâlnesc se dovedesc a fi pentru ei adevărate 
binecuvântări. Ei câștigă încredere de sine. Luptele și încurcăturile cer 
exercițiul încrederii în Dumnezeu și acea statornicie care sporește pute-
rea.” — Divina vindecare, p. 500.
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5 martie
Echilibru în toate

„Îndemnăm pe oamenii aceștia și-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, 
să-și mănânce pâinea lucrând în liniște.” (2 Tesaloniceni 3:12).

„Trupul are nevoie de o cultivare atentă, pentru ca sănătatea să fie 
păstrată în cele mai bune condiții. Tot astfel, mintea trebuie să fie bine 

disciplinată, pentru a nu fi excesiv dezvoltată în anumite privințe, în detri-
mentul celorlalte însușiri. Deoarece nu acorzi suficientă atenție acestor 

organe sensibile, nu vei fi capabil să înțelegi nici proporțiile răului pe care 
îl aduci asupra propriilor tale însușiri intelectuale, nici necesitatea ca 

acestea să fie echilibrate. Tu ești inconștient de răul pe care îl faci.  
Te preocupi de teorii lipsite de temeinicie, iar mintea îți este dedicată 

susținerii lor.”— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 376.

Secretul biruinței
„Şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, 

așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru 
Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos.” (Tit 2:12 u.p., 13). 

„Dacă dorim să atingem cele mai înalte standarde ale realizării 
morale și intelectuale, este necesar să căutăm înțelepciune și putere din 

partea lui Dumnezeu și să urmărim o cumpătare strictă în toate practicile 
obișnuite ale vieții. Experiența lui Daniel și a tovarășilor lui constituie o 

dovadă a triumfului principiilor asupra  ispitei de a tolera apetitul. Ea ne 
demonstrează faptul că tinerii pot fi biruitori asupra poftelor trupului și 

pot rămâne statornici și loiali față de cerințele lui Dumnezeu, respectând 
principiile religioase chiar și atunci când aceasta presupune un mare 

sacrificiu.” — The Review and Herald, 25 ianuarie 1881. 
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6 martie
Exemplu de cumpătare
„Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului 
și cu vinul pe care-l bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor 
dregători să nu-l silească să se spurce.” (Daniel 1:8).

„Viața lui Daniel reprezintă o ilustrare inspirată care ne arată ce 
înseamnă a avea un caracter sfințit. Ea ne prezintă o lecție valabilă pentru 
toți și în special pentru tineri. Conformarea strictă față de cerințele lui 
Dumnezeu este benefică atât pentru sănătatea trupului, cât și pentru 
sănătatea minții.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 377.

Guvernați de legea cumpătării
„Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi 
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta 
va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” (Romani 12:1). 

„Legea cumpătării trebuie să stăpânească viața fiecărui creștin. Dum-
nezeu trebuie să fie în toate gândurile noastre; trebuie să avem totdeauna 
în vedere slava Sa. Trebuie să înlăturăm orice influențe care ne-ar ține în 
captivitate gândurile și ne-ar îndepărta de Dumnezeu. Noi avem obligații 
sacre față de Dumnezeu de a ne ține în frâu trupurile și de a ne stăpâni 
poftele și patimile, astfel ca să nu ne abată de la curăție și sfințenie sau 
să ne distragă mintea de la lucrarea pe care Dumnezeu ne-o cere să o 
facem.” — The Review and Herald, 1 decembrie, 1896.
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7 martie
Cheia fericirii

„Păzește dar legile și poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca să fii fericit, 
tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul 

Dumnezeul tău pe vecie.” (Deuteronom 4:40)

 „Aceia care Îi slujesc lui Dumnezeu cu sinceritate și loialitate vor con-
stitui un popor special, un popor ales și diferit de lume. Hrana lor nu va fi 
pregătită cu scopul de a încuraja îmbuibarea sau satisfacerea gusturilor 

pervertite, ci cu scopul de a le asigura cea mai mare putere fizică și, în 
consecință, cea mai bună condiție pentru dezvoltarea intelectuală... .  

Tatăl nostru ceresc a revărsat asupra noastră binecuvântarea unor 
învățături privitoare la reforma sănătății, pentru ca noi să Îi putem aduce 

slavă, prin îndeplinirea cerințelor pe care El ni le-a adresat în mod special.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 378.

Iubire împărtășită
„Şi ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează la oameni 

de încredere, care să fie în stare să înveţe și pe alţii.” (2 Timotei 2:2). 

„Copiii lui Dumnezeu ... trebuie să absoarbă razele zâmbetului lui 
Dumnezeu și apoi să le reflecte asupra celor din jur. Să înțeleagă strălu-
cirea inimaginabilă a binelui pe care îl pot aduce în viețile semenilor lor 
și să păstreze o relație cu Dumnezeu care să fie la fel de apropiată ca a 

unor copii ce stau lângă tatăl lor, într-o companie plăcută și sfântă. Ei nu 
trebuie să uite niciodată că, pe măsură ce primesc iubirea și afecțiunea 
lui Dumnezeu, le revine obligația cea mai solemnă de a împărtăși altora 

aceeași iubire. Prin aceasta, ei pot exercita o influență aducătoare de 
bucurie, care să fie o binecuvântare pentru toți cei ce se află în preajma 

lor și pentru toți cei ce calcă pe urmele luminate de ei.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 378.
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8 martie
Nevoia de abstinență
„Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, 
după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat”. (1 Corinteni 9:27). 

„Noi nu putem persevera în consacrarea față de Dumnezeu, degradân-
du-ne în același timp sănătatea, prin îngăduirea conștientă a unui obicei 
greșit. Renunțarea la sine constituie o condiție nu numai în vederea accep-
tării noastre în slujba lui Hristos, ci și în vederea păstrării noastre în această 
lucrare. Domnul Însuși a enunțat într-un mod inconfundabil condițiile uceni-
ciei: „Dacă dorește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia 
crucea și să Mă urmeze.”— The Signs of the Times, 1 iunie, 1882. 

„Sănătatea este o binecuvântare a cărei valoare o apreciază foarte 
puțini și totuși, de ea depinde, în mare măsură, eficacitatea puterilor 
noastre fizice și intelectuale.”– Parabolele Domnului Hristos, p. 346. 

Cele mai înalte standarde
„Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine 
și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.” (3 Ioan 1:2).

„Între minte și trup există o relație deosebit de strânsă, de aceea, 
pentru a atinge cele mai înalte standarde ale realizării morale și intelectu-
ale, este necesar să respectăm legile ce conduc existența noastră fizică. 
— Patriarhi și profeți, p. 601 

„Pentru îndeplinirea lucrării pe care o avem de făcut, este necesară 
implicarea tuturor puterilor de care dispune ființa noastră. Tot ceea ce 
consumă în mod inutil puterile noastre fizice slăbește capacitatea de efort 
intelectual. De aceea, orice practică nefavorabilă sănătății trupului trebuie 
abandonată în mod categoric.” – The Signs of the Times, 1 iunie 1882. 
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9 martie
Lucrând cu înțelepciune

„Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, 
dacă vei lua aminte la înţelepciune și dacă-ţi vei pleca inima la pricepere... 

atunci vei înţelege frica de Domnul și vei găsi cunoștinţa lui Dumnezeu.”  
(Proverbe 2:1, 2, 5). 

„Dumnezeul nostru este întotdeauna plin de milă și înțelept în toate 
cerințele Sale. El nu ne cere să mergem pe o cale care va duce la pierde-

rea sănătății noastre sau la slăbirea puterilor minții. El nu ar dori să lu-
crăm sub presiune până la epuizare totală și la cădere nervoasă. Domnul 
ne-a dat capacitatea de a gândi și se așteaptă să o folosim și să lucrăm 

în armonie cu legile vieții, pe care le-a pus în ființa noastră, respectân-
du-le, ca să putem avea constituție echilibrată.”  

— The Review and Herald, 7 noiembrie, 1893.

Disciplină intelectuală
„Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoștinţă și pricepere. 

El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă  
în nevinovăţie.” (Proverbe 2:6, 7). 

„Un stil de viață greșit afectează creierul și împiedică realizarea țintei 
tuturor studenților — o bună disciplină intelectuală. Tinerii nu pot fi niște 
studenți plini de succes decât dacă sunt bine familiarizați cu învățăturile 

privitoare la modul de îngrijire a trupului și a minții. Nu studiul constituie ca-
uza principală a epuizării intelectuale, ci dieta necorespunzătoare, mesele 

neregulate, lipsa exercițiului fizic și nerespectarea diferitelor aspecte ale 
legilor sănătății. Noi Îi putem cere lui Dumnezeu cu credință să ne binecu-

vânteze eforturile, numai dacă facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a 
ne păstra sănătatea.” — Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, p. 299.
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10 martie
Biruință asupra poftei
 „Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de 
poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul.” (1 Petru 2:11). 

„Mulți consideră că acest text [1 Petru 2:11] vorbește doar împotriva 
imoralității; dar semnificația lui este mai vastă. El interzice orice satisfa-
cere dăunătoare a apetitului sau pasiunii. Apetitul ne-a fost dat pentru un 
scop bun, nu pentru a deveni o unealtă a morții prin pervertire, degenerând 
în „pofte care se războiesc cu sufletul”... Puterea ispitei de a ne îngădui 
apetitul poate fi evaluată numai după chinul de nespus al Răscumpărătoru-
lui nostru în timpul acelui post lung din pustie. El știa că satisfacerea unui 
apetit pervertit avea să amorțească într-atât receptivitatea omului, încât 
lucrurile sacre nu mai puteau fi deosebite... Singura noastră speranță de a 
recâștiga Edenul este printr-un autocontrol ferm.” – Dietă și hrană, p. 166, 167.  
 

Deosebind binele de rău
„Vor învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este 
sfânt și vor arăta deosebirea dintre ce este necurat și ce este curat.” 
(Ezechiel 44:23)

„Abținerea în alimentație și stăpânirea tuturor pasiunilor vor păzi 
intelectul și vor aduce vigoare mintală și morală, făcându-i pe oameni în 
stare să-și pună toate înclinațiile sub controlul puterilor superioare și să 
discearnă răul și binele, sacrul și profanul. Toți cei ce înțeleg cu adevărat 
sacrificiul pe care l-a făcut Hristos, părăsindu-și căminul din Cer pentru a 
veni în această lume ca să-i poată arăta omului, prin propria Sa viață, cum 
să reziste ispitei, își vor tăgădui cu voioșie eul și vor alege să fie părtași 
cu Hristos la suferințele Sale.” – Dietă și hrană, p. 59. 
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11 martie
Vinovați prin nepăsare

„Dacă zici: „Ah! n-am știut…”, crezi că nu vede Cel ce cântărește inimile și 
Cel ce veghează asupra sufletului tău? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după-

faptele lui?” (Proverbe 24:12).

„Greșita folosire a puterilor noastre fizice scurtează perioada de timp 
în care viața noastră poate fi folosită spre slava lui Dumnezeu, și faptul 

acesta ne face neînstare a aduce la îndeplinire lucrarea pe care Dumne-
zeu ne-a dat-o s-o facem. Fiind îngăduitori față de noi înșine în a ne forma 

obiceiuri rele, culcându-ne târziu, satisfăcându-ne apetitul în detrimentul 
sănătății, noi punem temelia slăbiciunii noastre corporale. Neglijând exer-
cițiile fizice, lucrând peste măsură cu mintea și corpul nostru, ajungem să 

zdruncinăm echilibrul sistemului nostru nervos. Aceia care își scurtează 
în acest fel viața și devin astfel incapabili pentru slujire, datorită nerespec-

tării legilor naturale, sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu de jaf.”  
– Parabolele Domnului Hristos, p. 346.

Orice a spus Dumnezeu este Lege
„Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeţi; po-

runcile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi 
și de El să vă alipiţi.” (Deuteronom 13:4)

„Călcarea legilor fizice înseamnă și călcarea Legii morale, căci 
Dumnezeu este, în adevăr, Autorul atât al legilor fizice, după cum El este 
și autor al legilor morale. Legea Sa este scrisă cu degetul Său pe fiecare 

nerv, pe fiecare mușchi, pe fiecare capacitate dată omului. Și orice greșită 
sau rea întrebuințare a oricărei părți a organismului nostru este o violare 

a acelei legi.Toți ar trebui să aibă o inteligentă cunoaștere a corpului 
omenesc, pentru ca să-și poată păstra trupurile într-o stare bună, necesa-

re spre a face lucrarea Domnului.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 347.  
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12 martie
Munca, o binecuvântare
„În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, 
căci din el ai fost luat; căci ţărână ești și în ţărână te vei întoarce.” (Geneza 3:19).

„La Creațiune, munca a fost oferită ca o binecuvântare. Ea presu-
punea dezvoltare, putere, fericire. Starea schimbată a pământului prin 
blestemul păcatului a adus o schimbare în condiția muncii; cu toate că 
acum este însoțită de griji, oboseală și suferință, ea reprezintă încă un iz-
vor de binecuvântare și dezvoltare și un mod de apărare împotriva ispitei. 
Disciplina sa este o piedică pentru cedarea în fața plăcerilor și favorizea-
ză sârguința, curățenia caracterului și statornicia. Devine în felul acesta o 
parte a marelui plan al lui Dumnezeu de recuperare a noastră din starea 
de păcat.” – Educația, p. 214.  

Beneficiile muncii
„Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, 
dar mâna celor harnici îmbogăţește.” (Proverbe 10:4). 

„Motivul pentru care tinerii dispun de o putere fizică și intelectuală 
atât de redusă este acela că ei se îndeletnicesc prea puțin cu îndeplinirea 
unor munci fizice utile.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 96.

„Întregul organism are nevoie de influența înviorătoare a exercițiului 
fizic în aer liber. Câteva ore de muncă fizică pe zi ar contribui mult la înno-
irea puterii trupului și la odihna și relaxarea minții.” — Idem, p. 265. 
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13 martie
Echilibru în muncă 

„Dumnezeul păcii, ... să vă facă desăvârșiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia 
Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos.” (Evrei 13:20, 21).

„Aduceți-vă aminte că omul trebuie să-și utilizeze darurile intelectu-
ale primite de la Dumnezeu numai în cadrul unei activități armonioase 
a întregului organism. Pentru a ne bucura de sănătate, avem nevoie de 

exercițiu fizic zilnic. Nu munca este aceea care duce la extenuarea oame-
nilor, ci excesul și lipsa odihnei, care pun în pericol puterile vieții. Cei ce 

muncesc excesiv vor ajunge curând în situația de a-și considera propria 
muncă drept un loc al supliciului... Dacă efortul fizic este combinat cu 
efortul intelectual în mod înțelept, întreaga ființă va fi menținută într-o 

stare de sănătate și va primi semnul aprobării lui Dumnezeu... .”  
– Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 375. 

Muncind cu înțelepciune
„Când se tocește fierul și rămâne neascuţit, trebuie să-ţi îndoiești puterile; 

de aceea la izbândă ajungi prin înţelepciune.” (Eclesiastul 10:10).

„Cel ce muncește pentru Domnul o face cu curaj și bună dispoziție. 
Dumnezeu dorește ca noi să aducem, în locul în care ne desfășurăm 

activitatea, o atmosferă plină de speranță...
Aduceți în munca zilnică o atmosferă de curaj, de speranță și bună 

dispoziție. Nu vă suprasolicitați. Este mai bine să lăsați nerealizate unele 
lucruri plănuite pentru o anumită zi decât să vă suprasolicitați și să vă 

epuizați, pierzându-vă curajul necesar pentru cea mai bună îndeplinire a 
sarcinilor prevăzute pentru ziua care urmează. Dacă nu doriți să începeți 

ziua de mâine extenuați, nu încălcați legile naturii astăzi.” – Idem.



80

14 martie
Lucrul bine făcut
„Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, 
nu ca pentru oameni.” (Coloseni 3:23).

„Datoria fiecărui creștin este aceea de a deprinde obiceiul ordinii, al 
eficienței și al conștiinciozității în cele mai mici amănunte. Nu există nicio 
scuză pentru superficialitate și lenevie în realizarea unei lucrări, indiferent 
de caracterul acesteia. Dacă cineva este mereu ocupat și nu se observă 
niciun rezultat în urma activității lui, aceasta se datorează faptului că 
inima și mintea sa nu au fost angajate în acțiune. Acela care este lent și 
muncește în pierdere are nevoie să conștientizeze faptul că există greșeli 
care trebuie corectate. El trebuie să-și pună mintea la contribuție, pentru 
a planifica modul de folosire a timpului, astfel încât să obțină cele mai 
bune rezultate posibile. Prin strategie și tact, unii vor realiza în cinci ore la 
fel de mult cât alții în zece.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 6. 

Cantitate și calitate
„Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios 
în lucrul încredinţat lui.” (1 Corinteni 4:2).

„Printre aceia care se ocupă cu întreținerea gospodăriei, unii se află 
într-o permanentă activitate nu pentru că ar avea atât de multe de făcut, 
ci pentru că nu-și propun să utilizeze timpul în mod eficient. Prin mani-
era lor lentă de a lucra, aceștia muncesc mult și realizează foarte puțin. 
Dar toți cei care doresc pot învinge defectele dezorganizării și lipsei de 
eficiență. Ei trebuie să-și stabilească un obiectiv bine definit, să decidă 
cantitatea de timp necesară pentru îndeplinirea unei anumite lucrări și să 
depună toate eforturile pentru realizarea acesteia în perioada de timp sta-
bilită. Exercitarea voinței va face ca mâinile să se miște eficient și rapid.” 
— Parabolele Domnului Hristos, p. 344.
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15 martie
Cele mai înalte performanțe

„Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, 
nu lângă oamenii de rând.” Proverbe 22:29 

„Cultivarea capacităților sporește solicitarea serviciilor noastre — 
Deoarece unii nu sunt exigenți față de ei înșiși și nu sunt dispuși să se 

autocorecteze, ei se pot plafona în tipare greșite de acțiune; dar dacă vor 
urmări cultivarea deplină a capacităților lor, ei vor putea atinge cele mai 

înalte performanțe ale iscusinței, în domeniul în care își desfășoară activi-
tatea. Atunci vor descoperi că sunt solicitați pretutindeni și la orice oră și 

că sunt apreciați pentru vrednicia lor, în tot ceea ce întreprind.”  
— Parabolele Domnului Hristos, p.  344.

Valoarea timpului
 „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înţelepciunea, s-o ceară de la 

Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, 
și ea îi va fi dată.” (Iacov 1:5). 

„Succesul nostru în dobândirea cunoașterii și în formarea unei culturi 
intelectuale depinde de organizarea judicioasă a timpului. Sărăcia, origi-
nea socială umilă sau mediul nefavorabil nu trebuie lăsate să împiedice 

cultivarea intelectului... . Printr-o muncă perseverentă, un scop bine 
determinat și o administrare atentă a timpului, oricine este capabil să do-
bândească o cunoaștere și o disciplină intelectuală care pot să-l califice 

pentru aproape toate pozițiile influente și importante posibile.” — Idem.
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16 martie
Lucrând pentru eternitate
 „Bogăţia câștigată fără trudă scade, 
dar ce se strânge încetul cu încetul crește.” (Proverbe 13:11). 

„Modelul agricultorului care trudește pentru a obține roadele câmpu-
lui, conține o învățătură pe care ar trebui să o aplicați în toate acțiunile 
voastre. Când își seamănă ogorul, agricultorul pare să risipească semin-
țele; dar, odată îngropate în pământ, semințele germinează. Puterea lui 
Dumnezeu le conferă vitalitate și le aduce la viață, iar noi observăm cum 
apar, mai „întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic”. 
Studiați acest proces uimitor. Oh, există atât de multă învățătură aici; 
atât de multă înțelepciune! Dacă ne vom dezvolta gândirea până la limita 
maximă a capacităților ei, vom putea continua să cercetăm metodele și 
lucrările lui Dumnezeu de-a lungul veșniciei și vom cunoaște din ce în ce 
mai mult despre El.” — Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, p. 252. 

Iubire neegoistă
„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, 
fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.” (Filipeni 2:3). 

„Devotamentul pe care îl pretinde Dumnezeu se dezvăluie printr-o 
iubire neprefăcută față de sufletele pentru care Și-a dat viața Hristos. 
Locuirea lui Isus în inimă se va manifesta prin aceeași iubire pe care a 
arătat-o El Însuși față de ucenicii Săi. Adevărații Săi copii vor acorda întâ-
ietate celorlalți. Ei nu vor căuta partea leului, indiferent de circumstanțe, 
deoarece nu consideră că talentele lor sunt superioare talentelor altora. 
Când se întâmplă astfel, iubirea pe care Hristos a manifestat-o pentru 
sufletele oamenilor se va evidenția de la sine — o iubire fără egoism, fără 
prefăcătorie, care preferă binele altora în locul intereselor personale.”  
— Manuscript 121, 1899. 
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17 martie
Baza adevăratei educații

„Frica de Domnul este curată și ţine pe vecie; judecăţile Domnului 
sunt adevărate, toate sunt drepte..” (Psalmii 19:9)

„Talentele unei persoane sunt administrate în mod eficient și utili-
zate la maximum numai atunci când sunt așezate sub controlul deplin 
al Duhului lui Dumnezeu. Concepțiile și principiile religioase constituie 

primii pași în dobândirea cunoașterii și reprezintă temelia pe care trebuie 
să fie clădită o educație adevărată. Pentru a sluji celor mai nobile idealuri, 

capacitățile de cunoaștere trebuie să fie îndrumate și întărite de puterea 
Duhului lui Dumnezeu.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 16. 

Înțelegând valoarea educației
„În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea 
Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la 

ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăţi.” (Romani 1:20). 

„Singurii care pot interpreta și utiliza în mod corect cunoștințele 
științifice sunt creștinii, deoarece adevărata valoare a științei nu poate fi 
apreciată decât dintr-o perspectivă religioasă. Procedând în felul aces-

ta, oamenii vor ajunge să I se închine lui Dumnezeu, care este Autorul 
științei. Numai o minte înnobilată prin harul lui Dumnezeu poate înțelege 

valoarea autentică a educației. Atributele lui Dumnezeu, așa cum sunt 
reflectate în lucrările creației Sale, pot fi recunoscute și admirate doar în 

măsura cunoașterii personale a Creatorului.” — Idem.
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18 martie
Sursa puterii de înțelegere
„El dă înţelepciune înţelepţilor și pricepere celor pricepuţi!”  
(Daniel 2:21 u.p.).

„Ce anume ar putea face ca mintea omenească să-și poată forma o 
corectă imagine cu privire la sine? Doar crucea de pe Calvar. Când privim 
la Isus, Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre, orice tendință a slăvirii 
de sine se va prăbuși în țărână. În timp ce privirile noastre se îndreaptă în 
sus, inima se umple de un spirit al nevredniciei care o conduce la umilin-
ță. Când contemplăm crucea, suntem înzestrați cu puterea de a înțelege 
darurile minunate pe care aceasta le-a pus la dispoziția tuturor credincio-
șilor. Dumnezeu în Hristos, dacă este privit țintă, va risipi mândria ome-
nească, iar în locul înălțării de sine, se va instaura o umilință adevărată.”  
— Înalta noastră chemare, p. 114.

Standarde înalte
„...tot așa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe 
ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!” (Romani 6:19 u.p.). 

„Elementul curat al dragostei va îndrepta sufletul către ținte mai 
înalte, pentru cunoașterea sporită a lucrurilor cerești, astfel încât să nu fie 
mulțumit decât cu plinătatea.” — Sfaturi pentru biserică, p. 186 

„Omului i-a fost dăruită capacitatea de a se dezvolta într-o măsură 
nelimitată și Dumnezeu îi asigură întregul sprijin posibil pentru realizarea 
acestei lucrări. Folosind toate resursele harului divin, noi putem atinge un 
nivel de dezvoltare care să ajungă aproape de perfecțiunea îngerilor.”  
— The Review and Herald, 20 iunie, 1882. 
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19 martie
Putere pentru discernământ

„Fiţi treji și vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, 
dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8). 

„Diavolul își așterne umbra lui întunecată de-a lungul căilor noastre, 
pentru ca, în corupția morală și în valul de nelegiuire care se află în lume, 

omul să nu-L mai poată înțelege pe Dumnezeu. Deci, ce avem de gând 
să facem în această situație? Vom permite noi ca întunericul să persis-
te? Nu. Există o putere care ne stă la dispoziție și care va aduce lumina 

cerului în lumea noastră întunecată. Hristos Se află în cer și El va aduce 
lumina cerului, va risipi întunericul și va face ca strălucirea slavei Sale să 
pătrundă în interiorul ființei noastre. Atunci, în ciuda corupției, a poluării 

și degradării care ne înconjoară, noi vom putea discerne lumina divină.” — 
Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 21. 

O asigurare prețioasă
„Căci toiagul de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moștenirea celor 

neprihăniţi, pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.” 
(Psalmii 125:3).

„Așa zis-ul destin nu și-a țesut plasa în jurul niciunei ființe omenești 
atât de puternic, încât aceasta să fie nevoită a rămâne fără ajutor și în 

nesiguranță. Împrejurările potrivnice, din contră, ar trebui să determine o 
hotărâre categorică de a le birui; înlăturarea, sfărâmarea unei bariere, va 
face să se câștige o mai mare iscusință și curaj, pentru a merge înainte. 
Mergeți cu hotărâre în direcția cea bună și împrejurările vor ajunge să vă 

fie ajutoare și nicidecum piedici.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 331.
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20 martie
Sursa puterii
„Vegheaţi și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, 
dar trupul este neputincios.” (Marcu 14:38).

„Rugăciunea însoțită de credință constituie marea putere a creștinului 
și va aduce o biruință garantată împotriva lui Satan. Acesta este motivul 
pentru care el ne sugerează gândul că nu avem nevoie de rugăciune. El 
detestă Numele lui Hristos, Mijlocitorul nostru; și când noi Îi cerem în 
mod stăruitor ajutorul, oștirile lui Satan sunt alarmate. Neglijarea rugăciu-
nii contribuie la atingerea obiectivelor sale, deoarece, în aceste condiții, 
minunile lui mincinoase au șanse sporite de a fi acceptate...”  
— Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 296.  

O mână întinsă
„Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. 
Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” (1 Ioan 3:8). 

„Aici se desfășoară o bătălie teribilă. Două mari puteri se luptă una 
împotriva celeilalte — Prințul lui Dumnezeu, Isus Hristos, și prințul întu-
nericului, Satan. Ne aflăm în fața unui conflict deschis. În această lume 
nu există decât două tabere; și fiecare ființă umană se va alinia sub unul 
dintre cele două stindarde — sub stindardul prințului întunericului sau sub 
stindardul lui Isus Hristos. 

Domnul Hristos Și-a început lucrarea de convertire îndată ce omul a 
căzut în păcat, pentru ca, prin ascultare de Legea lui Dumnezeu și prin cre-
dință în Domnul Hristos, omul să aibă posibilitatea de a redobândi chipul și 
asemănarea cu Dumnezeu. ”— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 29. 
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21 martie
Măsuri de siguranță

„Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, 
și el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7).

„Deoarece sugestiile și propunerile diavolului urmăresc fără încetare 
să ne afecteze și să ne îndepărteze de la încrederea noastră în 

Dumnezeu, unica noastră posibilitate de a fi în siguranță este aceea 
de a nu-i acorda nici cea mai mică atenție. El se transformă într-un înger 

de lumină pentru a reuși să-și îndeplinească planurile într-o asemenea 
manieră, încât să nu reușim să discernem strategiile sale... Unica noastră 

posibilitate de a fi în siguranță este aceea de a-l respinge cu promptitu-
dine, chiar de la prima tentație spre neascultare. Prin meritele lui Hristos, 
Dumnezeu ne-a oferit suficient har pentru a ne împotrivi lui Satan și pen-

tru a fi mai mult decât biruitori.” — The Review and Herald, 8 aprilie, 1880.

Harul acordat, un ajutor prețios
„Şi harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună 
cu credinţa și cu dragostea care este în Hristos Isus.” (1 Timotei 1:14). 

„Prin cultivarea unor principii sfinte, omul poate câștiga victoria asu-
pra predispoziției spre rău. Dacă se supune Legii lui Dumnezeu, simțurile 

lui încetează să mai fie denaturate și deviate; capacitățile lui încetează 
să mai fie pervertite și irosite, prin exercitarea lor în vederea atingerii 

unor obiective de natură să îl îndepărteze de Dumnezeu. În și prin harul 
acordat de Cer, cuvintele, gândurile și energiile pot fi curățite; poate fi 

format un nou caracter, iar degradarea produsă de păcat poate fi învinsă.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 30.
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22 martie
Așezând voința de partea lui Hristos
„Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu! Duhul Tău cel bun 
să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!” (Psalmii 143:10). 

„Începutul căderii în ispită constă în păcatul de a-i îngădui minții să 
oscileze și în păcatul unei lipse de consecvență în ce privește încrederea 
voastră în Dumnezeu... Dacă va reuși, Satan vă va absorbi mintea cu 
lucrurile lumești... dar vouă vă revine responsabilitatea de a vă controla 
toate emoțiile și pasiunile, aducându-le la o supunere lucidă față de rațiu-
ne și conștiință. Atunci Satan își va pierde puterea de dominare a minții. 

Lucrarea lui Hristos ne solicită să ne angajăm într-o luptă continuă 
cu răul spiritual din caracterele noastre. Tendințele naturale trebuie să fie 
învinse. Apetitul și pasiunea trebuie să fie stăpânite, iar voința trebuie să 
fie așezată întru totul de partea lui Hristos.” — Minte, caracter, personalitate, 
vol. 1, p. 31.

Promisiune de iertare
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept 
ca să ne ierte păcatele și să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9). 

„Satan se străduiește să dezorienteze conștiința, inspirându-i simțăminte 
confuze. El își aplică falsele lui inscripții pe indicatoarele pe care Dumnezeu 
le-a fixat pentru a călăuzi pe calea cea bună. Tocmai datorită existenței unor 
asemenea instrumente ale răului, care se luptă să eclipseze orice rază de 
lumină îndreptată spre suflet, Dumnezeu a însărcinat ființe cerești, care au 
misiunea de a-i călăuzi, de a-i păzi și de a-i conduce pe aceia care urmează 
să fie moștenitorii slavei. Nimeni nu trebuie să ajungă la disperare datorită 
înclinațiilor ereditare spre rău, ci, atunci când Duhul lui Dumnezeu îl convinge 
de păcat, cel care a săvârșit greșeala trebuie să se pocăiască, să mărturi-
sească păcatul și să renunțe la rău. Îngerii păzitori sunt pregătiți să îndrume 
sufletele cu conștiinciozitate pe căile cele drepte.” — Idem. 
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23 martie
Mereu încrezători

„Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, 
pe care o așteaptă o mare răsplătire!” (Evrei 10:35). 

„Să nu credeți nici măcar o clipă că ispitele lui Satan ar putea contri-
bui în vreun fel oarecare la realizarea binelui vostru personal. Fugiți de ele 
ca și cum ați fugi de vrăjmașul însuși. Lucrarea lui Satan este aceea de a 
vă descuraja sufletul, pe când lucrarea lui Hristos este de a umple inima 

cu credință și speranță. Satan ne sugerează gândul că încrederea noastră 
este întemeiată pe premise false, și nu pe Cuvântul sigur și neschimbător 
al lui Hristos, care nu poate să mintă... Domnul Hristos este un ajutor loial 

și atotputernic. Știind că există o asemenea putere, pregătită și pusă la 
dispoziția noastră, nici unul dintre noi nu ar trebui să se descurajeze sau 

să fie învins.” — Înalta noastră chemare, pp. 85, 88.

Respinge-l pe Satan! 
„Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, 

avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” (1 Ioan 2:1). 

„Satan va veni la tine spunându-ți că ești păcătos. Dar tu să nu îi 
îngădui să-ți copleșească mintea cu ideea că, datorită faptului că ești pă-
cătos, Dumnezeu te-a părăsit. Răspunde-i: „Da, sunt un păcătos și tocmai 

din această cauză am nevoie de un Mântuitor. Eu am nevoie de iertare 
și de înțelegere, dar Domnul Hristos mi-a declarat că nu voi pieri, dacă 

voi veni la El... Eu mă voi încrede în Cuvântul lui Dumnezeu și voi asculta 
îndemnurile Lui.” Când Satan îți spune că ești pierdut, răspunde-i: „Da, dar 
Isus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cu cât păcatul meu 

este mai mare, cu atât mai mare este nevoia mea de un Mântuitor.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 33. 
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24 martie
Religia adevărată
„Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, 
judecătorii pământului! Slujiţi Domnului cu frică și bucuraţi-vă tremurând.” 
(Psalmii 2:10, 11). 

„Adevărata religie înnobilează mintea, rafinează gusturile, sfințește 
judecata și îl face pe cel ce le are, părtaș al purității și sfințeniei cerului. 
Ea ne apropie de îngeri și ne izolează din ce în ce mai mult de spiritul și 
de influența lumii. Adevărata religie influențează toate faptele noastre și 
toate relațiile noastre sociale și ne conferă „duhul unei minți puternice”, 
iar rezultatul este fericirea și pacea.” — Sfaturi pentru sănătate, pp. 629, 630.

Contemplă stelele!
„El a făcut Ursa-Mare, Luceafărul de seară și Raliţele 
și stelele din ţinuturile de miazăzi. El face lucruri mari și nepătrunse, 
minuni fără număr.” (Iov 9:9, 10). 

„Dumnezeu Își invită creaturile să-și abată atenția de la confuzia și in-
certitudinea din jurul lor și să admire lucrările mâinilor Lui. Stelele cerului 
sunt vrednice de contemplare. Dumnezeu le-a făcut pentru binecuvânta-
rea omului și, când studiem lucrările Sale, îngerii ni se vor alătura, ilumi-
nându-ne mintea și apărând-o de înșelăciunea satanică.” — Comentarii 
Biblice, vol. 4, p. 1145. 
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25 martie
Rețeta fericirii

„Credincioșia răsare din pământ, și dreptatea privește de la înălţimea 
cerurilor. Domnul ne va da și fericirea, și pământul nostru își va da roadele.”  

(Psalmii 85:11, 12). 

„Conștiența faptului că avem o conduită corectă este cel mai bun me-
dicament pentru trupurile și mințile bolnavă. Simțământul binecuvântării 

lui Dumnezeu conferă sănătate și putere. Cel care are sufletul liniștit și 
mulțumit în Dumnezeu se află pe calea directă spre sănătate. Gândul că 
privirile Domnului sunt îndreptate asupra noastră și că urechile Sale sunt 

dispuse să asculte rugăciunile noastre ne oferă o satisfacție temeinică. A 
ști că avem un prieten care nu dezamăgește niciodată și căruia Îi putem 
încredința toate secretele sufletului nostru produce o fericire pe care cu-
vintele nu o vor putea exprima niciodată.” — Sfaturi pentru sănătate, p. 628. 

Bucurie împărtășită
„Un cuvânt spus la timp potrivit, este ca niște mere de aur într-un coșuleţ 

de argint.” (Proverbe 25:11).

„Sufletele acelora care Îl iubesc pe Isus vor fi înconjurate de o atmo-
sferă curată, plăcută. Există oameni care își țin flămânde propriile suflete. 

Aceștia vor fi mult ajutați de un cuvânt plăcut sau de aprecieri sincere. 
Darurile cerești, oferite gratuit și din abundență de Dumnezeu, trebuie să 
fie oferite la fel de către noi celor care sunt în sfera noastră de influență. 

Astfel, noi vom arăta acea dragoste care este de origine cerească și care 
se dezvoltă pe măsură ce este folosită pentru binecuvântarea altora. În 

acest mod, noi Îl slăvim pe Dumnezeu.” — Înalta noastră chemare, p. 231. 
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26 martie
Înainte de a fi prea târziu
„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” 
(Evrei 3:15). 

„Dumnezeu ne avertizează, ne sfătuiește și ne mustră, oferindu-ne 
posibilitatea de a ne corecta greșelile, înainte ca acestea să se înrădă-
cineze, devenind o a doua natură a noastră. Dar, dacă refuzăm să fim 
corectați, Dumnezeu nu intervine pentru a ne opri din drumul pe care noi 
înșine l-am ales. El nu face nicio minune pentru a opri creșterea și rodirea 
semințelor semănate de noi. 

Omul care manifestă o necredință arogantă sau o indiferență apatică 
față de adevărul divin nu va face altceva decât să culeagă roadele semințe-
lor pe care el însuși le-a semănat.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 35. 

Pericolul împietririi
„Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? 
Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, 
îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei...” (Romani 2:4 u.p., 5).

„Cultivând neglijența, indiferența și opoziția față de adevăr, ei au ajuns 
să asculte cu o insensibilitate stoică adevăruri care altădată le tulburaseră 
sufletele. O răceala ca de gheață, o duritate ca de fier, o structură impene-
trabilă și insensibilă ca de piatră — toate acestea își regăsesc expresia în 
caracterul multora care pretind a fi creștini. Acesta este modul în care trebuie 
să fie înțeles faptul că Domnul i-a împietrit inima lui faraon... Dumnezeu nu a 
exercitat nicio influență supranaturală prin care să împietrească inima regelui 
răzvrătit, ci, datorită opoziției sale față de adevăr, Duhul Sfânt S-a retras, iar el 
a fost lăsat în întunericul și necredința pe care și le-a ales singur. Prin respin-
gerea continuă a influenței Duhului Sfânt, oamenii se separă de Dumnezeu. 
Când toate modalitățile de iluminare a minții lor sunt epuizate, nici o desco-
perire divină nu îi mai poate smulge din necredință.” — Idem. 
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27 martie
Ordine în gândire și acțiune

„Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! 
Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile!” (Psalmii 139:23). 

„Există rele pe care omul le poate atenua, dar care nu pot fi niciodată 
înlăturate. El trebuie să învingă obstacolele și să controleze circumstanțe-

le, în loc de a se lăsa determinat de acestea. Talentele sale trebuie să fie 
exercitate ori de câte ori este posibil, cu scopul de a instaura armonia și 

ordinea, în locul confuziei. Dacă se va ruga, Dumnezeu îi va acorda ajutorul 
Său. Omul nu este lăsat singur, să lupte împotriva încercărilor și ispitelor 

numai prin intermediul propriilor sale puteri. Ajutorul vine de la Cel care 
este Atotputernic. Isus a părăsit curțile împărătești ale cerului, a suferit și 

a murit într-o lume degradată de păcat, tocmai pentru a-l învăța cum să 
suporte provocările vieții și cum să învingă ispita. Viața Sa este un model 

desăvârșit pentru noi.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 312. 

Liberați prin Duhul 
„Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, 

să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare 
și să vă înnoiţi în duhul minţii voastre.” (Efeseni 4:22, 23). 

„Omul, omul decăzut poate fi transformat prin înnoirea minții, astfel 
încât să poată deosebi bine voia lui Dumnezeu cea „bună, plăcută și desă-

vârșită”. Cum deosebește el aceasta? Prin Duhul Sfânt care pune stăpânire 
pe mintea, duhul, inima și caracterul său. Gunoiul principiilor și practicilor 

dubioase trebuie înlăturat. Domnul dorește ca mintea să fie înnoită și inima 
umplută cu comorile adevărului. Adevărul are putere de a înălța pe cei 

care îl acceptă. El are o influență sfințitoare asupra minții și caracterului... 
Numai printr-o perfecționare continuă, atât a puterilor intelectuale, cât și 

morale, putem spera să răspundem intenției creatorului nostru.” 
— Înalta noastră chemare, p. 103. 



94

28 martie
Mintea ocupată cu binele
„Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale.” 
(Psalmii 119:59). 

„Mintea este în așa fel construită că trebuie să fie ocupată fie cu 
binele, fie cu răul. Dacă ea are un nivel coborât, în general se datorează 
faptului că este lăsată să se ocupe cu subiecte obișnuite... Omul are 
puterea de a regla și controla activitățile minții și de a direcționa curentul 
gândurilor sale. Dar aceasta necesită un efort mai mare decât suntem 
noi în stare prin puterea noastră. Trebuie să ne fixăm mințile asupra lui 
Dumnezeu, dacă vrem să avem gânduri drepte și subiecte potrivite pentru 
meditație.” — Înalta noastră chemare, p. 108. 

 

Cugetând la minunățiile Dragostei 
„Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările Tale, 
cuget la lucrarea mâinilor Tale.” (Psalmii 143:5). 

„În credința creștină există  subiecte asupra cărora fiecare trebuie 
să-și obișnuiască mintea să contemple. Dragostea lui Isus care întrece 
cunoașterea, suferințele Sale pentru rasa decăzută, lucrarea Sa de mijlo-
cire pentru noi și slava Lui înaltă - acestea sunt taine în care îngerii doresc 
să privească. Ființele cerești găsesc în aceste teme suficientă atracție 
pentru a-și ocupa cele mai adânci gânduri cu ele; vom manifesta noi, care 
suntem atât de adânc implicați, un interes mai slab decât al îngerilor, în 
minunățiile dragostei răscumpărătoare? 

Atât intelectul cât și mintea trebuie consacrate  servirii lui Dumnezeu. El 
are pretenții asupra a tot ce este al nostru.” — Review and Herald, 4 ianuarie, 1881. 
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29 martie 
Stăpân pe propriile gânduri

„Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, 
căci mă gândesc la învăţăturile Tale.” (Psalmii 119:99).

„Nimeni în afară de tine nu-ți poate controla gândurile. În lupta ta 
pentru a atinge cel mai înalt nivel, succesul sau căderea va depinde mult 

de natura și modul în care sunt disciplinate gândurile. Dacă gândurile 
sunt bine îngrădite așa cum Dumnezeu îndeamnă în fiecare zi, ele se vor 

ocupa de acele subiecte care ne vor ajuta la un mai mare devotament. 
Dacă gândurile sunt drepte, atunci ca rezultat și cuvintele vor fi drepte; 

acțiunile vor avea un astfel de caracter încât să aducă bucurie, mângâiere 
și odihnă sufletelor...” — Înalta noastră chemare, p. 109. 

Subiecte importante de meditație
„Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, 

și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.” (Psalmii 92:4). 

„Trebuie să medităm asupra Scripturilor, gândind cu seriozitate și 
sinceritate asupra lucrurilor ce țin de mântuirea noastră veșnică. Mila și 
dragostea nemărginită a lui Isus, jertfa făcută în favoarea noastră, chea-

mă la cea mai serioasă și solemnă reflectare. Trebuie să contemplăm 
caracterul iubitului nostru Răscumpărător și Mijlocitor. Trebuie să căutăm 

să cuprindem însemnătatea planului de mântuire, trebuie să medităm 
asupra misiunii Celui ce a venit pentru a salva pe poporul Său de păcatele 
sale. Prin contemplarea continuă a temelor cerești, credința și dragostea 
noastră se vor întări. Rugăciunile noastre vor fi din ce în ce mai acceptate 

de Dumnezeu, pentru că ele vor fi tot mai mult împletite cu credință și 
dragoste.” - Idem, p. 110.  
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30 martie
Umilința benefică
„El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. 
El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.” (Psalmii 25:9). 

„Ce aduce mintea umană la poziția ei cuvenită? Crucea de pe Calvar. 
Uitându-ne la Isus, care este Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre, 
toată dorința după glorificarea de sine este coborâtă în țărână. Aceasta 
înseamnă, așa cum bine vedem un spirit de autoumilire care promovează 
umilința și supunerea minții. Pe măsură ce contemplăm crucea, ajungem 
să vedem minunata asigurare care se aduce fiecărui credincios. Dum-
nezeu în Hristos... dacă este văzut corect, va coborî slava și mândria 
omenească. Nu va mai fi nicio slăvire a eului, ci o umilință adevărată.”  
— Înalta noastră chemare, p. 111. 

Umilință plăcută
„Povăţuiește-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea!” 
(Psalmii 119:35).

„Când urmăm lui Hristos pe cărarea tăgăduirii de sine și a crucii, vom 
observa că nu trebuie să ne silim după umilință. Pe măsură ce urmăm 
pașilor lui Hristos, vom învăța din blândețea și umilința inimii Sale. Foarte 
puține gânduri trebuie dedicate pentru sine, pentru că noi niciodată nu ne 
putem face pe noi înșine nobili. Hristos este Acela care ne înnobilează.

Poporul credincios, umil și încrezător va îndepărta din inima lui ido-
latria eului și Hristos va deveni totul în toți.”  — Idem, p. 111. 
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31 martie
Surse de studiu și meditație

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; 
chemaţi-L câtă vreme este aproape.” (Isaia 55:6). 

„În cuvântul lui Dumnezeu se află comori bogate ale adevărului, astfel 
că putem să petrecem întreaga noastră viață în cercetare și totuși să 

aflăm că de abia am început să avem o vedere asupra prețioaselor lor re-
surse. Coborâți adânc în inimă și scoateți la iveală comorile ascunse. Dar 
este imposibil să facem aceasta, atâta timp cât tolerăm un spirit agitat și 

stupid, căutând în permanență după ceva care doar satisface simțurile, 
după ceva amuzant sau care va produce un râs fără rost... ”  

— Înalta noastră chemare, p. 112. 

Meditații alese
„Meditaţia mea despre El va fi dulce, mă voi veseli în Domnul.”  

(Psalmii 104:34, BTF). 

„Experiența voastră nu dovedește aceasta: Câtă bucurie a minții 
aveți la sfârșitul unei zile irosite în neseriozitate, în conversații ușoare și 
glume? Vă puteți retrage în odihna nopții spunând: „Este bine, este bine 

cu sufletul meu”?... Avem nevoie de a fi permanent umpluți în mințile 
noastre cu Hristos și de a fi goliți de egoism și păcat... de îndată ce v-ați 
golit mințile de vanitate și frivolitate, golul va fi umplut cu ceea ce Dum-

nezeu așteaptă să vă dea: Duhul Său cel Sfânt. Atunci din comoara bună 
a inimii veți scoate lucruri bune, giuvaiere prețioase ale gândirii, iar alții 
vor înțelege ce spuneți... Gândurile și afecțiunile vor fi în Hristos și voi 

veți reflecta asupra altora ceea ce a strălucit asupra voastră din Soarele 
Neprihănirii.” — Review and Herald, 15 martie, 1892. 



Aprilie

Echilibru în toate

„Trebuie să veghem, având în vedere venirea Fiului omului; 
de asemenea, trebuie să fim sârguincioși; se cere și să lucrăm, 
și să așteptăm; cele două trebuie unite. Aceasta va da echilibru 

caracterului creștin care va fi bine dezvoltat, simetric.”
— Review and Herald, 15 septembrie 1891
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1 aprilie
Dezvoltați echilibrat

„Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.” (2 Timotei 2:7). 

„Planul lui Dumnezeu nu este împlinit pe deplin în noi, dacă anumite 
capacități sunt cultivate în detrimentul altora, deoarece fiecare însușire are 
o înrâurire asupra celorlalte și toate însușirile sunt, într-o mare măsură, de-
pendente între ele. Nicio capacitate nu poate fi utilizată în mod efectiv fără 
contribuția tuturor celorlalte și de aceea este necesară o menținere atentă 
a echilibrului... În mod natural, nu toate mințile sunt constituite în mod ase-

mănător. Unii excelează în anumite aspecte, dar sunt foarte slabi în privința 
altora. Aceste deficiențe, chiar dacă sunt aparente, nu sunt normale și nici 

nu ar fi trebuit să existe. Dacă aceia care prezintă asemenea insuficiențe 
și-ar rezolva prin cultivare și exercițiu aspectele deficitare ale caracterului, 

ei ar ajunge puternici.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 33. 

Ordine în toate lucrurile
„Dar toate să se facă în chip cuviincios și cu rânduială.”  

( 1 Corinteni 14:40). 

„Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie harnici la studiu, serioși în 
dobândirea de cunoștințe, să nu piardă nici măcar o oră. Prin efort 

stăruitor, ei se pot ridica aproape la orice grad de distincție ca creștini, ca 
bărbați cu putere și influență. Dar mulți nu vor ajunge niciodată la un grad 

superior la amvon sau ocupație, din cauza instabilității scopului lor și a 
obiceiurilor delăsătoare contractate în tinerețea lor. Se vede o neglijență 

nepăsătoare în tot ce întreprind. ... Oamenii de afaceri pot să aibă succes 
adevărat numai dacă au ore regulate pentru sculare, pentru rugăciune, 

pentru mâncare și pentru culcare. Dacă ordinea și regularitatea sunt 
importante pentru afacerile lumești, cu atât mai mult sunt necesare în 

lucrarea pentru Dumnezeu..” — Idem, vol. 3, p. 411. 
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2 aprilie
Echilibrați prin Duhul
„Căci deprinderea trupească este de puţin folos, 
pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa 
vieţii de acum și a celei viitoare.” (1 Timotei 4:8). 

„Ai nevoie de ajutor divin și poți avea parte de acesta, dacă vei veni la 
Domnul ca un copilaș. Poți avea o experiență bogată. Însă nu trebuie să 
te epuizezi prin trudă și muncă peste măsură. Dacă vei avea acel echili-
bru pe care îl dă Duhul Sfânt, vei căuta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu 
și neprihănirea Lui. Te poți așeza în acea poziție în care adevărul pentru 
acest timp poate veni la tine în raze de lumină clare, distincte. Vei vedea 
adevărul cu implicațiile lui asupra timpului prezent, iar experiența ta va 
fi în deplină armonie cu solia îngerului al treilea...” — Lucrarea misionară 
medicală, p. 50. 

Lucrare / veghere - împletite armonios 
„Să căutaţi să trăiţi liniștiţi, să vă vedeţi de treburi 
și să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.” (1 Tesaloniceni 4:11).

„Când ne consacrăm fără rezerve Domnului, vom înțelege adevărata 
importanță a datoriilor simple și obișnuite ale vieții de cămin și le vom 
îndeplini în conformitate cu voința lui Dumnezeu. Trebuie să fim vigilenți, 
veghind în vederea venirii Fiului omului, dar trebuie să fim și harnici, 
deoarece lucrul este cerut în aceeași măsură ca așteptarea; între cele 
două, trebuie să fie o unitate. Aceasta va echilibra caracterul creștin, 
făcându-l să fie bine dezvoltat și simetric. Nu ar trebui să simțim că este 
necesar să neglijăm orice altceva, ca să ne dedicăm meditației, studiului 
sau rugăciunii, nici să fim plini de neastâmpăr, grabă și muncă, neglijând 
evlavia personală. Așteptarea, vegherea și lucrarea trebuie să fie împleti-
te.” — Review and Herald, 15 septembrie 1891. 



101

3 aprilie
Echilibrul minții

„Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui! Căci atunci te 
bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și-ţi merge bine.” (Psalmii 128:1, 2). 

„Prin îndeplinirea datoriilor ce le revin, se poate dobândi o memorie 
puternică și un bun echilibru al minții, ca și stabilitate de caracter și o 

bună executare. Ziua întreagă, cu cercul ei de datorii mărunte, cere aten-
ție, chibzuință și un plan de acțiune. Pe măsură ce cresc, se poate cere 

tot mai mult de la copii. Nu trebuie să li se ceară să efectueze munci isto-
vitoare sau să lucreze continuu prea mult timp, ca să nu obosească și să 

se descurajeze; lucrul care li se dă de făcut trebuie ales în mod judicios, 
astfel încât să asigure cea mai bună dezvoltare fizică și cultivarea minții 

și a caracterului.” — Căminul adventist, p. 286.

Echilibru financiar
„...nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie! 

Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine și să zic: „Cine este Domnul?” 
Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert 

Numele Dumnezeului meu.” (Proverbe 30:8 u.p., 9). 

„În lume, mulți oameni prosperi, care n-ar ceda nicicând formelor 
obișnuite de viciu, sunt totuși nimiciți prin iubirea de bogății. Nu cupa 

cea goală este cel mai greu de dus, ci cupa care este plină ochi. Aceasta 
trebuie purtată într-un echilibru perfect. Nenorocirile și suferințele aduc 

dezamăgire și tristețe; dar prosperitatea este cea mai periculoasă pentru 
viața spirituală.”  — Divina vindecare, p. 211.
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4 aprilie
O dulce armonie
„Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre 
sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate 
despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu 
fiecăruia.” (Romani 12:3). 

„Am descoperit în experiența noastră faptul că, dacă Satan nu poate 
ține sufletele legate în gheața indiferenței, el va încerca să-i împingă în fo-
cul fanatismului. Când Duhul Domnului vine peste poporul Său, vrăjmașul 
prinde ocazia de a lucra și el, căutând să modeleze lucrarea lui Dumne-
zeu prin trăsăturile de caracter deosebite și nesfințite ale unora care sunt 
în legătură cu această lucrare... Progresul și desăvârșirea lucrării harului 
în inimă nu depind de emoție sau o demonstrare extravagantă. Inimile 
care sunt sub influența Duhului lui Dumnezeu vor fi într-o dulce armonie 
cu voința Sa.” — Mărturii pentru comunitate, vol.  5, p. 644. 

Comportament creștin
„Încolo, toţi să fiţi cu aceleași gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii,  
miloși, smeriţi.” (1 Petru 3:8).

„Ce învățăm de la Marele Învățător al adevărului va fi durabil; nu va 
mirosi a mulțumire de sine, ci va duce la umilință și blândețe; iar lucrarea 
pe care o facem va fi sănătoasă, curată și înnobilatoare, pentru că este 
făcută în și cu Dumnezeu. Aceia care lucrează astfel vor semăna în că-
minul lor viață, iar în asocierea lor cu oamenii, vor arăta că au gândul lui 
Hristos. Har și adevăr vor domni în inimile lor, inspirându-le și curățindu-le 
motivele și controlându-le acțiunile exterioare.” — Idem, p. 647.  
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5 aprilie
Extreme în stima de sine

„Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul și abate-te de la rău!” 
(Proverbe 3:7).

„Cei care nu au reușit să-și formeze o imagine de sine corectă sunt 
prinși în capcana lui Satan. Ei își dau importanță, sunt mulțumiți de ei 

înșiși și inconștienți de propriile lor limite. Oh, cu câtă durere îi privește 
Domnul și cu câtă amărăciune ascultă declarațiile lor vanitoase! Ei sunt 

îmbătați de mândrie. Chiar și vrăjmașul este surprins, văzând cu câtă 
ușurință se lasă duși în robie.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 39.

„Când contemplăm crucea, suntem înzestrați cu puterea de a înțelege 
darurile minunate pe care aceasta le-a pus la dispoziția tuturor credincioșilor. 
Dumnezeu în Hristos, dacă este privit țintă, va risipi mândria omenească, iar 

în locul înălțării de sine, se va instaura o umilință adevărată.” — Idem, p. 29.

Înțelepciunea mărturisirii
„Dobândește înţelepciune, dobândește pricepere; 

nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele!” (Proverbe 4:5). 

„Sunt unele mărturisiri care trebuie aduse numai înaintea câtorva oameni 
și recunoscute de păcătoși în cea mai profundă umilință. Problema nu trebu-
ie dirijată în așa fel, încât viciul să fie transformat în virtute și păcătosul să fie 
mândru de relele făptuite de el... Sper că nimeni nu va crede că ei vor câștiga 

favoarea lui Dumnezeu prin mărturisirea păcatelor sau că există o virtute 
specială în a te mărturisi unei ființe omenești. Trebuie să existe în experiența 
aceea credință, care lucrează prin faptele iubirii și purifică sufletul. Iubirea lui 

Hristos va supune înclinațiile firii. ” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 645.
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6 aprilie
Conștiența dependenței de Hristos
„Daţi slavă lui Dumnezeu, a cărui măreţie este peste Israel 
și a cărui putere este în ceruri!” (Psalmii 68:34). 

„Indiferent de realizările voastre, nu vă atribuiți nici o slavă. Nu urmă-
riți să atingeți obiective duplicitare, încercând să-I slujiți și lui Dumnezeu, 
și eului personal, în același timp. Nu acordați atenție eului vostru. Fie ca 
afirmațiile voastre să-i conducă pe cei apăsați și împovărați la Isus, Mân-
tuitorul milos. Acționați ca și când L-ați vedea pe Isus alături de voi, gata 
să vă ofere putere în lucrarea de slujire. Dependența de Hristos constituie 
unica voastră posibilitate de a fi în siguranță.” — The Review and Herald, 11 
mai, 1897. 

Înrădăcinați în Hristos
„Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care-și întinde rădăcinile spre râu; 
nu se teme de căldură, când vine, și frunzișul lui rămâne verde; 
în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod.” (Ieremia 17:8). 

„Voi sunteți tot așa de dependenți de Domnul Hristos pentru a trăi o 
viață sfântă, după cum este mlădița dependentă de viță pentru a crește 
și a aduce roadă. Despărțiți de Hristos nu veți avea viață. Singuri nu veți 
avea putere să rezistați ispitei sau să creșteți în har și în sfințenie. Rămâ-
nând însă în El, veți putea înflori. Trăgându-vă viața din El, din viața Lui, nu 
veți putea fi nici leneși și nici neroditori. Veți fi atunci asemenea unui pom 
sădit lângă apa unui râu.” — Calea către Hristos, p. 68. 
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7 aprilie
Nevoia de umilință

„...Şi toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. 
Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har.” 

(1 Petru 5:5). 

„Unii sunt combativi prin felul lor de a fi. Acestora nu le pasă dacă 
sunt sau nu sunt în armonie cu frații lor. Chiar dacă le face plăcere să 

intre în controverse și să lupte pentru ideile personale, totuși, ei trebuie 
să renunțe la o asemenea atitudine, deoarece nu dezvoltă un caracter 
creștin. Luptați cu toate puterile voastre pentru a răspunde rugăciunii 

Domnului Hristos, care a cerut ca toți ucenicii Săi să fie una, după cum El 
și Tatăl sunt una. Niciunul dintre noi nu este în siguranță, dacă nu experi-
mentează în fiecare zi umilința și blândețea lui Hristos. — Minte, caracter, 

personalitate, vol. 1, p. 40.
 

Perspectiva unei gândiri extinse
„Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.” 

(Iacov 3:18). 

„Nu fiți dictatori în modul vostru de a lucra, nu fiți severi și ostili. 
Predicați iubirea lui Hristos și inimile vor fi îmblânzite și supuse prin ea. 

Căutați să fiți uniți în gândire și judecată cu frații voștri și să susțineți 
aceleași păreri. Așa cum sunt expuse în prezent, concepțiile care favori-

zează divizările, pe motivul că nu toți pot avea aceleași idei, nu reprezintă 
lucrarea lui Dumnezeu, ci lucrarea vrăjmașului. Abordați adevăruri simple, 
asupra cărora puteți fi cu toții de acord. Vorbiți despre unitate; nu deveniți 

înguști, vanitoși și rigizi; permiteți ca perspectiva gândirii voastre să se 
lărgească.” — Idem.
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8 aprilie
O singură neprihănire salvatoare
„…Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a 
lovit pe toţi oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit 
pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.” (Romani 5:18).

„Păcătoșenia noastră, slăbiciunea și nedesăvârșirea noastră fac să 
ne fie imposibil să stăm înaintea lui Dumnezeu, dacă nu suntem îmbră-
cați în neprihănirea desăvârșită a lui Hristos. Noi trebuie să fim găsiți în 
El, având nu o neprihănire proprie, ci neprihănirea care este în Hristos. 
Atunci, în Numele care este mai presus de orice nume, singurul Nume 
prin care oamenii pot să fie mântuiți, cereți împlinirea făgăduinței lui 
Dumnezeu, spunând: „Doamne, iartă-mi păcatul! Îmi pun mâinile în mâini-
le Tale pentru a primi ajutor și trebuie să îl am, altfel voi muri. Acum cred.” 
— Solii alese, vol. 1, p. 165. 

Lipsa de valoare a neprihănirii proprii
„Şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, 
ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă 
Dumnezeu prin credinţă.” (Filipeni 3:9). 

„Mulți, foarte mulți se încred în propria lor neprihănire. Ei își stabilesc 
standarde personale și refuză să se supună voinței lui Hristos și să fie îm-
brăcați cu haina neprihănirii Lui. Caracterele lor sunt modelate în virtutea 
preferințelor și a voinței lor personale și constituie o reprezentare greșită 
a caracterului desăvârșit și a neprihănirii lui Hristos.”  - Minte, caracter, 
personalitate, vol. 1, p. 41. 

„Când cei din poporul lui Dumnezeu sunt una în Duhul Sfânt... orice 
neprihănire proprie va fi alungată din inimi. Fiecare membru al trupului lui 
Hristos va purta chipul Său, iar aleșii Săi vor fi asemenea unor burdufuri 
noi în care El poate să pună un vin nou.” - Solii alese, vol. 1, p. 190. 
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9 aprilie
O temelie sigură

„...fiind zidiţi pe temelia apostolilor și prorocilor, 
piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.” (Efeseni 2:20). 

„Pe măsură ce se apropie sfârșitul, vrăjmașul va acționa cu toate pu-
terile pentru a introduce fanatismul în mijlocul nostru. El s-ar bucura să-i 
vadă pe adventiștii de ziua a șaptea orientându-se spre extremism într-o 
asemenea măsură, încât lumea să-i clasifice drept o grupare de fanatici. 

Mi s-a poruncit să îi avertizez atât pe pastori, cât și pe laici împotriva 
acestui pericol. Lucrarea noastră este aceea de a-i învăța pe oameni, 

bărbați și femei, să zidească pe o temelie adevărată și să-și așeze cu fer-
mitate picioarele pe un „așa a spus Domnul” simplu și evident.” — Slujitorii 

Evangheliei, p. 316. 

Alungați pesimismul!
„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile 

în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Efeseni 5:20). 

„Nu există niciun motiv care să ne îndreptățească să ne fixăm atenția 
asupra erorii, să ne lamentăm și să suferim, pierzând timp și ocazii 
prețioase, în timp ce deplângem greșelile altora. Nu ar fi mai plăcut 

înaintea lui Dumnezeu, dacă am cultiva o atitudine obiectivă și imparțială 
și am vedea cât de multe suflete Îi slujesc, rezistă ispitelor, Îl slăvesc și Îl 

onorează prin darurile materiale și capacitățile lor intelectuale? Nu ar fi 
mai bine să ne gândim la puterea minunată a lui Dumnezeu, care înfăptu-

iește miracole prin transformarea păcătoșilor sărmani și degradați, care 
fuseseră plini de necurăție morală și au devenit atât de schimbați, încât 

manifestă un caracter asemenea caracterului lui Hristos?”  
— Înalta noastră chemare, p. 248.
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10 aprilie
Fiți precauți!
„Vegheaţi dar în tot timpul și rugaţi-vă , ca să aveţi putere să scăpaţi de 
toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să staţi în picioare înaintea 
Fiului omului.” (Luca 21:36)

„Acesta este un timp în care trebuie să fim deosebit de precauți și să 
verificăm cu atenție caracterul fiecărei lucrări. Unii vor prezenta solii false 
și vor încerca să introducă teorii false. Satan va incita mintea oamenilor, 
pentru a stârni fanatismul în mijlocul nostru. Domnul dorește ca slujitorii 
Săi să acționeze cu atenție, controlându-și expresiile și chiar simțămintele. 
Satan va profita de particularitățile emoționale și de modul de exprimare al 
unora, pentru a provoca o stare de spirit agitată și pentru a influența mintea 
oamenilor, înșelându-i.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 41.

„Totuși Satan nu va amăgi pe nimeni decât pe cei ce, asemenea lui 
Faraon, caută să se împotrivească adevărului.” — Mărturii pentru comunitate, 
vol. 5, p. 698. 

Siguranța în veghere și rugăciune
 „Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar și vegheaţi 
în vederea rugăciunii.” (1 Petru 4:7). 

„Sufletul îmi este deosebit de împovărat, deoarece știu ce ne aș-
teaptă în viitor. Aceia care nu au o legătură zilnică, vie, cu Dumnezeu vor 
fi asaltați de toate înșelăciunile care pot fi imaginate. Îngerii lui Satan 
înfăptuiesc răul cu o mare înțelepciune, inspirând idei ce vor fi considera-
te de unii drept o lumină mai mare, pe care o vor declara ca fiind nouă și 
minunată; deși, în anumite privințe, solia ar putea fi adevărată, aceasta va 
fi amestecată cu fantezia umană, impunând ca punct de doctrină niște 
porunci omenești. Dacă a existat vreodată un timp în care să veghem și 
să ne rugăm cu o reală seriozitate, acesta este acum.” — Idem, p. 42. 
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11 aprilie
Nevoie de discernământ

„Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.” 
(Proverbe 14:12). 

„Multe lucruri aparent bune va trebui să fie cercetate și analizate cu 
multă rugăciune, deoarece ele constituie planuri ingenioase prin care Sa-
tan urmărește să conducă poporul pe o cale care se află atât de aproape 

de adevăr, încât va fi extrem de dificil de recunoscut caracterul ei. Dar 
ochiul credinței poate discerne tot ce deviază de la calea cea dreaptă, 

chiar dacă abaterea este aproape imperceptibilă. O asemenea învățătură 
poate fi considerată întru totul pozitivă la început, însă, după un timp, se 

va vedea că este foarte departe de calea spre sfințire și cer. Frații mei, vă 
avertizez să trasați cărări drepte cu picioarele voastre, căci altfel cei slabi 

se vor rătăci departe de cale.”  — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 42.

Capcanele fanatismului
„Vegheaţi dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, 

ca să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru.” (Iosua 23:11).

„Dacă nu este temperat la timp, odată incitat, fanatismul este atât de 
greu de stăvilit, precum este un incendiu care a reușit să cuprindă o casă 

în flăcări... În aceste timpuri în care lucrarea Domnului trebuie să se înalțe 
neîntinată, mai presus de superstițiile și fabulele omenești, vor apărea 

multe asemenea mișcări religioase. Trebuie să fim extrem de atenți pen-
tru a păstra o legătură atât de strânsă cu Domnul Hristos, încât să nu fim 

înșelați de planurile lui Satan.” — Solii alese, vol. 2, p. 35.
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12 aprilie
Echilibru în (in)dependență
„Şi nu va mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: 
‘Cunoaște pe Domnul!’ Căci toţi Mă vor cunoaște, de la cel mai mic 
până la cel mai mare dintre ei.” (Evrei 8:11). 

„Trebuie să studiem adevărul pentru noi înșine. Să nu ne bazăm pe 
nimeni ca să gândească în locul nostru. Indiferent cine ar fi el sau în 
ce poziție s-ar afla, nu trebuie să considerăm pe nimeni ca fiind criteriu 
pentru noi. Este necesar să ne sfătuim unii cu alții și să fim supuși unii 
altora, dar, în același timp, trebuie să exercităm aptitudinile primite de la 
Dumnezeu, ca să învățăm adevărul. Fiecare să aștepte de la Dumnezeu 
iluminarea divină. Toți trebuie să-și dezvolte în mod individual un caracter 
care va rezista încercării în ziua lui Dumnezeu. Să nu ne cantonăm în pro-
priile idei, crezând că nimeni nu are voie să se opună părerilor noastre.” 
— Mărturii pentru predicatori, p. 109. 

Rolul consfătuirii 
„Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, 
dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.” (Proverbe 15:22). 

„În biserică au existat întotdeauna oameni caracterizați de o tendință 
continuă spre un spirit de independență. Ei par a fi incapabili să înțelea-
gă faptul că acest spirit îi poate pune în pericolul încrederii în sine și în 
propria judecată, în locul atitudinii de respect și înaltă apreciere a sfatu-
lui și a judecății fraților lor, îndeosebi a acelora care au fost chemați de 
Dumnezeu în conducerea poporului Său. Dumnezeu și-a învestit biserica 
cu autoritate și putere specială, pe care nimeni nu este îndreptățit să 
le ignore sau să le disprețuiască, pentru că cel care procedează astfel 
disprețuiește însăși vocea lui Dumnezeu.” — Istoria faptelor apostolilor, pp.  
163, 164. 
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13 aprilie
 Smeriți și în pace

„Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinţi și preaiubiţi, 
îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, 

cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.” (Coloseni 3:12). 

„Sufletul își găsește pacea numai atunci când cultivă umilința și se lasă 
cuprins de simțământul nevredniciei. Acolo unde guvernează egoismul, 

pacea lui Hristos nu se va găsi niciodată. Sufletul egocentric și mândru nu 
poate crește în har. Isus a împărtășit acea condiție umană, pe care omul 

trebuie să o îndeplinească pentru ca pacea divină să se poată instaura în 
inima sa. Aceia care I s-au dedicat lui Isus, dorind să devină ucenici ai Săi, 
trebuie să se lepede de ei înșiși în fiecare zi, să-și ia crucea și să calce pe 

urmele Sale. Ei trebuie să meargă întocmai pe calea pe care îi conduce 
exemplul pașilor Lui.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 45.

Asigurare pentru cei umili
„Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, 
Tu nu dispreţuiești o inimă zdrobită și mâhnită.” (Psalmii 51:17). 

„Aceia care sunt bogați și cinstiți în ochii lor nu cer în credință și nici 
nu primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Ei au impresia să sunt plini și, 

de aceea, pleacă goi. Aceia care își dau seama că nu se pot mântui cu 
nici un chip prin ei înșiși, sau că nu sunt în stare să facă niciun lucru bun 

prin ei înșiși, sunt cei ce prețuiesc ajutorul pe care poate să-l dea Hristos. 
Ei sunt cei săraci în duh, pe care Hristos îi numește fericiți... Toți aceia 
care au un simțământ al marii lor sărăcii sufletești, care simt că nu au 

nimic bun în ei înșiși, pot afla neprihănire și tărie, privind la Isus.”  
— Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p.3.  
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14 aprilie
Sobrietate excesivă
„Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul și veseliţi-vă! Scoateţi strigăte de 
bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!” (Psalmii 32:11)

„Există persoane cu o imaginație bolnavă, pentru care religia este 
asemenea unui tiran care îi conduce cu o mână de fier. Acești oameni 
se plâng fără încetare de starea lor decăzută și suferă datorită unor rele 
presupuse. În inimile lor nu există iubire; fețele lor sunt mereu încruntate. 
Râsul inocent al tinerilor sau al altora este privit cu reținere. Ei consideră 
că orice formă de recreație sau amuzament este păcat și cred că min-
tea trebuie să fie tensionată, manifestând o atitudine caracterizată de o 
permanentă severitate și apatie. Aceasta este o extremă... Adevăratele 
principii ale creștinismului deschid tuturor oamenilor accesul la o sursă a 
fericirii, a cărei înălțime și adâncime, lungime și lățime sunt incomensura-
bile.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 48. 

Bucuroși și raționali
„Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, 
umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că, pentru 
toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.” (Eclesiastul 11:9). 

„Alții cred că, pentru a fi sănătoși, mintea trebuie să le fie preocupată 
în mod continuu de inventarea unor mijloace noi de divertisment. Ei se 
obișnuiesc să depindă de un simțământ de bună dispoziție, în absen-
ța căruia sunt plini de îngrijorare. Asemenea oameni nu sunt creștini 
veritabili. Ei alunecă într-o altă extremă. Noi nu trebuie să provocăm o 
atmosferă de entuziasm care stimulează zelul pentru un timp, dar care 
se va stinge foarte curând și va lăsa în urmă un simțământ de depresie 
și descurajare. Avem nevoie de Pâinea Vieții, care se coboară din cer și 
aduce putere sufletului.” — Idem. 
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 15 aprilie
Conduită echilibrată

„Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea 
în orice vreme!” (Psalmii 106:3). 

„Progresul lucrării de reformă depinde de o înțelegere clară și o 
acceptare fără echivoc a adevărului fundamental. Dacă, pe de o parte, 

suntem amenințați de pericolul unei filozofii înguste și al unui ortodoxism 
dur și rece, pe de altă parte, există marele pericol al unui liberalism 

superficial. Legea lui Dumnezeu este temelia oricărei reforme durabile. 
Necesitatea respectării acestei Legi trebuie să fie prezentată cu claritate 

și precizie. Principiile ei trebuie să fie păstrate în atenția poporului. Ele 
sunt la fel de stabile în timp și neschimbătoare în caracter 

ca Dumnezeu Însuși.” — Idem, p. 49.

Echilibru între teorie și practică
„Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara.” (Psalmii 104:23). 

„Pentru ca bărbații și femeile să poată avea o minte bine echilibrată, 
este necesară utilizarea și dezvoltarea tuturor capacităților ei. Lumea 

este plină de oameni a căror formare este unilaterală, datorită faptului 
că o anumită categorie de aptitudini au fost cultivate, în timp ce altele au 

degenerat prin nefolosire. Educația celor mai mulți tineri reprezintă un 
eșec. Ei studiază excesiv, dar neglijează aspectele care aparțin domeniu-

lui practic al vieții... Pentru a se asigura o dezvoltare echilibrată a minții, în 
școli, studiul trebuie să fie asociat cu o activitate practică utilă.” — Mărturii 

pentru comunitate, vol. 3, pp. 152, 153. 
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16 aprilie
Aptitudinile se dezvoltă prin exercitare
„Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; 
deschide ochii și te vei sătura de pâine!” (Proverbe 20:13). 

„Este nevoie de tineri care să fie oameni ai înțelepciunii, oameni care 
prețuiesc capacitățile intelectuale dăruite de Dumnezeu și le cultivă cu 
cea mai mare atenție. Aptitudinile se dezvoltă prin exercitare și, dacă nu 
este neglijată cultivarea inimii, se va forma un caracter bine echilibrat. 
Mijloacele de dezvoltare se află la îndemâna tuturor. Prin urmare, atunci 
când Domnul va veni să culeagă rodul, nimeni nu trebuie să-L dezamă-
gească, prezentându-I doar frunze. O țintă bine determinată și sfințită prin 
harul lui Hristos va face minuni.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 51. 

Caracter armonios
„Cine este omul care se teme de Domnul? 
Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă.” (Psalmii 25:12). 

„Cel care se teme de Domnul și Îl iubește cu adevărat va pune în slujba 
Lui trupul, mintea, inima, sufletul și toată puterea sa, dăruindu-se întru 
totul atingerii unui singur obiectiv, și anume acela de a îndeplini voința Lui. 
Acesta a fost exemplul lui Enoh. El a umblat cu Dumnezeu. Cei care sunt 
hotărâți să facă din voia lui Dumnezeu propriul lor deziderat trebuie să-I slu-
jească și să-I fie plăcuți Lui în toate lucrurile. Procedând astfel, ei vor avea 
un caracter armonios, consecvent, plăcut și veritabil.” — Idem, p. 51.
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17 aprilie
Meniți să ajungem desăvârșiți

„Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le: ‘Fiţi sfinţi, 
căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru.” (Leviticul 19:2). 

„Adevărata educație se adresează întregii ființe. Ea coordonează uti-
lizarea corectă a tuturor capacităților și ne face în stare să folosim în mo-

dul cel mai eficient aptitudinile minții, ale trupului și ale inimii. Însușirile 
minții constituie puterile superioare care au rolul de a guverna împărăția 

trupului. Conștiința și interesele spirituale trebuie să controleze apetitul și 
pasiunile firești. Hristos Se află la cârma umanității, iar obiectivul slujirii 

Sale este acela de a ne conduce pe cărările înalte și sfinte ale neprihănirii. 
Prin minunatele lucrări ale harului Său, noi suntem meniți să ajungem 

desăvârșiți în El.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 51.

În orice domeniu
„Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, 

cu orice vorbire și cu orice cunoștinţă.” (1 Corinteni 1:5). 

„Aceia care se află în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se străduiască 
să devină oameni dezvoltați în diverse domenii; aceasta presupune a avea 

o gândire vastă și obiectivă; a nu fi oameni ai unei singure idei, cantonați 
într-o manieră unică de lucru, limitați de rutină și incapabili de a observa și 

de a înțelege faptul că în mărturisirea adevărului este necesară o diversi-
ficare a cuvintelor și a modului de a acționa, în raport cu genul de oameni 
și circumstanțele pe care le au de întâmpinat. Fiecare lucrător trebuie să 

depună un efort permanent, pentru a dobândi o gândire bine echilibrată și 
pentru a elimina elementele discordante ale caracterului. Acesta trebuie să 
fie obiectul studiului nostru continuu, dacă dorim să desfășurăm o activita-

te folositoare și plină de succes.” — Evanghelizare, p. 106. 
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Educație echilibrată
„Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari 
și vor face mari isprăvi.” (Daniel 11:32). 

„Fiecare elev trebuie să fie pe deplin conștientizat de faptul că educa-
ția sa constituie un eșec, dacă prin aceasta intelectul lui nu este antrenat 
să sesizeze și să înțeleagă adevărurile profunde ale revelației divine și 
dacă inima sa ajunge incapabilă să accepte învățăturile Evangheliei. Ele-
vul care este preocupat de idei lipsite de valoare și permite ca atenția și 
timpul să-i fie absorbite de lucruri obișnuite și banale, în locul principiilor 
vaste ale Cuvântului lui Dumnezeu, va constata, în cele din urmă, o lipsă 
de dezvoltare și o insuficiență a intelectului. El și-a pierdut puterea de a 
crește. Mintea trebuie să fie în așa fel formată, încât să dobândească abi-
litatea de a înțelege în mod cuprinzător adevărurile importante ale vieții 
veșnice.” — The Review and Herald, 11 noiembrie, 1909. 

Adevărata știință a educației
„Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, Cuvântul Domnului este încercat: 
El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El.” (Psalmii 18:30). 

„Cuvântul lui Dumnezeu prezintă o unitate în diversitate, asemenea 
ramurilor Adevăratei Vițe. În paginile lui există o unitate perfectă, suprao-
menească și tainică. El conține înțelepciunea divină care reprezintă teme-
lia adevăratei educații; dar această Carte a fost tratată cu indiferență. 

Acum, mai mult ca oricând înainte, avem nevoie să înțelegem ade-
vărata știință a educației. Dacă vom da greș în acest domeniu, nu vom 
avea niciodată un loc în Împărăția lui Dumnezeu. „Și viața veșnică este 
aceasta, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus 
Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3). Dacă acesta este echivalentul 
cerului, oare educația noastră nu va fi astfel coordonată, încât să atingă 
aceleași obiective?” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 53.
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19 aprilie
Diversitate de daruri

„Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat...”  
(Romani 12:6 p.p.). 

„Nimic nu este mai frumos în întregul sistem de guvernare al lui 
Dumnezeu decât planul Său de a le oferi oamenilor, bărbați și femei, o di-
versitate de daruri. Biserica este grădina Sa, împodobită cu o varietate de 
copaci, plante și flori. El nu Se așteaptă ca isopul să atingă dimensiunile 

cedrilor și nici ca măslinul să ajungă la înălțimile palmierilor. Deși mulți nu 
au avut parte de o educație religioasă și de o pregătire intelectuală înaltă, 

totuși, Dumnezeu are o lucrare și pentru cei din această categorie, dacă 
ei se vor angaja în activitate cu umilință și încredere în El.” 

 — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 54. 

Diferiți, precum florile
„Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, 

care dă fiecăruia în parte cum voiește.” (1 Corinteni 12:11). 

„Noi putem învăța o lecție importantă din infinita varietate a plantelor. 
Nu toate florile au aceeași formă și aceeași culoare. Unele au calități vin-
decătoare. Altele sunt întotdeauna plăcut parfumate. Există unii așa-ziși 

creștini care cred că datoria lor este aceea de a-i determina pe toți ceilalți 
să fie asemenea lor. Acesta este un plan omenesc, dar nu este planul lui 
Dumnezeu. În Biserica lui Dumnezeu există loc pentru caractere diferite, 

precum sunt florile într-o grădină. Iar în grădina Sa spirituală, se află o 
mare varietate de flori. — Idem. 
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20 aprilie
Conduși mai aproape de Cer
„El S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din 
acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl.” (Galateni 1:4). 

„Dumnezeu îi mustră pe oameni deoarece îi iubește. El dorește ca ei 
să fie puternici în puterea Lui, să aibă o minte bine echilibrată și caractere 
armonioase, astfel încât să reprezinte modele pentru copiii lui Dumnezeu, 
conducându-i, prin învățătură și exemplu, tot mai aproape de cer. Atunci, 
ei vor zidi un templu sfânt pentru Dumnezeu.” — Solii alese, vol. 1, p. 48. 

Isus — exemplul nostru
„...Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, 
care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi 
de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.” (Fapte 10:38). 

„Toți ochii trebuie să se îndrepte spre Răscumpărătorul nostru, toate 
caracterele trebuie să devină asemenea caracterului Său. El este Modelul pe 
care trebuie să-l copiem, dacă vrem să avem o minte echilibrată și caractere 
armonioase. Viața Lui a fost ca grădina Domnului în care crește orice copac 
care este plăcut la privit și bun la mâncat. În timp ce cuprinde în sufletul Său 
toate trăsăturile plăcute de caracter, sensibilitatea Lui, amabilitatea și iubirea 
Lui L-au adus într-o apropiată simpatie cu neamul omenesc... El n-a privit la 
dezamăgirile și nenorocirile neamului omenesc ca fiind numai niște fleacuri, 
ci inima Sa a fost totdeauna sensibilă la suferințele acelora pe care a venit 
să-i salveze.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 42. 
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21 aprilie
Echilibru în muncă / recreație

„De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ţii cărările celor 
neprihăniţi!” (Proverbe 2:20)

„Timpul petrecut în mișcare fizică nu este pierdut... . Exercițiul fizic 
echilibrat, care are influență asupra tuturor organelor și capacităților 

corpului nostru, este esențial în vederea realizării unei lucrări bune. Când 
creierul este mereu încordat, în timp ce celelalte organe ale mașinăriei 

vii sunt inactive, se produce o pierdere de putere fizică și mintală. Fizicul 
este jefuit de tonusul sănătos, mintea își pierde prospețimea și vigoarea, 

iar urmarea este o iritabilitate bolnavă. Trebuie să fim atenți în privința 
orelor de somn și de lucru, ce trebuie să fie regulate. Trebuie să ne luăm 

perioade de odihnă, perioade de recreare și perioade pentru meditație... . 
Principiile cumpătării sunt mult mai vaste decât își închipuie unii...”  

— Căminul adventist, p. 494. 

Cunoaște și respectă!
„Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta și s-o ţin din toată inima mea!” 

(Psalmii 119:34). 

„De vreme ce mintea și sufletul se exprimă prin intermediul trupului, 
atât vigoarea mintală, cât și cea spirituală depind într-o mare măsură de ac-
tivitate și tăria fizică; tot ceea ce promovează sănătatea fizică, promovează 

dezvoltarea unei minți puternice și a unui caracter bine echilibrat. În lipsa 
sănătății, nimeni nu poate înțelege tot atât de clar și nici nu-și poate împlini 
tot atât de bine îndatoririle pe care le are față de sine, față de semenii lui și 
față de Creatorul său. Ca urmare, sănătatea ar trebui păzită cu tot atât de 
multă credincioșie ca și caracterul. La temelia întregului efort educațional 

ar trebui să se afle cunoașterea fiziologiei și a igienei.” — Educația, p. 195. 
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22 aprilie
Binecuvântarea muncii
„Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, 
dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte.” (Proverbe 12:11)

„Pierderea sau dezvoltarea puterilor noastre fizice depinde de modul 
în care ne tratăm organismul. Dacă dedicăm o mare parte din timp 
muncii intelectuale, creativitatea și imaginația își pierd puterea și prospe-
țimea, iar organele fizice își pierd tonusul. Printr-o solicitare neîntreruptă, 
creierul ajunge într-o stare de excitație dăunătoare, iar sistemul muscular 
slăbește datorită lipsei de exercițiu. Aceasta se manifestă prin pierderea 
vigorii intelectuale și diminuarea eficienței, care, în timp, vor exercita o 
influență directă asupra creierului. Pentru păstrarea sănătății întregului 
organism, pe cât posibil, trebuie să menținem un echilibru între munca 
intelectuală și cea fizică.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 509. 

Eforturi combinate
„Purtaţi-vă sarcinile unii altora și veţi împlini astfel legea lui Hristos.” (Galateni 6:2). 

„În educarea tinerilor în cămin, principiul cooperării este de neprețuit. 
Din primii lor ani, copiii ar trebui călăuziți în așa fel, încât să simtă că fac 
parte și ei din echipa familiei. Chiar și copilașii ar trebui să fie pregătiți 
să participe la muncile de zi cu zi și să simtă că este nevoie de ajutorul 
lor, și că acesta este apreciat. Copiii mai mari ar trebui să fie asistenții 
părinților, fiind prezenți la planurile lor și preluând de la ei responsabilități 
și poveri. Tații și mamele să-și facă timp să-și învețe copiii, să le arate 
că pun preț pe ajutorul primit de la ei, își doresc încrederea și se bucură 
de tovărășia lor, iar reacția copiilor nu se va lăsa așteptată. Nu numai că 
povara părinților va fi ușurată și copiii vor primi o instruire practică de o 
valoare inestimabilă, dar va exista o întărire a legăturilor din cămin și o 
adâncire a însăși temeliei caracterului.” — Educația, p. 285.



121

23 aprilie
Mereu mulțumitori

„Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, 
să ne arătăm mulţumitori...” (Evrei 12:28 p.p.).

„În loc de a hrăni supărările și necazurile, datoria fiecăruia este aceea 
de a cultiva mulțumirea sufletească. Mulți nu numai că se consideră neno-
rociți, dar, printr-o imaginație morbidă, aceștia devin realmente nenorociți, 
sacrificându-și sănătatea și fericirea. Există anumite circumstanțe în care 

nu toate lucrurile sunt agreabile, iar pe fețele lor se poate citi o nemulțumire 
continuă, mai evidentă decât ar putea fi exprimată în cuvinte. Aceste emoții 

depresive constituie un factor dăunător din punct de vedere al sănătății, 
deoarece afectează nutriția, prin încetinirea procesului de digestie. Deși 

supărarea și teama nu pot rezolva nici măcar o singură problemă, ele pot 
provoca o mulțime de pagube; dar speranța și mulțumirea care luminează 

calea tuturor celor din jur „sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate 
pentru tot trupul lor”.” — The Signs of the Times, 12 februarie, 1885.

Buna dispoziție în familie
„Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte 

de bucurie în așternutul lor!” (Psalmii 149:5)

„Un cămin în care iubirea domnește și în care dragostea se reflectă în 
expresia feței, în cuvinte și fapte, este un loc în care îngerii locuiesc cu plă-

cere. Părinți, permiteți ca razele strălucitoare ale iubirii, mulțumirii, satisfacți-
ei și fericirii să pătrundă în inimile voastre și îngăduiți ca influențele plăcute 

ale acestora să invadeze căminele voastre. Manifestați un spirit răbdător 
și amabil și încurajați-i pe copii să se comporte la fel, cultivând toate acele 

daruri care vor aduce lumină în viața familiei. O asemenea atmosferă va 
însemna pentru copii ceea ce înseamnă aerul și soarele pentru lumea plan-

telor, favorizând și dezvoltând sănătatea și vigoarea minții și a trupului.”
— Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, p. 115.  
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24 aprilie
Plini de mulțumire
„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta 
mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește 
și trupul mi se odihnește în liniște.” (Psalmii 16:8, 9). 

„Viitorul nostru depinde în întregime de dispoziția inimii noastre de 
a-L primi în mod personal pe Isus, Prințul păcii. Mintea poate găsi liniște și 
odihnă numai în și prin consacrarea ființei noastre față de Hristos, în care 
se află plinătatea puterii. Datorită nădejdii mari și minunate descoperite 
celui care cunoaște Marele Dar, inima se va bucura în Dumnezeu, Mântuito-
rul nostru, și va primi acea pace, acea mângâiere și acea speranță, pe care 
numai El le poate oferi sufletului. În acest fel, veți fi atât de plini de mulțumi-
re, încât Îi veți aduce slavă lui Dumnezeu pentru marea iubire și pentru harul 
ce v-au fost dăruite.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 68.

Mai presus de temeri
„Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! 
El este ajutorul și scutul lor.” (Psalmii 115:11). 

„Priviți spre Isus Hristos, Ajutorul vostru! Spuneți-I bun venit și bucu-
rați-vă de prezența Sa iubitoare. Mintea voastră poate fi înnoită în fiecare 
zi. A accepta pacea și odihna, a vă înălța mai presus de temeri și a-L lău-
da pe Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le primiți, reprezintă un 
privilegiu care vă aparține. Nu ridicați bariere constituite din lucruri lipsite 
de valoare, care Îl țin pe Isus departe de sufletul vostru. Schimbați-vă ati-
tudinea; încetați să vă lamentați; exprimați-vă mulțumirea pentru marea 
iubire a lui Hristos, care a fost și este arătată față de voi.” — Idem. 
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25 aprilie
Un cuget curat

„...și să păstrezi credinţa și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut 
și au căzut din credinţă.” (1 Timotei 1:19)

„Progresul nostru din punct de vedere al purității morale depinde de 
un mod corect de a gândi și de a acționa... Gândurile rele distrug sufletul. 

Puterea transformatoare schimbă inima, înnobilând și purificând gândirea. 
Harul nu se poate manifesta în viețile noastre, dacă nu exercităm un efort 
susținut de a ne îndrepta gândurile în mod permanent asupra lui Hristos. 

Mintea trebuie să se angajeze într-un război spiritual. Fiecare gând trebuie 
să fie menținut într-o atitudine de supunere și ascultare față de Domnul 

Hristos. Toate aspectele comportamentale trebuie să fie supuse călăuzirii 
din partea lui Dumnezeu... Ca mijloc de apărare împotriva răului, preocupa-

rea minții cu lucruri bune este de o mai mare valoare decât nenumăratele 
interdicții disciplinare sau legale.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 69. 

O motivație stimulatoare
„Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.”  

(Matei 6:21). 

„Dacă am îngădui ca mintea noastră să fie preocupată mai mult de 
Domnul Hristos și de lumea cerească, am descoperi un temei puternic 

și o motivație stimulatoare pentru a ne angaja în bătăliile Domnului. 
Contemplarea slavei acelei lumi mai bune, care va deveni curând propriul 
nostru cămin, va face ca influența mândriei și a iubirii de lume să-și piar-

dă puterea. Atunci când sunt așezate alături de farmecul lui Hristos, toate 
atracțiile pământești par să aibă doar o mică valoare.” 

— The Review and Herald, 15 noiembrie, 1887.
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26 aprilie
Pentru o minte sănătoasă
„Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ţi-le la gât, 
scrie-le pe tăbliţa inimii tale! Şi, astfel, vei căpăta trecere și minte sănătoasă 
înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.” (Proverbe 3:3, 4). 

„Îngăduința de sine în satisfacerea apetitului, fără a lua în considerare 
efectul acesteia, a constituit un domeniu în care ispitele lui Satan s-au 
bucurat întotdeauna de succes. El știe bine că este imposibil ca omul 
să-și îndeplinească responsabilitățile morale față de Dumnezeu și față de 
semeni, în timp ce își distruge capacitățile care i-au fost dăruite de Cer. 
Creierul este centrul de comandă al trupului. Dacă facultățile perceptive 
ale ființei umane devin insensibile și confuze, datorită necumpătării de 
orice natură, omul nu va fi capabil să discearnă și să înțeleagă valorile 
eterne.” — Solii pentru tineret, p. 236.

Menținerea integrității naturii morale
„Adu-le aminte să fie ... cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii.” 
(Tit 3:1, 2). 

„Necumpătarea, indiferent de natura ei, reprezintă o încălcare flagran-
tă a legilor existenței... Satan învăluie păcatul într-o aureolă luminoasă, 
făcându-l să fie atrăgător. El este deosebit de satisfăcut atunci când 
reușește să încătușeze lumea creștină în lanțurile obiceiurilor zilnice și să 
o înrobească sub tirania obișnuinței, determinându-i pe creștini să se lase 
conduși de apetit, asemenea păgânilor.

Toți oamenii trebuie să fie conștienți de necesitatea de a-și menți-
ne integritatea naturii morale, prin intermediul unei vegheri neîncetate. 
Asemenea unor santinele credincioase, ei trebuie să-și păzească citadela 
sufletului, fără să considere că și-ar putea permite vreodată să reducă 
vigilența, chiar pentru o singură clipă.” — Sfaturi pentru sănătate, p. 411.
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27 aprilie
Conștiinciozitate educată 

„Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, 
faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!” (Isaia 1:17). 

„Prin intermediul unei practici zilnice și consecvente, mintea trebuie 
să-și însușească obiceiul de a așeza conștiinciozitatea și simțământul 

responsabilității față de cerințele binelui și față de îndatoririle morale, 
mai presus de înclinație și plăcere. Mintea educată în felul acesta nu va 

oscila între bine și rău, asemenea unei trestii bătute de vânt; ci, îndată ce 
va fi confruntată cu diferite probleme, ea va discerne încă de la început 
principiile implicate și va alege soluția corectă, în mod instinctiv, fără a 
se angaja în dezbateri lungi ale situației. Deoarece s-a format în spiritul 
conștiinciozității și al adevărului, o asemenea minte va rămâne loială.”  

— Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 22. 

Sperând în ajutorul divin
„Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul Se gândește la mine. 

Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule!” (Psalmii 40:17)

„Deși a fost făcut după chipul și asemănarea Creatorului, omul își 
poate deforma mintea până acolo, încât păcatul, care inițial îi păruse res-

pingător, ajunge să fie o plăcere. Când încetează să vegheze și să se roage, 
citadela inimii lui rămâne lipsită de apărare, iar omul se lasă atras pe calea 

imoralității și a nelegiuirii. Mintea se află într-o stare de degradare și este 
imposibil de recuperat, atâta vreme cât este în așa fel formată, încât să-și 
înrobească puterile morale și intelectuale, așezându-le în slujba celor mai 

josnice pasiuni. Împotriva înclinațiilor firești ale minții, este necesară o lup-
tă necontenită; iar noi avem nevoie să fim ajutați de influența purificatoare 
a harului lui Dumnezeu, care va înnobila preocupările minții și o va obișnui 

să mediteze asupra lucrurilor sfinte și curate.” — Idem, vol. 2, p. 479.  
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28 aprilie
Respingând ispita
„De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necură-
ţia, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli.” (Coloseni 3:5). 

„Prin practici tradiționale, prin modă și printr-o atitudine de indiferență 
față de sănătatea fizică, mintală și morală, Satan se străduiește în mod 
constant să distragă atenția mulțimilor de la lumina mântuitoare. Mare-
le vrăjmaș este conștient că, dacă este condus de apetit și de pasiune, 
omul își va sacrifica sănătatea trupului și puterea intelectului pe altarul 
satisfacerii de sine și va ajunge rapid la ruină. De asemenea, el știe foarte 
bine că, dacă ființa umană este condusă de un intelect iluminat și dacă 
tendințele ei instinctuale sunt subordonate puterilor morale, posibilitatea 
lui de a învinge prin ispite va fi foarte mică.”  
— The Review and Herald, 8 septembrie, 1874.

Vieți conduse de minte
„Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor 
și lăudăroșia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2:16). 

„Este necesar ca fiecare să înțeleagă relația care există între simpli-
tatea stilului de viață și noblețea modului de gândire. Viețile noastre pot 
fi conduse de minte sau pot fi guvernate de trup, iar aceasta depinde de 
decizia pe care o ia fiecare, în mod personal. Fiecare tânăr trebuie să ia o 
hotărâre privitoare la maniera în care îi va fi modelată existența; și nu trebu-
ie să fie cruțat niciun efort pentru a-l face capabil să înțeleagă identitatea 
forțelor cu care se confruntă și natura influențelor care sunt implicate în 
formarea caracterului și în determinarea destinului său.” — Educația, p. 202.
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29 aprilie
Când îngerii vin aproape

„Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, 
atunci lumina ta va răsări peste întunecime 

și întunericul tău va fi ca ziua-n amiaza mare!” (Isaia 58:10)

„Faptele bune constituie rodul pe care Domnul Hristos îl așteaptă din 
partea noastră — cuvintele amabile, actele de bunăvoință, sensibilitatea și 
mila față de cei săraci, nevoiași și suferinzi. Ori de câte ori inimile voastre 

simt împreună cu cei împovărați de descurajare și de durere, ori de câte 
ori mâinile voastre se întind în ajutorul celor nevoiași, ori de câte ori îi 

îmbrăcați pe aceia care sunt goi și ori de câte ori cel străin este binevenit 
în camera voastră de oaspeți și găsește un loc în inimile voastre, îngerii 

coboară foarte aproape de voi, iar glasul aprobării divine străbate cerul.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 84.

Mișcat de neputința noastră
„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, 

ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.”  
(Evrei 4:15) 

„Deoarece a luat asupra Sa natura umană, Mântuitorul înțelege și 
știe cum să-și exprime compasiunea față de suferințele omenirii. Isus 

cunoaște fiecare suflet în mod personal. El înțelege nu numai nevoile și 
încercările specifice ale acelui suflet, ci și împrejurările care îl tulbură și îl 

înspăimântă. Brațele Sale divine sunt deschise pentru a strânge la pieptul 
Său, cu duioșie și milă, pe fiecare copil suferind. Cu cât durerea este mai 

mare, cu atât nevoia de simpatia și mila Sa este mai mare. Isus este 
mișcat de simțământul nostru de neputință, iar dorința Lui este ca noi să 

așezăm la picioarele Sale îngrijorările și temerile noastre și să le lăsăm 
pentru totdeauna acolo.” — Divina vindecare, p. 249.
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30 aprilie
Credință și speranță
„Tu numeri pașii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău! 
Nu sunt ele scrise în cartea Ta?” (Psalmii 56:8)

„Dar cât de puțin din rezultatele celei mai nobile lucrări din lume, poate 
vedea înfăptuitorul ei în această viață! Cât de mulți trudesc în mod altruist 
și neobosit pentru unii îndepărtați și necunoscuți! Părinți și învățători se 
întind pentru ultimul lor somn și se pare că au muncit degeaba toată viața; 
ei nu știu că prin credincioșia lor s-au eliberat râuri de binecuvântare care 
nu vor seca niciodată; numai prin credință îi pot vedea pe copiii educați de 
ei devenind o binecuvântare și o inspirație pentru semenii lor, iar influența 
aceasta răspândindu-se de o mie de ori... În lumea cea nouă se vor vedea 
munca și rezultatele tuturor acestora.”— Educația, p. 305. 

Dezvăluiri impresionante
„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora.” (Isaia 53:11 u,p. )

„Există în ceruri un raport pentru fiecare dar oferit de Dumnezeu — 
pentru orice dar care i-a împins pe oameni la eforturi altruiste. Urmărirea 
acestora în amploarea liniilor lor complicate, contemplarea acelora care 
au fost înălțați și înnobilați prin eforturile noastre, cercetarea, în istoria 
lor, a efectelor lucrării principiilor corecte — acesta va fi unul din studiile 
și răsplățile școlii cerești. Acolo vom cunoaște deplin, așa cum și noi am 
fost cunoscuți pe deplin. Acolo, iubirile și simpatiile pe care Dumnezeu ni 
le-a sădit în suflet își vor găsi cea mai adevărată și mai dulce manifesta-
re. Comuniunea curată cu ființe sfinte, viața socială armonioasă cu îngerii 
binecuvântați și cu cei credincioși din toate veacurile, părtășia sacră ce 
unește „orice familie, în ceruri și pe pământ” — toate acestea se numără 
printre experiențele vieții de apoi.”  — Educația, p. 306.



Mai

Perseverență

„Eforturile noastre, perseverența și tăgăduirea noastră de sine 
trebuie să fie direct proporționale cu valoarea infinită a obiectului 

pe care dorim să-l dobândim. Numai biruind așa cum a biruit Hristos 
vom câștiga cununa vieții.”
— Divina vindecare, p. 455.
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1 mai
Perseverență în studiu
„Fiule, nu uita învăţăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele!” 
(Proverbe 3:1). 

„ Ceea ce conduce la câștigarea victoriei este un studiu serios, o 
străduință fermă și un efort perseverent. Nu risipiți nicio clipă și nicio oră. 
Rezultatul muncii, al unei munci sârguincioase și conștiincioase, va fi  
observat și apreciat. Aceia care doresc să aibă o minte mai puternică o 
pot dobândi printr-o lucrare perseverentă. Mintea nu își dezvoltă capaci-
tatea și eficiența decât prin utilizare. Iar gândirea devine mai perspicace 
doar dacă este tenace. Cel care își va utiliza puterile intelectuale și fizice 
în modul cel mai asiduu va atinge cele mai mari rezultate. Orice capacita-
te a ființei umane se dezvoltă prin acțiune. — The Review and Herald,  
10 martie, 1903.

Dar de sus și perseverență
„Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind 
toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da 
întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ... Vei fi binecuvântat în 
cetate și vei fi binecuvântat la câmp... Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei 
fi binecuvântat la plecarea ta.” (Deuteronom 28:1, 3, 6). 

„Indiferent de domeniul de activitate în care se manifestă, adevăratul 
succes nu este rezultatul norocului, al întâmplării sau al destinului. El este 
rodul lucrării providenței lui Dumnezeu și răsplata credinței, a responsabi-
lității, a virtuții și a perseverenței. Însușirile nobile ale minții și o atitudine 
morală înaltă nu sunt produsul întâmplării. Dumnezeu este Acela care 
creează ocaziile; dar succesul depinde de folosirea lor.” 

— Profeți și regi, p. 486.
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2 mai
Căutând mărgăritarele adevărului

„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută  
mărgăritare frumoase. Şi, când găsește un mărgăritar de mare preţ, se 

duce de vinde tot ce are și-l cumpără.” (Matei 13:45, 46). 

„Indiferent de studiul pe care îl întreprindeți, vă veți confrunta cu 
dificultăți, dar să nu renunțați niciodată la cercetare datorită descurajării. 

Căutați, studiați și rugați-vă; înfruntați orice dificultate cu tenacitate și 
energie; exercitați puterea voinței și harul răbdării și apoi cercetați din ce 

în ce mai perseverent, până când mărgăritarele adevărului se vor dezvălui 
înaintea ochilor voștri în toată claritatea și frumusețea lor, cu atât mai 

prețioase, cu cât greutățile înfruntate pentru descoperirea lor au fost mai 
mari.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 100.

Noi comori
„Este aur și sunt multe mărgăritare;  

dar buzele înţelepte sunt un lucru scump.” (Proverbe 20:15)

„După ce ați ajuns la o înțelegere clară a unui aspect al adevărului, 
încetați să vă concentrați energiile asupra lui și să fiți preocupați în ex-

clusivitate de el, aducându-l mereu în atenție, în defavoarea celorlalte; ci 
alegeți-vă un subiect nou și examinați-l cu aceeași asiduitate. Taină după 

taină se va dezvălui înțelegerii voastre. Procedând astfel, veți câștiga o 
dublă victorie. Nu numai că ați acumulat o cunoștință folositoare, dar, 

prin eforturile intelectuale depuse, ați realizat încă un pas pe calea dez-
voltării puterilor minții. Fiecare descoperire care a contribuit la dezlegarea 

unei taine poate constitui punctul de plecare pentru cercetarea unor noi 
comori ale adevărului, rămase încă neexplorate.” 

— Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 414.
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3 mai
Proporțional cu perseverența
„Şi dorim ca fiecare dintre voi să arate aceeași sârguinţă  
spre deplina asigurare a speranţei, până la sfârșit.” (Evrei 6:11 BTF)

„Una dintre legile minții este aceea că intelectul își micșorează sau își 
mărește capacitatea, în raport direct proporțional cu calitatea preocupă-
rilor cu care este familiarizat. Dacă nu sunt angajate în mod perseverent 
și energic în acțiunea de cercetare a adevărului, puterile minții își vor 
diminua, în modul cel mai sigur, capacitatea de a înțelege semnificațiile 
profunde ale Cuvântului lui Dumnezeu. Dar, dacă este solicitată în dezvă-
luirea și identificarea legăturilor dintre subiectele Bibliei, prin compararea 
Scripturii cu Scriptura și a lucrurilor spirituale cu lucrurile spirituale, min-
tea își va lărgi orizontul și se va dezvolta.” — Solii pentru tineret, p. 262.  

Evitați superficialitatea
„Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul  
și mai degrabă știinţa decât aurul scump.” (Proverbe 8:10).

„Pătrundeți în adâncimile adevărului, nu rămâneți la suprafața lui; cele 
mai valoroase comori ale gândirii așteaptă să fie descoperite de către 
cercetătorul talentat și perseverent. ...

Pe cărările obișnuite ale vieții, mulți sunt asemenea unui truditor lipsit 
de avânt, învârtindu-se în cercul strâmt al îndatoririlor lui zilnice, în timp 
ce nu-și dă seama de puterile sale latente care, dacă ar fi trezite la viață și 
angajate în acțiune, l-ar așeza printre marii conducători ai lumii.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 101. 
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4 mai
Superficialitate sau râvnă

„Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te!” (Apocalipsa 3:19 u.p.).

„Mulți dintre tinerii noștri sunt pândiți de pericolul superficialității, 
pentru că renunță să se dezvolte și să ajungă la statura deplină de bărbați 
și femei desăvârșiți în Hristos Isus. Ei cred că dețin o înțelegere suficientă 

a unor subiecte; și, dacă nu își găsesc plăcerea în studiu, nu se vor stră-
dui să pătrundă în adâncimile adevărului, pentru a descoperi toate como-
rile pe care și le-ar putea însuși. ... O disciplină de sine fermă va contribui 

la înfăptuirea cauzei lui Dumnezeu mai mult decât elocvența și decât cele 
mai strălucite talente. ” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 101.

O cerință divină
„Caută să te înfăţișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat,  

ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul 
adevărului.” (2 Timotei 2:15). 

„Dezvoltarea facultăților minții reprezintă o cerință divină. Capacită-
țile noastre trebuie să fie cultivate într-o asemenea măsură, încât să fim 

în stare să expunem adevărurile, pentru slava lui Dumnezeu, dacă va fi 
necesar, chiar și în fața celor mai înalte autorități omenești. Dar, în ace-
eași măsură, avem nevoie de puterea transformatoare a lui Dumnezeu, 
care să modeleze în fiecare zi inimile și caracterele noastre. Toți aceia 

care pretind că sunt copii ai lui Dumnezeu trebuie să exercite disciplina 
de sine; deoarece numai în felul acesta voința și intelectul nostru pot fi 

aduse în ascultare de voința lui Dumnezeu.” — Minte, caracter, personalitate, 
vol. 1, p. 101. 
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5 mai
Ajutorul vine doar de la Dumnezeu
„Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu!.” 
(Psalmii 54:4). 

„Îngerii cerului se află la lucru pentru a apăra mintea omenească, 
iar puterea lor este mai mare decât puterea oștirilor întunericului. Există 
minți care se preocupă de lucrurile sfinte, dar care nu se află într-o legă-
tură strânsă cu Dumnezeu și nu au capacitatea de a discerne influența 
Duhului Sfânt. Dacă harul Său nu le va modela caracterul după chipul și 
asemănarea lui Hristos, Duhul Sfânt le va părăsi inimile, asemenea apei 
care se scurge dintr-un vas fisurat. Singura lor speranță este aceea de a-L 
căuta pe Dumnezeu cu întreaga lor ființă — minte, inimă și suflet — și de a 
se strădui să exceleze în ascultarea de legile Sale.” — Manuscript 11, 1893.

Suficient ajutor
„Temeţi-vă numai de Domnul și slujiţi-I cu credincioșie, din toată inima 
voastră, căci vedeţi ce putere desfășoară El printre voi.” (1 Samuel 12:24).

„Dacă este bine disciplinată, o minte obișnuită va îndeplini o lucrare 
mai nobilă și mai mare decât mintea care a beneficiat de cea mai înaltă 
educație școlară sau care este dotată cu cele mai mari talente, dar căreia 
îi lipsește stăpânirea de sine.” — The Review and Herald, 28 iulie, 1896. 

„Harul Meu îți este de ajuns” (2 Corinteni 12, 9) reprezintă o asigurare 
venită din partea Marelui Învățător. Surprindeți inspirația cuvintelor și 
niciodată, dar niciodată nu vă lăsați copleșiți de îndoială și necredință. Fiți 
energici. În religia curată și nepătată, nu există niciun loc pentru un servi-
ciu făcut pe jumătate... . Acelora care cred în Cuvântul lui Dumnezeu, li se 
cere să nutrească cea mai nobilă și mai sfântă aspirație.” — Sfaturi pentru 
părinți, profesori și elevi, p. 360.
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6 mai
Aspirații înalte

„Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit  
și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:17).

„Ceea ce doresc de la tine este ca aspirațiile tale să fie niște aspirații 
sfinte, pentru ca îngerii lui Dumnezeu să poată inspira în inima ta un zel 

sfânt, care să te călăuzească pe calea unui progres continuu și temeinic 
și să te facă să devii o lumină strălucitoare. Dacă întreaga ta ființă — 

cuget, suflet și trup — este consacrată lucrării lui Dumnezeu, capacitățile 
tale intelectuale se vor dezvolta din punct de vedere al perspicacității și 
al puterii. Nu precupeți niciun efort, pentru ca, în și prin harul lui Hristos, 

să atingi cele mai înalte standarde care se află înaintea ta. Tu poți deveni 
tot atât de desăvârșit în sfera ta de activitate, precum Dumnezeu este 

desăvârșit în sfera Sa.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 103.

Țintind mai sus 
„Pentru cel înţelept, cărarea vieţii duce în sus,  

ca să-l abată de la Locuinţa morţilor, care este jos.” (Proverbe 15:24). 

„Dumnezeu ne-a dăruit capacitatea de a gândi și de a acționa; și 
numai printr-o acțiune însoțită de precauție, căutând înțelepciune de la 

Dumnezeu, veți deveni capabili de a purta poveri grele. Afirmă-ți persona-
litatea dăruită de Dumnezeu. Nu fi niciodată umbra unei alte persoane. Ai 

certitudinea că Dumnezeu va lucra în tine, alături de tine și prin tine...
Ocaziile și avantajele necesare pentru dezvoltarea și întărirea puteri-

lor morale și spirituale se află la îndemâna oricui. Mintea poate fi dez-
voltată și înnobilată și trebuie să fie formată în așa fel, încât să se poată 
îndeletnici cu lucrurile cerești. Dacă însușirile noastre nu vor fi cultivate 

până la limita maximă a potențialului lor, noi nu vom atinge standardul pe 
care îl solicită Dumnezeu.” — Idem, p. 104.
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7 mai
Mai mult, tot mai mult
„Dă înţeleptului, și se va face și mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit,  
și va învăţa și mai mult!” (Proverbe 9:9).

„Dorinţa lui Dumnezeu este ca noi să ne aflăm într-o continuă crește-
re în ce privește sfinţirea, fericirea și valoarea. Toţi oamenii au capacităţi 
pe care ar trebui învăţaţi să le considere ca fiind niște însușiri sfinte.  
Dumnezeu dorește ca tinerii să cultive fiecare putere a fiinţei lor și să 
exercite fiecare însușire cu care au fost înzestraţi. El dorește ca tinerii să 
se bucure de tot ce este folositor și preţios în această viaţă; să fie buni 
și să realizeze binele, agonisindu-și o comoară cerească pentru viaţa 
viitoare” 
— Lucrarea misionară medicală, p. 398. 

Un standard nobil
„Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia Domnului 
este adevărată și dă înţelepciune celui neștiutor.” (Psalmii 19:7). 

„Ocaziile și avantajele necesare pentru dezvoltarea și întărirea puteri-
lor morale și spirituale se află la îndemâna oricui. Mintea poate fi dez-
voltată și înnobilată și trebuie să fie formată în așa fel, încât să se poată 
îndeletnici cu lucrurile cerești. Dacă însușirile noastre nu vor fi cultivate 
până la limita maximă a potenţialului lor, noi nu vom atinge standardul pe 
care îl solicită Dumnezeu...

Hotărâţi-vă în mod categoric să atingeţi un standard nobil și sfânt; 
puneţi-vă ţinte înalte...” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 105. 
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8 mai
Umblând cu Dumnezeu

„Prin poruncile Tale mă fac mai priceput,  
de aceea urăsc orice cale a minciunii.” (Psalmii 119:104).

„Nimeni nu este nevoit să rămână un ignorant, afară de faptul că el 
însuși alege să fie astfel. Cunoștinţa trebuie acumulată în mod constant; 

ea este asemenea unei hrane a minţii... Posibilităţile cunoașterii se află 
la îndemâna tuturor celor care o doresc. Planul lui Dumnezeu este ca 

mintea să devină mai puternică, iar gândirea mai profundă, mai vastă și 
mai precisă. Umblaţi cu Dumnezeu asemenea lui Enoh și, dacă veţi apela 

la Dumnezeu, considerându-L Sfătuitorul vostru personal, dezvoltarea 
voastră va fi sigură.” — Idem.

Un ajutor sigur
„Da, El este Stânca și Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare:  

nicidecum nu mă voi clătina.” (Psalmii 62:6). 

„Înclinaţiile firești pot fi anihilate prin exercitarea voinţei. Dacă se va 
uni cu ajutorul divin, omul va reuși să reziste tentaţiilor ispititorului. Este 
adevărat că ispitele lui Satan se află în armonie cu înclinaţiile firești ale 

fiinţei umane și, prin intermediul acestora, omul este îndemnat la păcat. 
Din acest motiv, singura lui șansă este aceea de a se lăsa condus pe de-
plin de Isus Hristos, iar Isus îl va învăţa cu exactitate ce are de făcut. Din 

înălţimile tronului Său ceresc, Dumnezeu ne invită să primim o cunună 
de slavă nepieritoare și ne îndeamnă să luptăm lupta cea bună a credin-

ţei, ducând până la capăt alergarea noastră, cu răbdare. Încredeţi-vă în 
Dumnezeu în fiecare clipă. El este credincios și vă va călăuzi în înaintarea 

voastră, până la atingerea ţintei finale.” — Idem, p. 105. 
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9 mai
O educație benefică
„Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura,  
dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte.” (Proverbe 19:27). 

„Dumnezeu nu ne binecuvântează cu talente pentru ca noi să le 
degradăm printr-o utilizare greșită. Datoria noastră este de a le dezvolta 
în mod înţelept. Educaţia nu este altceva decât pregătirea ce are scopul 
de a ne face capabili să utilizăm puterile morale, intelectuale și fizice, cu 
care am fost dotaţi, astfel încât să ne îndeplinim îndatoririle zilnice cu cea 
mai mare competenţă.” - Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 498.

„Numai aceia care cooperează cu cerul în planul de mântuire pot 
înţelege natura adevăratei educaţii, în sensul real al cuvântului.” — Minte, 
caracter, personalitate, p. 109. 

Sursa unei cunoașteri binecuvântate
„Cum își va ţine tânărul curată cărarea?  
Îndreptându-se după Cuvântul Tău.” (Psalmii 119:9). 

„Natura experienţei religioase a unei persoane este dezvăluită de 
caracterul cărţilor pe care preferă să le citească atunci când se află în 
momentele sale de relaxare. Pentru a avea un tonus intelectual sănă-
tos, tinerii trebuie să trăiască într-o continuă comuniune cu Dumnezeu, 
prin intermediul Cuvântului Său. Conducându-ne pe calea mântuirii, prin 
Domnul Hristos, Biblia reprezintă călăuza noastră spre o viaţă mai nobilă 
și mai bună. Paginile ei conţin cele mai interesante și cele mai instructive 
relatări istorice și biografice, care ar fi putut fi scrise vreodată. Aceia a căror 
imaginaţie nu a fost pervertită prin citirea literaturii de ficţiune vor constata 
că Biblia reprezintă cea mai interesantă carte.” — Solii pentru tineret, p. 273.
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10 mai
Cunoașterea adevărului

„Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii:  
fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!” (Psalmii 51:6).

„Noi trebuie să ne conștientizăm motivațiile, pentru a ști de ce credem 
ceea ce credem și de ce ne aflăm de partea lui Dumnezeu. Adevărul trebu-

ie să exercite o permanentă supraveghere a inimilor noastre, pentru a ne 
avertiza și pentru a ne mobiliza împotriva oricărui vrăjmaș. Toate resursele 

puterilor întunericului vor fi îndreptate împotriva noastră; iar aceia care 
sunt indiferenți și neglijenți, aceia care și-au legat afecțiunile de comorile 
pământești și care nu s-au dedicat înțelegerii relației dintre Dumnezeu și 

poporul Său vor constitui niște victime sigure. Nicio putere în afara cunoaș-
terii adevărului, așa cum este el în Isus, nu ne va putea face capabili să 

rămânem statornici; dar cel care deține o asemenea cunoaștere va învinge 
o mie, iar doi vor pune pe fugă zece mii.” — The Review and Herald, 29 aprilie, 

1884.

Întăriți prin cuvânt
 „Cuvintele înţelepţilor sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc,  

sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân.” (Eclesiastul 12:11)

„Dumnezeu ne interzice să ne angajăm în conversaţii ușuratice și 
lipsite de sens, în gesticulări sau glume sterile sau în exprimarea unor 

cuvinte fără temei. El ne va cere să dăm socoteală pentru tot ce vorbim. 
Orice cuvânt care nu a adus niciun bine, nici pentru vorbitor și nici pentru 
ascultători, va fi sancţionat la judecata lui Dumnezeu. Prin urmare, să ne 

angajăm în conversaţii care conduc la întărirea și zidirea noastră spiritua-
lă. Aduceţi-vă aminte că voi sunteţi preţioși în ochii lui Dumnezeu.  

Niciunei conversaţii ieftine și absurde și niciunui principiu greșit nu 
trebuie să i se îngăduie să se strecoare în formarea experienţei voastre 

creștine.” — Minte, caracter, personalitate, p. 113. 
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11 mai
Perseverenți în calea de întoarcere
„Scoateţi dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și  
întoarceţi-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel.” (Iosua 24:23).

„Cea mai puternică dovadă a căderii omului dintr-o condiție supe-
rioară este faptul că ne costă atât de mult să ne întoarcem. Calea de 
întoarcere poate fi câștigată numai printr-o luptă aprigă, centimetru cu 
centimetru, ceas de ceas. Într-o clipă, printr-un act grăbit, neatent, ne pu-
tem lăsa în puterea răului; însă, pentru a rupe lanțurile și a dobândi o viață 
mai sfântă, este nevoie de mai mult de o clipă. Scopul poate fi formulat, 
lucrarea începută; însă, împlinirea lui va necesita trudă, timp, perseveren-
ță, răbdare și sacrificiu.” — Divina vindecare, p. 452.  

Biruind asemenea Lui
„V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine.  
În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33).

„Mințile care au fost obișnuite cu o gândire ușuratică trebuie să se 
schimbe... Gândurile trebuie fixate asupra lui Dumnezeu. Trebuie să de-
punem cel mai serios efort pentru a birui tendințele rele ale inimii firești. 
Eforturile noastre, perseverența și tăgăduirea noastră de sine trebuie să 
fie direct proporționale cu valoarea infinită a obiectului pe care dorim să-l 
dobândim. Numai biruind așa cum a biruit Hristos vom câștiga cununa 
vieții.” — Idem, p. 454.  
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12 mai
Curaj și perseverență

„Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru 
poruncile Lui!... El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, 

încrezătoare în Domnul.” (Psalmii 112:1, 7). 

„Viața de creștin este mai mult decât consideră mulți că este. Ea nu 
constă doar în blândețe, răbdare, umilință și bunăvoință. Aceste calități 
sunt esențiale; dar este, de asemenea, nevoie de curaj, forță, energie și 
perseverență. Cărarea pe care o indică Hristos este un drum îngust, al 

tăgăduirii de sine. Pentru a porni pe această cărare și a răzbi prin dificul-
tăți și descurajări, este nevoie de oameni care să fie mai mult decât niște 

făpturi plăpânde.” — Divina vindecare, p. 497.

Calități întărite prin muncă
„Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă  
după lucruri de nimic are belșug de sărăcie.” (Proverbe 28:19). 

„De avantajul muncii fizice au nevoie, de asemenea, oamenii care 
depun o muncă intelectuală. Cineva poate avea o minte strălucită; poate 

prinde foarte repede o idee; cunoștințele și priceperea sa îi pot asigura 
acceptarea în sfera chemării pe care și-a ales-o; cu toate acestea, el poa-

te fi încă departe de pregătirea necesară pentru împlinirea cerințelor ei. 
O educație formată în general prin intermediul cărților duce la o gândire 

superficială. Munca practică încurajează observația foarte atentă și gân-
direa independentă. Dacă este corect aplicată, ea tinde să dezvolte acea 

înțelepciune practică pe care o numim bun simț. Ea dezvoltă abilitatea 
de a planifica și de a executa, întărește curajul și perseverența și reclamă 

exercitarea tactului și îndemânării.” — Educația, p. 220.
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13 mai
Lucrând cu perseverență
„Semănaţi potrivit cu neprihănirea, și veţi secera potrivit cu îndurarea...” 
(Osea 10:12 p.p.). 

„Multe suflete au o dorință nespusă de a primi lumina, siguranța și 
puterea care se află dincolo de lucrurile pe care au fost în stare să le 
înțeleagă. Aceste suflete au nevoie să fie căutate și să se lucreze pentru 
ele cu răbdare și perseverență. Cereți-I Domnului ajutorul în rugăciune 
fierbinte. Prezentați-L pe Isus așa cum îl cunoașteți, ca fiind Mântuitorul 
vostru personal. Dragostea Sa sensibilizatoare, harul Său îmbelșugat 
să se reverse în cuvintele voastre. Dacă nu sunteți întrebați, nu trebuie 
să prezentați punctele de doctrină. Luați Cuvântul lui Dumnezeu și, cu 
o dragoste delicată și plină de duioșie față de aceste suflete, arătați-le 
neprihănirea prețioasă a lui Hristos, la care trebuie să veniți, atât voi, cât 
și ele, pentru a fi mântuiți.” — Evanghelizare, p. 442. 

Lucrând la timp și ne la timp
„Propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp,  
mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea și învăţătura.” (2 Timotei 4:2).

„Ție îți lipsește puterea de viață care vine din cer. În lucrarea noastră 
nu trebuie să lovim fierul numai atunci când este cald, ci să încălzim 
fierul, lovindu-l. Acțiunile întreprinse cu nepăsare și comoditate nu vor 
face nimic pentru noi în lucrarea aceasta. Trebuie să fim prompți, lucrând 
la timp și ne la timp. Acestea sunt vremuri cruciale pentru lucrare. Prin 
ezitare și amânare, pierdem multe ocazii bune. 

Lipsa de hotărâre, indecizia și lipsa de perseverență în atingerea sco-
purilor stau cel mai mult în calea îndeplinirii datoriei tale. Fie ca Dumne-
zeu să te ajute să îmbraci armura și să faci lucrarea Domnului.”  
— Evanghelizare, p. 647. 
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14 mai
Exemplu de perseverență

„Rămășiţa lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine  
de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni  

și nu atârnă de copiii oamenilor.” (Mica 5:7).

„Cei drepți, ca și Iacov, vor manifestata o credință și o hotărâre de 
neclintit, ce nu vor accepta niciun refuz. Ei își vor simți nevrednicia, dar 

nu vor avea greșeli ascunse de dezvăluit. ...Timpul de probă este acordat 
tuturor, ca să se pregătească pentru ziua lui Dumnezeu. Dacă vreunul ne-
glijează pregătirea și nu ia seama la avertizările date cu credincioșie, va fi 
fără scuză. Lupta serioasă și perseverentă a lui Iacov cu îngerul ar trebui 

să fie un exemplu pentru creștini: Iacov a biruit pentru că a fost hotărât și 
stăruitor. Toți cei care doresc binecuvântarea lui Dumnezeu, cum a dorit-o 

Iacov, care se prind de făgăduințe și sunt la fel de serioși și perseverenți 
ca și el, vor reuși cum a reușit și el.” — Istoria mântuirii, p. 99.   

Pregătiți pentru zile deosebite
„...Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească  

pentru ca să stea.” (Romani 14:4 u.p.).

„Deoarece mulți așa-ziși credincioși sunt delăsători în lucrurile spiri-
tuale, există atât de puțină exersare a adevăratei credințe și atât de puțin 
din greutatea adevărului se sprijină pe umerii lor. Ei nu pot obține binecu-
vântarea pentru că nu vor să facă eforturi, să renunțe la eu, să agonizeze 

înaintea lui Dumnezeu și să se roage mult și stăruitor pentru ea. Acea 
credință care va rezista în timpul strâmtorării trebuie să fie zilnic exersată 

acum. Cei care nu depun acum eforturi serioase să exerseze credință 
perseverentă vor fi cu totul nepregătiți să manifeste acea credință care 

să-i facă în stare să stea în picioare în ziua necazului.”  
— Istoria mântuirii, p. 98. 
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15 mai
Cercetare perseverentă
„Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea  
și cine se încrede în Domnul este fericit.” (Proverbe 16:20).

„Noi nu putem obține înțelepciunea cerească fără o cercetare serioa-
să și fără un studiu însoțit de rugăciune. ... După cum minerul descoperă 
filoanele de metal prețios ascunse în sânul pământului, tot astfel cel care 
cercetează cu perseverență Cuvântul lui Dumnezeu, ca după o comoară 
ascunsă, va găsi adevăruri de o mare valoare, adevăruri ce sunt ascunse 
de vederea cercetătorului neglijent. Cuvintele inspirației divine, bine cum-
pănite în inimă, vor fi asemenea unor pâraie curgând din Izvorul vieții.” — 
Calea către Hristos, p. 90. 

Perseverent în a asculta
„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri.” 
(Iacov 1:22).

Cel care vrea să clădească un caracter tare și simetric, care doreș-
te să fie un creștin bine echilibrat trebuie să-I dea totul lui Hristos și să 
facă totul pentru El, căci Mântuitorul nu va primi o slujire împărțită. Zilnic 
trebuie să învețe ce înseamnă predare de sine. El trebuie să studieze 
Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegându-i înțelesul și ascultând de preceptele 
lui. În felul acesta, el poate atinge standardul desăvârșirii creștine. Zi de 
zi, Dumnezeu lucrează cu el, desăvârșindu-i caracterul care va trebui să 
stea tare în timpul cercării finale. Și, zi de zi, credinciosul realizează înain-
tea oamenilor și a îngerilor un experiment sublim, arătând ce poate face 
Evanghelia pentru ființele omenești căzute.” — Istoria faptelor apostolilor,  
p. 483. 
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16 mai
Trăind o viață nouă

„Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la 
noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu...” (2 Corinteni 3:5). 

„Când voința voastră este supusă voinței Sale, Isus preia îndată 
conducerea ființei voastre și lucrează în voi atât dispoziția favorabilă, cât 
și înfăptuirea dorințelor Sale bune. Natura voastră firească este adusă în 

stăpânirea Duhului Sfânt. Până și gândurile voastre ajung să-I fie supuse. 
... Când voința voastră este așezată la dispoziția voinței lui Hristos, viața 
voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ea este aliată cu puterea 

care se află mai presus de orice domnie sau stăpânire a întunericului. Voi 
ajungeți în posesia unei puteri care vine din partea lui Dumnezeu și care 

vă unește într-o legătură fermă cu puterile Sale; și veți putea trăi viața cea 
nouă a credinței.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 123. 

Oameni noi în Hristos
„Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul,  

așa să și umblaţi în El.” (Coloseni 2:6). 

„Când Îl vei primi pe Hristos ca mântuitor al tău personal, în ființa ta se 
va produce o schimbare remarcabilă; vei fi convertit, iar Domnul Isus, prin 
Duhul Său cel Sfânt, va sta alături de tine. Disconfortul sufletesc și simță-

mântul continuu de insatisfacție pe care le ai vor dispărea. 
Când îți vei da seama că nu este posibil să fii creștin și, în același timp, 

să faci tot ce dorești, când vei hotărî să-ți predai voința, supunând-o voinței 
lui Dumnezeu, atunci vei putea să răspunzi invitației Domnului Hristos: 

„Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă...” — Idem. 
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17 mai 
Stăpânire de sine...
„Cel încet la mânie preţuiește mai mult decât un viteaz 
și cine este stăpân pe sine preţuiește mai mult decât  
cine cucerește cetăţi.” (Proverbe 16:32).

„Mulți dintre aceia care, în mod declarat, nu au nimic comun cu 
iubirea față de Dumnezeu își stăpânesc spiritul într-o măsură considera-
bilă, fără nici un ajutor special din partea harului lui Dumnezeu. Ei cultivă 
stăpânirea de sine. Aceasta este o mustrare clară la adresa acelora care 
știu că pot obține din partea lui Dumnezeu putere și har și, cu toate aces-
tea, nu manifestă darurile Duhului. Domnul Hristos este modelul nostru. 
El a fost smerit și blând. Învățați de la El și imitați-I exemplul. Dacă dorim 
să ne bucurăm de un loc la dreapta Mântuitorului, noi trebuie să biruim 
așa cum a biruit El, iar ținta noastră trebuie să fie desăvârșirea.” — Mărturii 
pentru comunitate, vol. 3, p. 336

...Cu efort stăruitor
„Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.” (Romani 12:21)

„Ceea ce ne aventurăm să facem o dată suntem în stare să facem 
mai ușor a doua oară. Obiceiurile de seriozitate, de stăpânire de sine, de 
economie, de hărnicie de conversație sănătoasă și sensibilă, de răbdare 
și de politețe adevărată nu sunt acumulate fără supraveghere atentă și 
minuțioasă asupra propriei persoane. Este mult mai ușor să devii corupt 
și vicios decât să biruiești defectele ținând eul în stăpânire și nutrind 
adevăratele calități. Se cere efort stăruitor dacă vrem să fie desăvârșite 
vreodată calitățile creștine în viața noastră.” — Mărturii pentru comunitate, 
vol. 4, p. 452. 
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18 mai
Emoțiile nu sunt indicatori

„Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și-ţi zic: 
‘Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!” (Isaia 41:13).

„Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să asculte de propriile lor simțămin-
te și emoții. Când aceștia oscilează între speranță și teamă, inima lui 

Hristos este rănită, deoarece El le-a oferit deja dovezi inconfundabile ale 
iubirii Sale... Isus dorește ca ei să îndeplinească lucrarea pe care le-a 

încredințat-o; iar atunci, inimile lor vor deveni în mâinile Sale asemenea 
unor harpe sfinte, ale căror corzi, atinse de El, vor vibra în sunetele laudei 

și ale mulțumirii față de Acela care a fost trimis de Dumnezeu pentru a 
îndepărta păcatele lumii.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 126. 

Un prieten sigur
„Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate..” 

(Proverbe 17:17). 

„Simțămintele de neliniște, de înstrăinare sau de singurătate ar putea 
fi spre binele vostru. Tatăl vostru ceresc dorește să vă ajute să desco-
periți în El prietenia, iubirea și mângâierea, care vor satisface cele mai 

arzătoare căutări și năzuințe ale sufletului... . Unica sursă de siguranță 
și fericire constă în a-L face pe Hristos Sfătuitorul vostru permanent. Voi 

puteți fi fericiți în El, chiar dacă nu ați avut niciodată vreun alt prieten în 
această lume mare.” — Înalta noastră chemare, p. 259. 
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19 mai
Privind la Isus
„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare,  
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor.  
Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10). 

„Nu este înțelept să privim spre noi înșine, examinându-ne emoțiile 
personale. Dacă vom face acest lucru, vrăjmașul ne va confrunta cu difi-
cultăți și ne va aduce în fața unor ispite care urmăresc să ne slăbească 
credința și să ne distrugă curajul. Examinarea propriilor emoții și supune-
rea față de simțămintele personale sunt foarte strâns legate de cultivarea 
îndoielii și de provocarea confuziei. Noi trebuie să ne îndepărtăm atenția 
de la noi înșine și să ne îndreptăm privirile spre Domnul Isus.” — Minte, 
caracter, personalitate, vol. 1, p. 128. 

Neliniștea minții 
„Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre,  
căci știm că necazul aduce răbdare...” (Romani 5:3). 

„Hristos vede cum oamenii sunt atât de absorbiți în griji lumești și în 
probleme profesionale, încât nu mai au niciun timp pentru a se apropia 
de El și pentru a se împrieteni cu El. Pentru ei, Cerul este un loc ciudat, 
deoarece l-au pierdut de mult din vedere. Nefiind obișnuiți cu lucrurile 
cerești, ei se plictisesc când aud vorbindu-li-se despre ele. Acestor oa-
meni nu le face plăcere ca mintea să le fie deranjată cu lucrurile privitoare 
la nevoia lor de mântuire, așa că preferă să se preocupe de ceea ce le 
produce amuzamentul. Dar Domnul dorește să le neliniștească mintea, 
astfel încât să fie determinați să ia în considerare realitățile eterne. El 
este preocupat în mod stăruitor de soarta lor. Fiecare om va ajunge să-L 
cunoască, foarte, foarte curând, indiferent dacă dorește sau nu.” — Minte, 
caracter, personalitate, vol. 1, p. 128. 



149

20 mai
Perseverenți în veghere

„Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!.” (1 Corinteni 16:13). 

„Credincioșii, susținători ai adevărului prezent, trebuie să vegheze tot 
așa de mult ca și vrăjmașul lor și să dovedească înțelepciune în împotri-
virea față de Satan. Vor face ei acest lucru? Vor persevera ei în această 

luptă? Vor fi ei atenți să se îndepărteze de orice nedreptate? Domnul 
Hristos este tăgăduit în multe feluri. Noi Îl putem tăgădui vorbind împo-

triva adevărului, vorbindu-i de rău pe alții, prin vorbe nesăbuite, glume sau 
cuvinte nefolositoare. ... Trebuie să existe o predare deplină, fără rezerve, 
lui Dumnezeu, o părăsire și o îndepărtare de la dragostea pentru lume și 
lucrurile pământești, căci, dacă nu facem astfel, nu putem fi ucenicii lui 

Hristos.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 408.

Pe urmele pașilor Lui
„Dreptatea va merge și înaintea Lui și-L va și urma,  

călcând pe urmele pașilor Lui!” (Psalmii 85:13). 

„Viața și spiritul Domnului Hristos constituie singurul standard al 
desăvârșirii și perfecțiunii și unica noastră siguranță constă în a urma 

exemplul Lui. Dacă noi facem acest lucru, El ne va călăuzi prin sfatul Său, 
iar apoi ne va primi în slavă. Noi trebuie să luptăm cu stăruință și să fim 

dispuși să suferim mult pentru a putea merge pe urmele pașilor Răs-
cumpărătorului nostru. Dumnezeu vrea să lucreze pentru noi, să ne dea 

Duhul Său, dacă noi luptăm pentru aceasta, trăim pentru aceasta, credem 
aceasta; iar apoi vom putea umbla în lumină după cum El este în lumină. 

Ne vom putea ospăta din dragostea Sa și vom bea cu îmbelșugare din 
bogăția Sa.” — Idem. 



150

21 mai
Perseverenți în rugăciune
„Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufletește pe credinţa voastră preasfântă, 
rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptaţi 
îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veșnică.” (Iuda 1:20, 21). 

„Vrăjmașul vă reține pe mulți dintre voi de la rugăciune, spunându-vă 
că nu simțiți ce vă rugați și că ar fi mai bine să așteptați până când vă 
veți da seama că aveți un spirit de mijlocire mai mare, ca nu cumva rugă-
ciunile voastre să fie o batjocură. Totuși voi trebuie să-i spuneți lui Satan: 
„Este scris” că oamenii „trebuie să se roage neîncetat și să nu se lase”. Ar 
trebui să ne rugăm până când vom simți povara nevoilor noastre apă-
sând asupra sufletului, iar dacă vom persevera, o vom simți. Domnul ne 
va umple cu Duhul Său Sfânt.”  — The Review and Herald, 30 octombrie, 1888. 

Uniți cu puterea infinită
„Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în 
puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre ţintă.” (Ieremia 10:23). 

„Domnul știe, după cum și diavolul știe, că noi nu putem să ne împo-
trivim ispitelor lui Satan dacă nu avem putere din cer. Din motivul acesta, 
cel rău caută să ne împiedice să ne bazăm pe Acela care este puternic și 
ne poate mântui. Domnul nostru ne-a încredințat datoria și ne-a dat privi-
legiul de a uni slăbiciunea noastră, neștiința și nevoia noastră cu puterea, 
înțelepciunea și neprihănirea Sa. El unește puterea Sa infinită cu efortul 
făpturilor limitate, pentru ca ele să poată fi mai mult decât biruitoare în 
lupta cu vrăjmașul sufletului lor.” — Idem. 
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22 mai
Avem asigurată biruința

„Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede  
că Isus este Fiul lui Dumnezeu?” (1 Ioan 5:5). 

„Domnul Hristos a venit în această lume și a trăit în ascultare de 
Legea lui Dumnezeu, pentru ca omul să poată ajunge la o stăpânire de-

săvârșită asupra înclinațiilor sale firești, care degradează sufletul. Marele 
Medic al trupului și al sufletului oferă biruință asupra poftelor ce se luptă 

pentru supremație. El a prevăzut și a pregătit toate condițiile favorabile, în 
virtutea cărora omul să poată ajunge la desăvârșirea caracterului.”  

— Idem.

Partea noastră
„Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul  

și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:20)

„Este adevărat că nu putem cumpăra nici o biruință cu faptele noastre 
bune; totuși, nu putem fi biruitori fără ele. Cumpărarea pe care ne-o reco-

mandă Hristos este numai a ne conforma condițiilor puse de El. Îndurarea 
adevărată, care este de o valoare nespus de mare și care va suporta testul 
încercării și adversității, este obținută numai prin credință și umilă asculta-

re cu rugăciune. Darurile care suportă încercările suferinței și persecuției 
și fac dovada sănătății și sincerității lor sunt aurul care este încercat prin 

foc și găsit veritabil. Hristos Se oferă să-i vândă omului această comoară 
prețioasă: „Cumpără de la Mine aur curățit prin foc.” Îndeplinirea datoriei 
noastre tragere de inimă, din obligație, nu ne face creștini. Noi trebuie să 

ieșim din starea de încropeală și să experimentăm o convertire adevărată, 
altfel vom pierde cerul.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 89. 
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23 mai
Sub călăuzire divină
„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe 
el!”, când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21).

„Deși voi nu sunteți capabili de a vă controla impulsurile și emoțiile 
așa cum ați dori, totuși puteți să exercitați un control asupra capacității 
de a alege și astfel, în viața voastră, se poate realiza o schimbare totală. 
Când voința voastră este așezată la dispoziția voinței lui Hristos, viața 
voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ea este aliată cu puterea 
care se află mai presus de orice domnie sau stăpânire a întunericului. Voi 
ajungeți în posesia unei puteri care vine din partea lui Dumnezeu și care 
vă unește într-o legătură fermă cu puterile Sale; și veți putea trăi viața cea 
nouă a credinței.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 123. 

Libertate în Hristos
„Şi veţi cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8:32 BTF).

„Supunerea față de Dumnezeu înseamnă libertate față de sclavia pă-
catului, eliberare de sub tirania și puterea tendințelor pătimașe ale naturii 
umane. În felul acesta, omul se poate înălța ca biruitor al sinelui, biruitor 
al propriilor lui înclinații, biruitor al puterilor, al stăpânirilor și al „domniilor 
întunericului acestei lumi” și ca biruitor al „tainei nelegiuirii, așezate în 
locurile prea înalte”.” — Lucrarea misionară medicală, p. 131. 
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24 mai
Triumf asupra suferinței

„De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri,  
în strâmtorări pentru Hristos; căci, când sunt slab, atunci sunt tare.”  

(2 Corinteni 12:10). 

„Puterea adevărului ar trebui să fie suficientă pentru a vă susține și 
pentru a vă încuraja în orice nenorocire. Religia lui Hristos își dezvăluie 
adevărata ei valoare tocmai prin faptul că îl face în stare pe cel care o 

trăiește să triumfe asupra oricărei suferințe și asupra oricărui necaz. Ea 
aduce poftele, pasiunile și emoțiile sub controlul rațiunii și al conștiinței și 
disciplinează gândurile, îndreptându-le pe o cale aducătoare de sănătate. 
În felul acesta, limba va înceta să mai fie întrebuințată spre dezonoarea lui 

Dumnezeu, prin exprimarea unor nemulțumiri și revendicări păcătoase.”  
— Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 314.

Demnitatea nobleței creștine
„Gura celui neprihănit vestește înţelepciunea  

și limba lui trâmbiţează dreptatea.” (Psalmii 37:30). 

„Nu sentimentele și emoțiile tale sunt cele care te fac să fii un copil 
al lui Dumnezeu, ci îndeplinirea voinței Sale. Dacă voința ta este unită cu 
voința lui Dumnezeu, înaintea ta se deschide perspectiva unei vieți pline 
de semnificație. În demnitatea nobleței dăruite de Dumnezeu, tu poți să 

te remarci ca un exemplu în fapte bune. 
Dacă vei proceda astfel, în loc de a contribui la încălcarea regulilor de 

disciplină, vei ajuta la susținerea și afirmarea lor. Vei contribui la menține-
rea bunei rânduieli, în loc de a participa la disprețuirea ei și de a incita la o 

viață dezordonată, prin propriul tău model de comportament.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 124. 
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25 mai
O sarcină ușoară
„Luaţi jugul Meu asupra voastră și învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând și 
smerit cu inima; și veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:29). 

„Când Îl vei primi pe Hristos ca mântuitor al tău personal, în ființa ta 
se va produce o schimbare remarcabilă; vei fi convertit, iar Domnul Isus, 
prin Duhul Său cel Sfânt, va sta alături de tine. Disconfortul sufletesc și 
simțământul continuu de insatisfacție pe care le ai vor dispărea. Îți place 
să conversezi. Dacă cuvintele tale ar fi îndreptate spre slava lui Dumne-
zeu, nu ar exista păcat în ele... 

Când îți vei da seama că nu este posibil să fii creștin și, în același 
timp, să faci tot ce dorești, când vei hotărî să-ți predai voința, supunând-o 
voinței lui Dumnezeu, atunci vei putea să răspunzi invitației Domnului 
Hristos: „Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 125. 

Urmând exemplul divin
„Şi la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi  
și v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.” (1 Petru 2:21). 

„Dacă vă veți exercita voința astfel, încât până și gândurile voastre să fie 
aduse în supunere față de voința lui Hristos, atunci veți ajunge să fiți întru 
totul satisfăcuți. Voi trebuie să vă cercetați propriile inimi fără nicio întârziere 
și să muriți față de sine în fiecare zi. ... Mulți dintre aceia care, în mod decla-
rat, nu au nimic comun cu iubirea față de Dumnezeu își stăpânesc spiritul 
într-o măsură considerabilă, fără niciun ajutor special din partea harului lui 
Dumnezeu. Ei cultivă stăpânirea de sine. Aceasta este o mustrare clară la 
adresa acelora care știu că pot obține din partea lui Dumnezeu putere și har 
... Domnul Hristos este modelul nostru... Dacă dorim să ne bucurăm de un 
loc la dreapta Mântuitorului, noi trebuie să biruim așa cum a biruit El, iar ținta 
noastră trebuie să fie desăvârșirea.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 336.
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26 mai
O bază solidă a credinței

„De aceea și Eu vă spun: Cereţi, și vi se va da; căutaţi, și veţi găsi; bateţi,  
și vi se va deschide.” (Luca 11:9).

„Să așteptăm noi oare până când vom simți că suntem curățiți? Nu. 
Domnul Hristos a promis că, „dacă ne mărturisim păcatele, El este credin-

cios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.”  
(1 Ioan 1:9). Argumentul care stă în favoarea voastră înaintea lui Dum-

nezeu este Cuvântul Său. Nu trebuie să așteptați să simțiți anumite 
emoții minunate pentru a crede că Dumnezeu a auzit rugăciunea voastră, 

deoarece emoțiile sunt tot atât de trecătoare ca norii cerului. Credința 
voastră trebuie să fie întemeiată pe o bază solidă. Cuvântul Domnului 

este cuvântul puterii infinite în care vă puteți încrede, iar El a zis: „Cereți, și 
vi se va da”.” — The Signs of the Times, 12 decembrie, 1898.

Avem asigurare semnată la Calvar
„Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem?  

Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică?” (Psalmii 27:1). 

„Priviți spre Calvar. Oare nu a spus Domnul Isus că El este apărătorul 
vostru? Nu a declarat El că, dacă veți cere ceva în Numele Lui, veți primi? 

Voi nu trebuie să depindeți de propria voastră bunătate sau de propriile 
voastre fapte bune, ci să vă puneți încrederea în Soarele neprihănirii, în 

convingerea că Domnul Hristos a îndepărtat păcatele voastre și v-a atri-
buit neprihănirea Sa.” — Idem. 
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27 mai
Beneficiul cunoașterii
„Şi viaţa veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine,  
singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” 
(Ioan 17:3). 

„O cunoaștere adevărată a Domnului Isus Hristos îți va conduce 
mintea la adevărata închinare. Părtășia sufletului omenesc cu El este cea 
care dă viață. Venind în contact cu El, mintea este atrasă spre inima Lui, 
care este viață, și este impresionată de sfințenia Sa. 

Fii atent, fratele meu, încotro tinde credința ta. Domnul Isus trăiește pen-
tru a mijloci în favoarea ta. Gândul tău trebuie să fie una cu gândul lui Hris-
tos. În acest fel, tu nu te vei mai avânta spre înălțimi care, în cele din urmă, te 
vor coborî atât de mult... Lasă-ți ambiția să urce tot mai sus, spre adevărata 
și curata părtășie cu El, singurul căruia trebuie să-I dai slavă. Atunci religia ta 
va fi o putere spre bine.” — Lucrarea misionară medicală, p. 112. 

Pericolul autoînșelării
„Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naște cineva 
din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:5).

„Satan îi înșală pe oameni, determinându-i să creadă că, dacă au trăit 
un sentiment de extaz și răpire emoțională, sunt convertiți. Dar experiența 
lor nu produce nicio schimbare. Acțiunile lor sunt aceleași de mai înainte. 
În viețile lor nu se observă nici o roadă bună. Ei se roagă des și lung și fac 
referire în permanență la simțămintele pe care le-au trăit atunci și atunci. 
Dar ei nu trăiesc o viață nouă. Experiența lor nu depășește nivelul superfi-
cial al sentimentelor.” — Comentarii Biblice, vol. 4, p. 1164. 

„Templul sufletului trebuie să fie sfânt, curat și neîntinat. Este nevoie 
de un parteneriat în care toată puterea vine de la Dumnezeu și toată slava Îi 
aparține Lui. Responsabilitatea este a noastră.” — Credința și faptele, p. 26. 
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28 mai
Secretul unei lucrări durabile

„De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta?  
Şi totuși Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și Numele Tău este chemat 

peste noi. De aceea nu ne părăsi!” (Ieremia 14:9).

„Motivul pentru care atât de mulți nu reușesc să fie niște lucrători 
plini de succes este că, în loc să depindă întru totul de Dumnezeu, ei 

acționează ca și când Dumnezeu ar depinde de ei, și ca și când ei ar fi cei 
care să-I recomande lui Dumnezeu ce să aleagă să facă prin ei. ... Ei au 

nevoie să fie susținuți, deoarece nu au nicio putere de sus. Dumnezeu ne 
dă un trup, putere mintală, timp și ocazii în care să lucrăm. El cere ca totul 

să fie pus la lucru. Când omenescul și divinul se unesc, puteți realiza o 
lucrare la fel de durabilă ca veșnicia. Dacă oamenii cred că Domnul a fă-
cut o greșeală în ce privește situația lor personală și își stabilesc propria 

lucrare, se vor confrunta cu dezamăgirea.” — Credința și faptele, p. 27. 
 

Te poți verifica
„Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,  

trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima!” (Psalmii 26:2). 

„Simțămintele sunt adesea înșelătoare, emoțiile nu constituie un 
mijloc temeinic de supraveghere a poziției spirituale, deoarece sunt 

schimbătoare și depind de circumstanțele exterioare. Mulți sunt derutați 
datorită faptului că se bazează pe propriile lor răspunsuri emoționale. 

Testul de verificare a stării spirituale este: Ce anume faci pentru Domnul 
Hristos? Care sunt sacrificiile tale? Care sunt victoriile pe care le-ai câști-

gat?” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 188.
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29 mai
Dependenți de Dumnezeu
„Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea!”  
(Psalmii 62:5). 

„Depindeți în exclusivitate de Dumnezeu. Dacă aveți tendința de a 
proceda altfel, este timpul să încetați. Opriți-vă exact în locul în care vă 
aflați și schimbați ordinea lucrurilor... . În sinceritate și cu sufletul înse-
tat, strigați către Dumnezeu. Luptați cu mesagerii cerești până când veți 
câștiga biruința. Încredințați-vă întreaga ființă în mâna Domnului — suflet, 
trup și spirit — și hotărâți-vă să deveniți agenții Lui iubitori și consacrați, 
motivați de voința Sa, conduși de gândirea Sa și inspirați de Duhul Său; 
atunci, veți înțelege mai clar lucrurile cerești.” — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 
p. 105. 

Dumnezeu așteaptă să ne asculte
„Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată.” 
(Psalmii 7:10).

„În loc de a aduce problemele voastre înaintea unui frate sau înaintea 
pastorului, aduceți-le înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Nu așezați pastorul 
în locul în care ar trebui să se afle Dumnezeu, ci mai degrabă rugați-vă pentru 
el... Este adevărat că el poartă responsabilități mai sfinte în comparație cu 
un om de afaceri obișnuit, dar pastorul nu este infailibil. El se confruntă cu 
propriile sale nedesăvârșiri și are nevoie de harul și iluminarea divină. Pentru 
a-și aduce la îndeplinire lucrarea cu succes și corectitudine, și pentru a da 
dovadă de chemarea sa, el trebuie să primească ungerea cerului. Cei care 
au nevoie de pastor sunt aceia care nu cunosc calea vieții și mântuirea, iar 
acesta îi va învăța ce trebuie să facă pentru a fi mântuiți.” — Minte, caracter, 
personalitate, vol. 1, p. 262. 
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30 mai
Să privim la Dumnezeu!

„Dar Tu, Doamne, nu Te depărta! Tu, Tăria mea,  
vino degrabă în ajutorul meu!” (Psalmii 22:19). 

„Dumnezeu este conducătorul poporului Său, iar cei care își consa-
cră mintea vor fi învățați de El să-și utilizeze capacitățile intelectuale. Pe 
măsură ce își vor exercita aptitudinile, eficiența lor va spori. Moștenirea 
Domnului este alcătuită din vase mari și vase mici, dar fiecare dintre ele 
are o lucrare personală de îndeplinit. Nicio lucrarea nu trebuie să depin-
dă de mintea unui singur om sau de mintea a doi sau trei oameni, ca și 

cum acestea ar constitui o călăuză infailibilă. Să privim la Dumnezeu, să 
credem în El și să ne punem deplina încredere în puterea Sa. Înjugați-vă 

alături de Hristos, nu alături de oameni, deoarece oamenii nu au nicio pu-
tere să vă păzească de cădere.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 263. 

Depinzând numai de Dumnezeu
„Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-și pune 

nădejdea în Domnul Dumnezeul său!” (Psalmii 146:5).

„Trebuie să depinzi numai de Dumnezeu. Nu îngădui ca mintea ta să 
fie dominată de ideile altora. Nu trebuie să permiți ca insistențele persua-
sive ale altora să te conducă pe cărări greșite. Pune-ți toată încrederea în 
Cel care zice: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”. 

(Evrei 13:5).
Dacă oamenii ar înceta să depindă de oameni și ar privi numai spre 

Dumnezeu ca Sursă a succesului și a realizărilor lor, atunci ar manifesta 
mai multă încredere unii în alții. Credința noastră în Dumnezeu este mult 

prea slabă și încrederea noastră unii în alții este mult prea săracă.” — Idem. 
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31 mai
Nevoia timpului nostru
„Caut printre ei un om care să înalţe un zid și să stea în mijlocul spărturii 
înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul!” 
(Ezechiel 22:30). 

„În lucrarea lui Dumnezeu, este nevoie de oameni independenți și 
întreprinzători, și nu de oameni influențabili asemenea plastilinei. Aceia 
care pretind să li se stabilească o normă precisă și un salariu fix și care 
intenționează să nu realizeze nimic mai mult decât ce li s-a cerut, fără re-
manieri și fără adaptări la necesități, nu sunt oamenii pe care Dumnezeu 
îi cheamă să lucreze pentru cauza Sa. Un om care nu-și poate exercita 
aptitudinile în așa fel, încât să se adapteze solicitărilor locului în care își 
desfășoară activitatea, nu este potrivit pentru aceste timpuri.” — Minte, 
caracter, personalitate, vol. 1, p. 265.

Efort continuu și perseverent
„Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa 
morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știinţă, 
nici înţelepciune!” (Eclesiastul 9:10).

„Bărbații pe care Dumnezeu îi va implica în lucrarea Sa nu trebuie să 
fie anemici și lipsiți de tenacitate și putere morală. Ei pot fi formați pentru 
a purta poveri în lucrarea lui Dumnezeu numai printr-un efort continuu 
și perseverent. Acești oameni nu trebuie să se descurajeze nici dacă 
circumstanțele și împrejurările sunt dintre cele mai nefavorabile. Ei nu tre-
buie să renunțe la obiectivele lor, considerându-se total învinși, până când 
nu se conving, dincolo de orice umbră de îndoială, că au făcut absolut tot 
ce au fost capabili să facă pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru binele 
sufletelor.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 496.



Iunie

Trăind în slujba semenilor

„Urmașii lui Hristos au fost răscumpărați pentru a deveni 
niște slujitori ai binelui celorlalți. Domnul nostru ne învață 

că adevăratul scop al vieții este slujirea altora.”
— Parabolele Domnului Hristos, p. 326.
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1 iunie
Liberi de egoism
„Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.”  
(Filipeni 2:4).

„Prin natura noastră, noi suntem egocentrici și inflexibili în susținerea 
propriilor noastre păreri. Dar, când ne însușim lecțiile pe care Hristos do-
rește să le învățăm de la El, devenim părtași ai naturii Sale; astfel, ajun-
gem să trăim viața Sa. Exemplul minunat al lui Hristos, duioșia incom-
parabilă cu care El a înțeles simțămintele celorlalți, plângând împreună 
cu cei ce plâng și bucurându-se împreună cu cei ce se bucură, trebuie să 
aibă o influență profundă asupra caracterului tuturor celor care Îl urmea-
ză cu sinceritate. Prin cuvinte amabile și prin fapte binevoitoare, ei se 
vor strădui să ușureze povara celor obosiți pe cale.” — Lucrarea misionară, 
medicală, pp. 157, 158.

Egoismul are efecte distructive
„După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu 
folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi.” (1 Corinteni 10:33). 

„Pretențiile egoismului nostru trebuie să fie aduse întotdeauna la 
tăcere, deoarece, dacă li se oferă satisfacție, ele devin o putere care ne 
domină, reduce capacitățile noastre intelectuale, ne împietrește inimile 
și slăbește puterea noastră morală. Apoi, urmează dezamăgirile. Omul 
care Îi întoarce spatele lui Dumnezeu și se dedică unor obiective lipsite 
de valoare nu poate fi fericit, deoarece își pierde respectul de sine. El se 
înjosește în propriii săi ochi, iar dezvoltarea lui intelectuală este sortită 
eșecului.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 271.

„Ai o datorie de adus la îndeplinire, care constă în a te bine dispune și 
a cultiva altruismul în simțămintele tale, până când cea mai mare plăcere a 
ta va fi să îi faci fericiți pe toți cei din jurul tău.” — Mărturii pentru comunitate, 
vol. 4, p. 61. 
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2 iunie
Cauza egoismului și soluția salvatoare

„Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșni-
că, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da 

putere și vă va face neclintiţi.” (1 Petru 5:10). 

„Egoismul este absența umilinței manifestate de Hristos, iar existen-
ța sa înseamnă ruina fericirii pe care omul o poate avea. Egoismul este 

cauza vinovăției umane și-i conduce pe aceia care-l nutresc la naufragiul 
credinței lor... Inima ta trebuie să fi modelată de influența Duhului lui 

Dumnezeu și îmblânzită. Nu ar trebui să vorbești atât de mult despre tine 
însuți. Nu face din propria ta persoană centrul intereselor, imaginându-ți 

că nu ai altă datorie decât să-i porți de grijă și să-i obligi pe ceilalți să-ți 
acorde atenție. Îndepărtează-ți mintea de la tine însuți și orienteaz-o 

într-o direcție mai sănătoasă. Vorbește despre Isus și eul personal va 
dispărea.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 271.  

Există soluții!
„Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea, și prin frica de 

Domnul, se abate de la rău.” (Proverbe 16:6),

„Egoismul pervertește principiile și îi face pe oameni incapabili de a 
raționa în mod logic, tulburându-le judecata. Deși nu manifestă o opoziție 
deschisă față de întreaga lumină ce strălucește în Cuvântul binecuvântat 

al lui Dumnezeu, ei ajung să susțină idei ciudate și se îndepărtează de 
spiritul adevărului, și de o corectă aplicare a acestuia în practică...” - Idem 

„Stă încă în puterea ta să corectezi greșelile de acolo. Ieși din acea 
rezervă rece și rigidă. Arată mai multă iubire, mai degrabă decât s-o pre-

tinzi; cultivă buna dispoziție; lasă ca lumina soarelui să pătrundă în inima 
ta, și ea va străluci asupra celor din jurul tău...” — Mărturii pentru comunitate, 

vol. 4, p. 104. 
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3 iunie
Să-L cunosc pe El!
„Şi să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinţelor Lui, și să 
mă fac asemenea cu moartea Lui.” (Filipeni 3:10). 

„Pune capăt iubirii de sine și adu-ți aminte de Răscumpărătorul lumii. 
Meditează la sacrificiul infinit pe care l-a făcut El în locul omului și gân-
dește-te la dezamăgirea pe care a suferit-o când, după ce a adus o ase-
menea jertfă, omul a ales să se asocieze cu aceia care Îl urăsc pe Hristos 
și neprihănirea Sa și să se alăture celor care se lasă în voia apetitului lor 
pervertit, provocând ruina veșnică a sufletului lor...

Isus așteaptă de la toți cei care pretind că sunt ostași ai Săi să facă 
slujba pentru El. El așteaptă de la tine să-l recunoști pe vrăjmaș și să-i 
reziști, nu să-l inviți să aibă încrederea ta și să trădezi astfel încrederea cea 
sfântă. Domnul te-a așezat într-o poziție în care poți să fii înălțat și înnobilat 
și să obții marea capacitate necesară pentru lucrarea Sa. Dacă nu obții 
aceste calificări, atunci singurul vinovat ești tu.” — Mărturii pentru comunitate, 
vol. 5, p. 508.

Cultivă gânduri neegoiste!
„Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuiește liniștit lângă tine!” 
(Proverbe 3:29). 

„Timpul marilor încercări ale sfârșitului a sosit. Aceia care trăiesc cu 
scopul de a satisface dorințele eului Îl dezonorează pe Dumnezeu. El nu 
poate lucra prin ei, deoarece ei Îl reprezintă în mod greșit înaintea celor 
care nu cunosc adevărul... 

Dumnezeu a pregătit pentru fiecare o plăcere de care se poate bucura 
deopotrivă atât cel bogat, cât și cel sărac — plăcerea găsită în cultivarea 
curăției gândurilor și a faptelor neegoiste, plăcerea care vine din adresarea 
unor cuvinte pline de simpatie și din săvârșirea unor fapte pline de bună-
tate. De la aceia care îndeplinesc o asemenea slujire, lumina lui Hristos 
strălucește pentru a lumina viețile întunecate de multe umbre.”  
— Solii alese, vol. 1, p. 38. 
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4 iunie
Nevoia de mai multă experiență

„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţești, 
și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ţi se vadă rușinea goliciunii tale, 

și doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii și să vezi.” (Apocalipsa 3:18). 

„Unii nu sunt dispuși să se angajeze într-o lucrare care presupune 
sacrificiu de sine. Ei se simt foarte tulburați când li se cere să-și asume 

anumite responsabilități. „De ce să fie nevoie de mai multă experiență și 
pregătire?” întreabă ei. Aceste cuvinte vorbesc de la sine. Ei consideră 
că sunt suficient de „bogați, s-au îmbogățit și nu duc lipsă de nimic”, în 
timp ce Cerul îi declară ticăloși, nenorociți, orbi și goi. Acestora, Marto-
rul credincios le spune: „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine...”. Tocmai 

mulțumirea de sine pe care o manifestă dovedește că au nevoie de toate 
acestea. Ei sunt bolnavi spiritual și au nevoie ca Isus să devină medicul 

lor. — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 265.

Cercetare de sine profundă
„Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o 

cunoască?” (Ieremia 17:9)

„Este dificil să ne înțelegem pe noi înșine și să deținem o cunoaștere 
corectă a propriilor noastre caractere. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, 

dar adesea aplicarea lui la propria noastră situație este greșită. Există o 
tendință de autoînșelare, considerând că avertismentele și mustrările lui 
nu ne sunt adresate nouă. Lauda și încrederea în sine pot să ne confere 

siguranța că suntem buni, în timp ce, în realitate, suntem departe de 
așteptările și cerințele lui Dumnezeu... Noi trebuie să cercetăm Scripturile 
cu inimi umilite, tremurând în fața Cuvântului lui Dumnezeu, dacă vrem să 

nu fim înșelați în vreun fel cu privire la adevăratul nostru caracter. Tre-
buie depus un efort perseverent pentru a birui egoismul și încrederea în 
sine. Cercetarea de sine trebuie să fie profundă, căci astfel nu va fi nicio 

primejdie de a ne înșela singuri.” — Idem, p. 332.
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5 iunie
Nevoia de echilibru 
„Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înţelept. Pentru ce să te pierzi 
singur?” (Eclesiastul 7:16). 

„Dacă îți faci o părere prea înaltă despre tine însuți, vei considera că 
lucrătorii pe care îi ai în subordine sunt lipsiți de importanță și vei trata 
independența lor personală ca fiind o dovadă de aroganță. Dacă abordezi 
cealaltă extremă, formându-ți o imagine de sine prea slabă, te vei simți 
inferior, și acest simțământ îți va limita în mare măsură influența pe care 
ar trebui să o ai în determinarea lucrurilor bune. Trebuie să eviți ambele 
extreme; să nu te lași condus de simțăminte și să nu te lași afectat de cir-
cumstanțe. O corectă imagine de sine te va feri de a aluneca în extremă. 
Tu poți fi demn, fără a avea o falsă încredere în tine însuți; tu poți fi înțele-
gător și flexibil, fără a-ți sacrifica respectul față de tine sau independența 
personală, iar viața ta poate avea o mare influență atât asupra celor care 
îți sunt superiori, cât și asupra celor care sunt umili din punct de vedere al 
statutului social.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 506.

Numai puterea harului ne poate ajuta
„Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulţească harul?  
Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?” 
(Romani 6:1, 2). 

„Înălțarea de sine este atât de adânc înrădăcinată în inima omeneas-
că, și dorința de a deține putere este atât de intensă, încât multe minți, 
inimi și suflete, ajung să fie absorbite de ideea de a-i domina și de a-i 
comanda pe alții. Această influență distrugătoare asupra minții nu poate 
fi învinsă decât cerând de la Domnul o înțelegere sfântă cu privire la sine. 
Numai puterea harului divin poate să-l ajute pe om să înțeleagă adevărata 
stare în care se află și să producă schimbarea care trebuie să aibă loc în 
inima lui.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 274.
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6 iunie
Schimbă punctul de concentrare

„Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și 
să nu ne plăcem nouă înșine.” (Romani 15:1). 

„Dacă dorești să ai succes, eforturile tale trebuie să fie intense și 
deosebit de perseverente. Ca urmaș al lui Hristos, trebuie să înveți să-ți stă-
pânești orice manifestare de nerăbdare și pasiune. Gândurile tale sunt prea 

ocupate cu propria ta persoană. Vorbești prea mult despre tine însuți și 
despre infirmitățile trupului tău.”  — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 275. 

„Una dintre trăsăturile care trebuie în mod special cultivate și sti-
mulate ... este acea dispoziție de a se uita pe sine, care conferă vieții 

un har neprețuit. Această trăsătură de caracter, altruismul, este cea mai 
importantă, cea mai semnificativă și mai frumoasă dintre toate calitățile 

necesare caracterului pentru viață.” — Educația, p. 237.

Calități prețuite de Cer
„Fraţilor, nu fiţi copii la minte, ci la răutate fiţi prunci, iar la minte, fiţi oameni 

mari.” (1 Corinteni 14:20). 

„Nu era suficient ca ucenicii să fie învățați cu privire la natura Împă-
răției lui Dumnezeu. Ei aveau nevoie de o schimbare a inimii, care să îi 
aducă în armonie cu principiile acestei împărății. Domnul a chemat un 

copil și l-a așezat în mijlocul lor; apoi, l-a luat cu duioșie în brațele Sale și 
a spus: „Dacă nu vă veți face asemenea unuia dintre acești micuți, nu veți 
intra în Împărăția cerurilor”. Simplitatea, uitarea de sine și iubirea fidelă a 
copiilor, sunt calitățile pe care le prețuiește Cerul. Acestea sunt caracte-

risticile adevăratei măreții.” — Hristos, lumina lumii, p. 437.
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7 iunie
Rugăciuni umile ascultate
„Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un 
duh de îndurare și de rugăciune, și își vor întoarce privirile spre Mine, pe 
care L-au străpuns.” (Zaharia 12:10 p.p.). 

„Păgânii privesc rugăciunile ca fiind, prin ele însele, un merit pentru is-
pășirea păcatului. Prin urmare, cu cât rugăciunea este mai lungă, cu atât 
meritul este mai mare... Numai rugăciunea care izvorăște dintr-o inimă 
dornică, în care sunt exprimate nevoile simple ale sufletului, ca și cum am 
cere o favoare unui prieten pământesc, așteptând ca ea să fie împlinită, 
doar aceasta este rugăciunea credinței. Dumnezeu nu dorește compli-
mentele noastre ceremoniale, dar strigătul negrăit al unei inimi zdrobite și 
stăpânite de simțământul păcatului și al completei slăbiciuni, își găsește 
drum la Tatăl oricărei îndurări.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 86. 

Exemplu de umilință
„El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un 
pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile 
și înfăţișarea Lui n-avea nimic care să ne placă.” (Isaia 53:2). 

„În viața lui Hristos nu a existat nicio declarație care să sugereze 
îndreptățirea de sine. Fiul lui Dumnezeu a fost întru totul străin de cinstea 
pe care lumea o acordă poziției sociale, bogăției sau talentelor. El nu a 
folosit niciun mijloc omenesc de atragere sau de impunere a respectului. 
Renunțarea la sine pe care a manifestat-o Mântuitorul este exprimată în 
mod explicit în cuvintele: „El nu va striga, nu-și va ridica glasul, și nu-l va 
face să se audă pe ulițe. Trestia frântă n-o va zdrobi, și mucul care mai 
arde încă, nu-l va stinge.” — Profeți și regi, pp. 692, 693 
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8 iunie
Mijloc de corectarea egoismului

„Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară care împliniţi poruncile Lui! 
Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei 

Domnului.” (Ţefania 2:3). 

„În om există o tendință care îl determină să se considere pe sine mai 
presus de fratele său, să urmărească satisfacerea eului și să caute lo-

curile cele mai înalte; iar adesea, acest fapt conduce la bănuieli rele și la 
cultivarea unui spirit răutăcios. Rânduiala [spălării picioarelor] care prece-

dă Cina Domnului, are rolul de a alunga aceste neînțelegeri, de a smulge 
omul din egoismul său, de a-l coborî de pe picioroangele înălțării de sine 
la umilința inimii care îl va îndemna să slujească fratelui său. Acela care 

veghează în cer este prezent în această lucrare pentru a o transforma în-
tr-o ocazie de cercetare de sine, pentru a aduce convingerea cu privire la 
păcat și asigurarea binecuvântată a iertării.” — Hristos, lumina lumii, p. 650.  

Exemplul ne schimbă
„Smeriţi-vă înaintea Domnului și El vă va înălţa.” (Iacov 4:10). 

„În timp ce comemorăm umilința manifestată față de noi de către 
Mântuitorul, gândurile se leagă între ele; un întreg lanț de amintiri se 

trezește, amintiri cu privire la marea bunătate a lui Dumnezeu și cu privire 
la amabilitatea și favoarea prietenilor noștri de pe pământ. Binecuvântări 

uitate, daruri nemeritate, gesturi de amabilitate peste care am trecut cu 
vederea ne revin în memorie. Rădăcinile amărăciunii, care au înăbușit 

floarea prețioasă a iubirii, sunt conștientizate. Defectele de caracter, da-
toriile neglijate, nerecunoștința față de Dumnezeu, atitudinea rece față de 
frați, ne sunt descoperite cu claritate. Gândurile noastre nu sunt marcate 
de înălțare de sine și autocompătimire, ci de o severă remușcare și umi-

lință. Mintea este motivată să înlăture orice barieră care a produs înstrăi-
narea. Harul lui Hristos pătrunde în suflet și preia conducerea, iar iubirea 

Sa atrage inimile una spre alta, într-o unitate binecuvântată.” — Idem.
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9 iunie
Păstrează gândul îndreptat corect
„Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile 
lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, 
care nu obosește iertând.” (Isaia 55:7).

„Dumnezeu trebuie să fie obiectul cel mai înalt al gândurilor noastre. 
Meditația care are ca subiect persoana lui Dumnezeu și rugăciunile adre-
sate Lui, înnobilează sufletul și trezesc simțămintele. Neglijarea meditației 
și a rugăciunii va conduce în mod sigur la un declin al interesului religios. 
Apoi se va manifesta neglijența și superficialitatea. Religia nu este doar o 
simplă emoție, un simțământ. Ea este un principiu ce se integrează în toate 
datoriile zilnice și în toate afacerile vieții. Nicio acțiune întreprinsă și nicio 
afacere în care ne angajăm nu va putea exclude acest principiu. Pentru a 
trăi o viață religioasă curată și necompromisă sunt necesare eforturi seri-
oase și perseverente.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pp. 505, 506.

Conduși de principii
„Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul 
Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care 
trebuie să mergi!” (Isaia 48:17). 

„Acționați întotdeauna conduși de principii și nu vă lăsați în voia 
impulsurilor. Temperați-vă tendințele impulsive prin cultivarea umilinței și 
a amabilității. Nu vă permiteți niciun gest trivial și ușuratic. Nu îngăduiți 
cuvinte de critică pe buzele voastre. Nici măcar gândurile nu trebuie lăsa-
te să rătăcească la voia întâmplării. Ele trebuie să fie luate în stăpânire și 
subordonate ascultării de Hristos. Îndreptați-vă gândurile asupra lucruri-
lor sfinte și astfel, prin harul lui Hristos, ele vor deveni curate și valoroa-
se.” — Lucrarea misionară medicală, p. 491.
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10 iunie
Călăuziți pentru a gândi corect

„Ascultă, fiule, și fii înţelept; îndreaptă-ţi inima pe calea cea dreaptă!”  
(Proverbe 23:19).

„Tinerii nu trebuie lăsați să gândească și să acționeze în mod inde-
pendent de judecata părinților și a profesorilor lor. Copiii au nevoie să fie 

învățați să respecte experiența părinților și a profesorilor și să se lase 
călăuziți de aceștia. Ei trebuie să fie educați în așa fel, încât gândirea lor 
să se afle în armonie cu gândirea părinților și a profesorilor și ajutați să 
înțeleagă faptul că se cuvine să asculte sfaturile lor. Ca rezultat, atunci 

când se vor desprinde de mâna călăuzitoare a părinților și a profesorilor, 
caracterele lor nu vor fi asemenea unor trestii bătute de vânt.” — Mărturii 

pentru comunitate, vol. 3, p. 133.

Folosiți orice ocazie!
„Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copi-
ilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia.” 

(Deuteronom 32:46). 

„Domnul dorește să obținem cea mai înaltă educație școlară posibilă, 
având ținta de a împărtăși altora cunoștințele noastre. Nimeni nu poate 
ști unde și când ar putea fi chemat să lucreze și să dea mărturie pentru 
Dumnezeu. Numai Tatăl nostru ceresc știe ce poate face din oameni. În 

fața noastră, se află posibilități pe care credința noastră limitată nu le 
întrezărește. Mintea noastră trebuie să fie educată în așa fel încât, dacă 

este necesar, să putem prezenta adevărurile Sale înaintea celor mai înalte 
autorități pământești într-o asemenea manieră, încât Numele Lui să fie 

glorificat. Noi nu trebuie să îngăduim să ne scape nicio ocazie de a obți-
ne calificative intelectuale distinse cu scopul de a lucra  

pentru Dumnezeu.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 333, 334.
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11 iunie
Luptând împotriva îngăduinței de sine
„Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.” 
(Proverbe 25:28).

„Lumea trăiește sub domnia îngăduinței de sine. Erorile și tradițiile 
se găsesc pretutindeni. Cursele lui Satan care urmăresc distrugerea 
sufletelor sunt din ce în ce mai numeroase. Toți cei care își desăvârșesc 
sfințirea în temere de Dumnezeu trebuie să învețe lecțiile cumpătării și 
ale autodisciplinei. Autodisciplina este esențială pentru dobândirea capa-
cităților de aprofundare intelectuală și spirituală, care ne fac în stare să 
înțelegem și să aplicăm adevărurile sacre ale Cuvântului lui Dumnezeu. 
Din acest motiv, cumpătarea are un loc important în lucrarea de pregătire 
pentru cea de a doua venire a Domnului Hristos.” — Hristos, lumina lumii,  
p. 101.

O bază solidă
„Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihnește 
peste tine, și cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai 
depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor 
tăi, de acum și până-n veac”, zice Domnul.” (Isaia 59:21).

„În perioada copilăriei și a tinereții, caracterul este deosebit de influ-
ențabil. În această perioadă, copiii trebuie să învețe exercitarea puterii 
stăpânirii de sine. La gura sobei și la altarul familiei, pot fi puse bazele 
unor deprinderi ale căror rezultate vor dura până în veșnicie. Obiceiurile 
însușite în primii ani de viață vor decide, într-o măsură mai mare decât 
orice alte talente naturale, dacă în bătălia vieții copiii vor ajunge învingă-
tori sau învinși. Tinerețea este timpul semănatului. Ea determină carac-
terul secerișului atât pentru viața aceasta, cât și pentru viața viitoare.” 
— Idem. 
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12 iunie
Vârsta ideală pentru slujire

„Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele 
cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere 

în ei”. (Eclesiastul 12:1).

„Tinerii trebuie să aibă o viziune cuprinzătoare și planuri înțelepte, 
pentru a putea folosi cât se poate mai bine toate ocaziile vieții și pen-

tru a fi inspirați de curajul și spiritul apostolilor. Ioan spune: „V-am scris 
tinerilor, fiindcă sunteți tari, și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați 

biruit pe cel rău”. (1 Ioan 2:14). În fața tinerilor se află un standard înalt, 
iar Dumnezeu îi invită să se angajeze în mod concret în slujba Sa. Tinerii 
sinceri, care au plăcerea de a fi elevi în școala lui Hristos, pot îndeplini o 
mare lucrare pentru Maestrul lor, dacă vor asculta în exclusivitate de po-
runca adresată de Comandantul lor în cuvintele: „Fiți oameni, întăriți-vă!” 

— The Review and Herald, 16 iunie, 1891. 

 

Talentul valorează doar folosit
„Căci celui ce are, i se va da și va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va 

lua chiar și ce are.” (Matei 13:12).

„Concepția că tinerii cei mai talentați vor avea cel mai mare succes 
este neadevărată. Cât de adesea s-a întâmplat ca oameni considerați 

talentați și educați, să fie așezați în poziții de răspundere, iar acest fapt 
să se dovedească a fi un eșec... Acești oameni nu au fost perseverenți și 

sârguincioși și nu au pornit de pe o poziție umilă. Ei nu au fost dispuși să 
înceapă de jos și, printr-o muncă răbdătoare, să urce treaptă cu treaptă, 
până la vârf. Ei s-au bazat pe strălucirea talentului lor și nu au depins de 

acea înțelepciune pe care nu o poate oferi nimeni în afară de Dumnezeu. 
Eșecul lor nu s-a datorat faptului că nu au beneficiat de circumstanțe 

favorabile, ci faptului că nu au fost motivați de intenții serioase... Mintea 
și caracterul lor nu au fost echilibrate și ordonate de principiile înalte ale 

binelui.” — The Review and Herald, 8 decembrie, 1891. 
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13 iunie
Nicio scuză pentru îndoială
„...pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de 
vânt încoace și încolo.” (Iacov 1:6 u.p.).

„Nu există nicio scuză pentru îndoială și scepticism. Dumnezeu a pus 
la dispoziția tuturor oamenilor suficiente date care să constituie o temelie 
solidă a credinței lor, cu condiția ca ei să decidă, acceptând numeroase-
le dovezi evidente. Dar, dacă ezită să creadă, așteptând ca mai întâi să 
fie elucidat orice aspect care li se pare a fi discutabil, ei nu vor ajunge 
niciodată să fie înrădăcinați, statornici și întemeiați în adevăr. Dumnezeu 
nu va îndepărta niciodată din calea noastră toate aparentele dificultăți de 
înțelegere. Aceia care doresc să se îndoiască pot găsi suficiente motive; 
aceia care doresc să creadă vor descoperi nenumărate dovezi pe care să-
și întemeieze credința.” -  Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 583. 

Pericolul nesiguranței
„Puţin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine și cuvintele care-ţi 
vorbesc atât de blând…?” (Iov 15:11). 

„Atitudinea unora este inexplicabilă chiar și în propriii lor ochi. Ei plu-
tesc în derivă, rătăcind în ceața nesiguranței. Satan pune stăpânire îndată 
pe cârmă și conduce fragila corabie a concepțiilor lor oriunde dorește. Ei 
devin supușii voinței sale. Dacă nu ar fi ascultat de Satan, aceștia nu ar fi 
fost niciodată înșelați de ideile lui speculative; dacă s-ar fi așezat de par-
tea lui Dumnezeu, nu ar fi ajuns niciodată confuzi și rătăcitori.” — Mărturii 
pentru comunitate, vol. 4, p. 583

„Singura cale de a fi în siguranță este să căutați adevărul ca pe o co-
moară ascunsă. Căutați adevărul ca și când ați căuta comorile din adâncul 
pământului... Este important să cercetați Scripturile fără încetare. Trebuie 
să vă umpleți mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu.” — Credința și faptele, p. 56.
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14 iunie
Studiul are un scop

„De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă daţi câș-
tigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă dar și veţi mânca ce 
este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.” (Isaia 55:2). 

„Dacă ajungeți vreodată să acumulați atât de multe cunoștințe, încât 
să nu reușiți să le transpuneți în practică, ați eșuat în atingerea obiectivului. 
Dacă, în obținerea unei educații, sunteți atât de absorbiți de studiile voastre, 

încât ajungeți să neglijați rugăciunea și privilegiile religioase și deveniți 
indiferenți față de bunăstarea sufletului, încetând să învățați în școala lui 

Hristos, voi vă vindeți dreptul de întâi născut pe o ciorbă de linte. Nu trebuie 
să pierdeți din vedere nici măcar o singură clipă scopul pentru care vă stră-

duiți să obțineți o educație. Capacitățile voastre trebuie să fie cultivate și 
dezvoltate în așa fel, încât toate însușirile de care dispuneți să fie dedicate 

binecuvântării celorlalți.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 223. 

Puneți în practică ceea ce citiți!
„Dorinţa celui leneș îl ucide, fiindcă mâinile lui refuză să muncească.”  

(Proverbe 21:25, trad. BTF). 

„Dacă, pentru obținerea educației, nu faceți altceva decât să vă 
exacerbați iubirea de sine și să vă dezvoltați tendința de a vă eschiva de 
la îndeplinirea unor responsabilități care vă revin, ați fi fost mai buni fără 

educație. Dacă iubiți și idolatrizați cărțile și le permiteți să se interpună 
între voi și datoriile voastre, astfel încât să simțiți că nu sunteți dispuși 
să întrerupeți lectura și studiul pentru a îndeplini o lucrare importantă, 

obligându-i pe alții să o realizeze în locul vostru, atunci este necesar să 
vă diminuați pasiunea pentru studiu și să cultivați dorința de a realiza 
tocmai acele lucruri față de care, în momentul de față, nu simțiți nicio 
atracție. Cel care este credincios în lucrurile mici va fi credincios și în 

lucrurile mari.” — Idem, p. 224.



176

15 iunie
Adevăratele comori
„Cine capătă înţelepciune, își iubește sufletul; cine păstrează priceperea 
găsește fericirea.” (Proverbe 19:8). 

„De ce nu vă păstrați gândurile ațintite spre bogățiile inestimabile ale lui 
Hristos, pentru a le putea prezenta și altora comorile adevărului? Acest lucru 
este imposibil de realizat, dacă vă permiteți un spirit inactiv și dezorientat, 
aflat într-o continuă căutare după ceva care să satisfacă doar simțurile, care 
să vă amuze și să vă provoace o stare de veselie absurdă. Mintea noastră 
nu trebuie să fie preocupată de asemenea lucruri, în timp ce la dispoziția ei 
există comori inimaginabile. Veșniciile nesfârșite nu vor fi suficiente pentru a 
înțelege bogățiile slavei lui Dumnezeu și ale Domnului nostru Isus Hristos.”  
— The Review and Herald, 15 martie, 1892.

Ambiție spre slava lui Dumnezeu
„Depărtează-te de rău și fă binele; caută pacea și aleargă după ea!” (Psal-
mii 34:14). 

„Iubiți binele pentru că este bine și cercetați-vă propriile simțăminte 
și impresii în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. O ambiție greșit orientată 
vă va conduce în mod sigur la durere și amărăciune. Mă străduiesc să 
folosesc cele mai potrivite cuvinte și expresii, iar stiloul meu ezită pentru 
o clipă, așteptând să-mi vină în minte cuvintele cele mai sugestive. 

Cultivați o ambiție care să-I aducă slavă lui Dumnezeu, o ambiție sfin-
țită de Duhul Sfânt. Faceți ca untdelemnul sfânt, care curge din cele două 
ramuri de măslin, să ardă cu o flacără sacră pe altarul sufletelor voastre. 
Cele două ramuri de măslin reprezintă cea mai abundentă revărsare a 
Duhului Sfânt.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 318.
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16 iunie
Creați pentru un scop

„...pe toţi cei ce poartă Numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea.” 
(Isaia 43:7 p.p.). 

„Dumnezeu așteaptă ca acei pentru care a făcut un sacrificiu atât de 
mare să-și manifeste aprecierea față de dragostea Sa, printr-o viață trăită 
în armonie cu voia Lui, urmând exemplul pe care li l-a dat Domnul Hristos. 
Dumnezeu așteaptă ca ei să răspundă iubirii pe care El le-a demonstrat-o, 
renunțând la interesele lor egoiste în favoarea nevoilor altora. El așteaptă 

ca ei să folosească puterile minții și ale trupului în slujba Sa. Dumnezeu 
le-a dăruit sentimente, pentru ca acest dar prețios să fie exercitat spre 

slava Sa. El le-a oferit o conștiință și le interzice să utilizeze în mod greșit 
acest dar, cerându-le mai degrabă să-i confere autoritatea legitimă pe care 

i-a desemnat-o Creatorul.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 319.

Conduși de o conștiință curată
„Având o conștiinţă bună, pentru ca în ce vorbesc de rău despre voi, ca 

făcători de rele, să fie rușinaţi cei ce acuză în mod fals buna voastră com-
portare în Cristos.” (1 Petru 3:16, trad, BTF). 

„Noi trebuie să cultivăm o dispoziție sufletească plăcută și să ne su-
punem îndemnurilor conștiinței. Bărbații și femeile care primesc în inimile 

lor spiritul adevărului vor deveni oameni mai buni. 
Acest spirit acționează asemenea aluatului, până când întreaga lor 

ființă este transformată în armonie cu principiile adevărului. El înmoaie 
inimile celor care sunt împietriți de avariție și le sensibilizează față de 

suferința umană, iar rodul acestei lucrări se va observa prin manifestarea 
bunătății și a binefacerii.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 59.
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17 iunie
Un pericol înspăimântător
„De aceea, oamenii trebuie să se teamă de El; El nu-Şi îndreaptă privirile 
spre cei ce se cred înţelepţi.” (Iov 37:24). 

„Când cineva este dispus să spună și să facă orice pentru a-și atinge 
scopurile personale, numai puterea lui Dumnezeu îl mai poate salva. 
Caracterul unei asemenea persoane are nevoie să fie schimbat, altfel îi 
va fi imposibil să dobândească o conștiință curată și liberă de remușcă-
rile provocate de ofensarea lui Dumnezeu și a semenilor. Eul trebuie să 
moară, iar Hristos să ia în stăpânire templul sufletului său. Cei ce își calcă 
în picioare conștiința și îi reprimă îndemnurile, respingând lumina pe care 
le-a oferit-o Dumnezeu, se află într-un pericol înspăimântător, deoarece 
este primejduită însăși viața lor veșnică.” — Minte, caracter, personalitate,  
vol. 1, p. 320. 

O conștiință liberă
„Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” (Ioan 8:36). 

„Satan își folosește influența pentru a înăbuși vocea lui Dumnezeu și 
vocea conștiinței, iar ca rezultat, lumea ajunge să acționeze sub îndrumă-
rile sale. Oamenii aleg să fie conduși de Satan. Ei se așază sub steagurile 
lui și nu vin la Hristos, ca să poată primi viața. Orbiți de dorința după 
plăceri și distracții, ei se străduiesc să obțină tocmai acele lucruri care le 
pun în pericol viața.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 320. 

„O conștiință liberă de remușcările provocate de ofensarea lui Dum-
nezeu și a oamenilor este o realizare minunată.” — Idem. 
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18 iunie
Condiția siguranței

„Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fiţi fe-
riciţi tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut 

înaintea Domnului Dumnezeului tău.” (Deuteronom 12:28). 

„Adesea, sfărâmarea unei singure bariere ridicate de conștiință, 
greșeala de a nu îndeplini cu conștiinciozitate o singură cerință expresă, 

venită din partea lui Dumnezeu, un singur pas înainte pe o cale greșită 
schimbă cursul întregii vieți... . Noi suntem în siguranță numai dacă ur-

măm pas cu pas îndemnurile Domnului Hristos. Calea pe care ne condu-
ce El devine din ce în ce mai vizibilă, din ce în ce mai luminoasă și din ce 

în ce mai ușor de recunoscut, asemenea soarelui care este din ce în ce 
mai strălucitor, până la miezul zilei.” — Minte, caracter, personalitate, p. 320.

„O singură încălcare a conștiinței îi micșorează în mare măsură pute-
rea. Conștiința poate fi întărită numai printr-o veghere neîncetată, însoțită 

de rugăciune.” — Idem, p. 321. 

Păstrează conștiința curată
„Şi ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? 

Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16:26). 

„Cel care respinge adevărul pe care a avut ocazia să-l audă, deoarece 
acceptarea acestuia i-ar prejudicia succesul în afaceri, Îi întoarce spate-

le lui Dumnezeu și luminii. El își vinde sufletul ca pe o marfă ieftină, iar 
conștiința lui nu va mai fi niciodată demnă de încredere. Dacă, în loc de a 

face târg cu Satan, și-ar fi păstrat conștiința curată și fermă, ar fi rămas în 
posesia unui bun care are o valoare mai mare decât toate bogățiile lumii. 

Cel care întoarce spatele luminii mănâncă din fructul neascultării, aseme-
nea lui Adam și a Evei în Eden... Conștiințele vinovate devin persecutoare-

le altor conștiințe.” — Idem, p. 322.
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19 iunie
O conștiință înăbușită
„Sămânţa care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care, după ce au auzit 
Cuvântul, își văd de drum și-l lasă să fie înăbușit de grijile, bogăţiile și plăceri-
le vieţii acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere.” (Luca 8:14). 

„Pentru câtva timp, Irod simțise mustrări de conștiință aspre din cauza 
faptei grozave, pe care el o comisese, pentru a satisface răzbunarea unei 
femei tirane; puterea sa de pricepere morală fusese totuși paralizată din ce 
în ce mai mult prin viața sa desfrânată, până ce păcatele sale ajunseseră 
în ochii lui numai ca niște lucruri neînsemnate. Oamenii care sunt capabili 
de cele mai ordinare crime, sunt tocmai acei care au fost altădată convinși 
prin Spiritul Adevărului, dar care apoi s-au întors de la lumină la întunericul 
nelegiuirii. Irod era aproape să devină ucenic al lui Ioan, dar tocmai când 
ora hotărârii sosise, el căzu în cursele lui Satan și osândi la moarte pe ace-
la, pe care el îl cunoscuse ca pe un adevărat profet.” - Viața lui Isus, p. 410. 

O conștiință înșelătoare
„Pe voi înșivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înșivă cercaţi-vă. 
Nu recunoașteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi 
lepădaţi.” (2 Corinteni 13:5).

„Mulți susțin ideea că un om poate face tot ce este aprobat de con-
știința lui. Totuși, există o întrebare: Deține acest om o conștiință corect 
educată și orientată spre bine sau conștiința lui este degradată și dena-
turată de către propriile sale opinii preconcepute? Conștiința nu trebuie 
să ia locul unui „așa zice Domnul”. Nu toți oamenii sunt inspirați la fel 
de către conștiința lor și nu toate conștiințele se află în armonie. Există 
conștiințe moarte, însemnate cu fierul roșu. Oamenii pot avea conștiințe 
rele sau conștiințe bune. Pavel nu credea în Isus din Nazaret și îi urmărea 
pe creștini din cetate în cetate, crezând în mod sincer că realizează un 
serviciu pentru Dumnezeu.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 4, p. 322.
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20 iunie
Când lumina poate fi întuneric

„Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău 
va fi plin de lumină; dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de 
întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare 

trebuie să fie întunericul acesta!” (Matei 6:22, 23). 

„Aceste cuvinte au un dublu înțeles, literal și figurativ. Ele sunt pline 
de adevăr în privința ochiului fizic, cu care privim lucrurile exterioare. Dar 

exprimă un adevăr și cu privire la ochiul spiritual, conștiința, cu ajutorul 
căruia distingem binele și răul. Dacă ochiul sufletului, conștiința, se află 

într-o stare de sănătate perfectă, sufletul va fi îndrumat în mod corect. 
Dar, dacă conștiința este călăuzită de impresii și păreri omenești, care 

nu sunt influențate și modelate de harul lui Hristos, mintea se află într-o 
condiție nesănătoasă. Lucrurile nu sunt înțelese în adevărata lor lumină. 

Imaginația intră în acțiune, iar ochiul minții vede lucrurile într-o lumină 
falsă și deformată.” — Idem. 

Un dreptar mai sigur decât conștiința
„Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai 
păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi 

primit-o.” (Romani 6:17). 

„Unii spun: „Conștiința mea nu mă condamnă pentru nerespectarea 
poruncilor lui Dumnezeu”. Cu toate acestea, Cuvântul lui Dumnezeu ne 

descoperă că există conștiințe bune și conștiințe rele, iar faptul că cineva 
nu este mustrat de conștiință pentru încălcarea poruncilor lui Dumnezeu 

nu înseamnă că este nevinovat înaintea lui Dumnezeu. 
Cercetați-vă conștiințele în raport cu Cuvântul lui Dumnezeu și vedeți 

dacă viața și caracterele voastre se află în armonie cu standardul nepri-
hănirii pe care l-a descoperit Dumnezeu. Astfel, puteți constata dacă aveți 

o credință corectă și o conștiință bună.”   
— The Review and Herald,  3 septembrie, 1901.
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21 iunie
Conștiință iluminată de Dumnezeu
„Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează 
întunericul meu.” (Psalmii 18:28).

„Pentru ca un om să se poată considera în siguranță, nu este sufici-
ent să urmeze doar îndemnurile propriei lui conștiințe... . El trebuie să se 
întrebe astfel: „Este conștiința mea în armonie cu Cuvântul lui Dumne-
zeu?” Dacă nu este, atunci nu va fi în siguranță urmând îndemnurile ei, 
deoarece o asemenea conștiință este înșelătoare. Conștiința trebuie să 
fie iluminată de Dumnezeu. Pentru ca rațiunea să fie întemeiată, demnă 
de încredere și sigură, este nevoie de un timp dedicat studiului Scripturi-
lor și rugăciunii.” — Înalta noastră chemare, p. 143.

Rolul conștiinței
„Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă 
cu un om care își privește faţa firească într-o oglindă și, după ce s-a privit, 
pleacă și uită îndată cum era.” (Iacov 1:23, 24). 

„Puteți avea o conștiință care să vă inspire o anumită convingere, dar 
întrebarea este: În ce măsură realizează această convingere o schimbare 
a vieții voastre? A pătruns această convingere în profunzimile inimii și 
în adâncurile omului dinăuntru? S-a produs acolo o curățire a oricărei 
întinări a templului sufletului? Aceasta este lucrarea pe care o dorim, de-
oarece trăim într-un timp asemănător aceluia din zilele copiilor lui Israel; 
și dacă există vreun păcat în viețile voastre, nu trebuie să vă opriți, până 
când acesta nu va fi corectat și îndepărtat.” — Minte, caracter, personalitate, 
vol. 1, p. 324. 
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22 iunie
O conștiință lucrătoare

„Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate”. 
(Psalmii 119:130). 

„Când acționează doar la nivelul conștiinței, adevărul creează multe 
dificultăți; dar, când este invitat în inimă, întreaga ființă este adusă într-o 

stare de supunere față de Isus Hristos. Până și gândurile sunt îndrumate 
de El, deoarece gândurile lui Hristos lucrează în mintea care se supune 
voinței lui Dumnezeu. „Să aveți în voi gândul acesta, care era în Hristos 

Isus”. (Filipeni 2:5). Acela pe care îl eliberează Hristos este un om cu ade-
vărat liber și nu va putea fi înrobit de păcat.” — Minte, caracter, personalitate, 

vol. 1, p. 324.

Efecte vizibile
„Atunci, El le dă înștiinţări și le întipărește învăţăturile Lui, ca să abată pe 

om de la rău și să-l ferească de mândrie.” (Iov 33:16, 17). 

„Toți iudeii onești față de ei înșiși au fost convinși în conștiința lor că 
Isus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, dar inima lor, în mândria și ambiția 

ei, nu a dorit să cedeze acestei convingeri. Prin urmare, iudeii s-au opus 
luminii adevărului, pe care s-au decis să-l nege și să-l respingă. Când ade-
vărul este acceptat ca atare doar la nivelul conștiinței, fără ca inima să fie 

mișcată și receptivă, acesta nu face decât să tulbure mintea. Dar când 
este primit în inimă, adevărul este transferat conștiinței, iar principiile lui 
curate cuceresc sufletul. Prin lucrarea Duhului Sfânt, frumusețea adevă-
rului așezat în inimă influențează mintea și, prin puterea lui transforma-

toare, se va reflecta în trăsăturile caracterului.” — Idem. 
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23 iunie
Nu vă lăsați amăgiți!
„Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pen-
tru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă 
tulburare și mulţi să fie întinaţi de ea.” (Evrei 12:15). 

„Dumnezeu nu forțează niciodată voința sau conștiința, dar Satan 
depune un efort neîncetat, folosind mijloacele cele mai dure, pentru a 
domina viața acelora pe care nu îi poate înșela. El este gata să uzeze de 
forță și frică, în scopul de a subjuga conștiința și de a-și asigura supune-
rea.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 325. 

„Acela a cărui conștiință este sensibilă nu va ezita să ia decizii co-
recte atunci când Cuvântul lui Dumnezeu îi luminează mintea. El nu se va 
lăsa determinat de raționamente de ordin omenesc și nu va îngădui ca 
anumite afaceri lumești să constituie un obstacol pe calea ascultării, ci 
va da la o parte orice interes egoist și se va apropia de Cuvântul lui Dum-
nezeu, știind că de aceasta atârnă tocmai destinul lui veșnic.” — Idem. 

Evitând ispita
„Feriţi-vă de orice se pare rău.” (1 Tesaloniceni 5:22). 

„Dacă vrem să nu păcătuim, trebuie să ne sustragem ispitei îndată ce 
se ivesc primele semne. Fiecare emoție și dorință trebuie să fie verifica-
tă de rațiune și conștiință. Fiecare gând nesfânt trebuie să fie imediat 
alungat. Alergați în cămăruțele voastre. Rugați-vă cu credință și din toată 
inima. Satan vă urmărește pas cu pas. Dacă vreți să fiți salvați de capca-
nele sale, trebuie să primiți ajutorul ceresc.” — Mărturii pentru comunitate, 
vol. 5, p. 177.

„Dar stăpânirea emoțiilor și a pasiunilor, și supunerea lor liniștită față 
de rațiune și conștiință, constituie partea care vă revine în mod personal. 
În felul acesta, Satan își pierde puterea de subjugare a minții.” — Înalta 
noastră chemare, p. 87. 
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24 iunie
Alegerea ne aparține

„Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi... Cât despre mine, eu și casa mea vom 
sluji Domnului.” (Iosua 24:15). 

„Supuneți-vă lui Hristos fără nicio întârziere; numai El, prin puterea ha-
rului Său, vă poate salva din ruină. El este singurul care poate însănătoși 

capacitățile voastre morale și intelectuale. Inima voastră poate fi încălzită 
de iubirea lui Dumnezeu; înțelegerea voastră poate deveni limpede și 

matură; conștiința voastră poate fi luminată, sensibilă și curată; voința 
voastră ajunge sfințită și întărită, dacă este supusă conducerii Duhului 

lui Dumnezeu. Voi puteți deveni ceea ce alegeți să fiți. Dacă în momen-
tul acesta, când vă aflați în fața unei decizii spre bine, încetați să mai 

săvârșiți răul și învățați să faceți ce este bine, veți ajunge cu siguranță 
la fericire; veți fi plini de succes în bătăliile vieții și veți învia în slavă și în 

mărire pentru o viață mai bună decât aceasta.” — Mărturii pentru comunita-
te, vol. 2, pp. 564, 565.

Promisiuni prețioase
„Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima și sunt  

ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud  
prin cântările mele.” (Psalmii 28:7).

„Nu e de ajuns să credem despre Hristos; trebuie să credem în El. Sin-
gura credință care ne va fi de folos este aceea care-L are pe El ca Mântu-

itor personal, care-și însușește meritele Lui. Mulți consideră credința ca 
o părere. Credința mântuitoare este un contact prin care cei ce-L primesc 

pe Hristos se unesc prin legământ cu Dumnezeu. Credința adevărată este 
viață. O credință vie înseamnă o creștere a vigorii, o încredere deplină, 

prin care credinciosul devine o putere cuceritoare.”  
— Hristos, lumina lumii, p. 347.
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25 iunie
Fiecare este răspunzător pentru el
 „Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutaţi 
totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât și faţă de toţi.”  
(1 Tesaloniceni 5:15). 

„Conștiința privitoare la lucrurile lui Dumnezeu este o posesiune 
sfântă și nicio ființă umană, indiferent de poziția pe care o deține, nu are 
dreptul să exercite presiuni asupra conștiinței. ...

Dumnezeu nu dorește să faceți din propria voastră conștiință un 
etalon pentru alții. Aveți datoria de a deveni plăcuți altora și de a cultiva 
dăruirea de sine într-o asemenea măsură, încât cea mai mare plăcere a 
voastră să fie aceea de a-i face pe alții fericiți.” — Minte, caracter, personali-
tate, vol. 1, p. 327.

Prelucrându-ne conștiințele
„Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și 
statornic!” (Psalmii 51:10).

„Aveți nevoie de o viziune clară și profundă. Conștiințele voastre sunt 
împietrite și denaturate, dar, dacă veți merge pe calea cea bună, sensibili-
tatea voastră morală își va recăpăta acuitatea.” — Minte, caracter, personali-
tate, vol. 1, p. 323.

„Nicio conștiință nu poate fi demnă de încredere, decât dacă se află 
sub influența harului divin. Satan pune stăpânire pe conștiințele lipsite de 
lumină și în felul acesta îi conduce pe oameni în tot felul de rătăciri, deoa-
rece aceștia nu au urmat călăuzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Mulți și-au 
inventat o evanghelie proprie, tot așa cum au înlocuit Legea lui Dumnezeu 
cu propriile lor legi.” — The Review and Herald, 3 septembrie, 1901.
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26 iunie
Învățând pas cu pas

„Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă 
peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.” (Isaia 28:10).

„Am fost instruită să le spun părinților următoarele. Faceți tot ce vă 
stă în putere pentru a-i ajuta pe copiii voștri să-și formeze o conștiință 
curată. Învățați-i să se hrănească din Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți-i 
să înțeleagă că ei sunt copilașii Domnului. Nu uitați că Dumnezeu v-a 

încredințat responsabilitatea de a veghea asupra lor. Dacă le veți oferi o 
hrană corespunzătoare și o îmbrăcăminte sănătoasă și dacă îi veți învăța 

cu răbdare din Cuvântul Domnului, frază cu frază, învățătură cu învăță-
tură, puțin aici, puțin dincolo, cu multă rugăciune adresată Tatălui vostru 

ceresc, eforturile voastre vor fi pe deplin răsplătite.” — Idem.

Curățirea conștiinței
„Curăţește-mă cu isop și voi fi curat; spală-mă și voi fi mai alb decât  

zăpada!” (Psalmii 51:7). 

„Fiecare încăpere a templului sufletului a ajuns într-o anumită mă-
sură întinată și are nevoie de curățire. Cercetați-vă labirintul conștiinței. 

Închideți ferestrele sufletului față de cele lumești și deschideți-le larg spre 
cer, pentru ca razele luminoase ale Soarelui neprihănirii să poată pătrun-

de nestăvilite. Memoria trebuie împrospătată de principiile Bibliei. Mintea 
trebuie păstrată curată, pentru a reuși să distingă binele și răul. În timp ce 

repetați rugăciunea pe care a rostit-o Domnul Hristos în prezența uceni-
cilor Săi și, în timp ce vă străduiți să răspundeți dorințelor Sale în viața 

voastră de zi cu zi, Duhul Sfânt va înnoi mintea și inima voastră și vă va 
da puterea de a aduce la îndeplinire planuri înalte și sfinte.” — Idem.  



188

27 iunie
Pacea promisă
„Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în 
Tine.” (Isaia 26:3). 

„Pacea interioară și o conștiință care nu se simte vinovată înaintea 
lui Dumnezeu vor sensibiliza și vor înviora intelectul, asemenea apei 
care înviorează florile delicate. În felul acesta, voința voastră va fi elibe-
rată de tendințele rele, va deveni mai puternică și mai serios angajată în 
realizarea binelui. Gândurile inimii vor fi plăcute și sfinte. Liniștea minții 
și pacea pe care o veți dobândi vor constitui o binecuvântare pentru toți 
cei cu care sunteți asociați. Razele prețioase ale păcii interioare vor radia 
asupra tuturor celor din jur și se vor reflecta din nou asupra voastră. Cu 
cât gustați mai mult această stare de liniște a minții, cu atât acestea se 
vor extinde.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 327.

Mustrarea salvatoare
„Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care-l 
iubește!” (Proverbe 3:12). 

„Dumnezeu nu trimite soli pentru a-l linguși pe păcătos. El nu trimite 
solii de pace, ca să-i legene pe oamenii nesfințiți într-o siguranță falsă. El 
pune poveri grele pe conștiința făcătorului de rele și îi străpunge sufletul 
cu săgețile convingerii. Îngerii slujitori îi prezintă judecățile îngrozitoare 
ale lui Dumnezeu, ca să adâncească simțul nevoii sale și să-l facă să stri-
ge: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Atunci mâna care a umilit până 
la țărână îl ridică pe cel pocăit. Glasul care a mustrat păcatul și a făcut 
de rușine îngâmfarea și ambiția întreabă cu cea mai duioasă iubire: „Ce 
dorești să fac pentru tine?” — Hristos, lumina lumii, p. 104. 



189

28 iunie
Pacea unei lucrări îndeplinite

„Bine de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul 
faptelor lui.” (Isaia 3:10). 

„O îndeplinire cu credincioșie a datoriilor casnice, ocupând postul 
în care poți aduce cele mai bune foloase, este cu adevărat înălțătoare, 

chiar dacă acel post este întotdeauna așa de simplu și umil. E nevoie de 
această influență divină. În aceasta există pace și bucurie sfântă. Are 

putere vindecătoare. În mod tainic și pe neobservate, ea va alina durerile 
sufletului și chiar suferințele corpului. Pacea minții, izvorâtă din motive și 

fapte curate și sfinte, va da libertate și vigoare tuturor organelor corpului.” 
— Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 326.  

Fericire deplină
„Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri 

în stăpânirea ţării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o 
va da.” (Deuteronom 6:18)

„Pacea lăuntrică și o conștiință liberă de insultă la adresa lui Dumne-
zeu, vor impulsiona și înviora mintea ca roua picurată pe plantele gingașe. 
Voința este atunci orientată și stăpânită în mod corect, fiind mai hotărâtă 

și, în același timp, lipsită de perversitate. Meditațiile sunt plăcute deoarece 
sunt sfințite. Seninătatea minții, ce o poți avea, va binecuvânta pe toți aceia 

cu care te întovărășești. Această pace și liniște vor deveni obișnuite cu 
timpul și-și vor reflecta razele prețioase asupra tuturor celor din jurul tău, ca 

să fie din nou reflectate asupra ta. Cu cât guști mai mult din această pace 
cerească și liniște a minții, cu atât ea va crește mai mult. Este o plăcere 

însuflețită, vie, ce nu aruncă toate puterile morale în apatie, ci le trezește la 
o activitate sporită.” — Idem, p. 327. 
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29 iunie
Folosiți darurile!
„Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai 
bună.” (1 Corinteni 12:31). 

„Voi vă liniștiți conștiința, spunând că nu puteți să anulați trecutul și 
să câștigați vigoarea, puterea și iscusința pe care ați fi putut să le aveți 
dacă v-ați fi folosit puterile așa cum a cerut Dumnezeu. Dar nu uitați că 
El vă consideră răspunzători pentru lucrarea făcută în mod neglijent sau 
lăsată nefăcută din cauza necredincioșiei voastre. Cu cât îți folosești mai 
mult puterile pentru Domnul, cu atât devii mai capabil, mai iscusit. Cu 
cât este mai strâns contactul vostru cu Izvorul luminii și al puterii, cu atât 
mai mare va fi lumina care va fi revărsată asupra voastră și mai mare va 
fi puterea voastră pe care s-o folosiți pentru Dumnezeu.” — Mărturii pentru 
comunitate, vol. 5, p. 458. 

Capacități la îndemâna noastră
„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt 
puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” (2 Corinteni 10:4). 

„Să nu uiți că responsabilitatea ta este măsurată, nu prin resursele și 
capacitățile tale prezente, ci după puterile cu care ai fost înzestrat de la 
început și ocaziile de a le folosi. Întrebarea pe care fiecare trebuie să și-o 
pună nu este dacă acum este fără experiență și nepotrivit a lucra pentru 
cauza lui Dumnezeu, ci cum și de ce este în starea aceasta și cum poate 
să fie remediată. Dumnezeu nu ne va înzestra în mod supranatural cu 
acele calități ce ne lipsesc; ci, în timp ce exercităm capacitățile pe care 
le avem, El va lucra cu noi și pentru noi pentru a dezvolta și întări orice 
capacitate; energiile noastre ce dormitează vor fi trezite și puterile care 
mult timp au fost paralizate vor primi o nouă viață.” — Idem.



191

30 iunie
O rețetă eficientă

„Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 
este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor 

și să ne păzim neîntinaţi de lume.” (Iacov 1:27). 

„Faptele bune constituie de două ori o binecuvântare — atât pentru bi-
nefăcător, cât și pentru cel ce se bucură de actul de binefacere. Conștiința 
facerii de bine este unul dintre cele mai bune medicamente pentru corpu-
rile și mințile afectate de boală. Când mintea este liberă și fericită în urma 

sentimentului datoriei bine împlinite și satisfacției de a fi dăruit și altora 
fericire, influența înviorătoare, moralizatoare, aduce o viață nouă întregii 

făpturi. Cei afectați să caute să arate compasiune mai degrabă decât să 
o pretindă neîncetat. Puneți povara propriei voastre slăbiciuni și întristări 

asupra Mântuitorului celui milostiv. Deschideți-vă inima înaintea iubirii Sale 
și lăsați-o apoi să se reverse și asupra altora.” — Divina vindecare, p. 257. 

Mulțumitori pentru noi și pentru alții
„Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești 

și cântaţi și aduceţi din toată inima laudă Domnului.” (Efeseni 5:19). 

„Exprimați-vă recunoștința pentru binecuvântările pe care le aveți; 
arătați-vă aprecierea pentru atențiile pe care le primiți. Păstrați-vă inima 
plină de făgăduințele prețioase ale lui Dumnezeu, pentru a putea scoate 

din această comoară cuvinte care vor fi mângâiere și tărie pentru alții. 
Aceasta vă va învălui într-o atmosferă utilă și înălțătoare. Țelul vostru să 

fie acela de a-i binecuvânta pe cei din jurul vostru și veți găsi căi pentru a 
fi de folos atât membrilor propriei voastre familii, cât și altora.” — Idem.



Iulie

Ținta vieții

„Hotărâți voi înșivă care este ținta principală a vieții și apoi depuneți toate 
eforturile pentru atingerea acestei ținte.”
— Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 65.
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1 iulie
Contemplare și schimbare

„Să ne uităm ţintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinţei noastre, adică la Isus, 
care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit  

rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:2). 

„Noi suntem schimbați, privind. Ceea ce contemplăm ne transfor-
mă. Aceasta este o lege valabilă atât în domeniul spiritual, cât și în cel 

intelectual. Mintea se adaptează treptat la subiectele asupra cărora i se 
îngăduie să stăruie. Ea devine asemenea lucrurilor cu care se obișnuiește 

și pe care le îndrăgește și le respectă.” — Tragedia veacurilor, p. 555.
„Dar să păstrăm totdeauna ochii noștri ațintiți la Hristos și El ne va 

apăra. Privind la Hristos, noi suntem în siguranță. Nimeni nu ne va smul-
ge din mâna Sa. Astfel, dacă vom privi mereu la El, vom fi „schimbați în 

același chip al Lui.”  — Calea către Hristos, p. 72.

Ce privești?
„Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzește sufletele credincioșilor Lui 

și-i izbăvește din mâna celor răi.” (Psalmii 97:10). 

„Contemplând răul, oamenii au fost schimbați după chipul lui, până 
când Dumnezeu n-a mai putut suporta nelegiuirea lor și ei au fost nimiciți 

de potop.” — Fundamentele educației creștine, p. 422.
„Privind la Isus, noi ne formăm concepții tot mai clare și mai luminoase 

cu privire la Dumnezeu și astfel suntem schimbați. Bunătatea și dragostea 
față de semeni devin pentru noi un instinct natural. Caracterul pe care îl 

dezvoltăm este o oglindire a caracterului divin. Iar dezvoltarea, în sensul 
asemănării cu Dumnezeu, ne mărește capacitatea de a-L cunoaște. Relația 

noastră de părtășie cu lumea cerească ajunge din ce în ce mai profundă, 
iar capacitatea noastră de a primi comorile cunoștinței și ale înțelepciunii 
veșnice devine din ce în ce mai mare.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 355.
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2 iulie
Restabilind Legea
„Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, 
zice Domnul: „Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; 
Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.” (Evrei 8:10). 

„Privind, suntem schimbați. Nu este de mirare faptul că trăirea pioasă 
din biserică prezintă un continuu declin, din moment ce mintea oamenilor 
este atrasă de învățături și teorii omenești, în timp ce principiile sfinte, în 
care Dumnezeu Își descoperă desăvârșirea și sfințenia caracterului Său, 
sunt neglijate... 

Numai atunci când Legea lui Dumnezeu este restabilită în poziția ei de 
drept se va produce o reînviorare a credinței și a evlaviei de la început, în 
mijlocul poporului care se pretinde a fi al Său.” — Tragedia veacurilor, p. 478.

Hristos, un tovarăș zilnic
„Tu, care ești nădejdea lui Israel, Mântuitorul lui la vreme de nevoie, 
pentru ce să fii ca un străin în ţară, ca un călător care intră doar 
să petreacă noaptea în ea?” (Ieremia 14:8). 

„Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre și 
o lumină pe cărarea noastră. „Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu 
păcătuiesc împotriva Ta”. (Psalmii 119:11). O minte preocupată de cer-
cetarea Cuvântului lui Dumnezeu este întărită împotriva lui Satan. Aceia 
pentru care Domnul Hristos este un tovarăș zilnic și un prieten apropiat 
vor simți că în preajma lor se află puterile unei lumi nevăzute și, privind 
la Isus, ei vor deveni asemenea chipului Său. Contemplându-L, ei sunt 
schimbați după modelul divin; caracterul lor este educat, înnobilat și pre-
gătit pentru Împărăția cerească.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 616.
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3 iulie
Fiți selectivi!

„Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea Ta!” 
(Psalmii 119:37). 

„Dumnezeu nu dorește să ascultăm tot ce poate fi auzit și să privim 
tot ce poate fi văzut. Posibilitatea de a-ți astupa urechile ca să nu auzi și 
de a-ți închide ochii ca să nu vezi reprezintă o mare binecuvântare. Cea 

mai mare grijă a noastră trebuie să fie aceea de a ne vedea clar propriile 
lipsuri și de a auzi bine îndrumările și mustrările de care avem nevoie. 

Altfel, neatenția și neglijența noastră le vor lăsa să treacă neobservate, iar 
noi vom deveni ascultători uituci, care nu-și îndeplinesc lucrarea.”  

— Mărturii pentru comunitate. vol. 1, p. 707.

Stăpânire de sine
„Toţi greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om 

desăvârșit și poate să-și ţină în frâu tot trupul.” (Iacov 3:2).

„Dacă sunteți invitați să luați parte la o întrunire unde au loc anumite 
dezbateri, întrebați-vă mai întâi dacă facultățile voastre perceptive se află 

într-o stare corespunzătoare pentru a fi capabili să evaluați cu claritate 
dovezile ce urmează a fi prezentate. Dacă gândirea voastră este confuză și 

nu vă simțiți într-o stare corespunzătoare, nu aveți niciun drept să partici-
pați la acea întrunire. Sunteți o persoană recalcitrantă? Este temperamen-

tul vostru plăcut și armonios sau este atât de dezagreabil și impulsiv, încât 
să fiți înclinați să luați decizii pripite? Vă simțiți ca și când ați dori să vă ba-
teți cu cineva? Atunci, nu mergeți la întrunire; deoarece, dacă veți merge, Îl 

veți dezonora în mod sigur pe Dumnezeu. Luați un topor și tăiați lemne sau 
angajați-vă într-o altă activitate fizică, până când simțiți să spiritul vostru 

devine blând și conciliant.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 332.
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4 iulie
Fiți cumpătați!
„Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, să-
nătoși în credinţă, în dragoste, în răbdare... Sfătuiește, de asemenea,  
pe tineri să fie cumpătaţi...” (Tit 2:2, 6). 

„Aceia care doresc să aibă o minte trează, pentru a discerne cu clari-
tate planurile înșelătoare ale lui Satan, trebuie să-și păstreze apetitul sub 
stăpânirea conștiinței și a rațiunii. Influența energică a însușirilor morale 
superioare ale minții este esențială în vederea desăvârșirii unui caracter 
creștin. Iar puterea sau labilitatea minții determină în mod direct atât 
capacitatea noastră de a fi utili în această lume, cât și mântuirea noastră 
veșnică.” — The Review and Herald, 8 septembrie, 1874. 

Capabili de înțelegere
„Dar Mângâietorul , adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele 
Meu, vă va învăţa toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus 
Eu.” (Ioan 14:26) .

„Dacă dorim să ne păstrăm vitalitatea și sănătatea, trebuie să urmă-
rim o solicitare proporțională atât a puterilor trupului, cât și a energiilor 
minții. În felul acesta, tinerii pot aborda studiul Cuvântului lui Dumnezeu, 
având o stare psihică echilibrată și o capacitate de înțelegere sănătoasă. 
Ei vor fi capabili să rețină lucrurile prețioase pe care le descoperă în Cu-
vânt și vor avea o gândire profundă și vastă. Ideile vor fi cercetate în mod 
inteligent, iar mintea lor va fi în stare să discearnă adevărul. Apoi, când 
se ivește ocazia, ei vor putea să răspundă cu umilință și respect tuturor 
celor care le cer să aducă un argument în favoarea nădejdii care se află în 
inimile lor.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 180.
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5 iulie
Să cunoașteți adevărul!

„Povăţuiește-mă în adevărul Tău și învaţă-mă, căci Tu ești Dumnezeul 
mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea!” (Psalmii 25:5).

„În cea mai mare parte, percepția morală a membrilor comunității 
este tocită din pricina familiarității cu păcatul. Egoismul, necinstea și 

diferitele păcate care se găsesc pretutindeni în acest veac degenerat au 
amorțit calitatea de a sesiza lucrurile veșnice, astfel încât adevărul lui 

Dumnezeu nu este înțeles...
Cei care caută să cunoască adevărul și să înțeleagă voia lui Dum-

nezeu, care sunt credincioși luminii și sârguincioși în îndeplinirea înda-
toririlor zilnice, vor deosebi fără îndoială învățătura curată; căci ei vor fi 

călăuziți în tot adevărul.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 427. 

Ca să fim schimbați!
„Depărtează-te de fărădelege și nu lăsa nedreptatea să locuiască 

în cortul tău.” (Iov 11:14). 

„Păcatul ne întunecă mintea și ne afectează percepțiile. Pe măsură 
ce păcatul este curățat din inimile noastre, lumina cunoașterii slavei lui 
Dumnezeu, reflectată în chipul lui Isus Hristos, care strălucește în pagi-

nile Cuvântului Său și este revelată în natură, Îl descoperă pe El din ce în 
ce mai deplin, ca fiind „plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de 

bunătate și credincioșie”. 
În lumina Sa, noi vom vedea lumina, până când mintea, inima și sufle-

tul sunt schimbate după chipul sfințeniei Sale.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 335.
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6 iulie
Faceți să prospere orice principiu bun!
„Păzește de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea 
peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.” (Psalmii 19:13). 

„Mândria, iubirea de sine, egoismul, ura, invidia și gelozia au întunecat 
capacitatea lor de percepție.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 605.

„Planta iubirii trebuie îngrijită atent, altfel ea moare. Orice principiu 
bun care dorim să prospere în suflet trebuie cultivat cu grijă. Iar ceea ce 
Satan sădește în inimă — invidia, gelozia, cearta, vorbirea de rău, nerăb-
darea, prejudecata, egoismul, lăcomia și mândria — trebuie dezrădăcinat. 
Dacă li se permite acestor lucruri rele să rămână în suflet, ele vor aduce 
roade care îi vor pângări pe mulți...

Pacea, armonia, iubirea și fericirea trebuie cultivate cu străduință în 
fiecare zi, până ce aceste lucruri prețioase sălășluiesc în inimile celor ce 
compun familia. ” — Căminul adventist, p. 195. 

Treptat, dar sigur
„Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, 
aduce moartea.” (Iacov 1:15).

„Înainte ca un creștin să comită un păcat vizibil, în inima lui are loc un 
proces de pregătire, necunoscut celor din jur. Mintea nu cade dintr-odată 
din starea de curăție și sfințire, într-o stare degradată, coruptă și imorală. 
Pentru ca reflectarea chipului lui Dumnezeu să se deformeze, luând un 
chip nemilos și satanic, este nevoie de timp. Privind, suntem schimbați. 
Prin îngăduirea gândurilor imorale, omul își poate educa mintea în așa fel, 
încât păcatul, care altădată îi era respingător, să devină o plăcere... Aceia 
care nu doresc să cadă pradă atacurilor lui Satan trebuie să-și apere bine 
porțile sufletului; trebuie să se ferească de a citi, a privi sau a asculta ceea 
ce trezește gânduri murdare. Să nu-și lase mintea și gândurile să alerge la 
întâmplare după oricare subiect ce iese în cale.” — Patriarhi și profeți, p. 459.
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7 iulie
Trăind după îndemnurile Duhului

„Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără 
putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din 

pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, 
pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnu-

rile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:3, 4). 
„Răscumpărătorul lumii știa că îngăduința față de pofte a produs slăbi-

ciunea fizică și tocirea sensibilității percepțiilor, astfel încât lucrurile sfinte și 
veșnice nu au mai putut fi recunoscute și înțelese. El știa că îngăduirea de sine 
a degradat facultățile morale și că cea mai mare nevoie a omului era converti-

rea inimii, a minții și a sufletului de la o viață de îngăduință de sine, la o viață de 
renunțare și sacrificiu de sine.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 334.
„Este o datorie aceea de a ști cum să ne păstrăm trupul în cea mai 

bună stare de sănătate și este o îndatorire sacră aceea de a trăi la nivelul 
luminii pe care a dat-o Dumnezeu în îndurarea Sa.” — Dietă și hrană, p. 44. 

Păstrează poftele sub control
„Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie 

o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în 
dragoste.” (Galateni 5:13).

„Cedând ispitelor lui Satan care îl îndeamnă la necumpătare, omul 
permite ca poftele și pasiunile animalice să subordoneze însușirile su-

perioare ale ființei sale... Prin necumpătare, unii sacrifică o jumătate, alții 
două treimi din puterile lor fizice, mintale și morale ...” — The Review and 

Herald, 8 septembrie, 1874. 
„Omul Îi este foarte drag lui Dumnezeu, pentru că a fost făcut după 

propria Sa înfățișare. Acest lucru ar trebui să ne întipărească în minte cât 
este de important să-i învățăm pe alții, prin precept și exemplu personal, 

despre păcatul întinării trupului, prin îngăduirea apetitului sau prin oricare 
altă practică păcătoasă, trup care a fost conceput pentru a-L reprezenta 

pe Dumnezeu lumii.” — The Review and Herald, 18 iunie, 1895
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8 iulie
Preocupați de lucruri importante
„Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, 
căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt 
veșnice.” (2 Corinteni 4:18).

„Prin meditația asupra iubirii lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru, 
prin contemplarea desăvârșirii caracterului divin și prin declararea neprihă-
nirii lui Hristos ca fiind a noastră, în credință, noi suntem transformați după 
chipul Său. Așadar, să nu adunăm toate tablourile neplăcute — nedreptățile, 
corupția și dezamăgirile care reprezintă dovezi ale puterii lui Satan — și 
să le agățăm pe pereții memoriei noastre, discutând despre ele și deplân-
gându-le, până când sufletele noastre se umplu de descurajare. Un suflet 
descurajat este o sursă a întunericului, care nu numai că nu reușește să 
primească pentru el însuși lumina lui Dumnezeu, dar o îndepărtează și de 
la ceilalți.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 744, 755.

Un loc sigur
„Numele Domnului este un turn; cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost.” 
(Proverbe 18:10.)

„Satan prezintă lumea înaintea sărmanilor muritori în imaginile cele 
mai încântătoare, mai fascinante și mai amăgitoare, iar ei o admiră, în timp 
ce strălucirea ei de aramă eclipsează slava cerului și viața aceea a cărei te-
meinicie este tot atât de vrednică de încredere precum este însuși tronul lui 
Dumnezeu. Pacea, fericirea și bucuria inexprimabilă ale acelei vieți care nu 
cunoaște necazul, tristețea, durerea, suferința sau moartea sunt sacrificate 
pentru această viață scurtă și trecătoare a păcatului.” — Idem, p. 100.

„Noi nu ne putem salva singuri din puterea ispititorului. El a biruit 
omenirea și, atunci când încercăm să-i stăm împotrivă prin puterile noas-
tre, ajungem cu siguranță o pradă a vicleniei lui... Satan tremură și fuge 
din fața celei mai slabe ființe care găsește adăpost în numele acesta 
puternic.” — Hristos, lumina lumii, p. 130. 
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9 iulie
Apreciind darurile cerului

„Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă 
din pricina mântuirii Tale.” (Psalmii 13:5). 

„Acelora care au folosit în mod greșit mijloacele care Îi fuseseră de-
dicate lui Dumnezeu, li se va cere să dea socoteală pentru isprăvnicia lor. 
Unii au acumulat în mod egoist bunuri materiale, doar de dragul câștigu-

lui... Mintea lor a fost atât de mult timp absorbită de interesele egoiste, 
încât nu mai poate înțelege valoarea lucrurilor veșnice. Ei nu prețuiesc 

mântuirea și pare a fi imposibil să le deschizi mintea pentru a aprecia în 
mod corect planul de mântuire și prețul ispășirii... 

Când sunt curățite de egoism, inimile ajung în armonie cu mesajele 
pe care le primesc din partea lui Dumnezeu. Capacitățile lor perceptive 

sunt trezite, conștiințele lor sunt sensibilizate.”  — Mărturii pentru comunita-
te, vol. 5, p. 696. 

Răscumpărați cu sacrificiu
„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!” 

Așa să zică cei răscumpăraţi de Domnul, 
pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului.” (Psalmii 107:1, 2). 

„Pot creștinii să contemple această manifestare minunată a iubirii lui 
Dumnezeu față de om fără emoții de iubire și un simțământ de înțelegere 
a faptului că noi nu suntem ai noștri? Un astfel de Stăpân nu trebuie să 
fie servit de silă, din lăcomie sau egoism. „Căci știți”, zice Petru, „că nu cu 
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru 
deșert de viețuire.” ... Dar călcătorul Legii lui Dumnezeu putea fi răscumpărat 
numai prin sângele prețios al Fiului lui Dumnezeu. Cei care nu apreciază jert-
fa cea minunată adusă pentru ei, reținându-și banii și puterile fizice, mintale 
și morale de la slujirea lui Hristos, vor pieri în egoismul lor.” — Idem, vol. 4, p. 458.  
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10 iulie
O țintă precisă
„Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, 
dar nu ca unul care lovește în vânt.” (1 Corinteni 9:26). 

„Succesul, indiferent de domeniu, necesită o țintă bine definită. Cel 
care dorește să-și asigure un adevărat succes în viață trebuie să păstreze 
cu fermitate înaintea ochilor o țintă vrednică de efortul său. O asemenea 
țintă este așezată înaintea tinerilor din zilele noastre...

Locul specific, desemnat fiecăruia în viață, este determinat de pro-
priile abilități și talente. Nu toți ating același nivel de dezvoltare și nu toți 
realizează cu aceeași eficiență o anumită lucrare. Dumnezeu nu așteaptă 
ca isopul să atingă dimensiunile cedrului sau ca măslinul să crească la 
înălțimea palmierului. Dar fiecare trebuie să aibă o țintă atât de înaltă, pe 
cât de sus poate ajunge natura omenească unită cu puterea divină.”  
— Educația, p. 262.

Ținte reale
„De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic: 
 „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru 
mine!” (Psalmii 61:2).

„Învățați-i pe elevi să-și folosească talentele pe care le-au primit din 
partea lui Dumnezeu, țintind spre cele mai înalte și mai sfinte obiective, 
pentru a fi în stare să realizeze astfel cel mai mare bine posibil în această 
lume. Elevii au nevoie să învețe ce înseamnă a avea o țintă reală în viață 
și să dobândească o înțelegere înaltă cu privire la semnificația adevăratei 
educații.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 341.

„Hristos dorește să încurajeze cele mai înalte ținte ale noastre și să 
ofere siguranță celor mai valoroase alegeri pe care le facem.” — Parabolele 
Domnului Hristos, p. 374. 
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11 iulie
Urmând sfatul divin

„La Dumnezeu este înţelepciunea și puterea; 
sfatul și priceperea ale Lui sunt.” (Iov 12:13). 

„Mulți nu reușesc să devină ceea ce ar fi putut deveni, dacă și-ar fi 
folosit capacitățile pe care le au. Ei nu se bazează pe puterea divină, așa 

cum ar trebui. Mulți sunt atrași departe de domeniile în care ar fi putut 
atinge adevăratul succes. Căutând o onoare mai mare sau o lucrare mai 

plăcută, ei încearcă să realizeze lucruri pentru care nu sunt potriviți ... Tre-
buie să urmăm mai îndeaproape planul de viață făcut de Dumnezeu. Să 

facem tot ce putem mai bine în lucrarea care ne este cea mai la îndemâ-
nă, să încredințăm lui Dumnezeu căile noastre și să fim atenți la indica-
țiile providenței Sale — acestea sunt regulile care ne permit o călăuzire 

sigură în alegerea unei ocupații.”— Educația, p. 267.

Ceva mai bun
„Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare 
și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.” 

(Psalmii 84:11).

 „Ceva mai bun” este cuvântul de ordine al educației, legea adevăratei 
vieți. Indiferent de lucrul la care ne-ar cere să renunțăm, Isus ne oferă în 

schimb ceva mai bun.  Adesea, tinerii manifestă atracție față de anumite 
obiecte, dorințe și plăceri care nu par a fi rele, dar care se dovedesc a fi insu-

ficiente în raport cu binele cel mai înalt. Acestea le abat viețile de la atingerea 
celor mai nobile ținte. Măsurile arbitrare sau condamnările directe ar putea 

să nu aibă succes în a-i convinge pe acești tineri să renunțe la ceea ce le este 
foarte drag. Îndreptați-le atenția spre ceva mai bun decât epatarea, ambiția 

și îngăduința de sine. Aduceți-i în contact cu frumuseți veritabile, cu principii 
mai înalte și cu vieți mai nobile. Faceți-i să privească spre Acela care este 

„întru totul vrednic de dorit”. — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 342.
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12 iulie
Ținta vieții
„De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privi-
rile la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus.” (Evrei 3:1). 

„O viață fără ținte este o viață pierdută. Mintea trebuie să mediteze 
asupra subiectelor legate de interesele veșnice. Aceasta va avea un rol 
binefăcător pentru sănătatea trupului și a minții.” — The Review and Herald, 
29 iulie, 1884. 

„Îndată ce privirea se oprește asupra Lui [ Hristos ], viața își regăseș-
te centrul. Entuziasmul, devoțiunea nestăvilită și simțămintele zeloase 
ale tinerilor își găsesc adevărata motivație în persoana lui Isus. Datoria 
devine satisfacție, iar sacrificiul, o plăcere. A-L onora pe Hristos, a deveni 
asemenea Lui și a lucra pentru El constituie cea mai nobilă ambiție a 
vieții și bucuria ei cea mai mare.” — Educația, p. 296.

Căutați pe Domnul!
„Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este 
vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu.” (Psalmii 14:2). 

„Una dintre cauzele majore ale ineficienței intelectuale și ale slăbiciunii 
morale este lipsa concentrării asupra unor obiective demne de încredere. 
Ne mândrim cu o distribuire pe scară largă a literaturii; dar multiplicarea 
cărților, chiar și a unor cărți care nu sunt dăunătoare prin conținutul lor, poa-
te constitui o greșeală... Mintea și inima indolente și lipsite de ținte sunt o 
pradă ușoară în fața răului. Ele sunt asemenea organismelor parazite care 
produc boala. O minte inactivă și lipsită de preocupări serioase este atelie-
rul de lucru al lui Satan. De aceea, faceți ca mintea voastră să fie orientată 
spre ținte nobile și înalte, spre obiective care să vă absoarbă și spre care să 
vă îndreptați cu tenacitate. În felul acesta, Satan nu își va mai găsi loc de 
desfășurare în ea.” — Educația, pp. 189, 190.
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13 iulie
O poruncă neglijată

„Să lucrezi șase zile și să-ţi faci lucrul tău.” (Exodul 20:9). 

„Puține rele sunt atât de periculoase ca indolența și lipsa țintelor. Dar 
înclinația tinerilor spre practicarea multora dintre sporturile atletice consti-

tuie un motiv serios de îngrijorare. Aceste sporturi stimulează dorința după 
plăceri și distracții, făcând să nu mai existe nicio atracție față de activitățile 

utile și o predispoziție de a se sustrage de la îndeplinirea îndatoririlor și a 
responsabilităților de zi cu zi... Inspirația ne-a arătat calea și în această di-

recție, după cum o face cu toate celelalte lucruri care au legătură cu bunăs-
tarea noastră. În veacurile dinainte, oamenii care trăiau sub călăuzirea lui 

Dumnezeu duceau o viață simplă. Ei trăiau în sânul naturii. Copiii participau 
la munca părinților și studiau frumusețile și tainele tezaurului natural. Și, în 

liniștea câmpului și a pădurii, ei se ocupau cu acele adevăruri magnifice, 
care fuseseră încredințate ca o comoară sfântă din generație în generație. 

O astfel de pregătire a dat oameni puternici.” — Educația, pp. 210, 211.

Dedicați slujirii
„De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul 

Domnului, căci știţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.” 
(1 Corinteni 15:58). 

„Fiecare suflet este dedicat unei vieți de slujire. Toate capacitățile 
intelectuale, fizice și morale, sfințite de către Duhul, trebuie să fie anga-

jate în lucrarea lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt chemați să se consacre 
în mod activ și fără rezerve în slujba lui Dumnezeu. Ei sunt invitați să 

colaboreze cu Isus Hristos în marea lucrare de salvare a altora. Hristos 
a murit pentru toți oamenii. Oferind prețul propriei Sale vieți, pe care a 

sacrificat-o pe cruce, Isus a răscumpărat toate ființele omenești. Prin ur-
mare, niciun om nu este condamnat să trăiască o viață egoistă și lipsită 

de sens, ci are posibilitatea de a trăi cu adevărat prin Hristos, care a murit 
pentru salvarea lui.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 345.
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14 iulie
Motivații de slujire
„...căci știţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, 
după binele pe care-l va fi făcut.” (Efeseni 6:8). 

„Atât tinerii, cât și cei mai în vârstă au nevoie de motivații corecte 
pentru slujire. Studenții trebuie să fie educați într-o asemenea manieră, în-
cât să devină bărbați și femei de valoare. Nu trebuie ignorat niciun mijloc 
de înnobilare și înălțare. Ei trebuie sfătuiți să-și folosească la maximum 
toate capacitățile. Puterile fizice și intelectuale au nevoie de o solicitare 
echilibrată și este necesară cultivarea ordinii și a disciplinei. Puterea unei 
vieți curate și nobile trebuie să fie păstrată ca un obiectiv permanent 
înaintea tinerilor. Aceasta îi va ajuta să se pregătească pentru o viață 
folositoare. Prin harul lui Dumnezeu, ei vor deveni tot mai curați și mai 
puternici și vor fi din ce în ce mai bine pregătiți, iar studiul Cuvântului Său 
îi va face capabili să se opună cu îndârjire influențelor răului.” — Funda-
mentele educației creștine, p. 543. 

De ce faci ceea ce faci?
„Şi chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată 
știinţa, chiar dacă aș avea toată credinţa, așa încât să mut și munţii, și n-aș 
avea dragoste, nu sunt nimic.” (1 Corinteni 13:2). 

 „Toți oamenii au o datorie importantă, și anume aceea de a fi 
conștienți care este nota dominantă care le caracterizează conduita de 
fiecare zi și care sunt motivațiile care le determină acțiunile. Ei trebuie să 
fie atenți la motivația specifică ce se ascunde în spatele fiecărei fapte, 
deoarece fiecare faptă adusă la îndeplinire în viață este judecată nu în 
funcție de aparență, ci de motivul care a dictat acțiunea.” — Mărturii pentru 
comunitate, vol. 3, p. 507.
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15 iulie
O luptă având biruința promisă

„Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veșnică la care ai fost 
chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire 

înaintea multor martori.” (1 Timotei 6:12). 

„Aceia care devin urmași ai lui Hristos descoperă că le sunt inspirate 
noi motivații de acțiune, în mintea lor se nasc gânduri noi, iar ca rezultat, 

trebuie să apară noi fapte. Cu toate acestea, ei nu pot face progrese decât 
înfruntându-se cu conflictul, deoarece există un vrăjmaș care luptă neînce-

tat împotriva lor, ispitindu-le sufletele la îndoială și păcat. Există tendințe 
spre rău, ereditare și cultivate, care trebuie învinse. Apetitul și pasiunile 

trebuie aduse în supunere față de Duhul Sfânt. Acest război nu va înceta 
niciodată în această parte a universului. Dar fiecare nouă bătălie, la care 
sunt provocați, reprezintă o nouă biruință de câștigat; iar triumful asupra 

eului și asupra păcatului este de o valoare cu mult mai mare decât își poate 
imagina mintea cuiva.” — Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, p. 20. 

Tema centrală a Bibliei
„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balau-
rul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui...” (Apocalipsa 12:7, 8 p.p.).

„Cercetătorul trebuie să ajungă la o cunoaștere de ansamblu a temei 
centrale a Bibliei, care descrie planul inițial al lui Dumnezeu pentru lume, 
apariția marii controverse dintre bine și rău și lucrarea de răscumpărare. 

În virtutea acestei perspective, el va înțelege natura celor două puteri care 
luptă pentru supremație și va discerne manifestarea lor pe întregul par-
curs al rapoartelor istorice și profetice. Cercetătorul trebuie să observe 

modul în care se reflectă această controversă în fiecare etapă a experien-
ței umane; modul în care aceste două principii antagoniste se manifestă 
până în cele mai mici amănunte ale propriei sale vieți și faptul că, indife-

rent dacă dorește sau nu, el însuși este cel care decide, chiar acum, de 
care parte se află în această luptă.” — Educația, p. 190. 
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16 iulie

Fiecare acțiune are o semnificație
„Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și 
fără prihană.” (Proverbe 20:11). 

„Fiecare acțiune are un dublu caracter și o dublă semnificație. Ea 
poate fi corectă sau greșită, morală sau imorală, în funcție de motivele 
care stau la temelia ei. Printr-o repetare frecventă, o faptă greșită lasă în 
urmă o impresie profundă atât în mintea celui ce o face, cât și în mintea 
celor care se află în legătură cu el, indiferent dacă este vorba de domeniul 
spiritual sau obișnuit. Părinții și profesorii care nu acordă nicio atenție 
gesturilor mărunte, dar greșite, pun temelia obiceiurilor rele în caracterele 
tinerilor.” — The Review and Herald, 17 mai, 1898.

Dumnezeu ne cunoaște
„Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiţi și moștenirea lor ţine pe vecie.” 
(Psalmii 37:18). 

„Lucrurile pe care Dumnezeu le consideră cele mai prețioase nu sunt 
acelea care par mărețe în ochii oamenilor și pe care aceștia le laudă. Adesea, 
îndeplinirea cu credincioșie a micilor îndatoriri ale vieții și gesturile mărunte 
și neobservate sunt considerate a fi de cea mai mare valoare înaintea lui 
Dumnezeu. O inimă credincioasă și iubitoare Îi este mai dragă lui Dumnezeu 
decât cel mai costisitor dar. Sărmana văduvă a sacrificat tot ce avea pentru a 
oferi puținul pe care l-a putut dărui. Ea s-a lipsit pe sine însăși de hrană, pen-
tru a susține o cauză pe care o iubea. Dar fapta ei a fost însoțită de credința 
că Tatăl ceresc nu va uita nevoile ei arzătoare. Această atitudine, caracteriza-
tă de o credință copilărească și de un spirit neegoist, a câștigat aprecierea și 
aprobarea Mântuitorului.” — Hristos, lumina lumii, p. 615.
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17 iulie
Călăuziți cu gingășie

„Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde 
aripile, îi ia și-i poartă pe penele lui, așa a călăuzit Domnul singur pe 

poporul Său, și nu era niciun dumnezeu străin cu El.” (Deuteronom 32:11, 12). 

„Dumnezeu Își călăuzește poporul pas cu pas. El îi conduce pe copiii 
Săi în situații anume prevăzute pentru a le dezvălui motivațiile inimii. Unii 

rezistă într-un anumit punct, dar se lasă învinși în altul. Cu fiecare pas 
făcut înainte, inima este încercată și cercetată tot mai îndeaproape. Când 
cineva descoperă că atitudinea lui se află într-o opoziție totală cu lucrarea 

lui Dumnezeu, trebuie să se lase convins de necesitatea de a se strădui 
să se schimbe. Deoarece, dacă nu va proceda astfel, va fi în cele din urmă 

respins de către Domnul Isus.” — Înalta noastră chemare, p. 162.

Prețuiți după frumusețea caracterelor
„Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta se 

va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” (Eclesiastul 12:14)

„Faptele noastre, cuvintele noastre și chiar și cele mai ascunse mo-
tive ale noastre își au propria lor semnificație în determinarea destinului 

nostru, spre binecuvântare sau spre blestem. Deși s-ar putea ca noi să le 
uităm, ele vor constitui o mărturie pe baza căreia vom fi îndreptățiți sau 

condamnați.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 348.
„Dumnezeu nu îi evaluează pe oameni în funcție de bogăția, educa-

ția sau poziția lor socială. El îi prețuiește după curăția motivelor și după 
frumusețea caracterelor lor. El Se uită să vadă cât au oamenii din Spiritul 

Său și cât din asemănarea cu El este revelată în viețile lor. A fi mare în 
Împărăția lui Dumnezeu înseamnă a fi asemenea unui copilaș în umilință, 

în simplitatea credinței și în sinceritatea iubirii.” — Idem. 
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18 iulie
Cercetare zilnică
„Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, 
nu vei găsi nimic, căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc.” (Psalmii 17:3). 

„Mulți își înțeleg propriile lipsuri, dar cu toate acestea par să ignore 
influența pe care o exercită... Dacă și-ar cerceta în mod deliberat și cu 
atenție acțiunile pe care le întreprind zilnic și și-ar propune să devină 
conștienți de propriile lor obiceiuri, ... ar ajunge să se cunoască mai bine 
pe ei înșiși. Printr-o analizare minuțioasă a vieții lor de zi cu zi, așa cum 
se desfășoară în diferitele situații care apar, ei și-ar descoperi propriile 
motivații și principiile care le determină faptele. Această revizuire zilnică 
a faptelor noastre, pentru a vedea dacă sunt aprobate sau condamnate 
de propria conștiință, este necesară tuturor celor ce doresc să ajungă la 
desăvârșirea caracterului creștin.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 511. 

Lasă-l pe Dumnezeu să te verifice! 
„Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu-Ţi sunt ascun-
se... Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea 
Ta cea mare, întoarce-Ţi privirile spre mine.” (Psalmii 69:5, 16).

„Adesea, după o cercetare atentă, se descoperă că multe dintre fapte-
le considerate a fi bune au fost determinate de motive rele. Mulți primesc 
aplauze pentru virtuți pe care nu le au. Dumnezeu cercetează inimile și 
verifică motivele și, nu de puține ori, faptele mult lăudate de oameni sunt 
înscrise în rapoartele cerului drept rezultate ale unor interese egoiste și 
ipocrite. Fiecare faptă a vieții noastre, indiferent dacă este excelentă și 
vrednică de laudă sau dacă este pasibilă de mustrare, este judecată de 
către Cercetătorul inimilor în raport cu motivele care au determinat-o.”  
— Idem. 
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19 iulie
Frumusețea sfințeniei

„Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de 
aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie..” (Psalmii 45:2). 

„Frumusețea exterioară a Bibliei, frumusețea simbolurilor și a expre-
siilor ei nu reprezintă decât învelișul în care este oferită adevărata ei co-

moară — frumusețea sfințeniei. În rapoartele biblice privitoare la oamenii 
care au umblat cu Dumnezeu, putem descoperi sclipiri ale slavei lui Dum-
nezeu. În Acela care este „întru totul vrednic de primit”, noi Îl putem vedea 
pe Cel a cărui frumusețe este atât de impresionantă, încât toate frumuse-

țile cerului și ale pământului la un loc nu sunt decât o vagă reflectare în 
comparație cu măreția Lui. „Și după ce voi fi înălțat de pe pământ”, spune 

El, „voi atrage la Mine pe toți oamenii”. (Ioan 12:32).” — Educația, p. 192.

Raze de la Soarele Neprihănirii
„... și săracilor li se propovăduiește Evanghelia.” (Matei 11:5 u.p.).

„Evanghelia trebuie să fie predicată săracilor. Niciodată nu îmbracă 
ea un aspect mai frumos decât atunci când este dusă în regiunile cele 
mai nevoiașe și mai nenorocite... Adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu 

pătrunde în cocioabele țăranilor și luminează bordeiele primitive ale să-
racilor, atât negri cât și albi. Raze de la Soarele Neprihănirii aduc bucurie 

săracilor și suferinzilor. Îngerii lui Dumnezeu sunt acolo și credința simplă 
dată pe față, face din coaja de pâine și cana cu apă un ospăț de lux. Cei 

care au fost respinși și abandonați sunt ridicați, prin credință și iertare, la 
demnitatea de fii și fiice ale lui Dumnezeu, înălțați deasupra lumii, ei stau 
în locuri cerești în Hristos Isus. Ei nu au o comoară pământească dar au 

găsit mărgăritarul de mare preț. Mântuitorul care iartă păcatele îi primeș-
te pe săraci și pe ignoranți și le dă să mănânce din pâinea care vine din 

cer. Ei beau din apa vieții.” — Lucrarea de binefacere, p. 169. 
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20 iulie
Beneficiile înțelepciunii
„Căci ocrotire dă și înţelepciunea, ocrotire dă și argintul; dar un folos mai mult 
al știinţei este că înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au.” (Eclesiastul 7:12). 

„Dumnezeu a înzestrat mintea omului cu facultăți intelectuale și 
rațiune; dar dacă acestea sunt lăsate necultivate și needucate, ele se 
diminuează într-o asemenea măsură, încât omul ajunge asemenea unui 
sălbatic feroce. Mintea și simțămintele au nevoie de educația și îndruma-
rea profesorilor. Mintea trebuie să asimileze învățătură după învățătură 
și principiu după principiu, pentru ca însușirile sale morale să poată fi 
educate și modelate astfel, încât să acționeze în armonie și cooperare cu 
Dumnezeu. Dumnezeu influențează intelectul uman prin lumina adevăru-
lui Său. O minte iluminată înțelege adevărul în contrast cu eroarea.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 350. 

Toți pot învăța
„Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru 
el sunt o nebunie, și nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate 
duhovnicește.” (1 Corinteni 2:14). 

„Mintea umană este capabilă să atingă cele mai înalte niveluri ale 
dezvoltării intelectuale. O viață dedicată lui Dumnezeu nu trebuie să 
fie o viață caracterizată de ignoranță. Mulți își exprimă opoziția față de 
educația intelectuală, motivând că Isus a ales, în lucrarea de predicare a 
Evangheliei Sale, niște pescari fără școală... Isus nu a disprețuit educația 
intelectuală. Dumnezeu manifestă o deplină apreciere față de cultura cea 
mai înaltă a minții, dacă aceasta este sfințită prin iubirea și teama de El. 
Bărbații umili care au fost aleși de către Domnul Hristos au petrecut trei 
ani alături de El și, în acest timp, au fost supuși influenței înălțătoare a 
Maiestății cerului. Domnul Hristos a fost cel mai mare educator care a 
existat vreodată pe pământ.” — Idem. 
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21 iulie
Profesori conștiincioși

„Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de 
Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să înveţe și pe copiii lor 

să le păzească.” (Deuteronom 4:10 u.p.). 

„În realizarea lucrării sale, adevăratul profesor nu se mulțumește cu 
rezultate de mâna a doua. El nu se mulțumește să își îndrume elevii spre 
atingerea unui standard care să fie mai prejos decât cel mai înalt nivel de 

dezvoltare pe care aceștia ar putea să-l atingă. El nu se poate limita numai la 
transmiterea unor cunoștințe de ordin tehnic, astfel încât aceștia să ajungă 
doar niște contabili mai isteți, doar niște meșteșugari mai îndemânatici sau 
niște comercianți mai prosperi. Ținta sa este aceea de a le inspira principiile 

adevărului, ale ascultării, ale onoarei, integrității și curăției — principii care îi 
vor face să devină o forță a binelui, ce va contribui la stabilitatea și progresul 

societății. Iar mai presus de toate, adevăratul profesor dorește ca elevii săi să 
învețe marea lecție a vieții, și anume lecția slujirii neegoiste.” — Educația, p. 29. 

Special pentru tineri
„V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne 

în voi și aţi biruit pe cel rău.” (1 Ioan 2:14 u.p.). 

„Dumnezeu îi acceptă pe tinerii care I se consacră cu toate talentele 
și cu toată bogăția sufletului lor. Ei pot atinge cele mai înalte culmi ale 

măreției intelectuale și, dacă educația lor este echilibrată prin însușirea 
principiilor religioase, ei pot duce înainte lucrarea pe care Hristos a venit 

din cer să o îndeplinească, devenind astfel conlucrători cu Domnul și 
Maestrul lor.” — The Review and Herald, 21 iunie, 1877. 
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22 iulie
Minunea creației, un obiect de studiu
„Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu! 
Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb?” (Eclesiastul 7:13). 

„Inima și mintea trebuie să fie educate astfel, încât să-și păstreze 
curăția, primind zi de zi noi puteri din izvoarele adevărului veșnic. De-a 
lungul veacurilor, Mintea și Mâna divină au asigurat transmiterea nealte-
rată a unui raport autentic privitor la creația lumii noastre. Acest Cuvânt 
este menit să fie obiectivul primordial al studiilor din școlile noastre. Prin 
El, putem păstra o comunicare directă cu profeții și patriarhii și putem 
descoperi prețul răscumpărării noastre, care a fost plătit de Acela care 
este egal cu Tatăl încă de la începuturile existenței și care și-a sacrificat 
propria viață pentru ca oamenii să poată sta înaintea Lui, eliberați de 
lucrurile fără valoare și lumești și înnoiți după chipul lui Dumnezeu.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 351.

Putere și energie
„Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu 
inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie 
s-o facă cu bucurie.” (Romani 12:8). 

„Pentru a avea succes în zidirea caracterului, este necesară desăvâr-
șirea fiecărui detaliu. Este nevoie de o dorință stăruitoare de a duce la 
îndeplinire planurile Maestrului Ziditor. Materialele folosite trebuie să fie 
de calitate; nicio lucrare iresponsabilă și neglijentă nu poate fi acceptată; 
întreaga zidire s-ar putea nărui. Toate resursele ființei trebuie să fie anga-
jate în această lucrare. Este nevoie de putere și energie; nicio resursă nu 
poate fi irosită prin îndeplinirea unor lucruri lipsite de importanță. Puterea 
omenească trebuie să fie învestită cu hotărâre în conlucrarea cu Maestrul 
Divin... Viața este un capital sfânt și fiecare clipă trebuie folosită în mod 
înțelept.” — Înalta noastră chemare, p. 84.
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23 iulie
Mintea trebuie antrenată

„Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea: 
înţelepciunea preţuiește mai mult decât mărgăritarele.” (Iov 28:18).

„Dacă mintea ar fi obișnuită cu contemplarea subiectelor înălțătoare, 
iar imaginația antrenată să privească lucruri curate și sfinte, ea ar fi fortifi-

cată împotriva ispitei, ar stărui asupra lucrurilor cerești, pure și sfinte și 
n-ar putea fi atrasă de cele josnice, corupte și rușinoase.” 

— Îndrumarea copilului, p. 447. 
„Deși studiul științelor nu trebuie neglijat, există o educație mai înaltă, 

care poate fi dobândită numai printr-o legătură vitală cu Dumnezeu. Fie-
care student trebuie să studieze Biblia și să intre în comuniune cu Marele 

Învățător. Mintea trebuie să fie disciplinată și antrenată în cercetarea 
profundă a subiectelor serioase aflate în adevărul divin.”  

— Parabolele Domnului Hristos, p. 334. 

Nicio scuză pentru lenevie
„Gândurile celui harnic tind doar la abundenţă, dar ale fiecăruia care este 

pripit doar la lipsă.” (Proverbe 21:5, BTF)

„Viața este prea solemnă pentru a fi absorbită de lucrurile trecătoare 
și pământești și pentru a se lăsa copleșită de valul grijilor și al temerilor 
legate de lucruri care sunt cât un atom, în comparație cu interesele veș-
niciei. Cu toate acestea, Dumnezeu ne-a chemat să Îi slujim în contextul 

responsabilităților trecătoare ale vieții cotidiene. Iar conștiinciozitatea 
în realizarea acestora constituie o parte a adevăratei religii, tot atât de 

importantă ca și devoțiunea. Biblia nu oferă nicio scuză pentru lenevie. 
Lenevia este cel mai mare blestem care afectează lumea noastră. Fieca-

re om care este cu adevărat convertit va fi un muncitor harnic 
și conștiincios.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 343.
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24 iulie
Cugete curate
„Totul este curat pentru cei curaţi, dar, pentru cei necuraţi și necredincioși, 
nimic nu este curat: până și mintea și cugetul le sunt spurcate.” (Tit 1:15). 

„Vă avertizez cu privire la necesitatea curăției în fiecare gând, în fie-
care cuvânt și în fiecare acțiune. Noi avem o responsabilitate personală 
înaintea lui Dumnezeu și o lucrarea individuală, pe care nimeni nu o poate 
realiza în locul nostru. Exemplul nostru, învățăturile și eforturile personale 
au darul de a realiza o lume mai bună. Deși este necesar să manifestăm 
un comportament sociabil, acesta nu trebuie cultivat doar de dragul unei 
companii plăcute, ci cu un scop bine definit. Există suflete care au nevoie 
să fie salvate.” — The Review and Herald, 10 noiembrie, 1885.

Doar cu eforturi stăruitoare
„Învaţă-mă, Doamne, calea Ta și povăţuiește-mă pe cărarea cea dreaptă 
din pricina vrăjmașilor mei.” (Psalmii 27:11).

„Formarea unor obiceiuri corecte are rolul de a modela mintea și 
caracterul copiilor, astfel încât aceștia să dobândească înclinația de a urma 
calea cea bună. Aceasta contribuie mult la aducerea copiilor sub influența 
directă a Duhului lui Dumnezeu, educându-i și crescându-i în învățătura și 
mustrarea Domnului. Formarea de obiceiuri corecte și exteriorizarea unui 
spirit bun vor necesita eforturile cele mai stăruitoare făcute în Numele și 
prin puterea lui Isus. Instructorul trebuie să persevereze, oferindu-le învăță-
tură după învățătură, puțin aici, puțin acolo, cu îndelungă răbdare, simpatie 
și iubire, legându-i pe copii de inima sa prin iubirea lui Hristos, dezvăluită în 
comportamentul său.” — Fundamentele educației creștine, p. 268. 
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25 iulie
Bunătatea va fi răsplătită

„Faceţi cu adevărat dreptate și purtaţi-vă cu bunătate și îndurare unul faţă 
de altul!” (Zaharia 7:9). 

„Profesorii trebuie să ia în considerare faptul că nu se ocupă de 
îngeri, ci de ființe omenești, care au aceleași defecte și înclinații ca și ei. 

Caracterele nu se formează după același tipar. Fiecare etapă în formarea 
caracterului dobândit de copii este asemenea unei moșteniri. Defecte-
le și virtuțile care constituie trăsăturile de caracter sunt evidente. Prin 

urmare, fiecare profesor este nevoit să ia în considerare aceste aspecte. 
El trebuie să se confrunte atât cu diformitățile ereditare și cultivate ale ca-
racterului omenesc, cât și cu părțile lui frumoase, iar pentru aceasta, este 

necesară cultivarea unei abilități deosebite în tratarea greșelilor, nu doar 
pentru binele prezent al copiilor, ci și pentru binele lor veșnic.”  

—  Fundamentele educației creștine, p. 277.  

Când adevărul influențează temperamentul
„Să nu te răzbuni și să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubești pe 

aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.” (Leviticul 19:18).

„Credința care lucrează din iubire și care purifică sufletul educatorului 
constituie o însușire transformatoare ce trebuie transpusă în practică 

în fiecare zi. Este voința revelată a lui Dumnezeu autoritatea supremă a 
vieții tale? Dacă chipul lui Hristos, nădejdea slavei, este refăcut în ființa 

ta, atunci adevărul lui Dumnezeu va influența temperamentul firesc într-o 
asemenea măsură, încât puterea sa transformatoare se va manifesta 

printr-o schimbare a caracterului tău. Atunci ... tu vei demonstra că 
autoritatea lui Dumnezeu nu este numai un cuvânt lipsit de putere, ci este 
realitate autentică. Oricât de dificil ar părea, adevăratul credincios trebuie 

să se ferească în mod categoric de orice manifestare care ar putea fi 
pusă sub semnul întrebării și considerată necreștinească.” — Idem, p. 263.
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26 iulie
Manifestați simpatie și bunătate
„Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din acești micuţi; căci vă spun că în-
gerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu, care este în ceruri.” (Matei 18:10)

„Cerul vede în copil viitorul om ale cărui capacități și puteri, dacă sunt 
corect îndrumate și dezvoltate, vor deveni instrumentele omenești care, 
prin cooperarea cu influențele divine, pot fi împreună lucrătoare cu Dum-
nezeu. Cuvintele tăioase și o continuă corecție îl înspăimântă pe copil, 
dar nu-l vor schimba niciodată. Abțineți-vă de la exprimarea unor cuvinte 
pripite; păstrați-vă spiritul într-o atitudine de supunere față de Isus Hristos; 
astfel, veți învăța cum să vă manifestați simpatia și bunătatea față de aceia 
care se află în sfera voastră de influență. Nu vă exteriorizați nerăbdarea și 
asprimea, deoarece, dacă acești copii nu ar fi dorit să primească o edu-
cație, nu ar fi ales să beneficieze de avantajele oferite în școală. Ei trebuie 
să fie răbdători și amabili și să fie conduși în iubire pe scara progresului, 
urcând pas cu pas pe treptele cunoașterii.” — Idem, p. 263. 

Lucrați fără prejudecăți!
„Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptaţi? Nu fac 
așa și vameșii?” (Matei 5:46). 

„Când vă exprimați împotriva comportamentului manifestat de către 
aceia care sunt creștini doar cu numele, nu uitați că voi înșivă sunteți 
creștini. Dacă vă pierdeți cumpătul și le oferiți chiar și cea mai mică 
ocazie de a crede că sunt tratați în mod greșit, vă diminuați substanțial 
puterea de influență și vă prejudiciați propria voastră experiență creștină. 
Faceți tot ce este posibil pentru a evita să lăsați o asemenea impresie în 
mintea lor. În acest timp de încercare, noi ne formăm caracterele pentru o 
viață nepieritoare; dar aceasta nu ne privește doar în mod personal, deoa-
rece, urmărind procesul zidirii caracterelor noastre, există și alții care vor 
clădi după modelul pe care îl oferim noi și de aceea trebuie să fim extrem 
de atenți cum zidim.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 357.
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27 iulie
Mintea orientată corect

„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu 
se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6).

„Pentru a avea putere și sănătate, asemenea trupului, mintea are 
nevoie de o hrană curată. Oferiți-le copiilor subiecte înalte și nobile de 

gândire. Într-o atmosferă curată și sfântă, mintea nu va deveni egoistă, 
frivolă și trivială. În timpul în care trăim, tot ce este fals și superficial este 

înălțat mai presus de ceea ce este real, natural și temeinic. Mintea trebuie 
păstrată departe de tot ce ar putea să o orienteze într-o direcție greșită. 

Ea nu trebuie încărcată cu povești ieftine, care nu aduc niciun aport la 
dezvoltarea capacității intelectuale. Gândurile vor avea același caracter 

ca hrana care este pusă la dispoziția minții.” — Îndrumarea copilului, p. 188.

Valorificând corect timpul
„Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beţii; nu în curvii și 

în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus 
Hristos și nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” 

(Romani 13:13, 14)

„Talantul timpului este prețios. Fiecare zi ne este încredințată pen-
tru ca noi să o administrăm și vom fi chemați să dăm socoteală pentru 

aceasta înaintea lui Dumnezeu. Ea trebuie să fie folosită pentru slava lui 
Dumnezeu și, dacă dorim să ne prelungim viața, dacă dorim să câștigăm 

o viață tot atât de lungă precum este viața lui Dumnezeu, trebuie să-i 
oferim minții o hrană curată. Niciun moment, care ar fi putut fi o bună 

mărturie în favoarea noastră la judecată, nu trebuie să fie irosit.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 358.
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28 iulie
Influența îndrumării divine
„Dacă vei cere înţelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere... vei înţelege 
frica de Domnul și vei găsi cunoștinţa lui Dumnezeu.” (Proverbe 2:3, 5). 

„În școlile noastre este necesară cultivarea unei atmosfere deosebite, 
marcate de influența îndrumării divine. Dar cea mai mare lecție pe care 
trebuie să o învețe elevii este aceea de a căuta cu toată inima, cu toată 
puterea și cu tot sufletul să-L cunoască pe Dumnezeu și să asculte de 
El. Știința mântuirii sufletului omenesc este cea mai importantă lecție a 
vieții. Niciun domeniu științific sau literar nu trebuie să dețină supremația 
în fața acestei cunoașteri. Și viața veșnică este aceasta, să-L cunoască 
pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, pe care L-a trimis El.” — Idem, p. 358.

Cele mai înalte trepte ale educației
„Apoi a zis omului: ‘Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; 
depărtarea de rău este pricepere.” (Iov 28:28). 

„Elevii trebuie să poarte cu ei, în viața școlară, iubirea și teama de 
Dumnezeu. Valoarea acestei înțelepciuni este mai mare decât ar putea fi 
spus în cuvinte. Dacă se află în legătură cu Dumnezeu, se va putea spune 
despre ei așa cum s-a spus despre Daniel, că Dumnezeu le-a dat înțelep-
ciune și știință în toate lucrurile. 

Învățarea este bună. Înțelepciunea lui Solomon este un obiectiv 
vrednic de dorit; dar înțelepciunea unuia mai mare decât Solomon este 
cu mult mai vrednică de dorit și mai importantă. Prin educarea științifică 
dobândită în școli, nu putem ajunge la Domnul Hristos, dar prin cunoaș-
terea lui Hristos, putem ajunge pe cele mai înalte trepte ale educației 
științifice...”  — Idem.
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29 iulie
În atelierul lui Dumnezeu

„El va ședea, va topi și va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, 
îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri 

neprihănite.” (Maleahi 3:3). 

„Cultivați simplitatea în toate acțiunile pe care le întreprindeți, dar țin-
tiți spre un standard înalt al dezvoltării armonioase a capacităților voastre 
intelectuale. Fiți hotărâți să vă corectați orice greșeală. Înclinațiile eredita-
re pot fi învinse — prin harul lui Hristos, izbucnirile violente și nestăpânite 

ale temperamentului pot fi schimbate într-o asemenea măsură, încât 
asemenea manifestări să fie biruite în totalitate. Fiecare dintre noi trebuie 

să înțeleagă faptul că se află în atelierul de prelucrare al lui Dumnezeu.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 292.

Munca - o binecuvântare
„Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde numai se vorbește 

este lipsă.” (Proverbe 14:23).

„Acum, ca și în zilele lui Israel, fiecare tânăr trebuie să fie instruit, astfel 
încât să poată îndeplini datoriile practice ale vieții. Fiecare trebuie să învețe 
o meserie prin care, dacă este necesar, să-și poată câștiga existența. Acest 
lucru este esențial nu doar pentru siguranța în fața vicisitudinilor vieții, ci și 
datorită influenței pe care munca o are asupra dezvoltării fizice, intelectu-

ale și morale. Chiar dacă este sigur că nu va fi nevoit niciodată să practice 
o meserie pentru a se întreține, omul trebuie totuși să fie învățat să mun-

cească. Fără exercițiu fizic, nimeni nu poate avea o constituție robustă și o 
sănătate bună; iar disciplina care se obține prin munca bine organizată nu 
este cu nimic mai puțin importantă pentru dezvoltarea unei minți active și 

puternice și a unui caracter nobil.” — Patriarhi și profeți, p. 601.
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30 iulie
Fericirea mea
„Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe  
Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost...” (Psalmii 73:28).

„Tinerii susțin că au nevoie de ceva care să însuflețească și să dis-
tragă mintea. Am văzut că se poate găsi plăcere în hărnicie, mulțumire 
în a duce o viață cu folos. Unii însă susțin că trebuie să aibă ceva care să 
le intereseze mintea atunci când își termină treburile, o ocupație mintală 
sau o distracție spre care mintea se poate îndrepta pentru a găsi ușurare 
și împrospătare, în mijlocul grijilor și lucrului istovitor. Speranța creștină 
este chiar ceea ce avem nevoie. Religia se va dovedi un mângâietor pen-
tru cel credincios, o călăuză sigură spre Izvorul adevăratei fericiri. Tinerii 
trebuie să studieze Cuvântul lui Dumnezeu și să se devoteze meditației 
și rugăciunii și vor descoperi că timpul lor liber nu ar putea fi folosit mai 
bine. Prieteni tineri, trebuie să vă luați timp ca să vă dovediți vouă înșivă 
dacă sunteți în dragostea lui Dumnezeu. Fiți stăruitori pentru a fi siguri de 
chemarea și alegerea voastră. Depinde doar de voi dacă vă veți asigura o 
viață mai bună.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 503. 

În prag de veșnicie
„...să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem și să fim treji.” (1 Tesaloniceni 5:6). 

„Majoritatea tinerilor se comportă ca și când ceasurile prețioase ale 
încercării, aflate chiar înainte de încheierea harului, ar fi o mare vacanță și 
ca și cum singurul scop al existenței lor în această lume ar fi distracția și 
satisfacerea sinelui într-o petrecere fără sfârșit.” —Mărturii pentru comunita-
te, vol. 1, p. 501.

„Sfârșitul este aproape, strecurându-se asupra noastră pe furiș, pe 
nesimțite, ca un hoț care vine noaptea fără zgomot. Facă Domnul ca noi 
să nu mai dormim ca alții, ci să veghem și să fim treji. Adevărul trebuie să 
triumfe în curând în glorie, și toți cei care aleg acum să fie împreună-lu-
crători cu Dumnezeu vor birui împreună cu El. Timpul este scurt; vine 
noaptea când niciun om nu poate să lucreze.” — Idem, vol. 9, p. 135.
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31 iulie
Clădind pentru veșnicie

„Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care 
duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus.” (2 Timotei 3:15). 

„Părinților, luați-vă alături de voi copiii pentru clipele spirituale. 
Aruncați împrejurul lor armele credinței voastre și consacrați-i Domnului 
Hristos. Nu îngăduiți să existe ceva care să vă facă să înlăturați răspun-

derea pe care o aveți, de a-i educa pe calea cea dreaptă; nu lăsați ca 
vreun interes lumesc să vă determine să-i lăsați pe ei la o parte. Nu îngă-

duiți ca vreodată viața voastră creștină să-i izoleze de voi. Odată cu voi, 
aduceți-i Domnului; familiarizați-le mintea cu adevărul divin. Aveți grijă să 
se asocieze cu aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu. Aduceți-i în poporul lui 
Dumnezeu — copii pe care voi căutați să-i ajutați să-și formeze caractere 

corespunzătoare pentru veșnicie.” - Căminul adventist, p. 321. 

Asemenea Lui
„Ca niște copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi 

altădată, când eraţi în neștiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, 
fiţi și voi sfinţi în toată purtarea voastră.” (1 Petru 1:14, 15). 

„Trăim într-o perioadă importantă din istoria acestui pământ și, pen-
tru că lumina adevărului strălucește asupra noastră, nu putem fi scuzați 
nici măcar pentru o singură clipă de o scădere a standardului. În calitate 

de conlucrători cu Hristos, noi avem privilegiul de a lua parte cu El, la 
suferințele Sale. Trebuie să privim la viața Sa să studiem caracterul Său 
și să copiem modelul Lui. Este nevoie să fim la fel ca Domnul Hristos în 

desăvârșirea naturii Sale, deoarece trebuie să ne formăm caractere pen-
tru veșnicie.” - Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 173. 



August

Iertarea - darul suprem

„Este nevoie de grijă neîncetată pentru cultivarea solului minții și 
semănarea acestuia cu prețioasa sămânță a adevărului Bibliei.”

— Căminul adventist, p. 417.
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1 august
Probleme și soluții

„Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, 
căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea... Atunci Ţi-am mărturisit 

păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea.” (Psalmii  32:3-5). 

„Teama, nemulțumirea, lamentarea, remușcarea, vinovăția și neîncre-
derea, toate tind să epuizeze puterile vitale ale ființei și să deschidă calea 

degradării și a morții. Acest simțământ al vinovăției trebuie așezat la 
piciorul crucii de pe Calvar. Simțul păcătoșeniei otrăvește izvoarele vieții 
și adevărata fericire. Isus ne invită acum: „Lasă-Mi Mie povara vinovăției 

tale; Eu voi lua asupra Mea păcatele tale, Eu îți voi da pace. Încetează 
să-ți distrugi respectul de sine, pentru că Eu te-am cumpărat cu prețul 

sângelui Meu. Tu ești al Meu; Eu voi da putere voinței tale neputincioase; 
Eu voi îndepărta remușcările tale datorate păcatului”. — Minte, caracter, 

personalitate, vol. 2, p. 451. 

Avem un Tată îndurător
„Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El 

este belșug de răscumpărare!” (Psalmii 130:7).

„Deci, întoarceți-vă la El cu inimile pline de mulțumire, cu inimile 
voastre care tremură în nesiguranță și puneți-vă încrederea în nădejdea 

care v-a fost înfățișată. Dumnezeu acceptă inima voastră zdrobită și plină 
de remușcări. El vă dăruiește iertarea. El dorește să vă adopte în familia 

cerească, harul Său este gata să vină în ajutorul neputinței voastre, iar 
bunul Isus vă va călăuzi pas cu pas, dacă vă veți prinde de brațul Lui cu o 

deplină încredere în dragostea Sa.” — Idem
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2 august
Iubirea vindecătoare
„Eu zic: „Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit 
împotriva Ta!” (Psalmii 41:4). 

„Iubirea pe care Hristos o transmite în întreaga noastră ființă constitu-
ie o putere de viață. Fiecare parte vitală a organismului — creierul, inima, 
nervii — este atinsă de mâna vindecătoare. Prin iubire, energiile cele 
mai înalte ale ființei sunt trezite la viață. Ea eliberează sufletul de vino-
văția, de întristarea, de teama și de îngrijorarea care devastează puterile 
vieții. Această iubire aduce pacea, seninătatea și mulțumirea. Ea inspiră 
sufletului o bucurie pe care nimic din ceea ce este pământesc nu o poate 
nimici — bucuria în Duhul Sfânt — o bucurie dătătoare de sănătate și 
viață.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 452.

Speranță pentru orice păcătos
„Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci, chiar dacă am căzut, mă voi scula 
iarăși; chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este Lumina mea!”  
(Mica 7:8). 

„Satan se străduiește să ne abată mintea de la Cel ce este un Ajutor 
Puternic și caută să ne facă să privim doar la starea decăzută a sufletului 
nostru. În ciuda faptului că Isus cunoaște vinovăția trecutului nostru, El 
ne oferă iertarea. Iar noi nu avem voie să-L dezonorăm, îndoindu-ne cu 
privire la iubirea Sa.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 451.
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3 august
O cale de reabilitare

„În ziua aceea, vor zice: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam 
încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam. 
Acum, să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui!” (Isaia 25:9). 

„Dacă ai simțământul că ești cel mai mare păcătos, Domnul Hristos 
este exact răspunsul de care ai nevoie; El este cel mai mare Mântuitor. 
Încetați să vă uitați la păcatul vostru și la voi înșivă; ridicați-vă capetele 

și priviți spre Mântuitorul înălțat. Încetați să vă mai gândiți la mușcăturile 
otrăvitoare ale șarpelui și priviți la Mielul lui Dumnezeu care ridică 

păcatele lumii.” — Idem, p. 452.

Pacea promisă
„Vă las pacea , vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. 

Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27). 

„Domnul Isus a purtat povara vinovăției noastre. El va lua încărcătura 
care apasă pe umerii noștri obosiți și ne va oferi pacea. El va purta și 

povara îngrijorărilor și întristărilor noastre. Isus ne invită să așezăm pe 
umerii Lui toate grijile noastre, deoarece El ne poartă în inima Sa.” — Idem. 

Ceea ce îți trebuie însă este pacea: iertarea, pacea și iubirea cerului 
în suflet. Banii nu o pot cumpăra, mintea nu o poate procura, iar înțelep-

ciunea nu poate ajunge până la ea; prin propriile tale eforturi nu vei putea 
niciodată nădăjdui s-o obții. Dar Dumnezeu ți-o oferă în dar, „fără bani și 

fără plată.” — Calea către Hristos, p. 49. 
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4 august
Porunci „mari” și porunci „mici”
„Căci cine păzește toată Legea și greșește într-o singură poruncă 
se face vinovat de toate.” (Iacov 2:10).

„Dumnezeu nu consideră toate păcatele ca fiind la fel de grave; în 
aprecierea Sa, există diferite grade de vinovăție, așa cum sunt evaluate și în 
aprecierea oamenilor; dar oricât de nesemnificativă ar părea în ochii oame-
nilor o faptă sau o greșeală, niciun păcat nu este mic în ochii lui Dumnezeu. 
Judecata omenească este părtinitoare, imperfectă, dar Dumnezeu aprecia-
ză toate lucrurile la adevărata lor însemnătate. Bețivul este disprețuit și i se 
spune că păcatul lui îl va exclude din cer; în timp ce mândria, egoismul și 
bârfa sunt adesea trecute cu vederea. Dar aceste păcate sunt deosebit de 
ofensatoare la adresa lui Dumnezeu, deoarece reprezintă opusul bunătății 
caracterului Său și al iubirii neegoiste ce constituie însăși esența atmosfe-
rei universului necăzut.” — Calea către Hristos, p. 30.

Zidul protector
„Să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ţi le dau astăzi, 
ca să fii fericit?”  (Deuteronom 10:13).

„Nu mărimea faptei de neascultare este păcat, ci însăși neascultarea 
de voința lămurit arătată a lui Dumnezeu în cel mai mic amănunt, pentru 
că aceasta arată că mai este încă legătură între suflet și păcat. Inima 
este împărțită în slujirea ei. Este tot o tăgăduire a lui Dumnezeu, o răzvră-
tire împotriva legilor guvernării Sale... 

Nu este nicio poruncă în Lege care să nu fie pentru binele și fericirea 
omului, atât în viața aceasta, cât și în viața viitoare. În ascultare de Legea lui 
Dumnezeu, omul este înconjurat ca de un zid și este păzit de orice rău.”  
— Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 51. 
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5 august
Tratament benefic

„Sufletul binefăcător va fi săturat, și cel ce udă pe alţii va fi udat și el.” 
(Proverbe 11:25). 

„Conduceți sufletele descurajate și greșite la Acela care este în stare 
să-i salveze pe toți cei ce vin la El. Arătați-le ce ar putea deveni. Ajutați-i 
să înțeleagă că, deși în ei nu există nimic care să-i recomande înaintea 

lui Dumnezeu, Domnul Hristos a murit pentru ca ei să poată fi acceptați 
prin El. Inspirați-le speranță, spunându-le că, prin puterea lui Hristos, ei ar 
putea face ceva mai bun. Înfățișați-le posibilitățile de care dispun. Descri-
eți-le înălțimile la care pot ajunge. Ajutați-i să creadă în bunăvoința Dom-
nului și să aibă încredere în puterea Sa iertătoare. Isus este în așteptare, 

pentru a prinde mâna lor șovăitoare și pentru a le oferi puterea de a trăi o 
viață nobilă și curată.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 453.

Puterea vine de la Dumnezeu
„Şi toată mulţimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, 

nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. 
Şi El vă dă în mâinile noastre.” (1 Samuel 17:47).

„Adesea, Dumnezeu îngăduie ca oamenii să treacă prin crize, pentru 
a le dovedi propria lor slăbiciune și pentru a-i îndruma către Sursa puterii. 

Dacă veghează în rugăciune, luptând cu curaj, punctele lor slabe vor deve-
ni punctele lor tari. Experiența lui Iacov conține multe lecții valoroase. 
Dumnezeu l-a învățat pe Iacov că, prin propria lui putere, nu va câștiga 

niciodată biruința și că trebuie să lupte cu Dumnezeu, ca să primească 
putere de sus.” — Idem, 454.
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6 august
O scară pentru Cer
„Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se 
vor întoarce de la păcatele lor”, zice Domnul.” (Isaia 59:20). 

„Când fugea din casa tatălui său, după ce l-a înșelat pe Esau, Iacov 
era copleșit de simțământul vinovăției. Singur și alungat, despărțit de tot 
ce-i era drag, singurul gând ce apăsa sufletul lui era teama că păcatul l-a 
separat de Dumnezeu și că a fost părăsit de Cer. Plin de întristare, Iacov s-a 
așezat să se odihnească... Îndată ce a adormit, o lumină ciudată i-a tulbu-
rat visul. Strălucind în întuneric, nenumărate stele păreau să alcătuiască o 
scară ce se sprijinea pe pământ și ducea în sus, până la porțile cerului... În 
felul acesta, lui Iacov i s-a descoperit un Mântuitor care vine în întâmpina-
rea nevoii disperate a sufletului. El a înțeles, plin de bucurie și mulțumire, 
calea prin care un păcătos poate fi readus în comuniune cu Dumnezeu. 
Scara ciudată din visul lui Iacov îl reprezenta pe Isus, unicul mijloc de co-
municare dintre Dumnezeu și om.” — Calea către Hristos, pp. 19, 20.

Vindecare deplină
„Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va 
însănătoși și, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.” (Iacov 5:15).

„Omul paralizat a găsit în Domnul Hristos atât vindecarea trupului, cât 
și pe aceea a sufletului. Vindecarea spirituală a fost urmată de restabili-
rea sănătății fizice. Această lecție nu trebuie trecută cu vederea. În zilele 
noastre, există mii de oameni care suferă de boli fizice și care, asemenea 
paraliticului, tânjesc după mesajul divin prin care să li se spună: „Păcatele 
îți sunt iertate”. Povara păcatului, cu dorințele lui continue și nesatisfăcu-
te, stă la originea bolilor lor. Ei nu vor găsi nicio cale de vindecare, până 
când nu vor veni la Cel ce este Vindecătorul sufletului. Pacea, pe care nu-
mai El o poate oferi sufletului, va aduce putere minții și sănătate trupului.” 
— Hristos, lumina lumii, p. 270.
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Ca să fim iertați

„Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le mărturisește 
și se lasă de ele capătă îndurare.” (Proverbe 28:13). 

„Nu trebuie să ne diminuăm vinovăția scuzându-ne păcatul, ci să-i 
acceptăm gravitatea așa cum este privită de Dumnezeu, iar în ochii lui 

Dumnezeu, gravitatea păcatului este privită cu seriozitate. Numai 
Calvarul poate dezvălui enormitatea teribilă a păcatului. Dacă noi am fi 

fost nevoiți să purtăm povara propriei noastre vinovății, aceasta ne-ar 
fi doborât. Dar Cel fără de păcat a luat locul nostru; deși nu merita, El a 
purtat nelegiuirea noastră. „Dacă ne mărturisim păcatele”, Dumnezeu 

„este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice 
nelegiuire”. (1 Ioan 1:9).” — Cugetări de pe Muntele Fericirii, p. 116.

Umilință sinceră
„Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aș spune necazul meu...  

El înalţă pe cei smeriţi și izbăvește pe cei necăjiţi.” (Iov 5:8, 11). 

„Cei care nu și-au umilit sufletele înaintea lui Dumnezeu, înțele-
gându-și propria vinovăție, nu au îndeplinit încă prima dintre condițiile 

acceptării lor. Dacă nu am experimentat acea pocăință care presupune 
mărturisirea păcatului cu o umilință adevărată a sufletului și cu un spirit 

zdrobit, plini de oroare față de păcat, noi nu am căutat niciodată cu 
adevărat iertarea și nu am descoperit încă pacea lui Dumnezeu. Singurul 
motiv pentru care este posibil să nu fi primit iertarea păcatelor din trecut 
este acela că nu am fost dispuși să ne umilim inimile noastre mândre și 

nu am dorit să respectăm condițiile cuvântului adevărului.” 
— Minte, caracter și personalitate, p.  456.



232

8 august
Căință sinceră
„Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată 
inima.” (Psalmii 145:18). 

„Mărturisirea păcatului, indiferent dacă este particulară sau publică, 
trebuie să fie exprimată în mod deliberat și sincer. Mărturisirea nu îi este 
impusă păcătosului și nu trebuie realizată în mod superficial și neatent. 
Ea nu poate fi cerută în mod obligatoriu din partea acelora care nu înțeleg 
și nu simt caracterul respingător al păcatului. Numai mărturisirea scălda-
tă în lacrimi și amărăciune, care izvorăște din adâncul sufletului, reușește 
să ajungă la Dumnezeul milei infinite. Psalmistul spune: „Domnul este 
lângă cel cu inima zdrobită; și mântuiește sufletul întristat”. — Mărturii 
pentru comunitate, vol. 5, p. 636, 637.

Dumnezeu vrea să fim salvați
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.” (Ioan 3:16). 

„Dumnezeu îi condamnă, după dreptate, pe toți cei care nu Îl au pe 
Domnul Hristos ca Mântuitor personal, dar oferă iertare oricărui suflet 
care vine la El în credință și îl face capabil să înfăptuiască lucrările Lui și 
să fie, prin credință, una cu Hristos.... Domnul a pregătit toate căile prin 
care omul să poată primi, fără plată, o mântuire deplină și prin care să 
poată deveni desăvârșit în El. Planul lui Dumnezeu este ca toți copiii Săi 
să reflecte strălucirea razelor Soarelui neprihănirii, pentru ca toți oamenii 
să beneficieze de lumina adevărului.”  — The Review and Herald, 1 noiembrie, 
1892.
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Ofertă generoasă

„El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu 
ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Romani 8:32). 

„Pentru a oferi mântuire lumii, Dumnezeu a plătit un preț infinit, dă-
ruind chiar pe unicul Său Fiu pentru aceasta... Deci, dacă noi nu suntem 

mântuiți, Dumnezeu nu va avea nicio vină, ci noi vom fi vinovați, deoarece 
nu am folosit mijloacele pe care ni le-a oferit Dumnezeu. Alegerea noas-

tră a fost diferită de dorința lui Dumnezeu.
Răscumpărătorul lumii Și-a înveșmântat natura divină în natura ome-

nească, așa încât să poată ajunge în legătură directă cu oamenii, pentru 
că a fost nevoie de natura divină și de cea omenească, pentru a aduce în 

lume mântuirea care îi era necesară omului căzut.” 
— Solii alese, vol. 1, p. 186. 

Există speranță!
„Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, 

căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; 
voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.” (Psalmii 91:14, 15). 

„Nimeni nu trebuie să se lase pradă descurajării și disperării. Satan 
poate veni la tine, încercând să-ți inspire gândul teribil că „situația ta este 
lipsită de speranță și că ești irecuperabil”. Dar, în Hristos, există speranță 
pentru tine. Dumnezeu nu ne cere să biruim prin propriile noastre puteri, 

ci ne invită să venim mai aproape de El, alăturându-ne cauzei Sale. Orica-
re ar fi dificultățile în care ne aflăm și care apasă trupul și sufletul nostru, 

El este gata să ne elibereze.” — Divina vindecare, p. 249.
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Alungă tristețea!
„O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.”  
(Proverbe 17:22)

„Tristețea, teama, nemulțumirea, regretul, simțământul vinovăției, 
neîncrederea, toate tind să epuizeze puterile vieții și să favorizeze  
decăderea și moartea... . Curajul, speranța, credința, simpatia  
și iubirea conferă sănătate și prelungesc viața. 

Tristețea și teama nu numai că nu pot repara nici măcar un singur 
rău, dar pot produce mari daune. Pe de altă parte, speranța și voioșia 
luminează căile altora și sunt „viață pentru cei ce le găsesc  
și sănătate pentru tot trupul lor”. (Proverbe 4:22).”   
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 458.

Un ajutor sigur
„Căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel 
nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii, 
căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbește în zid.” (Isaia 25:4). 

„Nu trebuie să îngăduim ca viitorul, cu toate problemele lui grele și 
perspectivele lui nedorite, să ne tulbure inimile, să ne facă genunchii să 
tremure și mâinile să atârne neputincioase în semn de descurajare. Cel 
Atotputernic ne spune: „Să se încreadă în puterea Mea”, „Să caute ocrotirea 
Mea și să facă pace cu Mine”. (Isaia 27:5). Aceia care își încredințează vie-
țile lui Dumnezeu, pentru a fi călăuziți de El și pentru a-i sluji Lui, nu se vor 
afla niciodată în situații dificile, pentru care Domnul să nu fi pregătit deja 
ajutorul. Oricare ar fi situația în care ne-am afla, dacă suntem împlinitori ai 
Cuvântului lui Dumnezeu, noi avem un Îndrumător care ne călăuzește pașii; 
oricare ar fi dificultățile cu care ne-am confrunta, noi avem un Sfătuitor 
sigur; oricare ar fi necazul, pierderea sau singurătatea pe care le-am putea 
îndura, avem un Prieten care simte împreună cu noi.” — Idem. 
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Îngrijorarea amplifică necazul

„Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine 
se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.” (Matei 6:34)

„Prin anticiparea necazului, mulți oameni își fac povara vieții de două 
ori mai insuportabilă. Atunci când se confruntă cu situații potrivnice sau 

dezamăgiri, ei cred că totul este pierdut... Prin urmare, se lasă copleșiți de 
descurajare și răspândesc o atmosferă apăsătoare asupra tuturor celor din 

jur. Viața însăși devine o povară pentru ei. 
Dar nu trebuie să se întâmple așa... Fericirea lor, atât pentru viața pre-

zentă, cât și pentru cea viitoare, depinde de măsura în care își vor concen-
tra gândurile asupra lucrurilor îmbucurătoare. Acești oameni trebuie să-și 

abată privirile de la scena întunecată, care este rodul propriei lor imaginații, 
să contemple binecuvântările pe care Dumnezeu le-a presărat pe cărarea 

lor și să privească dincolo de cele prezente, spre cele nevăzute și veșnice.” 
—  Idem, p. 459.  

Cântări de mulțumire
„Cântaţi Domnului, voi, cei iubiţi de El, 

măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt!” (Psalmii 30:4), 

„A vorbi mai mult despre binecuvântări și mai puțin despre necazuri 
— Bunătatea Domnului față de noi este mare. El nu-i va lăsa niciodată și 
nici nu-i va părăsi pe aceia care se încred în El. Dacă am cugeta și dacă 

am vorbi mai puțin despre necazurile noastre și mai mult despre harul și 
bunătatea lui Dumnezeu, noi ne-am ridica deasupra confuziei și a multor 

dificultăți pe care le suferim. Frații mei și surorile mele, voi, care simțiți 
întunericul abătându-se asupra căilor voastre, luați-vă harfele agățate în 
ramurile copacilor și, asemenea robilor Babilonului, faceți ca încercarea 

să devină un cântec al mulțumirii.”  —  Idem, p. 459.  
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Poți cânta oricând
„Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui! 
Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe 
Domnul!” (1 Cronici 16:9). 

„Poate că veți spune: „Cum pot cânta, când întunericul se așterne în 
calea mea și când povara durerii și a însingurării apasă în sufletul meu?” Dar, 
oare, necazurile noastre L-au îndepărtat de la noi pe Prietenul plin de putere 
pe care-L avem în Isus? Nu ar trebui ca dragostea uimitoare a lui Dumnezeu, 
manifestată prin darul Fiului Său iubit, să fie motivul unei bucurii neîncetate 
pe care să o trăim? Când aducem cererile noastre înaintea tronului harului, 
să nu uităm să le însoțim cu cuvinte de mulțumire... Atâta timp cât trăiește 
Mântuitorul nostru, noi avem un motiv pentru care să înălțăm laude și mulțu-
miri neîncetate.” — The Review and Herald, 1 noiembrie, 1881. 

Nu stărui asupra încercărilor!
„Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie 
puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.”  
(Romani 8:18). 

„Așadar, frate _____, a te gândi prea mult la propria ta persoană 
reprezintă o formă de egoism. Nu toți trec prin experiența apostolului 
Pavel care, deși a fost un om al suferinței, considera propria persoană ca 
fiind ultimul lucru la care să se gândească. Apostolul Pavel a trecut prin 
încercări pe care tu nu le-ai îndurat și nici nu vei fi chemat să le înduri vre-
odată, dar el nu stăruia asupra încercărilor, ci slăvea harul lui Dumnezeu.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p.  461.
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Tatăl te acceptă!

„Căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-aţi iubit și aţi crezut că am ieșit 
de la Dumnezeu.” (Ioan 16:27). 

„Te simți cumva copleșit de supărare astăzi? Îndreaptă-ți privirea că-
tre Soarele neprihănirii. Nu încerca să învingi toate dificultățile, ci întoar-
ce-ți fața spre lumina ce izvorăște din tronul lui Dumnezeu. Ce vei vedea 

acolo? Curcubeul legământului; făgăduința adevărată venită din partea lui 
Dumnezeu. Sub el, se află tronul harului, și oricine dorește să se bucure 

de bogățiile harului care a fost pregătit și să-și însușească meritele vieții 
și ale morții Domnului Hristos, primește, în virtutea simbolului reprezen-
tat de curcubeul legământului, asigurarea binecuvântată a acceptării de 
către Tatăl. O asigurare la fel de temeinică, precum este însuși tronul lui 

Dumnezeu.” — Minte, caracter și personalitate, vol. 2, p. 462.

Biruitor cu Isus
„...uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte,

alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos 
Isus.” (Filipeni 3:13 u.p., 14).  

„Nu lăsa credința să ți se clatine. Luptă lupta cea bună a credinței 
și nădăjduiește în viața cea veșnică. Lupta va fi aspră, dar luptă cu orice 

preț, deoarece, în Hristos Isus, făgăduințele lui Dumnezeu sunt Da și 
Amin. Așează-ți mâna în mâna lui Hristos... Privește spre Sion și pornește 

pe drumul care duce către sfânta cetate. Fiecare biruitor este așteptat 
acolo, pentru a primi o coroană a slavei și o haină împletită în războaiele 

de țesut ale cerului. Chiar dacă Satan ți-ar întuneca drumul, de la un capăt 
la altul, și chiar dacă ar încerca să ascundă dinaintea ochilor tăi scara tai-
nică ce unește pământul cu tronul lui Dumnezeu, pe care coboară și urcă 
îngerii care sunt duhuri slujitoare ale celor ce vor fi moștenitorii mântuirii, 
croiește-ți drumul spre cer și, pas cu pas, înaintează până la tronul Celui 

Infinit.” — Idem. 
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Dumnezeu știe mai bine
„Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, 
la care te trimitem, ca să fim fericiţi ascultând de glasul Domnului Dumne-
zeului nostru!” (Ieremia 42:6).

„Planurile lui Dumnezeu sunt adesea învăluite în mister; ele sunt de 
neînțeles pentru mintea noastră limitată; dar Acela care cunoaște sfârși-
tul încă de la început știe mai bine decât noi. Ceea ce trebuie să împlinim 
noi este să ne eliberăm de spiritul lumesc, să ne desăvârșim caracterul 
creștin, ca să putem fi îmbrăcați în haina neprihănirii lui Hristos...

 Este adevărat că ai ajuns să participi la înmormântarea prietenilor tăi 
dragi; și eu am trecut prin aceeași situație, dar nu am îndrăznit să întreb: 
„De ce mă treci, Doamne, printr-o asemenea suferință? De ce am fost 
atât de des întristată?” Răspunsul Domnului îmi este oferit deja în aceste 
cuvinte: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea”. (Ioan 
13:7).”  — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 463.

Ca să uiți de suferință!
„Domnul să vă facă să creșteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii și 
faţă de toţi, cum facem și noi înșine pentru voi.” (1 Tesaloniceni 3:12)

„Apostolul a pierdut din vedere suferințele pe care tocmai urma să le 
îndure, preocupându-se de cei pe care avea să-i lase să înfrunte sin-
guri prejudecata, ura și persecuția. El se străduia să-i întărească și să-i 
încurajeze pe cei câțiva creștini care l-au însoțit până la locul de execuție, 
repetându-le făgăduințele adresate celor prigoniți pentru cauza nepri-
hănirii și asigurându-i că niciunul dintre cuvintele Domnului cu privire la 
credincioșii Săi copii încercați nu vor rămâne neîmplinite.” — Idem. 
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Un antidot pentru întristare

„El face rana și tot El o leagă; El rănește, și mâna Lui tămăduiește.” (Iov 5:18).

„Dumnezeu a pregătit un balsam alinător pentru fiecare rană. Există un 
balsam în Galaad, există un medic acolo. Nu ați dori să studiați Scripturile, 
așa cum nu le-ați mai studiat niciodată până acum? Căutați pe Domnul, ca 
să primiți de la El înțelepciune pentru orice situație de criză. Implorați-L să 

vă descopere calea prin care să ieșiți din orice necaz și modul în care să 
aplicați, pentru situația voastră, făgăduințele vindecătoare ce au fost scrise 

în Cuvântul Lui.”— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p.  464.

Încredere deplină
„Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la urmă pe 
pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea 
carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; 

ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta 
înăuntrul meu.” (Iov 19:25-27). 

„Chiar dacă se va întâmpla să treacă, pentru puțină vreme, prin greu-
tăți și diferite ispite, chiar dacă vor fi lipsiți de compasiunea oamenilor, ei 
vor putea primi curaj, gândindu-se la asigurarea loialității lui Dumnezeu și 
spunând: „Știu în Cine am crezut, și sunt încredințat că El este în stare să 
păstreze ceea ce I-am încredințat”. Noaptea încercărilor și a suferinței se 
va sfârși curând, iar atunci vor răsări zorile fericite ale zilei păcii depline.” 

— The Review and Herald, 4 ianuarie, 1912. 
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Spre binele nostru
„Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea...” (Isaia 38:17 p.p.).

„Domnul Hristos este Lumina lumii; în El nu există întuneric. Ce prețioa-
să lumină! Să trăim în această lumină! Să spunem adio tristeții și resenti-
mentelor! „Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!” ...

Duhul Sfânt vă va dărui un discernământ clar, ca să înțelegeți și să 
vă însușiți orice binecuvântare care să lucreze asemenea unui antidot al 
întristării, asemenea unei atingeri vindecătoare pentru orice picătură de 
amărăciune pe care trebuie să o sorbiți. Fiecare picătură de amărăciune 
va fi amestecată cu dragostea lui Isus, iar în locul nemulțumirii și lamen-
tării, veți înțelege că harul și iubirea lui Isus sunt în așa fel amestecate cu 
întristarea, încât aceasta se va transforma într-o bucurie sfântă și liniștită. 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 464.

Vom înțelege cândva...
„Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult 
o greutate veșnică de slavă.” (2 Corinteni 4:17). 

„Toate suferințele și încercările care vin asupra noastră aici, sunt îngă-
duite, pentru a aduce la îndeplinire planurile iubirii Sale față de noi, „ca să ne 
facă părtași sfințeniei Lui” și să devenim astfel părtași ai acelei bucurii depli-
ne care se găsește în prezența Lui.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 742. 

„Pământul are o istorie pe care omul nu o va înțelege decât atunci 
când se va plimba în paradisul lui Dumnezeu, însoțit de Răscumpărătorul 
lui. „Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul 
lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orice lacri-
mă din ochii lor.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 465.
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Îngrijorări inutile

„Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, 
pentru ce vă mai îngrijoraţi de celelalte?” (Luca 12:26).

„Unii se tem în permanență și sunt foarte receptivi la tot felul de 
necazuri. Deși, în fiecare zi, sunt înconjurați de dovezile incontestabile ale 

iubirii lui Dumnezeu, deși, în fiecare zi, se bucură de darurile nemeritate ale 
providenței Sale, ei trec cu vederea toate binecuvântările prezente. Mintea 

lor este preocupată fără încetare cu privire la tot felul de situații dezagreabi-
le de care se tem că ar fi posibil să apară în viitor; sau cu privire la anumite 
dificultăți ce există în realitate, dar care, în ciuda faptului că sunt minore, le 

orbesc ochii, împiedicându-i să vadă nenumăratele motive de mulțumire pe 
care le au... De ce să fim oare nerecunoscători și fără încredere? Domnul 

Hristos este Prietenul nostru; cerul întreg este interesat în bunul nostru 
mers. N-ar trebui să îngăduim ca problemele și îngrijorările vieții de fiecare 
zi să ne tulbure sufletul și să ne întunece fața.” — Calea către Hristos, p. 121. 

Cultivând încrederea
„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre 

la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri.” 
(Filipeni 4:6). 

„Nu munca este cea care ucide, ci îngrijorarea. Singura cale de a evita 
îngrijorarea este aceea de a aduce fiecare necaz la Hristos. Să nu privim 

la partea întunecată a lucrurilor, ci să cultivăm o stare de voioșie...
Am o mare temere cu privire la faptul că suntem în pericolul de a ne 

făuri noi înșine juguri care apasă pe umerii noștri, datorită îngrijorării. Să 
nu ne îngrijorăm; deoarece, în felul acesta, noi ne asprim jugul și mărim 

greutatea poverilor. Noi nu trebuie să ne îngrijorăm în niciuna dintre acțiu-
nile pe care le întreprindem, ci să facem totul cu încredere în Hristos.”  

— Minte, caracter, personalitate, p. 466.
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Cereți și credeți că veți primi!
„Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21:22).

„Cercetați cuvintele Sale, care spun astfel: „Tot ce veți cere cu credin-
ță, prin rugăciune, veți primi”. (Matei 21:22). Aceste cuvinte susțin că tot 
ceea ce poate fi oferit de către un Mântuitor atotputernic, le va fi dăruit 
acelora care se încred în El. Ca ispravnici ai harului ceresc, noi trebuie 
să cerem cu credință și să așteptăm plini de încredere mântuirea din 
partea lui Dumnezeu. Nouă nu ni se pretinde să ne înfățișăm înaintea Lui, 
încercând să realizăm, prin propriile noastre puteri, tot ceea ce dorim, ci 
să cerem în Numele Lui și apoi să acționăm plini de încredere în posibili-
tatea Lui de a ne răspunde în maniera cea mai eficientă.”  
— Minte, caracter, personalitate, p. 466.

Alungă teama!
„Așa vorbește Domnul, care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta 
este sprijinul tău: Nu te teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu, pe 
care l-am ales..” (Isaia 44:2). 

„[Dumnezeu] cunoaște fiecare persoană pe nume și Se îngrijește de 
fiecare, ca și când nu ar exista nici o altă ființă pe pământ pentru care să-l 
fi dăruit pe Iubitul Lui Fiu. Cel suferind trebuie încurajat să se încreadă în 
Dumnezeu și să fie voios, deoarece iubirea Lui este atât de mare și de 
statornică. Teama cu privire la sine tinde să producă slăbiciune și boală. 
Dacă bolnavii se înalță deasupra descurajării și confuziei, perspectivele 
lor de însănătoșire vor fi mai mari; deoarece „ochiul Domnului privește” ... 
„peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui”. (Psalmii 33:18).”  
— Divina vindecare, p. 229.
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Răbdare și încredere

„Căci Domnul nu lasă pe poporul Său și nu-Şi părăsește moștenirea..” 
(Psalmii 94:14). 

„Dacă ne-am fi educat sufletele să aibă mai multă credință, mai multă 
iubire, o mai mare răbdare și o mai deplină încredere în Tatăl nostru ce-

resc, am avea mai multă pace și fericire atunci când trecem prin conflic-
tele vieții acesteia. Domnul nu este mulțumit dacă noi suntem înspăimân-

tați și ne îngrijorăm cu privire la faptul că am încetat să fim ocrotiți de El. 
Isus este singurul izvor al oricărui har, împlinirea tuturor făgăduințelor și 

înfăptuirea tuturor binecuvântărilor... . Peregrinajul nostru ar fi într-adevăr 
zadarnic, dacă nu ar fi pentru cauza lui Isus. El ne făgăduiește: „Nu vă voi 

lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”. Să primim cu bucurie cuvintele Lui, 
să credem în făgăduințele Lui, să le repetăm zi de zi, să medităm la ele 

noapte de noapte și să fim fericiți.” — Înalta noastră chemare, p. 120.

Odihnindu-ne la umbra iubirii Lui
„Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă, la umbra aripilor Tale,” 

(Psalmii 17:8). 

„Să ne retragem din praful și căldura toridă a aglomerațiilor vieții și 
să ne odihnim la umbra iubirii Domnului Hristos. Aici găsim putere pentru 

a suporta încercarea. Aici învățăm cum pot fi ușurate povara și îngrijora-
rea și cum să vorbim și să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Fie ca toți 

cei necăjiți și împovărați să învețe de la Domnul Hristos lecția încrederii 
liniștite. Dacă doresc să aibă pacea și odihna Sa, ei au nevoie să se așeze 

la umbra lui Isus”. — Mărturii pentru comunitate, vol.  7, pp. 69, 70.
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Nu are rost să ne îngrijorăm
„Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge 
măcar un cot la înălţimea lui?” (Matei 6:27).

„Când începem să ne ocupăm pe cont propriu de realizarea tuturor 
lucrurilor pe care le avem de făcut și să depindem de propria noastră înțe-
lepciune pentru succes, noi luăm asupra noastră o povară pe care Dumne-
zeu nu ne-a dat-o și încercăm să o purtăm fără ajutorul Lui. Ne asumăm 
responsabilități ce Îi aparțin lui Dumnezeu și, astfel, ne așezăm realmente 
în locul Său. În aceste condiții, suntem îndreptățiți să ne temem și să anti-
cipăm pericolele și eșecul, deoarece ele vor veni în mod sigur asupra noas-
tră. Dar, dacă credem cu adevărat că Dumnezeu ne iubește și ne dorește 
binele, vom înceta să ne îngrijorăm cu privire la viitor. Dacă ne vom încrede 
în Dumnezeu, așa cum se încrede un copil în părintele lui, atunci necazurile 
și crizele vieții noastre vor dispărea, deoarece voința noastră este cufunda-
tă în voința lui Dumnezeu.” — Cugetări de pe Muntele Fericirii, pp. 100, 101.

Nu avem motiv de teamă
„Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu 
și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni?” (Psalmii 56:4). 

„Dacă ne încredem fără încetare în Dumnezeu, vom avea sentimen-
tul de siguranță; frica neîncetată de relele viitoare va înceta. Nu vor mai 
exista îngrijorare și neliniște imaginară. Noi avem un Tată ceresc care 
Se îngrijește de copiii Lui și dorește să le ofere suficient har pentru orice 
vreme de nevoie.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 72.
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Cerul preocupat de bunăstarea noastră
„Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, 

nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea.” (Psalmii 37:25). 

„Unii anticipează întotdeauna răul sau măresc imaginea dificultăților 
care există în realitate și, astfel, ochii lor sunt orbi față de binecuvântările 
pentru care ar trebui să fie mulțumitori. Obstacolele pe care le întâmpină 
— în loc de a-i determina să caute ajutorul la Dumnezeu, singurul izvor al 

puterii — îi despart de El, deoarece ei sunt neliniștiți și plini de resentimen-
te... Isus este prietenul nostru; tot cerul este preocupat de bunăstarea 

noastră; iar îngrijorarea și teama noastră Îl întristează pe Duhul Sfânt al 
lui Dumnezeu.”  — Patriarhi și profeți, p. 293. 

Prudenți, prevăzători, dar nu îngrijorați
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, 
și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33). 

„Dumnezeu nu condamnă prudența și spiritul de prevedere în admi-
nistrarea lucrurilor acestei vieți; dar grija febrilă și neliniștea nejustificată 

cu privire la cele lumești nu sunt în armonie cu voia Sa... Mulți dintre 
aceia care mărturisesc că sunt urmași ai lui Hristos au inimile pline de 
neliniște și îngrijorare, deoarece le este frică să se încreadă în Dumne-

zeu. Ei nu se consacră întru totul lui Dumnezeu, deoarece le este teamă 
de consecințele pe care le-ar putea implica o asemenea consacrare. Cu 

toate acestea, dacă nu vor experimenta o consacrare deplină, nu pot găsi 
pacea.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 470.
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Dumnezeu este de partea noastră
„Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi 
și vom face cutare sau cutare lucru.” (Iacov 4:15). 

„Există un aspect cu privire la care doresc să adresez un avertisment. 
Nu vă înspăimântați și nu vă îngrijorați; nu merită să procedați astfel. Nu 
încercați să faceți prea mult. Dacă nu vă veți propune să realizați mai 
mult decât este posibil, veți reuși să îndepliniți cu mult mai mult decât 
dacă încercați să aduceți la îndeplinire prea multe planuri. Amintiți-vă fără 
încetare cuvintele lui Hristos: „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în 
ispită”. (Marcu 14:38). Domnul Hristos este Mântuitorul vostru personal. 
Aveți încredere în faptul că puterea Lui salvatoare este cu voi minut cu 
minut, oră de oră. El este de partea voastră în orice vreme de nevoie.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 470.

Lăsând viitorul în mâna Domnului
„Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: 
‘Cu ce ne vom îmbrăca?’ Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. 
Tatăl vostru cel ceresc știe că aveţi trebuinţă de ele. (Matei 6:31-32). 

„Noi dorim să trăim asemenea unor oameni răscumpărați prin sân-
gele lui Hristos; trebuie să ne bucurăm pentru iertarea păcatelor și pentru 
jertfa Domnului Hristos. Aceasta este responsabilitatea noastră și fie ca 
Dumnezeu să ne ajute să ne abatem gândurile de la imaginile întunecate 
și să ne îndreptăm privirea către lucrurile care ne luminează mintea. ... De 
ce să ridici un pod înainte de a avea nevoie de el? Nu anticipați timpul de 
strâmtorare. Fraților, curând, veți ajunge la el. Noi trebuie să ne gândim la 
prezent și, dacă ne vom îndeplini bine datoriile zilei de azi, vom fi pregătiți 
pentru responsabilitățile zilei de mâine.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 
2, p. 470.



247

23 august
Abandonați jugul robiei

„Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu 
păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește.” (Psalmii 127:1). 

„Inimile multor oameni trudesc din greu sub povara îngrijorării,  
deoarece luptă să atingă standardele lumii acesteia. Ei au ales să tră-

iască în slujba lumii, au acceptat greutățile și au adoptat obiceiurile ei. 
Astfel, caracterul lor s-a pătat, iar viața lor a devenit o povară. Pentru a-și 

satisface ambițiile și dorințele lumești, acești oameni își rănesc conști-
ința și se încarcă, în plus, cu povara vinovăției și remușcării. Continua lor 

îngrijorare le devastează puterile vieții. Domnul nostru dorește ca aseme-
nea oameni să abandoneze jugul acesta al robiei. El îi invită să accepte 
jugul Său...El îi îndeamnă să caute mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și 

neprihănirea Sa și le făgăduiește că le vor fi dăruite toate lucrurile care le 
sunt necesare în viața aceasta.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 471.

Domnul are lumină, putere și slavă
„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului și El te va sprijini! 

El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.” (Psalmii 55:22). 

„Îngrijorarea este oarbă și nu poate desluși viitorul, dar Isus cunoaște 
sfârșitul încă de la început. Indiferent de situația dificilă prin care vom tre-
ce, El are deja pregătită o cale de rezolvare.” — Hristos, lumina lumii, p.  330.

„Dacă priviți la aparențe și vă lamentați, atunci când asupra voas-
tră se abat dificultăți și suprasolicitări, voi dovediți că aveți o credință 

bolnăvicioasă și slabă. Demonstrați, prin cuvintele și atitudinea voastră, 
că încrederea voastră este invincibilă. Bogățiile Domnului sunt nelimitate. 

El este proprietarul lumii. Priviți la El, căci Domnul are lumină, putere și 
slavă. El îi va binecuvânta pe toți cei ce doresc să primească și să ofere 

lumină și dragoste.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 212. 
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Sub ocrotire divină
„Fiţi tari și îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!” 
(Psalmii 31:24). 

„În loc să vă îngrijorați din ce în ce mai mult datorită constatării că nu 
creșteți în har, preocupați-vă doar să îndepliniți fiecare datorie prezentă. 
Purtați povara pentru sufletele care se află în inima voastră și căutați să-i 
salvați pe cei pierduți, prin orice mijloace care vă stau la îndemână. Fiți 
amabili, binevoitori și miloși; vorbiți cu umilință despre fericita voastră 
nădejde; mărturisiți dragostea lui Isus; spuneți despre bunătatea, harul 
și neprihănirea Lui; și încetați să vă mai îngrijorați cu privire la propria 
voastră creștere în har. Plantele nu cresc în virtutea unui efort conștient 
și intenționat. Ele nu se dezvoltă datorită unei griji neîncetate cu privire la 
propria lor creștere; ele cresc, pur și simplu, sub ocrotirea lui Dumnezeu.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 471.

Remediu pentru neliniște
„Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de 
temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine.” (Isaia 54:14). 

„Dumnezeu Se îngrijește de toate lucrurile și susține întreaga crea-
ție... Nicio lacrimă nu cade fără a fi observată de El. Niciun zâmbet nu 
răsare fără a fi remarcat de El. 

Dacă nu am face nimic altceva decât să credem pe deplin acest fapt, 
toate neliniștile noastre ar fi risipite. Viețile noastre ar înceta să fie atât de 
pline de dezamăgiri, deoarece toate lucrurile, mari sau mici, ar fi încredin-
țate în mâinile lui Dumnezeu, care nu este tulburat de multitudinea grijilor 
și nici suprasolicitat de greutatea lor. Prin urmare, noi ar trebui să ne 
bucurăm de acea bucurie a sufletului care, pentru nenumărați oameni, a 
rămas multă vreme necunoscută.” — Calea către Hristos, p. 86.
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Găsind fericirea

„Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic:
 „Fă să răsară peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!” (Psalmii 4:6). 

„Cu toții suntem atât de neliniștiți cu privire la faptul că nu vom găsi 
fericirea, dar puțini sunt acei care o descoperă uneori, deoarece o căutăm 

prin metode greșite, în loc să luptăm pentru ea. Dacă ne străduim, în modul 
cel mai stăruitor, să îmbinăm credința cu dorințele noastre, fericirea se va 

strecura în ființele noastre pe căi aproape neobservate... Dacă, neținând 
cont de circumstanțele neplăcute în care ne aflăm, putem fi liniștiți și încre-
zători în iubirea lui Dumnezeu, dacă ne închidem în cămăruța inimii noastre 

pentru a rămâne singuri în compania lui Dumnezeu, odihnindu-ne plini de 
pace în iubirea Lui, simțământul prezenței Sale ne va inspira o bucurie pro-

fundă și liniștitoare. Această experiență ne ajută să dobândim o credință 
ce ne va face capabili să nu ne înspăimântăm și să nu ne îngrijorăm, ci să 
ne bazăm pe o putere care este nelimitată.” — Minte, caracter, personalitate, 

vol. 2, p. 472.

Un principiu unic
„Cine dispreţuiește pe aproapele său face un păcat, 

dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi.” (Proverbe 14:21)

„Acei care acceptă principiul unic de a face din slujirea și onoarea lui 
Dumnezeu voința supremă a ființei lor vor descoperi că toate obstacolele 

dispar și înaintea pașilor lor se deschide o cale liberă și ușor de urmat.”  
— Hristos, lumina lumii, p. 330.

„Îndeplinirea cu credincioșie a datoriilor zilei de azi este cea mai bună 
pregătire pentru provocările zilei de mâine. Nu adunați toate grijile și po-
sibilitățile zilei de mâine pentru a le adăuga poverilor zilei de azi. „Ajunge 

zilei necazul ei”.” — Divina vindecare, p. 481. 
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Lucrați pentru Dumnezeu!
„Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi așa 
ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 6:1). 

„Nouă nu ne aparține decât câte o singură zi, și în această zi trebuie 
să trăim pentru Dumnezeu. Noi trebuie să încredințăm în mâna lui Hris-
tos, printr-o consacrare solemnă, toate planurile și obiectivele noastre 
pentru această singură zi, așezând întreaga povară a grijilor pe umerii Lui, 
pentru ca Domnul să le îndeplinească în favoarea noastră. „Căci Eu știu 
gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, și 
nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.” „În liniște și odih-
nă va fi mântuirea voastră; în seninătate și încredere va fi tăria voastră.” 
(Ieremia 29:11; Isaia 30:15)” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 101.

Ajutor promis
„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. 
Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste 
puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiţi din ea, 
ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13). 

„Tatăl nostru ceresc măsoară și cântărește fiecare încercare, înainte de 
a îngădui ca aceasta să se abată asupra celui credincios. El ia în considera-
re circumstanțele și puterile aceluia care urmează să se confrunte cu testul 
prin care va fi verificat de Dumnezeu, iar Domnul nu îngăduie niciodată ca 
ispitele să fie mai mari decât capacitatea omului de a rezista. Dacă sufletul 
este împovărat peste puterile sale, dacă persoana ajunge să fie învinsă, 
Dumnezeu nu va putea fi niciodată învinovățit pentru faptul că nu i-ar fi 
oferit suficientă putere și har, ci cel ispitit, deoarece nu a vegheat, nu s-a ru-
gat și nu și-a însușit, prin credință, bogățiile harului pe care Dumnezeu le-a 
pregătit din abundență pentru el.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 473.
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Fiți încrezători!

„Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, 
dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe 

voi, puţin credincioșilor?”  (Matei 6:30). 

„Dumnezeu le-a oferit celor din poporul Său din abundență tot ce le 
era necesar pentru împlinirea nevoilor lor, dar ei continuau să se îngri-
joreze în mod nejustificat cu privire la viitor. Pe parcursul călătoriei lor, 
israeliții erau nemulțumiți, murmurau și se lamentau ... Tot așa sunt și 

cei neîncrezători, care pretind a fi poporul lui Dumnezeu în acest veac al 
necredinței și degenerării.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 474.

„Domnul Hristos nu a părăsit niciodată un om aflat în momentele 
sale de luptă. Dacă va invoca făgăduințele Sale și va înfrunta vrăjmașul 

în Numele Domnului, cel credincios nu va ajunge niciodată să știe ce 
înseamnă înfrângerea.” — Idem, p. 473. 

În legătură cu Cerul
„Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg 

când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!” (Psalmii 4:1). 

„Dacă ne lăsăm călăuziți de îndoielile și temerile noastre sau dacă în-
cercăm să rezolvăm toate dificultățile pe care nu reușim să le înțelegem 

cu claritate, fără a avea credință în suflet, problemele noastre nu vor face 
decât să devină mai mari și mai accentuate. Dar, dacă venim la Dum-

nezeu, cu simțămintele noastre de neajutorare și dependență, așa cum 
suntem de fapt, și dacă, în umilință și cu încredere, Îi facem cunoscute 
nevoile noastre Aceluia a cărui cunoaștere este infinită, care veghează 

asupra întregii creații și guvernează totul prin voința și prin cuvântul Său, 
El va asculta strigătul nostru și, în puterea Sa, va face ca lumina să stră-

lucească în inimile noastre. Prin rugăciune sinceră, noi intrăm în legătură 
cu Cel Infinit.”  — Calea către Hristos, p. 96, 97.
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28 august
Eliberați de remușcări și nemulțumire
„‘Iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un 
izvor bogat în pace și credincioșie.” (Ieremia 33:6). 

„Ceea ce produce boala sunt sentimentele de nemulțumire, de 
murmurare. Cei care sunt în această situație nu Îl au pe Dumnezeu și nu 
au acea nădejde care pătrunde dincolo de perdea și care este o ancoră a 
sufletului, sigură și neclintită. Cei care au această nădejde se vor curăți, 
după cum El Însuși este curat. Ei nu sunt stăpâniți de doruri fără astâm-
păr, de nemulțumiri și plângeri; ei nu caută să găsească răul și nici nu se 
gândesc la necazuri închipuite. Însă există mulți care anticipează necazu-
rile; neliniștea este imprimată pe fiecare trăsătură; ei par să nu găsească 
nici un fel de consolare și par a aștepta cu nerăbdare cine știe ce rău 
înspăimântător.”  — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 566.

Vestea bună a Evangheliei
„El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului 
slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune 
toate lucrurile.” (Filipeni 3:21). 

„Tu ai nevoie de o înțelegere clară a Evangheliei. Viața religioasă nu 
este caracterizată de tristețe și apăsare, ci este o viață a bucuriei și a 
păcii, însoțite de demnitatea creștină și de o solemnitate sfântă. Mântu-
itorul nostru nu ne încurajează să nutrim îndoieli, temeri și previziuni tul-
burătoare; acestea nu aduc nici un beneficiu sufletului și trebuie respinse 
imediat. Noi putem avea o bucurie negrăită și o slavă deplină.” — Evanghe-
lizare, p. 180.
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29 august
De ce vă este frică?

„El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioșilor?” Apoi S-a sculat, a 
certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare.” (Matei 8:26). 

„Cât de adesea trăim și noi experiența ucenicilor! Când suntem asaltați 
de ispite, când asupra noastră se abat tunete înspăimântătoare, când 

valurile amenință să ne scufunde, noi luptăm cu furtuna singuri, uitând că 
alături de noi Se află Acela care ne-ar putea oferi ajutor. ... Abia apoi ne 

amintim de Domnul Isus și, dacă strigăm către El să ne scape, glasul nos-
tru nu va rămâne neauzit... Fie că suntem pe mare sau pe uscat, nu trebuie 

să ne temem. Dacă ne încredem în El, Răscumpărătorul va liniști valurile 
zbuciumate ale vieții și ne va elibera de pericole prin cele mai bune mijloa-

ce posibile, în virtutea puterii Sale.” — Hristos, lumina  lumii, p. 336.

Rugăciuni ascultate
„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că 

l-aţi și primit, și-l veţi avea.” (Marcu 11:24). 

„A avea credință înseamnă a-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt, fără a 
pune sub semnul întrebării declarațiile Sale și fără a insista în încercarea de 

a înțelege rostul experiențelor dificile cu care te confrunți... Noi nu trebuie 
să ne încredem în Dumnezeu numai în situația în care vedem sau simțim 

că El ne ascultă. Noi trebuie să ne bazăm pe făgăduințele Lui. Când venim 
la El prin credință, să fim convinși că fiecare dintre cererile noastre este tra-

tată cu o deosebită considerație de către Isus. Odată ce am cerut binecu-
vântările Sale, noi trebuie să credem că le-am și primit și să mulțumim pentru 
ele. Apoi, să ne întoarcem la treburile noastre cu siguranța că binecuvântările 
cerute ne vor fi trimise atunci când va fi cea mai mare nevoie de ele. Dacă ne 
vom obișnui să procedăm astfel, vom trăi cu conștiența faptului că rugăciuni-

le noastre sunt ascultate.” — Slujitorii Evangheliei, pp. 261, 262. 
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30 august
Încurajează-te și încurajează și pe alții!
„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost 
scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor.” 
(1 Corinteni 10:11).

„Numai simțământul prezenței lui Dumnezeu poate alunga teama 
care i-ar face viața o povară copilului timid. El trebuie ajutat să-și înti-
părească bine în memorie făgăduința lui Dumnezeu: „Îngerul Domnului 
tăbărăște în jurul celor ce se tem de El, și-i scapă din primejdie”. (Psalmii 
34:7). Îndemnați-l să citească minunata povestire despre Elisei și puterni-
ca oștire îngerească ce înconjura cetatea montană asediată de armatele 
vrăjmașului. Să citească despre Petru, atunci când se afla condamnat la 
moarte în închisoare și despre îngerul care a apărut în celulă în miez de 
noapte și l-a condus pe slujitorul lui Dumnezeu, în siguranță, dincolo de 
gărzile înarmate și dincolo de poarta masivă de fier, cu toate încuietorile 
și lacătele ei.” — Educația, pp. 255, 256.

Niciun motiv de teamă
„Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășiţă slabă a lui Israel, căci 
Eu îţi vin în ajutor’, zice Domnul, ‘și Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.’” 
(Isaia 41:14). 

„Domnul nostru nu ne amăgește. El nu ne spune: „Nu aveți niciun 
motiv de teamă; nu există niciun pericol în calea voastră”. El știe că există 
pericole și încercări și ne abordează în mod onest și deschis. El le promi-
te copiilor Săi că îi va lua din lumea păcatului și a răului și îi îndrumă spre 
o cetate de scăpare care nu va cădea niciodată. Rugăciunea Lui pentru 
ucenici a fost: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău”. El 
spune: „În lume veți avea necazuri: dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea”. 
(Ioan 17:15; 16:33).” — Calea către Hristos, p. 122, 123.
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31 august
Speranță pentru păcătoși

„N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.” 
(Luca 5:32).

„Îndepărtați-vă atenția de la voi înșivă și îndreptați-vă privirea spre Isus. 
Chiar dacă simțiți că nu sunteți decât niște păcătoși, totuși este privilegiul 

vostru acela de a-L recunoaște pe Hristos ca Mântuitor. El nu a venit în 
lume ca să-i cheme la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Satan 
va prezenta înaintea minții omenești dificultăți și sugestii menite să îi slă-

bească credința și să îi distrugă curajul. El se folosește de ispite nenumăra-
te și foarte diverse, care vă vor invada mintea, una după alta; dar a acorda 

o prea mare atenție propriilor emoții și a-ți descătușa simțămintele fără 
niciun discernământ înseamnă a spune bun-venit îndoielii... Poate că vă 

întrebați: Ce trebuie să fac cu aceste gânduri înspăimântătoare? Alungați-le 
din minte, privind și contemplând inegalabila profunzime a iubirii Mântuito-

rului.”  — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 480.

Ca să fim în siguranță!
„Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul și Viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl 

decât prin Mine.” (Ioan 14:6). 

„Dacă am umbla fără încetare pe calea pe care ne invită Isus să 
umblăm, nu am ajunge niciodată să trăim simțăminte de panică. Suntem 
asaltați de dificultăți și încercări dureroase numai atunci când ne abatem 

de pe calea datoriei. Sacrificiile pe care suntem nevoiți să le facem pentru 
a-l urma pe Hristos nu sunt altceva decât pașii pe care trebuie să-i facem 

pentru a ne întoarce pe calea luminii, a păcii și a fericirii. Îndoielile și 
temerile cresc atunci când sunt tolerate și, cu cât persistăm mai mult în 

această atitudine, cu atât vor fi mai greu de învins. Noi nu suntem în sigu-
ranță decât dacă renunțăm la soluțiile noastre omenești și ne agățăm de 

brațul Aceluia care i-a salvat pe ucenicii aflați în corabia ce se scufunda 
în marea furtunoasă.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 558.



Septembrie

Încredere deplină

„Credința adevărată este viață. O credință vie înseamnă o creștere a vigorii, 
o încredere deplină, prin care credinciosul devine o putere cuceritoare.”

— Hristos, lumina lumii, p. 347.
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1 septembrie
Un privilegiu minunat

„Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea!” (Psalmii 6:9). 

„Împărtășiți-I Domnului toate dorințele, bucuriile, necazurile, grijile 
și temerile voastre. Prin aceasta, El nu va fi prea împovărat și nici nu-L 

vom putea face să obosească... Inima Lui iubitoare este sensibilă față de 
suferințele noastre și este mișcată de strigătul durerilor noastre. Să venim 

la El cu toate dificultățile care ne tulbură gândurile. Nicio povară nu este 
prea grea pentru El, deoarece Dumnezeu este susținătorul tuturor lumilor, 

El conduce toate lucrările universului. Nimic din ceea ce ar putea tulbura în 
vreun fel pacea noastră nu este prea mărunt pentru a nu fi observat de El. 
Niciun capitol al experienței noastre nu este atât de întunecat și de șters, 

încât să nu poată fi citit de El și nu există nicio încurcătură pe care El să nu 
o poată dezlega... Nicio rază de bucurie și nicio rugăciune sinceră nu poate 
fi rostită de buzele noastre, fără ca Tatăl ceresc să nu le observe îndată pe 

toate.” — Calea către Hristos, p. 100.  

Fiecare suflet este special
„Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a întocmit, 

Israele: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: 
ești al Meu.” (Isaia 43:1). 

„Relația dintre Dumnezeu și un suflet omenesc este atât de distinctă 
și completă, ca și când acela ar fi singurul suflet care există pe întregul 

pământ, singurul suflet căruia îi este acordată întreaga atenție și purtare 
de grijă și pentru care El a dăruit viața Preaiubitului Său Fiu.” —Idem. 

„Pentru mântuirea noastră, cerul întreg a fost în primejdie. La piciorul 
crucii, amintindu-ne că pentru un singur păcătos Domnul Hristos și-ar fi 

dat viața, vom putea să prețuim mai bine valoarea unui suflet.”  
— Parabolele Domnului Hristos, p. 196.
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2 septembrie
Nădăjduind în bunătatea Lui
„Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, 
peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.” (Psalmii 33:18). 

„O atitudine mulțumită și un spirit voios înseamnă sănătate pentru trup 
și putere pentru suflet. Depresia, tristețea și confuzia reprezintă cauza cea 
mai prolifică a bolilor fizice.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 702.

„Deoarece iubirea lui Dumnezeu este atât de mare și atât de statorni-
că, bolnavii trebuie încurajați să se încreadă în El și să fie voioși. Anxieta-
tea tinde să producă slăbiciune și boală. Dacă bolnavii își vor învinge stă-
rile depresive și teama, perspectiva vindecării lor va fi mai bună, deoarece 
„ochiul Domnului privește peste cei ce ... nădăjduiesc în bunătatea Lui”.” 
— Divina vindecare, p. 229. 

Lumina adevăratei bunătăți
„Neamuri vor umbla în lumina ta și împăraţi în strălucirea razelor tale.” 
(Isaia 60:3). 

„Unii manifestă un spirit distant și rece și o mândrie respingătoare, 
care îi inhibă pe cei ce se află în sfera lor de influență. Această atitudine 
este contagioasă; ea creează o atmosferă care risipește bunele intenții; 
blochează spiritul natural al simpatiei, cordialității și iubirii omenești și, 
sub influența ei, oamenii sunt frustrați, iar dorința lor de a fi sociabili și 
generoși este anihilată. Această stare de depresie nenaturală afectează 
nu numai sănătatea spirituală, ci și sănătatea fizică. Confuzia și răceala 
unei asemenea atmosfere nesociabile se reflectă în înfățișarea exterioa-
ră. Fețele celor ce sunt binevoitori și înțelegători vor străluci de lumina 
adevăratei bunătăți, în timp ce înfățișarea acelora care nu cultivă gânduri 
bune și motive neegoiste va trăda sentimentele ascunse din inimile lor.” 
— Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 64.



259

3 septembrie
În vremuri de descurajare

„Domnul Însuși va merge înaintea ta, El Însuși va fi cu tine, nu te va părăsi 
și nu te va lăsa; nu te teme și nu te înspăimânta!” (Deuteronom 31:8).

„În experiența tuturor vin vremuri de descurajare cruntă și dezamăgire 
amară — zile când amărăciunea le este partea și le este greu să crea-

dă că Dumnezeu mai este binefăcătorul cel iubitor al copiilor Lui de pe 
pământ, zile când necazurile hărțuiesc sufletul, până acolo încât moartea 

pare mai de dorit decât viața. În asemenea împrejurări, mulți își pierd în-
crederea în Dumnezeu și sunt duși în robia îndoielii, în sclavia necredinței. 
Dacă am putea, în acele situații, să vedem cu ochii spirituali semnificația 

providențelor lui Dumnezeu, am vedea îngerii căutând să ne salveze de 
noi înșine, luptând să ne așeze picioarele pe o temelie mai tare decât 

dealurile veșnice. Atunci o credință nouă, o viață nouă ar curge în ființa 
noastră.” — Profeți și regi, p. 162. 

Descurajare după succes
„În ziua fericirii, fii fericit, și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a 

făcut și pe una, și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din 
ce va fi după el.” (Eclesiastul 7:14).

„Ilie a suferit una dintre reacțiile ce pot urma adesea după o perioadă 
de manifestare a unei credințe puternice și după un mare succes... Când 
se afla sub influența inspirației Celui Atotputernic, Ilie a înfruntat cea mai 

severă încercare a credinței, dar în acest timp al descurajării, încolțit de 
amenințările răsunătoare ale Izabelei, când Satan părea să câștige prin 
uneltirile acestei femei imorale, el și-a pierdut simțământul siguranței și 

al dependenței de Dumnezeu. Ilie a trecut printr-o perioadă de entuziasm 
excesiv, iar reacția depresivă era teribilă... Ilie n-ar fi trebuit să fugă de la 

postul lui. Ar fi trebuit să facă față amenințării Izabelei, înălțând o rugăciu-
ne de ocrotire către Acela care-l însărcinase să îndreptățească onoarea 

lui Iehova.” — Profeți și regi, pp. 161, 162. 



260

4 septembrie
Echilibru emoțional
„Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui... 
plânsul își are vremea lui, și râsul își are vremea lui; bocitul își are vremea 
lui, și jucatul își are vremea lui.” (Eclesiastul 3:1, 4). 

„Aceia care nu consideră că a-și disciplina mintea astfel încât aceas-
ta să stăruie numai asupra unor subiecte plăcute reprezintă o datorie 
religioasă, se vor afla într-una dintre următoarele două extreme: fie vor 
fi exaltați printr-o antrenare continuă în amuzamente, distracții, conver-
sații frivole, râsete și glume, fie vor fi deprimați, trecând prin încercări și 
conflicte sufletești ciudate, pe care puțini le-au experimentat sau le pot 
înțelege. Aceștia pot pretinde că sunt creștini, dar se înșeală singuri.”  
— Sfaturi pentru sănătate, p. 628.

Avem un Prieten
„Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în Numele 
Lui cel sfânt.” (Psalmii 33:21). 

„Conștiența facerii de bine este cel mai bun medicament pentru 
trupurile și mințile bolnave. Binecuvântarea specială a lui Dumnezeu 
pe care o are cel ce o primește este sănătate și putere. Acela care are 
pace și mulțumire în minte în relația sa cu Dumnezeu este pe calea spre 
sănătate. A fi conștient că ochiul lui Dumnezeu este asupra noastră și că 
urechea Lui ne ascultă rugăciunile este într-adevăr o satisfacție. Să știm 
că avem un Prieten care nu dă greș niciodată, căruia ne putem încredința 
toate secretele sufletului, este o fericire pe care cuvintele nu o pot expri-
ma niciodată.” — Sfaturi pentru sănătate, p. 628.
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5 septembrie
O influență dominantă

„Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, 
ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” (Efeseni 6:11). 

„Aduceți-vă aminte că viața voastră religioasă nu este menită să fie 
doar o influență printre altele, ci o influență care domină asupra tuturor 

celorlalte. Împotriviți-vă tuturor ispitelor. Nu faceți nicio concesie cu 
vrăjmașul. Nu ascultați niciuna dintre sugestiile pe care acesta le așază 

pe buzele unor bărbați sau femei. Ținta voastră este biruința păcatului și 
noblețea caracterului; dar acestea nu pot fi obținute dacă sunteți depri-
mați și descurajați. Rupeți legăturile cu care sunteți înlănțuiți de Satan. 

Nu trebuie să fiți sclavii lui. Domnul a spus: „Voi sunteți prietenii Mei, 
dacă faceți ce vă poruncesc Eu”. — Lucrarea misionară medicală, p. 43.

Puternici în tăria lui Dumnezeu
„Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. 
El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu: 

pe El Îl voi preamări.” (Exodul 15:2). 

„Planul lui Dumnezeu pentru noi este să înaintăm continuu. Chiar și în 
cele mai mici îndatoriri ale vieții obișnuite, noi trebuie să creștem conti-

nuu în har, să fim însuflețiți de motive înalte și sfinte, puternice, deoarece 
ele provin de la Acela care și-a dat viața ca să ne ofere acel stimulent 

pentru a avea succes deplin în formarea caracterului creștin. 
Domnul Hristos a făcut ispășire pentru tine. Nu trebuie să treci prin 

viață cu un caracter doar pe jumătate format. Tu trebuie să fii puternic în 
tăria lui Dumnezeu, întemeiat pe nădejdea Evangheliei. Cunoști cerințele lui 

Dumnezeu și te implor să nu rămâi o persoană slabă, fără voință.” — Idem.   
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6 septembrie
Umblând în lumină
„Voi toţi sunteţi fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, 
nici ai întunericului.” (1 Tesaloniceni 5:5).

„Nedreptatea, pe care o vedem pretutindeni în jur, ne face să fim mult 
mai fericiți, gândindu-ne la faptul că Isus este Mântuitorul nostru și că 
noi suntem copiii Lui. Prin urmare, de ce să privim la nedreptatea din jurul 
nostru și să stăruim gândindu-ne la partea întunecată a lucrurilor? Dacă 
nu le putem rezolva, să vorbim despre ceva mai înalt, mai bun și mai 
nobil... Am putea coborî într-o pivniță, am putea rămâne acolo, cercetând 
colțurile ei întunecoase, am putea vorbi despre întuneric, spunând: „Oh, 
este atât de întuneric aici!” și am putea continua să discutăm despre 
acesta la nesfârșit. Dar va deveni locul mai luminos? Oh, nu! Ce ar trebui 
să facem? Să ieșim din pivniță; să ieșim din întuneric și să urcăm în ca-
merele luminoase de deasupra, în care sălășluiește lumina strălucitoare a 
feței lui Dumnezeu. ” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 490.

Fii plin de speranță!
„Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește 
și aștept făgăduinţa Lui.” (Psalmii 130:5). 

„Dacă dorești să câștigi victorii importante, privește lumina care radi-
ază de la Soarele neprihănirii. Vorbește despre speranță, despre credința 
și mulțumirile cuvenite lui Dumnezeu. Fii voioasă, plină de speranță în 
Hristos. Formează-ți obiceiul să Îl lauzi pe Dumnezeu. Acesta este un 
mare remediu atât pentru bolile sufletului, cât și pentru bolile trupului...
Noi trebuie să inspirăm încredere. Buzele noastre să rostească: „Sufletul 
meu Îl mărește pe Domnul, duhul meu se bucură în Dumnezeu, Mântuito-
rul meu”.  — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 492.
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7 septembrie
Avem un Dumnezeu puternic

„Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile 
pământului. El nu obosește, nici nu ostenește; priceperea Lui nu poate fi 

pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin.” 
(Isaia 40:28, 29). 

„Dacă ar trebui să privesc la norii întunecați — necazurile și dificul-
tățile ce apar în calea lucrării mele, — nu aș mai avea timp să fac nimic 

altceva. Dar eu știu că dincolo de nori se află lumină și slavă. Prin credin-
ță, privirile mele străbat dincolo de întuneric și zăresc gloria. Uneori sunt 

nevoită să trec prin dificultăți financiare. Dar nu mă îngrijorez pentru bani. 
Dumnezeu Se îngrijește de toate nevoile mele. Eu fac tot ce îmi stă în 

putere, iar când Domnul consideră că cel mai bun lucru pentru mine este 
să am bani, El mi-i trimite.” — Idem, p. 493.

Propune-ți să nu te descurajezi!
„Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? 

Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda; 
El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.” (Psalmii 42:5). 

„Uneori sunt foarte încurcată cu privire la lucrurile pe care trebuie să 
le îndeplinesc, dar nu mă voi descuraja. Sunt hotărâtă să adun în viața 

mea toată strălucirea pe care o pot aduna.
Inima mea are multe motive de întristare, dar încerc să nu vorbesc în-

tr-o manieră descurajatoare, deoarece aceia care ascultă cuvintele mele 
ar putea fi triști, iar eu nu trebuie să fac niciun gest care să le mărească 

tristețea.” — Idem. 
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8 septembrie
Satan nu cunoaște gândurile
„Să vorbiţi și să lucraţi ca niște oameni care au să fie judecaţi de o Lege a 
slobozeniei.” (Iacov 2:12).

„Când vorbim despre descurajări și nefericire, Satan ascultă cuvinte-
le noastre cu o bucurie diabolică, deoarece lui îi face plăcere să știe că 
vom fi legați cu lanțurile sale. Satan nu poate cunoaște gândurile noastre, 
dar poate observa acțiunile noastre, poate auzi cuvintele noastre și, din 
îndelungata sa experiență în cunoașterea neamului omenesc, el își poate 
modela ispitele, astfel încât să profite de punctele slabe ale caracterului 
vostru. Foarte adesea, noi îi dezvăluim secretele care l-ar ajuta să câștige 
biruința asupra noastră. Oh, dacă am putea să ne stăpânim cuvintele și 
acțiunile! Cât de puternici am deveni, dacă cuvintele noastre ar fi formulate 
astfel, încât să nu ne fie rușine să ne confruntăm cu ele în rapoartele ce vor 
fi prezentate în ziua judecății!” — The Review and Herald, 27 februarie, 1913. 

Nu descurajați pe alții!
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi-vă și sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă și 
cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire 
în inima voastră.” (Coloseni 3:16).

„Nu vă adresați altora, mărturisindu-le încercările și ispitele pe care 
le suferiți; Dumnezeu este singurul care vă poate ajuta. Dacă îndepliniți 
condițiile incluse în făgăduințele lui Dumnezeu, aceste făgăduințe se 
vor împlini pentru voi. Dacă mintea voastră este ancorată în Dumnezeu, 
atunci când asupra voastră vin încercări și ispite, nu veți cădea dintr-o 
stare de extaz, direct în valea disperării. Voi nu le veți vorbi altora despre 
îndoieli și nefericire.” —  Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 494.
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9 septembrie
Pe ce ne ancorăm credința?

„Căci, după cum avem parte din belșug de suferinţele lui Hristos, tot așa, 
prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere.” (2 Corinteni 1:5). 

„În ultimele clipe ale agoniei de pe cruce, credința și speranța lui Hris-
tos se cutremurau, deoarece Dumnezeu îndepărtase de la El asigurarea 

acceptării și a aprobării care-I fusese acordată până atunci, în calitate de 
Fiu Preaiubit al Său. Atunci, pe cruce, Răscumpărătorul lumii Și-a ancorat 

credința în dovezile care Îl întăriseră de fiecare dată înainte și care i-au dat 
siguranța că Tatăl acceptase eforturile Lui și fusese mulțumit de lucrarea 

Lui. În agonia Sa de moarte, în timp ce Își dăruia viața Sa prețioasă, Hristos 
a fost susținut doar de încrederea în Acela a cărui slujire a fost dintotdeau-

na marea Lui bucurie.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 210. 

 

Dumnezeu nu S-a schimbat!
 „Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; 

le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, 
dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși.” (Evrei 1:11, 12). 

„Noi nu trebuie să respingem simțământul de siguranță, ci să-L 
lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Iar când ne simțim deprimați, să 

nu credem că Dumnezeu S-a schimbat. Să-L lăudăm tot atât de mult, pe 
temeiul încrederii în cuvântul Său, și nu în raport cu simțămintele noastre. 

Voi ați făcut legământ să trăiți prin credință, nu să fiți conduși de senti-
mente, deoarece sentimentele se schimbă în funcție de circumstanțe.”  

— Înalta noastră chemare, p. 124.
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10 septembrie
Tinzând spre desăvârșire
„Cel fără prihană rămâne totuși tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se 
întărește tot mai mult.” (Iov 17:9). 

„Noi trebuie să tindem spre desăvârșirea caracterului creștin, prin me-
ritele lui Hristos și prin neprihănirea care ne este atribuită prin credință. 
Lucrarea noastră de fiecare zi și în fiecare oră este exprimată în cuvintele 
apostolului astfel: „Să privim la Isus, Autorul și Desăvârșitorul credinței 
noastre”. Dacă procedăm astfel, gândurile noastre devin mai limpezi și 
credința noastră mai puternică, iar speranța noastră este împlinită; noi 
suntem atât de absorbiți de imaginea purității Sale, a iubirii Sale și a sa-
crificiului pe care l-a adus pentru a ne împăca cu Dumnezeu, încât nu mai 
avem nicio dispoziție sufletească pentru a vorbi despre îndoieli și descu-
rajări.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 744.

Slujind cu bucurie
„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.” 
(Psalmii 40:8). 

„Adevăratul creștin nu îngăduie interpunerea niciunui raționament 
omenesc între sufletul lui și Dumnezeu. Influența poruncii lui Dumnezeu 
deține autoritatea asupra simțămintelor și acțiunilor lui. Cât de ușoară ar 
deveni calea spre cer, dacă fiecare căutător al Împărăției lui Dumnezeu și 
al neprihănirii Sale ar fi întotdeauna gata de a face lucrările lui Hristos! Bi-
necuvântările lui Dumnezeu s-ar revărsa în sufletul lui și laudele la adresa 
Domnului s-ar afla neîncetat pe buzele lui. Atunci I-ați sluji lui Dumnezeu 
din principiu.”  — The Review and Herald, 24 ianuarie, 1888.
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11 septembrie
Privind... dincolo de nori

„Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic: „Tu ești Dumnezeul meu!” 
(Psalmii 31:14). 

„Este posibil ca simțămintele voastre să nu fie întotdeauna de 
bucurie; uneori, orizontul experienței voastre este întunecat de nori; dar 

speranța creștină nu se întemeiază pe nisipurile mișcătoare ale senti-
mentelor. Aceia care acționează în virtutea principiilor vor privi spre slava 
lui Dumnezeu, dincolo de umbre și întuneric, și se vor încrede în cuvântul 

temeinic al făgăduinței. Ei nu vor fi împiedicați să-L onoreze pe Dumne-
zeu, oricât de mare ar fi întunericul ce se așterne în calea lor. Împotrivirile 

și încercările nu vor face decât să le ofere noi ocazii de a-și demonstra 
sinceritatea credinței și a iubirii lor.” — Idem. 

...Dincolo de întuneric
„Da, Tu ești lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu.”  

(2 Samuel 22:29). 

„Când vedeți razele luminoase ale Soarelui neprihănirii, vă simțiți 
siguri de favoarea lui Dumnezeu, dar când norii se abat asupra sufletului 

vostru, nu trebuie să simțiți că sunteți părăsiți. Credința voastră trebuie 
să străpungă dincolo de întuneric. Dacă ochiul tău este ațintit în această 

direcție, tot trupul tău va fi plin de lumină. Bogățiile harului lui Hristos 
trebuie păstrate neîncetat în minte. Credința voastră să fie asemenea 

credinței lui Iov, astfel încât să puteți declara: „Chiar dacă mă va nimici, 
eu tot mă voi încrede în El”. Încredeți-vă în făgăduințele Tatălui vostru 

ceresc și aduceți-vă aminte de felul în care ați fost tratați de El în trecut, 
voi și ceilalți slujitori ai Săi; „fiindcă toate lucrurile lucrează împreună spre 

binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu”. — Idem.
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12 septembrie
Nu te îndoi!
„Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ‘Ridică-te și 
aruncă-te în mare’ și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice 
se va face, va avea lucrul cerut.” (Marcu 11:23).

„Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea Autorului lui Divin, conține taine 
care nu vor putea fi niciodată înțelese pe deplin de niște ființe limitate. 
Pătrunderea păcatului în lume, întruparea Domnului Hristos, nașterea din 
nou, învierea și multe alte subiecte aflate în Biblie constituie taine mult 
prea adânci pentru a fi explicate de mintea omenească sau măcar pentru 
a fi pe deplin înțelese. Dar noi nu avem niciun motiv să punem la îndoială 
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu putem înțelege tainele providenței 
Sale. În lumea naturii, suntem înconjurați în mod constant de taine pe 
care nu le putem pătrunde... Dumnezeu ne-a oferit în Scripturi dovezi 
suficiente cu privire la caracterul lor divin, iar noi nu trebuie să ne îndoim 
datorită faptului că nu putem înțelege toate tainele providenței Sale.”  
— Calea către Hristos, pp. 106, 107.

Cultivă credința!
„Încrede-te în Domnul și fă binele; locuiește în ţară și umblă în credincio-
șie!” (Psalmii 37:3).

„Deși a oferit dovezi substanțiale în favoarea credinței, Dumnezeu 
nu va îndepărta niciodată toate motivele necredinței. Toți cei care caută 
cârlige de care să-și atârne îndoielile le vor găsi. Iar cei care refuză să 
accepte și să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, până când orice obiecție 
va fi îndepărtată și până când nu va mai exista nicio ocazie de îndoială, 
nu vor veni niciodată la lumină. 

Neîncrederea în Dumnezeu este o roadă firească a inimii nerenăs-
cute, care se află în vrăjmășie cu El. Dar credința este inspirată de Duhul 
Sfânt și va aduce rod numai dacă va fi cultivată.” — Marea luptă, p. 527. 
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13 septembrie
 Pune-ți încrederea în El!

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înţelepciunea ta!” 
(Proverbe 3:5).

„Marele plan al harului, alcătuit încă de la începutul existenței, pre-
vede ca fiecare suflet împovărat să se încreadă în iubirea lui Dumnezeu. 
Singura cale de a fi în siguranță acum, când mintea ta este torturată de 

îndoială, este să nu te încrezi în simțămintele tale, ci să-ți pui încrederea 
în Dumnezeul cel viu. Tot ce îți cere Dumnezeu este să-ți pui încrederea 

în El, acceptându-L ca pe un Mântuitor credincios, care te iubește și îți 
iartă toate greșelile și erorile. Fiecare gând de îndoială trebuie prevenit și 

respins, deoarece, dacă va fi exprimat în cuvinte, ne va împiedica să ve-
dem lumina. Cuvintele care exprimă onoarea adusă puterilor întunericului 
alungă întotdeauna lumina. Viața Domnului nostru cel înviat trebuie să se 

manifeste zilnic în noi.” — Solii alese, vol. 2, p. 243. 

Dumnezeu să primeze în mintea ta
„Așa vorbește Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel 

tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel 
ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu 
sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci în aces-

tea găsesc plăcere Eu”, zice Domnul.” (Ieremia 9:23, 24). 

„Este o mare nefericire să suferi de îndoială cronică, păstrându-ți gân-
durile îndreptate fără încetare asupra propriului eu. Dacă privești spre sine, 

dacă eul este tema gândirii și a conversației tale, nu te poți aștepta să ajungi 
asemenea chipului lui Hristos. Nu eul este mântuitorul tău. Tu nu deții însușiri 
răscumpărătoare în tine însuți. „Eul” este un vas prea fragil pentru a purta cre-

dința ta. Vasul acesta se va scufunda într-un mod tot atât de sigur, pe cât de 
sigură este încrederea pe care i-ai acordat-o. Singura cale de a fi în siguranță 

este aceea de a te îmbarca pe corabia vieții. Isus este Căpitanul ei și nu a 
pierdut niciodată un pasager.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 673.
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14 septembrie
Mântuitorul ne înțelege pe fiecare
„Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului 
și cunoaște pe cei ce se încred în El.” (Naum 1:7). 

„Cum ar putea cel descurajat de îndoială să aștepte ca inima să-i 
radieze de iubirea lui Hristos? Cum ar putea să se aștepte ca bucuria Lui să 
rămână în el și să fie deplină, în timp ce își cultivă propriul caracter nedesă-
vârșit și meditează la el? ... Noi nu suntem conștienți cât de mult pierdem 
prin necredință. Fără credință, am fi angajați într-o bătălie pierdută. Avem 
un Mântuitor care înțelege fiecare etapă a vieții noastre. El cunoaște des-
curajările noastre și știe cu precizie care este ajutorul de care avem nevoie. 
Domnul dorește să ne încredem în El cu o credință care lucrează prin iubire 
și purifică sufletul.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 673.

Condus pas cu pas
„Dumnezeu mă încinge cu putere și mă povăţuiește pe calea cea dreaptă.” 
(Psalmii 18:32). 

„Siguranța aprobării lui Dumnezeu este aducătoare de sănătate. Ea 
întărește sufletul împotriva îndoielii, confuziei și îngrijorării exagerate, 
care subminează atât de adesea energiile vitale și provoacă cele mai gra-
ve și mai devastatoare boli nervoase. Domnul a făgăduit în mod solemn 
că ochii Săi vor veghea asupra celor neprihăniți și urechile Sale vor as-
culta rugăciunile lor, în timp ce vor sta împotriva tuturor celor ce fac răul. 
Dacă alegem o cale care Îl determină pe Dumnezeu să ne stea împotrivă, 
vom face ca lucrarea noastră să devină foarte grea pe acest pământ.”  
— The Review and Herald, 16 octombrie, 1883. 
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15 septembrie
Sacrificiul lui Isus ne întărește credința
„Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru 

ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.” (2 Corinteni 5:15)

„Nicio suspiciune sau neîncredere nu trebuie să preia stăpânirea asu-
pra minții noastre. Nicio teamă de măreția lui Dumnezeu nu trebuie să ne 

tulbure încrederea... Domnul Hristos S-a dezbrăcat de haina împărătească 
și a lăsat coroana regală pentru a Se alătura neamului omenesc și pentru a 
demonstra că ființele umane pot ajunge desăvârșite. Îmbrăcat în veșminte-
le harului, El a trăit în lumea noastră o viață desăvârșită, pentru a ne dovedi 

dragostea Lui. Lucrarea Lui ar trebui să facă imposibilă lipsa credinței în 
El... Pentru ca nicio teamă de măreția lui Dumnezeu să nu umbrească 

încrederea noastră în iubirea lui Dumnezeu, Domnul Hristos a devenit un 
om al durerii și suferinței. O inimă consacrată Lui va deveni asemenea unei 

harfe sfinte, din care răsună o muzică sacră.” — Solii alese, vol. 2, p. 254. 

Nicio scuză pentru descurajare
„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăţia 

Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, 
iertarea păcatelor.” (Coloseni 1:13, 14).  

„Dacă acest fapt este adevărat, ce scuză am avea pentru a vorbi 
despre descurajare, necredință și îndoială — strângând întunericul în jurul 

nostru ca pe o manta? Să dăm la o parte umbrele întunecate ce ne învălu-
ie, alungând influențele lui Satan, autorul tuturor îndoielilor și descurajării. 

Satan se străduiește să învăluie cărările pașilor noștri în umbrele sale 
întunecoase. Dar credința noastră trebuie să străpungă norii întunecați ai 
îndoielii și necredinței și să se prindă strâns de brațul lui Hristos, care Se 

află dincolo de aceștia.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 674.
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16 septembrie
Atitudine în fața îndoielii
„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” (Psalmii 56:3).

„Când Satan își aruncă umbrele lui întunecoase pe calea pașilor mei, 
eu nu privesc la acestea și nu vorbesc despre ele, deoarece aș aduce 
slavă lui Satan, vorbind despre el, despre puterea lui și despre perioadele 
grele prin care trec. Nu, ci eu îmi croiesc drum înainte chiar prin mijlocul 
întunericului și, prin credință, mă prind cu putere de brațul lui Isus Hristos. 
Vorbiți despre credință. Fiecare cuvânt de îndoială pe care îl exprimăm 
constituie o sămânță pe care o semănăm și care va prinde rădăcini adân-
ci în unele inimi. Noi nu dorim să rostim nici măcar un singur cuvânt de 
îndoială, deoarece prin aceasta îl slăvim pe Satan pentru puterea lui mira-
culoasă ... Domnul Hristos m-a cumpărat cu un preț și m-a răscumpărat. 
Satan nu mai are nicio putere asupra mea.” — Minte, caracter, personalitate, 
vol. 2, p. 675.

Nu te lăsa amăgit!
„Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare 
zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea?” (Psalmii 13:2).

„Satan jubilează când îi poate conduce pe copiii lui Dumnezeu în 
necredință și descurajare. El se delectează să ne vadă îndoindu-ne de 
Dumnezeu și punând sub semnul întrebării dispoziția și puterea Lui de 
a ne mântui. Satan simte plăcere atunci când ne temem că Domnul ar 
putea să ne facă un rău, în providența Sa. 

Lucrarea lui Satan este aceea de a-l prezenta pe Domnul ca fiind lipsit 
de compasiune și milă. El răstălmăcește adevărul despre Dumnezeu și 
umple mintea cu idei false cu privire la El; prea adesea, în loc să medităm la 
adevărul privitor la Tatăl nostru ceresc, noi ne concentrăm gândurile asupra 
greșitelor interpretări ale lui Satan și Îl dezonorăm pe Dumnezeu prin lipsa 
încrederii în El și prin murmurările îndreptate împotriva Lui.”  — Idem.
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17 septembrie
Credința dă curaj

„Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpâ-
nirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici 
adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea 
lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:38, 39). 

„Când diavolul vine cu îndoielile și necredința lui, închideți ușa inimii 
voastre. Închideți-vă ochii, ca să nu fiți absorbiți de întunericul lui. Ridi-
cați-vă privirile în sus. Acolo, puteți vedea lucruri veșnice și veți avea o 

permanentă putere. Încercarea credinței voastre este mult mai prețioasă 
decât aurul.... Ea vă va da curaj în luptele Domnului, „căci noi nu avem 

de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care 

sunt în locurile cerești”. (Efeseni 6:12).” — Idem. 

Priviți în sus!
„Chiar o oștire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. 

Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi.”  
(Psalmii 27:3).

„Trebuie să-mi întăresc credința prin exercitare. Și astfel, în timp ce 
înaintez pe temeiul făgăduințelor lui Dumnezeu, credința mea se dezvoltă 

și pot să înțeleg și să cresc tot mai mult. Binecuvântați, binecuvântați 
pe Isus. Eu Îl iubesc pentru că El este mângâierea, speranța, șansa și 

sursa de putere, atât pentru mine personal, cât și pentru voi. Doresc să vă 
considerați proprietatea lui Dumnezeu. Întoarceți-vă cu fața către Munte-
le Sionului și înaintați spre el. Fiți plini de convingerea că acolo se află o 

comoară pe care puteți să o aveți.” — Idem. 
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18 septembrie
Cuvântul lui Dumnezeu nu dă greș
„Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, 
nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte 
ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” (Matei 5:18).

„Aveți încredere în infailibilitatea cuvântului lui Dumnezeu, pentru 
că Dumnezeu este credincios în împlinirea promisiunilor Sale. Așa cum 
suntem datori să ne mărturisim păcatele, tot astfel suntem datori să cre-
dem că Dumnezeu Își va împlini făgăduința. Noi trebuie să-l credem pe 
Dumnezeu, așa cum credem că o persoană va face exact ce a declarat 
că va face — să credem că Dumnezeu ne va ierta păcatele. 

Cum putem ști că Domnul ne iartă cu adevărat și cum putem dovedi 
profunda mulțumire pe care o avem în Domnul, harul și dragostea pe care 
El ne-a asigurat că le va manifesta față de inima întristată, dacă nu credem 
în același timp cuvintele Sale?” —Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 677.

Dorință sinceră de a cunoaște adevărul
„Mă desfătez în orânduirile Tale și nu uit Cuvântul Tău.” (Psalmii 119:16). 

„Oricât de ascunsă ar fi, în cele mai multe cazuri, cauza îndoielii și 
a scepticismului este dragostea față de păcat. Învățăturile și restricțiile 
Cuvântului lui Dumnezeu nu sunt binevenite pentru inima mândră și iubi-
toare de păcat, iar cei care nu sunt dispuși să asculte cerințele Lui sunt 
gata să se îndoiască de autoritatea cuvântului. Pentru a ajunge la adevăr, 
trebuie să nutrim o dorință sinceră de a-l cunoaște și o dispoziție a inimii 
de a-l asculta. Toți cei care vor studia Biblia în acest spirit vor descoperi 
dovezile abundente aflate în Cuvântul lui Dumnezeu și vor putea dobândi 
o înțelegere a adevărurilor care îi vor face înțelepți pentru mântuire.”  
— Calea către Hristos, p. 111. 



275

19 septembrie
Niciun motiv de îndoială

„[Avraam ] nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, 
ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El 

ce făgăduiește poate să și împlinească.” (Romani 4:20, 21). 

„Cei care nu veghează asupra propriei lor vieți cultivă îndoiala și ne-
credința. Ei trăiesc cu gândul că viețile lor nu vor rezista testului Duhului 
lui Dumnezeu, atunci când Acesta le va vorbi prin Cuvântul Său sau prin 

mărturiile pe care le vor primi din partea Duhului Său prin Cuvânt...
 Voi răniți inima lui Hristos când vă îndoiți, în timp ce El ne-a oferit o 

asemenea dovadă a dragostei Sale, prin faptul că Și-a dat viața pentru a 
ne salva, ca să nu pierim, ci să avem viața veșnică. El ne-a învățat tot ce 

trebuie să facem. „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi 
da odihnă.” (Matei 11:28).” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 678.

Remediu împotriva îndoielii
„Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.” (Romani 12:13).

„Mulți se plâng de îndoielile lor și se lamentează că nu au nicio 
siguranță cu privire la legătura lor cu Dumnezeu. Adesea, acest lucru 

se datorează faptului că ei nu fac nimic pentru cauza lui Dumnezeu. Să 
caute cu stăruință să-i ajute și să-i binecuvânteze pe alții, și îndoielile și 

nesiguranța lor vor dispărea.
Cei care vorbesc fără încetare despre îndoieli și pretind să li se 

prezinte noi dovezi care să alunge norii necredinței nu se întemeiază pe 
Cuvânt. Credința lor depinde de circumstanțe; se bazează pe simțăminte. 
Unica temelie pe care trebuie să zidească cei care doresc cerul trebuie să 

fie Cuvântul lui Dumnezeu.” — Idem, p. 679.
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20 septembrie
Risipind umbrele îndoielii
„Harul și pacea să vă fie înmulţite prin cunoașterea lui Dumnezeu 
și a Domnului nostru Isus Hristos!” (2 Petru 1:2). 

„Avem nevoie să fim umpluți cu plinătatea lui Dumnezeu și astfel vom 
avea viață, putere, har și mântuire. 

Cum putem obține toate aceste binecuvântări? Domnul Hristos a 
murit pentru ca noi să le putem primi prin credința în Numele Lui. Atunci, 
de ce să rămânem țintuiți în cuiele de care ne agățăm propriile noastre 
îndoieli? De ce să umplem încăperile minții cu imaginile întunecoase ale 
necredinței? De ce să nu lăsăm razele luminoase ale Soarelui neprihănirii 
să strălucească în cămările inimii și ale minții și să risipească umbrele 
îndoielii? Să ne întoarcem la Lumină, la Isus, prețiosul nostru Mântuitor.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 680.

Un model desăvârșit
„Țineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptaţi îndurarea Domnului 
nostru Isus Hristos pentru viaţa veșnică.” (Iuda 1:21). 

„În loc să privim la căderile și defectele unor ființe umane, să contem-
plăm caracterul Aceluia în care nu există nicio imperfecțiune. Isus este 
„mai marele între zeci de mii”, Cel „Prea iubit”. Niciun om nu trebuie să fie 
modelul nostru. Prin singurul Lui Fiu întâi născut, Dumnezeu ne-a dăruit 
un model desăvârșit și, privind la El, vom fi schimbați după chipul Său. 
Să privim la Hristos, al cărui tron este mai presus de orice și a cărui slavă 
umple templul.” — Idem. 
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21 septembrie
Pleacă-te înaintea marelui EU SUNT!

„Să păziţi legile și poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. 
Eu sunt Domnul!” (Leviticul 18:5)

„Dacă dorim ca Scriptura să nu fie ascunsă înțelegerii noastre, așa 
încât chiar și cele mai clare adevăruri să rămână neînțelese pentru noi, 
atunci trebuie să dăm pe față simplitatea și credința unui copilaș care 

este gata să învețe și care totdeauna dorește ajutorul Duhului Sfânt. 
Simțământul puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu, cum și al neputinței 
noastre de a înțelege măreția Lui să ne inspire umilință și, atunci când 

deschidem Cuvântul Său, să facem lucrul acesta cu o venerație sfântă, 
ca și cum am sta în prezența Lui. Atunci când stăm în fața Cuvântului lui 

Dumnezeu, rațiunea noastră trebuie să recunoască prezența unei auto-
rități superioare, iar inima și mintea noastră trebuie să se plece înaintea 

marelui EU SUNT.” — Calea către Hristos, p. 109.

Ridică-te deasupra poverilor!
„Neliniștea inimii mele crește: scoate-mă din necazul meu!... Păzește-mi 

sufletul și scapă-mă! Nu mă lăsa să fiu dat de rușine 
când mă încred în Tine!” (Psalmii 25:17, 20). 

„Indolența constituie un mare rău. Bărbați, femei și tineri se gândesc 
în permanență numai la ei înșiși și cred că se află într-o stare cu mult 

mai gravă decât sunt în realitate. Ei își cultivă stările de indispoziție, se 
gândesc la acestea și vorbesc despre ele, până când ajung să pară total 

nefolositori. Mulți au trecut pragul mormântului, deși ar fi putut trăi și ar fi 
trebuit să trăiască. Dacă ar fi rezistat înclinației de a ceda în fața neputin-
țelor și de a fi învinși de acestea, dacă și-ar fi adunat toate puterile voinței 

pentru a învinge, ar fi putut trăi și ar fi putut binecuvânta lumea 
prin influența lor.” — The Health Reformer, 1 iulie, 1868. 
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22 septembrie
Asigurarea salvării
„Căci așa vorbește Domnul: „Fără plată aţi fost vânduţi 
și nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint.” (Isaia 52:3). 

 
„Credința care duce la mântuire trebuie să fie învățată. Definiția aces-

tei credințe în Isus Hristos poate fi exprimată în câteva cuvinte: ea este 
un act al sufletului, prin care întreaga ființă umană se așază la dispoziția 
supravegherii și călăuzirii Domnului Isus Hristos. Sufletul rămâne în Hris-
tos și Hristos rămâne în el, ca Domn suprem, prin credință. Credinciosul 
își consacră sufletul și trupul lui Dumnezeu și poate declara în deplină 
siguranță: Hristos este în stare să păzească în ziua încercării ceea ce 
I-am încredințat. Toți cei ce vor proceda astfel vor fi salvați pentru viața 
veșnică. Ei vor avea asigurarea că sufletul lor, spălat în sângele lui Hristos 
și îmbrăcat în neprihănirea Lui, este deosebit de prețios în ochii lui Isus.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 531.  

Prin credință
„Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, 
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1). 

„Gândurile și speranțele noastre sunt îndreptate spre a doua venire a 
Domnului nostru. Aceasta este ziua în care Judecătorul întregului pământ 
va răsplăti încrederea poporului Lui. 

Prin credință, noi primim harul lui Dumnezeu, dar credința nu este 
în ea însăși mântuitorul nostru. Ea nu reprezintă un merit, ci este doar 
mâna pe care o întindem spre Domnul Hristos pentru a primi meritele Lui. 
Credința este manifestarea încrederii în Dumnezeu — încrederea că El ne 
iubește și știe ce este cel mai bine pentru noi. Astfel, ea ne determină să 
alegem voința Lui în locul propriei noastre voințe.” — Idem.  
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23 septembrie
Credința care se supune

„Şi apoi, dacă părinţii noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea 
cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor 

și să trăim?” (Evrei 12:9). 

„Credința acceptă înțelepciunea lui Dumnezeu, în locul propriei noas-
tre înțelepciuni; puterea Lui, în locul propriei noastre slăbiciuni; neprihă-

nirea Lui, în locul propriei noastre păcătoșenii. Viețile noastre și întreaga 
noastră ființă Îi aparțin Lui; credința recunoaște faptul că Dumnezeu este 
Proprietarul nostru și acceptă binecuvântările primite. Adevărul, demnita-

tea și puritatea au fost considerate secretele succesului vieții. Iar credința 
este tocmai aceea care ne face posesorii acestor principii.” 

— Educația, p. 253. 

Smerenia, rod al credinței
„De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare 

în Împărăţia cerurilor.” (Matei 18:4). 

„Credința este simplă în ceea ce privește exercitarea ei, dar plină de 
putere din punct de vedere al rezultatelor. Mulți așa-ziși creștini, care 

cunosc Cuvântul sfânt și sunt convinși cu privire la adevăr, nu reușesc să 
manifeste acea încredere copilărească, esențială în trăirea religiei lui Isus. 

Ei nu reușesc să se apropie de Isus pentru a primi atingerea divină, care 
aduce vindecare sufletului. Umilința, smerenia și ascultarea nu înseamnă 

credință; dar acestea sunt efectele sau roadele credinței.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 532.
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24 septembrie
Încrederea și succesul
„Spuneţi-le celor cu inimă temătoare: Fiţi tari, nu vă temeţi; iată, Dumnezeul 
vostru va veni cu răzbunare, Dumnezeu va veni cu o răsplătire; va veni și vă 
va salva.” (Isaia 35:4 - BTF).

„Cei descurajați, a căror lipsă a simțământului valorii personale îi 
determină să se sustragă de la asumarea unor sarcini și responsabilități, 
trebuie să fie învățați să se încreadă și să depindă de Dumnezeu. Dacă 
s-ar proceda astfel, mulți dintre cei care nu ar reprezenta decât niște 
nulități în această lume și care, probabil, nu ar fi decât niște neajutorați și 
niște poveri pentru alții ar deveni capabili să declare asemenea apostolu-
lui Pavel: „Pot totul în Hristos, care mă întărește”. ” — Educația, p. 256.

Lecții despre credință
„Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, 
să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.” (Evrei 10:36). 

„Noi trebuie să cunoaștem și să le prezentăm celorlalți, într-o manieră 
cât se poate de clară, modul în care trebuie exercitată credința. Fiecare 
făgăduință rostită de Dumnezeu implică anumite condiții. Dacă suntem 
dispuși să împlinim voia Lui, toate puterile Lui ne sunt date. Indiferent de 
darul la care se referă făgăduința, acel dar se regăsește tocmai în con-
ținutul făgăduinței. La fel de sigur precum stejarul se află în ghindă, tot 
astfel darul lui Dumnezeu se află în făgăduință. În clipa în care acceptăm 
făgăduința prin credință, putem considera că avem darul.” — Educația, 253.
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25 septembrie
Credința salvatoare

„Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în 
care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.” (Romani 5:2). 

 „A avea credință în făgăduințele lui Dumnezeu, a înainta prin credință, 
străduindu-ne în mod insistent să nu ne lăsăm conduși de împrejurări, con-
stituie o lecție greu de învățat. Dar, chiar dacă este greu de învățat, fiecare 

copil al lui Dumnezeu trebuie să învețe această lecție, iar aceasta constitu-
ie o necesitate imperativă. Harul lui Dumnezeu, dăruit prin Hristos, trebuie 
să fie cultivat în orice împrejurare, deoarece el ne-a fost dăruit ca singură 

cale de a ne apropia de tronul lui Dumnezeu. Credința în cuvintele lui Dum-
nezeu, rostite de Domnul Hristos, care era învăluit în stâlpul de nor, ar fi 

putut să-i înzestreze pe copiii lui Israel cu puterea de a înregistra un progres 
zilnic în experiența înnoirii caracterului lor. Ceea ce a făcut ca istoria lor să 

fie atât de labilă și plină de tulburări a fost tocmai lipsa lor de credință în 
Dumnezeu.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 533.

Exercitați credința!
„Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, 

având rădăcina și temelia puse în dragoste...” (Efeseni 3:17). 

„Credința lucrează prin iubire și curăță sufletul de orice formă de 
egoism. Astfel, sufletul ajunge desăvârșit în iubire. Dacă, prin sângele pre-

țios al Domnului nostru Hristos, am descoperit harul și mila, cum putem 
fi atât de lipsiți de duioșie, bunătate și milă? „Prin har ați fost mântuiți, 

prin credință...” (Efeseni 2:8). În loc de a cultiva îndoiala, suspiciunea și 
gelozia, mintea trebuie să fie educată în vederea exercitării credinței. Noi 

suntem prea înclinați să considerăm piedicile ca fiind niște imposibilități.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 533.
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26 septembrie
Ferește-te de încumetare!
„Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui și, prin fapte, 
credinţa a ajuns desăvârșită.” (Iacov 2:22). 

„Credința nu se asociază cu încumetarea sub nicio formă. Doar cel 
care deține adevărata credință este în siguranță împotriva ispitei încume-
tării, deoarece încumetarea este contrafacerea lui Satan pentru credință. 
Credința apelează la făgăduințele lui Dumnezeu și evidențiază roadele 
ascultării. Încumetarea apelează de asemenea la făgăduințele lui Dumne-
zeu, dar le folosește în același mod în care le-a folosit și Satan, și anume 
pentru a scuza neascultarea... 

A cere favoarea Cerului, fără a îndeplini condițiile în virtutea cărora ha-
rul urmează a fi oferit, nu înseamnă credință. Credința veritabilă se înteme-
iază pe făgăduințele și prevederile Scripturii.” — Hristos, lumina lumii, p. 126. 

Crede și acceptă răspunsul Lui
„S-a depărtat a doua oară și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să 
se îndepărteze de Mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta!” 
(Matei 26:42). 

„Unii au pretins că au o mare credință în Dumnezeu, daruri deosebite 
și răspunsuri speciale la rugăciunile lor, deși nu puteau prezenta niciun fel 
de dovezi în susținerea pretenției lor. Ei au confundat credința cu încume-
tarea. Rugăciunea rostită cu credință nu rămâne niciodată fără răspuns, 
dar a pretinde că răspunsul a fost întotdeauna exact cel așteptat este o 
încumetare arogantă.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 231.

„Dumnezeu este prea înțelept ca să poată greși și prea bun ca să rețină 
vreun bine de la cei ce umblă în neprihănire.” — Calea către Hristos, p. 96. 
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27 septembrie
Credința trebuie dezvoltată

„Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele!” 
(Psalmii 51:9). 

„Să nu credeți că, datorită greșelilor pe care le-ați săvârșit în trecut, 
trebuie să trăiți sub povara unei continue condamnări, deoarece acest 

lucru nu este necesar. ... Veți trăi experiența fecioarelor neînțelepte, care 
nu și-au asigurat rezervele de ulei pentru lămpile lor, iar lumina lor, în cele 
din urmă, s-a stins. Credința trebuie să fie cultivată și dezvoltată. Dacă a 
devenit slabă, ea este asemenea unei plante veștejite care are nevoie să 
fie așezată la lumina soarelui, udată și îngrijită cu atenție.” — Minte, carac-

ter, personalitate, vol. 2, p. 534.

Deasupra limitelor
„Căci cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică, 

dar cei răi se prăbușesc în nenorocire.” (Proverbe 24:16). 

„Când umbrele se aștern între sufletul vostru și Dumnezeu, când 
toate circumstanțele sunt potrivnice și întunecoase, când vrăjmașul este 
gata să distrugă loialitatea sufletului vostru față de Dumnezeu și față de 

adevăr și când greșeala pare atât de acceptabilă și atrăgătoare, atunci 
este timpul pentru rugăciune și pentru exercitarea credinței în Dumne-
zeu... . Prin cultivarea credinței, sufletul este făcut în stare să se ridice 

deasupra limitelor personale și să străpungă norii întunecați pe care 
vrăjmașul îi adună, umbrind calea sufletului ce se luptă pentru o cunună 

nepieritoare.” — Înalta noastră chemare, p. 126.
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28 septembrie
Credință și discernământ
„Pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.” (2 Corinteni 5:7). 

„Mulți acceptă cu teamă și nesiguranță Cuvântul pe care Domnul îl 
rostește prin intermediul slujitorilor Lui. Și mulți vor amâna ascultarea 
lor față de avertismentele și mustrările primite, așteptând până când va 
fi înlăturată orice umbră de nesiguranță din mintea lor. Necredința care 
pretinde o cunoaștere desăvârșită nu va ceda niciodată în fața dovezilor 
pe care Dumnezeu este dispus să le ofere. El cere din partea poporu-
lui Lui o credință care se bazează pe temeinicia dovezilor, dar aceasta 
nu înseamnă o cunoaștere desăvârșită. Acei urmași ai lui Hristos care 
acceptă lumina trimisă de Dumnezeu trebuie să asculte glasul divin care 
le vorbește în mijlocul nenumăratelor voci ce se împotrivesc cu tărie. 
Aceasta necesită discernământ, pentru a deosebi cu claritate vocea lui 
Dumnezeu.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 258.

O temelie veritabilă
„Negreșit, dacă rămâneţi și mai departe întemeiaţi și neclintiţi în credinţă, 
fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei.” (Coloseni 1:23 p.p.).

„Noi trebuie să cunoaștem în mod personal ce anume constituie 
creștinismul; să cunoaștem adevărul și credința pe care am acceptat-o; 
să știm care sunt principiile Bibliei — principii ce ne-au fost date din par-
tea celei mai înalte autorități. Există mulți oameni care cred, fără să deți-
nă un fundament rațional al credinței lor și fără să aibă suficiente dovezi 
în susținerea unui adevăr. Dacă le este prezentată o idee care se armoni-
zează cu propriile lor opinii preconcepute, ei sunt întru totul dispuși să o 
accepte. Acești oameni nu gândesc în conformitate cu principiul cauzei 
și efectului. Credința lor nu este întemeiată pe o temelie veritabilă, iar 
când va veni timpul de strâmtorare, ei vor descoperi că au clădit pe nisip.” 
— Idem.
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29 septembrie
Exprimați credința!

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscute printre popoare 
isprăvile Lui!” (Psalmii 105:1).

„Dacă ne-am exprima mai des credința, dacă ne-am bucura mai mult 
pentru binecuvântările pe care știm că le avem — marele har, îndurarea și 

iubirea lui Dumnezeu, — am dobândi o putere care ar spori zi de zi. Oare 
cuvintele prețioase rostite de Domnul Hristos, Prințul lui Dumnezeu, cu 

privire la faptul că Tatăl nostru ceresc dorește să le ofere Duhul Sfânt  
celor ce I-l cer, mai mult decât doresc părinții să le ofere daruri bune copi-
ilor lor, nu conțin o asigurare și o putere care ar trebui să aibă o mai mare 

influență asupra noastră?” — Solii alese, vol. 2, p. 243. 

Aduceți slavă lui Dumnezeu!
„Cântaţi Domnului, care împărăţește în Sion, 

vestiţi printre popoare isprăvile Lui!” (Psalmii 9:11).

„Dacă nu-L vom accepta pe Domnul Hristos ca Mântuitor personal, 
vom eșua în încercarea noastră de a fi niște biruitori. A crede că noi nu 

putem experimenta iertarea iubitoare a lui Dumnezeu, asemenea vecinilor 
sau prietenilor noștri care Îl recunosc pe Isus ca Mântuitor personal, nu 

este o justificare a faptului de a rămâne departe de El. Noi trebuie să cre-
dem că suntem aleși de Dumnezeu, pentru a fi mântuiți prin exercitarea 

credinței, prin harul lui Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt; și trebuie să-i 
aducem slavă lui Dumnezeu și să-L lăudăm pentru nenumăratele mani-

festări uimitoare ale favorii Sale nemeritate față de noi.” — Minte, caracter, 
personalitate, vol. 2, p. 536.
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30 septembrie
Pășește cu încredere
„Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi... Atunci vei merge 
cu încredere pe drumul tău, și piciorul nu ţi se va poticni.” (Proverbe 3:21, 23). 

„Credința și sentimentul sunt tot atât de diferite, precum este estul de 
vest. Credința nu este dependentă de sentimente. Noi trebuie să ne con-
sacrăm lui Dumnezeu în fiecare zi și să credem că Domnul Hristos înțele-
ge și acceptă jertfa noastră, fără să ne cerceteze ca să vadă dacă trăim 
acea intensitate a sentimentelor despre care noi credem că ar trebui să 
corespundă credinței noastre... Chiar și atunci când suntem cuprinși de 
tristețe, avem privilegiul de a lăsa ca inimile noastre să cânte înaintea lui 
Dumnezeu. Când procedăm astfel, norii care ne înconjoară vor fi risipiți și, 
străpungând vălul de umbre și întuneric, ne vom scălda în lumina limpede 
a prezenței Sale.” — Înalta noastră chemare, p. 120.

Crezând cu tărie
„Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor 
răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îţi va păzi piciorul de cădere.” 
(Proverbe 3:25, 26). 

„Mulți oameni își petrec ani îndelungați în întuneric și îndoială, deoa-
rece simțămintele lor nu sunt acelea pe care le-ar dori ei. Dar simțăminte-
le nu au nicio legătură cu credința. Acea credință care lucrează prin iubire 
și care purifică sufletul nu ține de domeniul impulsurilor. Ea înaintează în 
necunoscut, bazându-se pe făgăduințele lui Dumnezeu și crezând cu tărie 
că Dumnezeu este capabil să aducă la îndeplinire tot ce a rostit. Sufletele 
noastre pot fi educate să creadă și pot fi învățate să se întemeieze pe 
Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt declară că „cel neprihănit va trăi 
prin credință” și nu prin sentimente. — Idem, p. 119. 



Octombrie

Recunoscători și în pace

„Dintre toate lucrurile care sunt căutate, îndrăgite și cultivate, nu există 
nimic așa de valoros înaintea lui Dumnezeu ca o inimă curată, o dispoziție 

îmbibată cu recunoștință și pace.”
— Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 559.
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1 octombrie
Slujitori în slujba noastră
„Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă 
pentru cei ce vor moșteni mântuirea?” (Evrei 1:14)

„Îngerii lui Dumnezeu, mii de mii... ne apără de rău și îndepărtează pu-
terile întunericului care caută să ne distrugă. Oare n-avem noi motive să 
fim mulţumitori în fiecare clipă, recunoscători chiar când există dificultăţi 
vădite pe calea noastră?

Îngerii lui Dumnezeu veghează asupra noastră. Pe acest pământ, 
există mii și zeci de mii de soli cerești, însărcinaţi de Tatăl ca să-l opreas-
că pe Satan de a obţine vreun avantaj asupra acelora care refuză să 
meargă pe calea cea rea. Iar acești îngeri, care îi păzesc pe copiii lui 
Dumnezeu pe pământ, comunică cu Tatăl din ceruri. 

Trebuie să înţelegem mai bine misiunea îngerilor. Ar fi bine să ne 
amintim că fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu are parte de coopera-
rea fiinţelor cerești.”  — Adevărul despre îngeri, p. 17. 

Fiți recunoscători!
„Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, 
să stăpânească în inimile voastre și fiţi recunoscători.” (Coloseni 3:15). 

„Când ispitele te asaltează, când grijile, nedumeririle și întunericul 
par să-ţi învăluie sufletul, privește către locul din care ai văzut ultima dată 
venind lumina. Odihnește-te în iubirea lui Hristos și sub grija Sa protec-
toare. Când păcatul se luptă în inimă pentru supremaţie, când vina apasă 
sufletul și împovărează conștiinţa, când necredinţa întunecă mintea, 
amintește-ţi că harul lui Hristos este de-ajuns pentru a birui păcatul și a 
risipi întunericul. Intrând în comuniune cu Mântuitorul, intrăm pe teritoriul 
păcii.” — Divina vindecare, p. 250. 
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2 octombrie
Gândul dimineții

„Doamne, eu Îţi cer ajutorul și dimineaţa rugăciunea mea se înalţă la Tine.” 
(Psalmii 88:13)

„Uitând de necazurile și dificultăţile noastre, să dăm laudă lui Dum-
nezeu pentru ocazia de a trăi pentru slava Numelui Său. Binecuvântările 

proaspete ale fiecărei noi zile să trezească laudă în inimile noastre pentru 
aceste dovezi ale grijii Sale iubitoare. Când deschizi ochii dimineaţa, mul-
ţumește-I lui Dumnezeu că te-a păzit în timpul nopţii. Mulţumește-I pentru 

pacea pe care ţi-a pus-o în inimă. Dimineaţa, ziua la amiază și noaptea, 
recunoștinţa ta să se înalţe către cer ca un parfum plăcut... Nu trebuie să 

ne preocupe puterea cea mare a lui Satan de a ne birui... Să vorbim mai 
bine despre marea putere a lui Dumnezeu de a uni toate interesele noas-

tre cu ale Sale. Vorbește despre puterea inegalabilă a lui Hristos, vorbește 
despre slava Sa.” — Divina vindecare, p. 254 

Motive de recunoștință
„Fiind înrădăcinaţi și zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile 

care v-au fost date, și sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.” 
(Coloseni 2:7). 

„Noi toţi avem foarte multe lucruri pentru care să fim recunoscători; 
să deschidem buzele cu laude și mulţumire faţă de Dumnezeu. Să ne 

apropiem tot mai mult de Domnul Isus și să ne recunoaștem obligaţiile 
zilnice faţă de El. Domnul Hristos a făcut posibil ca noi să ne asigurăm 

o viaţă foarte fericită în această lume a păcatului și ne dă nădejdea de a 
fi mereu în prezenţa Sa în Împărăţia pe care o pregătește pentru poporul 

Său. Oare să nu ne facă aceste gânduri să-I aducem laude și mulţumire?” 
— Lucrarea misionară medicală, p. 254 
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3 octombrie
Recunoscători pentru darul vieții
„Gustaţi și vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede 
în El!” (Psalmii 34:8). 

„Acela care se pocăiește și primește darul vieții Fiului lui Dumnezeu 
nu poate fi biruit. Dacă se bazează pe natura divină, prin credință, el ajun-
ge să fie un copil al lui Dumnezeu. El se roagă și crede. Când este ispitit 
și încercat, el cere puterea pe care Hristos i-a dăruit-o cu prețul vieții Sale 
și biruiește prin harul Său. Fiecare păcătos trebuie să înțeleagă lucrul 
acesta. El trebuie să se pocăiască, să creadă în puterea lui Hristos și să 
primească puterea Sa care îl mântuiește și îl păzește de păcat. Cât de 
recunoscători ar trebui să fim pentru darul exemplului lui Hristos!”  
— Review and Herald, 28 ianuarie 1909.

 

Răspuns sigur la rugăciune
„Când strigă un nenorocit, Domnul aude și-l scapă din toate necazurile lui.” 
(Psalmii 34:6). 

„Ar trebui să fim recunoscători că Dumnezeu este binevoitor să 
folosească pe fiecare dintre noi ca unealtă a Sa. Pentru fiecare rugăciune 
fierbinte înălţată cu credinţă vor fi înapoiate răspunsuri. S-ar putea ca 
acestea să nu vină așa cum ne așteptam noi; însă vor veni, poate nu după 
cum am plănuit noi, însă cu siguranţă chiar în momentul în care avem 
cea mai mare nevoie de ele. Însă, vai, cât de păcătoasă este necredinţa 
noastră!” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 210.  
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4 octombrie
Slujind cu toată inima

„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău 
și cu toată puterea ta.” (Deuteronom 6:5)

„Să fim recunoscători în fiecare clipă pentru răbdarea pe care o are 
Dumnezeu cu noi, față de mișcările noastre încete și lipsite de credință. 

În loc să ne măgulim, gândindu-ne la ce am făcut, după ce am făcut atât 
de puțin, ar trebui să lucrăm cu atât mai sârguincios. Noi nu trebuie să 

încetăm eforturile sau să ne slăbim vigilența. Niciodată zelul nostru n-ar 
trebui să slăbească. Viața noastră spirituală ar trebui să fie zilnic reînvio-

rată de râul care înveselește cetatea Dumnezeului nostru. Noi ar trebui să 
căutăm mereu ocazii de a folosi pentru Dumnezeu talentele pe care El ni 

le-a dat.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 27. 

Apreciind iubirea Tatălui nostru
„Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea 

Lui.” (Psalmii 147:11).

„Cu câtă îndurare și blândețe se poartă Tatăl nostru ceresc cu copiii 
Săi! El îi păzește de o mie de pericole nevăzute de ei și îi apără de șirete-
niile ingenioase ale lui Satan, pentru a nu fi nimiciți. Pentru că nu putem 

observa grija protectoare a lui Dumnezeu prin îngerii Săi cu vederea noas-
tră slabă, noi nu încercăm să contemplăm și să apreciem interesul arătat 

prin atenția necurmată pe care o are milostivul și binevoitorul Creator față 
de lucrarea mâinilor Sale și nu suntem recunoscători pentru mulțimea 

îndurărilor pe care le revarsă zilnic asupra noastră.”  
— Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 373. 
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5 octombrie
Fii o încurajare pentru cei din jur!
„Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni... (Proverbe 10:21 p.p.).

„Există mulţi oameni pentru care viaţa este o luptă plină de chin. 
Aceștia își dau seama de lipsurile lor și sunt nenorociţi și neîncrezători; 
ei își închipuie că n-au niciun motiv să fie recunoscători. Cuvinte amabile, 
priviri pline de iubire, cuvinte de preţuire, ar fi pentru mulţi dintre acești 
luptători singuratici ca un pahar de apă rece pentru un suflet însetat. Un 
cuvânt de simpatie, o faptă de amabilitate ar ridica poverile care apasă 
greu pe umerii istoviţi. Și fiecare cuvânt sau faptă de amabilitate dezinte-
resată este o expresie a iubirii lui Hristos pentru omenirea pierdută. 
 — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 24. 

Când Duhul Sfânt locuiește în noi
„Voi însă nu mai sunteţi pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui 
Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, 
nu este al Lui.” (Romani 8:9).

„Dumnezeu este întruparea bunăvoinței, a milei și a iubirii. Acei 
care se află într-o relație autentică cu El nu pot fi în conflict cu semenii. 
Locuind în suflet, Duhul Său va crea armonie, iubire și unitate. Opusul 
acestora există doar printre copiii lui Satan. Stârnirea invidiei, a certurilor 
și a geloziei este lucrarea lui Satan. În Numele Domnului, îi întreb pe toți 
aceia care pretind că sunt urmași ai lui Hristos: Ce fel de roade aduceți?” 
— Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 28. 
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6 octombrie
Lucrând pentru prosperitatea bisericii 

„Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.” 
(Romani 12:18). 

„Satan se străduiește fără încetare să provoace neîncredere, înstră-
inare și răutate printre oamenii lui Dumnezeu. Adesea, vom fi ispitiți să 
simțim că drepturile ne sunt încălcate în mod abuziv, când, de fapt, nu 

există nici o cauză reală pentru asemenea simțăminte... . Disputele, cer-
turile și acțiunile în justiție între frați sunt o dezonoare pentru cauza ade-

vărului. Aceia care întreprind astfel de acțiuni expun biserica la batjocurile 
vrăjmașilor ei și determină triumful puterilor întunericului. Ei Îl străpung 

din nou pe Hristos, expunându-L în fața rușinii publice...
Noi trebuie să căutăm mai degrabă adevărata bunătate, decât măre-

ția. Acei care au gândul lui Hristos vor avea păreri smerite despre ei. Ei 
vor lucra pentru curăția și prosperitatea bisericii și vor fi gata mai degrabă 

să sacrifice propriile lor interese și dorințe decât să aducă neînțelegeri 
între frații lor.” — Idem, pp. 242, 243.

Consacrați Maestrului
„Deci, dacă cineva se curăţește de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folosi-

tor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 2:21).

„Bărbații și femeile care declară că Îi slujesc Domnului se mulțumesc 
să-și ocupe timpul interesându-se de lucruri de mică importanță și com-

plăcându-se într-o atmosferă conflictuală. Dacă ar fi consacrați lucrării 
Maestrului, nu s-ar antrena în disensiuni și certuri asemenea unor copii 

recalcitranți și indisciplinați. Fiecare resursă personală ar fi implicată 
total în slujire. Fiecare persoană și-ar ocupa postul la datorie, lucrând cu 
trup și suflet ca misionar al crucii lui Hristos... . Lucrătorii ar răspândi, în 

activitatea lor de slujire, spiritul rugăciunilor și al compasiunii unei biserici 
redeșteptate. Ei ar urma călăuzirea Domnului Hristos și nu ar avea timp 

pentru conflicte și certuri.” — The Review and Herald, 10 septembrie, 1903.
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7 octombrie
Deschideți ferestre spre Cer
„Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ţi se umple faţa 
de rușine.” (Psalmii 34:5). 

„Specialitatea lui Satan a fost dintotdeauna aceea de a stârni contro-
verse care să degenereze în certuri inutile. El știe foarte bine că o ase-
menea lucrare va ocupa în întregime gândurile și timpul oamenilor. Ea dă 
naștere unei atmosfere de conflict, care stinge în mintea multora simță-
mântul convingerii, atrăgându-le atenția asupra diferitelor opinii, acuzații 
și prejudecăți, care vor închide ușa inimii lor în fața adevărului...

Nu vă angajați în controverse cu privire la lucruri lipsite de importanță. 
Duhul iubirii și harului Domnului Isus Hristos va uni inimă cu inimă, dacă fi-
ecare inimă va deschide ferestrele spre cer și le va închide pe cele orientate 
către cele pământești.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 498.

Conduși de puterea harului
„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii 
plăcuţi Lui.” (Luca 2:14). 

„Puterea harului lui Dumnezeu va face pentru un suflet mai mult de-
cât ar putea face o controversă care durează o viață întreagă. Câte lucruri 
ar putea fi rezolvate prin puterea adevărului și câte conflicte încărunțite 
de ani și-ar putea găsi liniștea, prin acceptarea unor căi de tratare mai 
bune! Mărețul principiu „pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui” va fi 
aplicat cu mult mai eficient, dacă aceia care cred în Hristos conlucrează 
cu Dumnezeu. Atunci, lucrurile mărunte de care unii se ocupă cu precăde-
re, dar care nu sunt stabilite în mod definit prin autoritatea Cuvântului lui 
Dumnezeu, vor înceta să prevaleze în fața lucrurilor cu adevărat impor-
tante.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 499.
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8 octombrie
Controversa nu rezolvă problemele

„Faceţi toate lucrurile fără cârtiri și dispute.” (Filipeni 2:14 BTF). 

„Noi nu suntem chemați să intrăm în controversă cu cei care susțin 
teorii false. Controversa este inutilă. Domnul Hristos nu a intrat niciodată 
în conflict. Singura armă folosită de Răscumpărătorul lumii au fost cuvin-
tele „stă scris”. Declarațiile Domnului Isus și ale solilor Lui să fie singurele 

noastre argumente. Noi știm că mărturia lor este adevărată. 
Predicile combative, însoțite de multe argumente, rareori înmoaie ini-

ma și cuceresc sufletul. ... Discursurile care condamnă nu realizează prea 
mult bine. Cea mai sigură cale de a învinge doctrinele false este aceea 

de a predica adevărul. Urmăriți o abordare pozitivă și lăsați ca adevărurile 
prețioase ale Evangheliei să fie cele care să distrugă forța răului. Manifes-

tați un spirit amabil și binevoitor față de cei ce greșesc și apropiați-vă de 
inimile lor.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 500.

Îngăduința - un remediu
„Primiţi bine pe cel slab în credinţă și nu vă apucaţi la vorbă asupra 

părerilor îndoielnice.” (Romani 14:1). 
„Prin modul în care S-a comportat față de Toma, Domnul Isus le-a ofe-

rit urmașilor Lui o lecție. Exemplul Lui ne învață cum să-i tratăm pe aceia 
care sunt slabi în credință și își manifestă în mod evident îndoiala. Domnul 

Isus nu l-a mustrat pe Toma și nici nu S-a angajat în controversă cu el, ci 
S-a descoperit pe Sine Însuși înaintea celui ce se îndoia. Toma fusese total 

lipsit de înțelepciune în stabilirea condițiilor credinței lui, dar Domnul, prin 
atenția și iubirea Sa generoasă, a înlăturat toate barierele. Necredința este 
rareori învinsă prin controverse. Controversele nu fac decât să declanșeze 

un spirit de apărare și determină căutarea unor noi puncte de sprijin și 
argumente în favoarea necredinței. Dar, dacă în iubirea și harul lui Isus îngă-
duim ca El să Se descopere pe Sine ca fiind Mântuitorul cel răstignit, de pe 
multe buze lipsite de bunăvoință se va auzi recunoașterea rostită de Toma: 

„Domnul meu și Dumnezeul meu”. — Hristos, lumina lumii, p. 808.
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Controversa benefică
„Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa și până seara nu lăsa mâna să ţi se 
odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti: aceasta sau aceea sau dacă 
amândouă sunt deopotrivă de bune.” (Eclesiastul 11:6).

„Fiecare ucenic al lui Hristos trebuie să intre în rânduri și să ducă 
mai departe aceeași lucrare, știind că vrăjmașul ei nu poate face nimic 
împotriva adevărului și că toate atacurile lui nu fac decât să favorizeze 
acest adevăr. Dumnezeu dorește ca adevărul să fie scos în evidență și să 
devină subiectul cercetărilor și dezbaterilor, chiar dacă uneori este dispre-
țuit. Mintea oamenilor trebuie să fie stârnită; fiecare controversă, fiecare 
respingere, fiecare efort de a restrânge libertatea conștiinței constituie 
mijloace prin care Dumnezeu intenționează să trezească mintea, care 
altfel ar fi putut rămâne adormită.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 33.

Mai multă dragoste
„Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, 
căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.” (1 Petru 4:8). 

„Diferențele de opinie vor exista întotdeauna, deoarece nicio minte nu 
este construită astfel încât să gândească identic cu o alta. Tendințele, ere-
ditare și cultivate, trebuie să fie supravegheate cu atenție, deoarece altfel 
vor conduce la controverse chiar și asupra unor lucruri minore. Lucrătorii lui 
Hristos trebuie să se asocieze într-un spirit de simpatie amabilă și iubire. 
Nimeni să nu creadă că a-și menține propriile lui păreri și a presupune că 
el este singura ființă care a primit de la Domnul discernământ și intuiție 
reprezintă o virtute. Bunătatea creștină acoperă nenumărate lucruri pe care 
unii le pot considera ca fiind defectele celuilalt. Este nevoie de mult mai 
multă iubire și de mult mai puțin spirit de critică. Când Duhul Sfânt lucrează 
în mod vizibil în inimile slujitorilor Domnului, ei manifestă amabilitatea și 
dragostea lui Hristos.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 504.
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Cămin strălucitor

„Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereţii tale!” 
(Proverbe 5:18).

„Faceți ca atmosfera căminului vostru să strălucească de amabilitate 
și duioșie. Dacă v-ați înstrăinat de Dumnezeu și nu ați reușit să fiți niște 

creștini adevărați, pocăiți-vă; deoarece caracterul pe care îl dezvoltați 
înaintea timpului strâmtorării va fi același caracter pe care îl veți avea la 

venirea lui Hristos... Familia voastră poate fi fericită sau nenorocită. Totul 
depinde de voi înșivă. Nu rostiți cuvinte de care să vă fie rușine în ziua 

Domnului.... Calea spre cer este o cale a păcii. Această cale este atât de 
ușoară și simplă, pentru ca omul umil, care se teme de Dumnezeu, să 
poată umbla pe ea fără să se împiedice și fără să alunece. Este o cale 

strâmtă, iar oamenii cu temperamente diferite pot merge pe ea umăr lân-
gă umăr numai dacă pășesc pe urmele Căpeteniei mântuirii lor.” —Minte, 

caracter, personalitate, vol. 2, p. 500.

Creștini autentici
„Aveţi aceleași simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile 
înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.” 

(Romani 12:16). 

„Faceți să existe pace în cămin și va fi pace și în biserică. Dacă 
această experiență prețioasă va fi trăită în biserică, ea va constitui mo-

dalitatea de a instaura o atmosferă de bunăvoință și amabilitate. Neînțe-
legerile vor înceta. Iar în relațiile dintre membri se va observa adevărata 

politețe creștină. Cunoscând acest lucru, lumea va ști că ei au fost cu 
Isus și că au învățat de la El. Ce impresie ar face biserica în ochii lumii, 

dacă membrii ei ar trăi ca niște adevărați creștini!” 
— Îndrumarea copilului, p., 549.
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Un gând și o simțire
„Faceţi-mi bucuria deplină și aveţi o simţire, o dragoste, un suflet și un 
gând.” (Filipeni 2:2).

„A provoca dezbinare în familie și în biserică înseamnă a te despărți 
de Hristos. A veni la Hristos înseamnă a te apropia de semeni. Secretul 
adevăratei unități în biserică și în familie nu este diplomația, nu este 
abilitatea tactică, nu este un efort supraomenesc de a învinge dificultăți-
le — deși va fi multă nevoie de toate acestea, — ci este unirea cu Hristos. 
Imaginați-vă un cerc larg, cu multe raze care îl traversează de la margine 
spre centru. Pe măsură ce se apropie de centru, razele se apropie tot mai 
mult una de cealaltă. Așa se întâmplă și în viața creștinului. Cu cât ne 
apropiem de Hristos, cu atât vom fi mai aproape unul de celălalt. Dumne-
zeu este slăvit atunci când poporul Lui se unește într-o activitate armoni-
oasă.” — Căminul adventist, p. 179.

O atitudine de care nu vei regreta
„Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potoleș-
te neînţelegerile.” (Proverbe 15:18), 

„Cuvintele aspre și furioase nu își au originea în cer. Criticile și 
frecușurile nu sunt de niciun folos. Dimpotrivă, ele stârnesc cele mai 
neplăcute simțăminte în inima omului. Când copiii voștri se răzvrătesc și 
greșesc și sunteți tentați să le vorbiți și să-i tratați cu asprime, nu vă gră-
biți să-i certați. Dați-le ocazia să reflecteze și așteptați până când starea 
voastră de spirit se liniștește. 

Dacă veți discuta calm, cu bunătate și duioșie cu copiii voștri, atât voi, 
cât și ei veți fi binecuvântați de Domnul. Și puneți-vă întrebarea: „Cine va 
regreta în ziua judecății lui Dumnezeu că a fost răbdător și bun cu copiii 
lui?” — Îndrumarea copilului, p. 246.
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Armonie în cămin

„Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea.” 
(Coloseni 3:21). 

„Între soț și soție trebuie să se manifeste o încredere desăvârșită. 
Ei trebuie să-și stabilească împreună responsabilitățile și să conlucreze 

pentru cel mai mare bine al copiilor lor. Niciodată părinții nu trebuie să-și 
critice reciproc planurile sau să-și pună la îndoială părerile în prezența 

copiilor. Soția să fie atentă pentru a nu îngreuia misiunea tatălui pentru 
copiii lor. Iar soțul să susțină eforturile soției, oferindu-i sfaturi înțelepte 
și încurajări iubitoare. Dacă tații și mamele se află în conflict, acționând 

unul împotriva celuilalt și contracarându-și reciproc influența, atmosfera 
din familie va fi deprimantă și nici tatăl, nici mama nu vor beneficia de 

respectul și încrederea care sunt esențiale unei familii bine organizate.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 502.

 Cuvinte alese
„Gura mea va vorbi cuvinte înţelepte și inima mea are gânduri pline de 

judecată.” (Psalmii 49:3).

„Cât de mulți sunt aceia care, stând tăcuți și înmărmuriți la căpătâiul 
celui decedat, își amintesc cu rușine și durere cuvinte și fapte ce au adus 

tristețe inimii care de acum a încetat pentru totdeauna să bată! 
De aceea, să apreciem toată frumusețea, iubirea și bunătatea de 

care ne putem bucura atâta timp cât suntem în viață. Să fim mulțumitori, 
răbdători, amabili și iertători în relațiile noastre unii cu alții. Să îngăduim 

ca toate acele gânduri și simțăminte care își găsesc expresia atunci când 
ne aflăm în preajma celor care mor să fie exprimate în relația noastră de 

zi cu zi față de frații și surorile care trăiesc.” 
— Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 490.
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Pregătiți pentru Cer
„Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui 
să fiţi voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă.” (2 Petru 3:11). 

„Când credeți că veți începe să vă pregătiți pentru a putea ajunge în 
societatea slăvită a îngerilor? ... Lucrarea pe care o aveți de făcut trebuie 
să o faceți aici. Pământul este locul de pregătire. Nu aveți nicio clipă de 
pierdut. În cer totul este armonie, pace și iubire. Acolo nu este discordie, 
ceartă, critică, cuvinte lipsite de iubire, priviri încruntate sau neînțelegeri; 
și acolo nu va intra niciunul dintre cei ce sunt caracterizați de aceste 
trăsături atât de distructive pentru pace și fericire. Căutați să fiți bogați 
în fapte bune, gata să dăruiți, doritori să comunicați, punându-vă o bună 
temelie pentru timpul ce va veni, ca să puteți apuca viața veșnică.” — Măr-
turii pentru comunitate, vol. 1, p. 705.  

Conflicte inutile
„Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ţinută ascun-
să, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci.” 
(1 Corinteni 2:7).

„Noi nu trebuie să ne lăsăm atrași în acte care ar putea încuraja 
controverse și ar da naștere la conflicte în rândul celor ce nu împărtășesc 
convingerile noastre religioase. A ne expune pericolului de a fi greșit 
interpretați constituie o greșeală. Nu este înțelept să căutăm fără înceta-
re greșeli în actele îndeplinite de cei ce ne guvernează. Nu este lucrarea 
noastră aceea de a ataca instituții sau personalități publice. Dacă nu 
dorim să fim considerați ca niște răzvrătiți împotriva autorităților civile, 
va trebui să exercităm o mai mare atenție în exprimare. Este adevărat 
că lucrarea noastră presupune o luptă, dar armele noastre trebuie să fie 
acelea care se găsesc într-un clar „așa zice Domnul”. Lucrarea noastră 
este aceea de a pregăti un popor care să stea în picioare în marea zi a lui 
Dumnezeu.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 504. 
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Lăudați pe Domnul!

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, faceţi cunoscute printre popoare 
faptele Lui înalte!” (1 Cronici 16:8). 

 
„A lăuda pe Dumnezeu cu toată sinceritatea inimii noastre, este o da-

torie tot așa de mare ca și rugăciunea. Noi trebuie să arătăm lumii, cum și 
tuturor inteligenţelor cerești, că preţuim iubirea nemărginită a lui Dumnezeu 

pentru neamul omenesc căzut și că noi așteptăm binecuvântări mai mari 
și tot mai mari de la infinita Lui plinătate. Cu mult mai mult decât facem, 

noi trebuie să vorbim despre capitolele cele preţioase ale experienţei noas-
tre. După o revărsare deosebită a Duhului Sfânt, bucuria noastră în Domnul 
și eficienţa noastră în lucrarea Sa vor crește foarte mult, dacă vom povesti 

mereu bunătatea Sa, cum și lucrările Sale cele minunate săvârșite pentru 
binele copiilor Săi.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 299.

Slujind cu bucurie
„Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui!” (Psalmii 100:2).

 „Dumnezeul nostru este un Tată bun și milostiv; serviciul pe care I-l adu-
cem să nu fie privit ca o activitate împovărătoare și chinuitoare. Trebuie să fie o 

plăcere să ne închinăm lui Dumnezeu și să luăm parte la lucrarea Sa. Dumne-
zeu nu dorește ca poporul Său, pentru care a lucrat o mântuire atât de mare, să 
se comporte ca și când El ar fi un supraveghetor aspru și neînduplecat. El este 

cel mai bun prieten al lor și când ei se închină înaintea Lui, El vrea ca să fie cu 
ei, să-i binecuvânteze și să-i mângâie, umplându-le inimile cu bucurie și dragos-

te. Dumnezeu dorește ca fiii și fiicele Sale să găsească mângâiere în serviciul 
Său, ca ei să aibă mai mult bucurii decât necazuri în lucrarea Sa. El dorește 

ca acei care vin să I se închine, să aducă cu ei gândurile preţioase ale Iubirii și 
purtării Sale de grijă, pentru ca să fie astfel întăriţi în toate problemele vieţii de 
fiecare zi, pentru ca să primească har și să îndeplinească în mod cinstit și cu 

credincioșie toate lucrurile.” — Calea către Hristos, p. 103.
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Amestecați lauda cu cererile!
„Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnu-
lui Isus și mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Coloseni 3:17).

„Oare toate exerciţiile noastre devoţionale să constea numai în a cere 
și a primi? ... Noi nu ne rugăm prea mult, dar suntem prea zgârciţi pentru a-I 
aduce mulţumiri. Dacă iubirea plină de bunătate a lui Dumnezeu cere mai 
multă mulţumire, recunoștinţă și laudă, noi ar trebui să avem mai multă 
putere în rugăciune. Vom abunda mai mult și tot mai mult în iubirea lui Dum-
nezeu și vom avea mai multă laudă să-I aducem. Voi, cei care vă plângeţi că 
Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunile, schimbaţi ordinea prezentă a lucrurilor 
și amestecaţi lauda cu cererile voastre. Atunci când vă veţi gândi la bunăta-
tea și mila Sa, veţi constata că El va lua în considerare nevoile voastre.”  
— Mărturii pentru comunitate, p. 317. 

Educându-ne să fim mulțumitori
„Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să 
fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.” (Filipeni 4:11).

„Domnul Isus, Răscumpărătorul nostru, a umblat pe pământ având 
demnitatea unui rege; totuși, El a fost blând și smerit cu inima. El a fost o 
lumină și o binecuvântare pentru fiecare casă, pentru că a adus cu Sine 
voioșie, speranță și curaj. O, de am putea fi mulțumiți cu mai puțin din 
lucrurile după care tânjește inima, să luptăm mai puțin pentru lucruri greu 
de obținut, prin care să ne înfrumusețăm casele și să dorim ceea ce în 
ochii lui Dumnezeu este mai de preț decât nestematele  - un spirit blând 
și liniștit. Harul simplității, blândețea, adevărata iubire vor face din cel 
mai umil cămin un paradis. Este mai bine să îndurăm cu bucurie anumite 
inconveniențe decât să renunțăm la pace și mulțumire.” — Mărturii pentru 
comunitate, vol. 4, p. 622. 
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Un mare câștig

„Negreșit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câștig.” (1 Timotei 6:6)

„S-a creat impresia că religia este dăunătoare sănătății. Această 
idee este greșită și nu trebuie promovată. Adevărata religie aduce pace, 
fericire și mulțumire. Evlavia este benefică atât pentru viața aceasta, cât 

și pentru viața viitoare.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 782.  
„Religia Bibliei nu este dăunătoare sănătății trupului și a minții. Influ-

ența Duhului lui Dumnezeu este cel mai bun medicament care poate fi 
primit de un om bolnav. În cer, este numai sănătate; și, cu cât se fac mai 

mult resimțite influențele cerești, cu atât va fi mai sigură refacerea 
credinciosului suferind.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 172.

Colectând amintiri plăcute
„Care este, în adevăr, neamul acela așa de mare încât să fi avut pe dumne-
zeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de 

câte ori Îl chemăm?” (Deuteronom 4:7). 

„Nu este un lucru înțelept acela de a strânge toate amintirile neplăcu-
te ale trecutului, cu nedreptățile și dezamăgirile lui, de a vorbi despre ele 

și a ne lamenta din pricina lor până când ajungem copleșiți de descu-
rajare. Un creștin descurajat este plin numai de întuneric, excluzând din 
sufletul său lumina lui Dumnezeu și aruncând o umbră asupra cărării al-

tora. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tabloul luminos pe care ni l-a dat! Să 
adunăm laolaltă binecuvântatele asigurări ale iubirii Sale, ca să le putem 

avea totdeauna înaintea ochilor.” — Calea către Hristos, p. 117. 
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Generozitate
„Dați, și vi se va da.” (Luca 6:38). 

„În mod deosebit, cei care au gustat iubirea lui Hristos trebuie să-și 
dezvolte sfera de influenţă socială, deoarece, în felul acesta, pot câștiga 
suflete pentru Mântuitorul. Domnul Hristos nu trebuie ascuns în adâncul 
inimilor lor și păstrat în mod egoist, asemenea unei comori sfinte și dragi 
de care să se bucure în exclusivitate ei înșiși; iar iubirea lui Hristos nu 
trebuie manifestată numai faţă de cei care sunt pe placul lor.” — Minte, 
caracter, personalitate, vol. 2, cap. 68: Relații sociale). 

„Dând și altora din binecuvântările materiale pe care ni le-a dat Dum-
nezeu, această dovadă a iubirii și simpatiei noastre trezește în primitor 
mulțumire și recunoștință față de Dumnezeu. În acest fel ogorul inimii 
este pregătit ca să primească semințele adevărului spiritual.” — Parabolele 
Domnului Hristos, p. 628).

Bucuroși chiar de acum
„Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul și veseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l iubiţi; 
împărţiţi și bucuria cu el, acum, toţi cei ce l-aţi plâns.” (Isaia 66:10). 

„Cerul e plin de bucurie. El răsună de proslăvirea Aceluia care a adus o 
jertfă atât de minunată pentru răscumpărarea neamului omenesc. N-ar tre-
bui oare ca biserica de pe pământ să fie plină de laudă? N-ar trebui să se ves-
tească în toată lumea de către creștini bucuria slujirii lui Hristos? Acei care 
se unesc cu corul îngeresc în cântecul lor sacru de laudă trebuie să înveţe pe 
pământ cântarea cerului, al cărui subiect este aducerea de mulţumire.

Nu lăsaţi niciodată curajul să se frângă. Nu exprimaţi niciodată ne-
credinţă când aparenţele sunt împotriva voastră. În timp ce lucraţi pentru 
Domnul, veţi simţi apăsarea lipsei de mijloace, dar Domnul va asculta 
cererile voastre de ajutor și va răspunde la ele”. — Mărturii pentru comunita-
te, vol. 7, p. 244. 
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Singura sursă de bucurie

„Voi face din Tine bucuria și veselia mea, voi cânta Numele Tău,  
Dumnezeule preaînalt.” (Psalmii 9:2)

„Locuinţa viitoare a celor neprihăniţi și răsplata lor veșnică sunt teme 
înalte și nobile, pe care le pot contempla cei tineri. Zăboviţi asupra minu-
natului plan al mântuirii, asupra marelui sacrificiu făcut de Regele slavei, 
pentru a putea fi înnobilaţi prin meritele sângelui Său, și prin ascultare, în 

cele din urmă, să fiţi ridicaţi la tronul lui Hristos. Acest subiect ar trebui să 
angajeze cele mai nobile gânduri ale minţii. A fi adus într-o stare pe placul 
lui Dumnezeu — ce privilegiu!… Prieteni tineri, am văzut că, având o astfel 
de ocupaţie și plăcere a minţii, puteţi fi fericiţi.” — Solii pentru tineret, p. 190. 

Bucuroși pe calea ascultării
„Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea; toţi cei cu 

inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.” (Psalmii 64:10).

„Acei care beau din izvorul vieţii nu vor manifesta, asemenea celor 
lumești, o dorinţă fierbinte după schimbare și plăcere. În comportamentul 

și caracterul lor se va vedea odihnă, pace și fericire, pe care le-au găsit 
în Isus prin depunerea zilnică a problemelor și poverilor lor la picioarele 
Lui. Ei vor arăta că există satisfacţie și chiar bucurie pe calea ascultării 
și a datoriei. ... Influenţa lor va fi salvatoare, și faptele lor nu vor pieri în 

ziua cea mare a lui Dumnezeu, ci îi vor urma în lumea viitoare; și influenţa 
vieţii lor de aici își va produce efectul de-a lungul nesfârșitelor veacuri ale 

eternităţii.” — 4 T., p. 432.  
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Liniștiți și în pace
„Pacea să fie între zidurile tale și liniștea, în casele tale domnești!” (Psalmii 
122:7). 

„Păcatul ne-a distrus pacea. Cât timp eul este nesupus, nu putem 
găsi odihnă. Patimile cele mai mari ale inimii nu pot fi stăpânite de nicio 
putere omenească. În privinţa aceasta, suntem la fel de fără putere ca 
ucenicii, care nu erau în stare să liniștească furtuna ce urla. Dar Acela 
care a liniștit valurile Mării Galileii prin Cuvântul Său are un cuvânt aducă-
tor de pace pentru orice om. Oricât de grozavă ar fi furtuna, acei  care se 
îndreaptă spre Isus cu strigătul: „Doamne, mântuiește-ne” vor fi eliberaţi. 
Harul Lui, care împacă sufletul cu Dumnezeu, liniștește frământarea pa-
timilor omenești și, în iubirea Lui, inima găsește odihnă.” — Hristos, lumina 
lumii, p. 336.  

Calm în mijlocul provocărilor
„Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva 
s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău!” (Eclesiastul 7:21).

„Acei care se conformează strict îndemnurilor și sfaturilor din Cuvân-
tul lui Dumnezeu, căutând, cu rugăciune, să cunoască și să facă voia Lui 
cea sfântă, nici nu bagă în seamă necazurile mărunte pe care le au zi de 
zi. Mulţumirea pe care o simt ei și pacea lui Dumnezeu care domnește în 
ei îi determină ca inima lor să înalţe melodii către Domnul, iar prin cuvin-
tele pe care le rostesc, ei vorbesc despre iubirea și recunoștinţa pe care o 
datorează Mântuitorului lor, care i-a iubit atât de mult, încât a murit pentru 
ca ei să poată avea viaţă.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 509. 
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Nu fi descurajat!

„Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.”  
(Romani 12:12)

„Ca agricultori credincioși în marele câmp al lui Dumnezeu, trebuie să 
semănăm cu lacrimi și să fim răbdători și încrezători. Trebuie să înfrun-

tăm necazuri și întristări. Ispitele și truda istovitoare vor îndurera sufletul, 
însă să așteptăm cu răbdare în credință pentru a secera cu bucurie. În 

victoria finală, Dumnezeu nu va avea ce face cu acele persoane care nu 
sunt de găsit în vreme de primejdie, când este nevoie de puterea, curajul 
și influența tuturor pentru a efectua un asalt asupra inamicului. Cei care 

stau ca niște soldați credincioși pentru a lupta împotriva răului și a apăra 
binele, războindu-se cu domniile, puterile și conducătorii întunericului din 

această lume... vor primi fiecare lauda din partea Stăpânului: „Bine, rob 
bun și credincios, intră în bucuria Domnului tău”.  — Mărturii pentru comuni-

tate, vol. 3,, p. 117. 

Niciodată lepădați
„Așa vorbește Domnul: „Oprește-ţi plânsul, oprește-ţi lacrimile din ochi, 

căci truda îţi va fi răsplătită...” (Ieremia 31:16).

„Mai sunt și din aceia care au cunoscut iubirea plină de iertare a 
Domnului Hristos și care în adevăr doresc să fie copii ai lui Dumnezeu, și 
totuși își dau seama de nedesăvârșirea caracterului lor, de viaţa lor plină 
de greșeli și încep să se îndoiască de faptul că inimile lor au fost cu ade-
vărat reînnoite prin Duhul Sfânt. Unora ca aceștia le spun: Nu daţi înapoi 

cuprinși de disperare! Va trebui adesea să ne plecăm și să plângem la 
picioarele Domnului Hristos din cauza lipsurilor și greșelilor noastre, dar 

nu trebuie să ne descurajăm. Chiar dacă suntem biruiţi de vrăjmaș, nu 
suntem lepădaţi, nu suntem uitaţi și respinși de Dumnezeu. Nu! Domnul 

Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi...
Rugaţi-vă cu mai multă căldură; credeţi mai mult! ” — Idem, p. 64. 
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Credința liniștește marea
„Au venit la El, L-au deșteptat și au zis: „Învăţătorule, Învăţătorule, pierim.” 
Isus S-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate, care s-au potolit, și s-a 
făcut liniște.” (Luca 8:24). 

„De câte ori nu avem și noi aceeași experienţă ca ucenicii! Când se 
adună furtuna ispitelor, când fulgerele sălbatice strălucesc și când valurile 
se prăvălesc peste noi, ne luptăm singuri cu furtuna, uitând că este Unul 
care ne poate ajuta. Ne încredem în propria putere, până când pierdem ori-
ce nădejde și suntem aproape de pieire. Atunci ne aducem aminte de Isus 
și, dacă-L strigăm să ne mântuiască, chemarea noastră nu va fi în zadar. 
Deși, plin de întristare, El mustră necredinţa și încrederea noastră în noi înși-
ne, niciodată nu ne lasă fără ajutor când avem nevoie. Fie pe uscat, fie pe 
mare, dacă avem pe Mântuitorul în inima noastră, nu trebuie să ne temem. 
Credinţa vie în Răscumpărătorul va liniști marea vieţii și El ne va scăpa din 
primejdie, cum știe că este mai bine.” — Hristos, lumina lumii, p. 336. 

Ascultând glasul lui Dumnezeu
„Numai să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău, împlinind cu scum-
pătate toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi.” (Deuteronom 15:5).

„Toți cei care sunt învățați de Dumnezeu au nevoie de ora liniștită de 
comuniune cu propriile lor inimi, cu natura și cu Dumnezeu. ... Când orice 
alt glas este redus la tăcere și așteptăm în liniște înaintea Sa, tăcerea 
sufletului scoate și mai mult în evidență glasul lui Dumnezeu. El ne po-
runcește: „Stați liniștiți și să știți că Eu sunt Dumnezeu.” ... În mijlocul unei 
mulțimi grăbite și al încordării în activitățile presante ale vieții, cel care 
este împrospătat astfel va fi învăluit de o atmosferă de lumină și pace. 
El va primi o nouă provizie de tărie fizică și mintală. Viața Sa va răspândi 
un miros plăcut și va da pe față o putere divină care va ajunge la inimile 
oamenilor.” — Divina vindecare, p. 58.
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Lumină pentru cei din jur

„„În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu 
moare pentru sine.” (Romani 14:7).

„Niciunul dintre noi nu putem trăi fără a avea o influență în lume... Chiar 
și expresia feței are o influență spre bine sau spre rău. Spiritul, cuvintele, 
acțiunile, atitudinea față de cei din jur, toate acestea vorbesc. Dacă este 

egoist, el își înconjoară sufletul cu o atmosferă răufăcătoare; dar, dacă este 
plin de dragostea lui Hristos, va da pe față curtoazie, bunătate, considerație 
față de sentimentele celorlalți și le va comunica semenilor săi, prin faptele 
sale de iubire, un simțământ de calm, mulțumire și fericire. Se va vedea că 

el trăiește pentru Hristos și că ia zilnic lecții, stând la picioarele Sale, primind 
lumina și pacea Sa. El va putea spune Domnului: „Bunătatea Ta m-a înălțat.” 

— Căminul adventist, p. 33. 

Un gest de mulțumire
„Căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri 

de bunăvoie? Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce-Ţi aducem.”  
(1 Cronici 29:14)

„În vechea dispensațiune, pe altar ardea în mod continuu o jertfă 
de mulțumire, arătând astfel că obligația omului față de Dumnezeu nu 

are sfârșit. Dacă ne bucurăm de succes în afacerile noastre vremelnice, 
acest lucru este pentru că Dumnezeu ne binecuvântează. O parte din 

acest venit trebuie pus deoparte pentru săraci și o parte mai mare pentru 
cauza lui Dumnezeu. Când se înapoiază lui Dumnezeu ceea ce Îi aparține, 

ceea ce rămâne va fi sfințit și binecuvântat pentru propriul nostru folos.” 
— Căminul adventist, p. 369.  
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În armonie cu Dumnezeu
„Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, și vei avea pace; te vei bucura astfel 
iarăși de fericire.” (Iov 22:21). 

„Din toate lucrurile care sunt căutate, nutrite și cultivate, nimic nu este 
atât de valoros în ochii lui Dumnezeu ca o inimă curată și o atitudine de 
mulțumire și pace. 

Dacă armonia divină a adevărului și iubirii există în inimă, aceasta 
va radia în exterior, în cuvinte și fapte... În inimă trebuie să domnească 
spiritul bunăvoinței autentice. Iubirea conferă posesorului ei har, atenție 
și farmec în comportament. Dragostea luminează înfățișarea și supune 
vorbirea; ea rafinează și înnobilează întreaga ființă umană. Ea îl aduce în 
armonie cu Dumnezeu, căci ea este o caracteristică a cerului.” — Mărturii 
pentru comunitate, vol. 4, p. 559. 

Popas de mulțumire
„Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu și pururea slăvim Numele Tău.” 
(Psalmii 44:8).

„Cu ocazia zilei de naștere, copiii trebuie învățați că au motive de 
mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă, plină de 
bunătate, în viața lor pentru încă un an. Astfel, pot fi date lecții foarte 
prețioase. Pentru viață, sănătate, hrană și îmbrăcăminte, cât și pentru 
nădejdea vieții veșnice, noi suntem datori Dătătorului tuturor îndurărilor; 
și tot datorită lui Dumnezeu, noi recunoaștem darurile care vin din mâna 
Lui și ne prezentăm darurile de mulțumire Celui mai mare binefăcător al 
nostru. Aceste daruri, cu ocazia zilei de naștere, sunt apreciate de cer.”  
— Review and Herald, 9 decembrie, 1890. 
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Comori de la Dumnezeu

„Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.” (Ioan 3:27). 

„Atâta vreme cât se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu exprima-
te prin darul luminii soarelui și al hranei, partea omului este să se închine 
înaintea lui Dumnezeu ca semn al recunoașterii pline de mulțumire a fap-
tului că toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Orice bun care îi este înapoiat 

lui Dumnezeu, Îi aparține de drept, pentru că El este cel care l-a dat. 
Omul a călcat Legea lui Dumnezeu, iar prin Răscumpărătorul i-au 

fost date făgăduințe noi, făcute pe un temei diferit. Toate binecuvântă-
rile trebuie să vină printr-un Mijlocitor. Acum, fiecare membru al familiei 

omenești este dat întru totul în mâinile lui Hristos și orice ar avea în viața 
aceasta ... precum și binecuvântările vieții veșnice îi sunt date în propri-
etate ca fiind niște comori ale lui Dumnezeu ce trebuie să fie folosite cu 

credincioșie pentru binele oamenilor.” — Credința și faptele, p. 21. 

Ocrotiți de mâna Sa
„Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva ameninţărilor lor 

și-l scapă din mâna celor puternici.” (Iov 5:15). 

„Nu ne dăm seama de miile de pericole de care ne-a ferit Tatăl nostru 
ceresc. Nu ne dăm seama de marea binecuvântare pe care El a revăr-

sat-o asupra noastră prin faptul că ne-a dat hrană și îmbrăcăminte, ne-a 
păstrat viața, trimițând îngerii păzitori să vegheze asupra noastră. Ar tre-

bui să fim recunoscători pentru acest fapt în fiecare zi. Ar trebui să avem 
inima plină de mulțumire și să venim la Dumnezeu cu o jertfă de recunoș-
tință, zi de zi. Ar trebui să ne adunăm zilnic în jurul altarului familial și să-L 

lăudăm pentru că veghează asupra noastră și ne poartă de grijă.”  
— Idem, p. 69. 
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Spre slava Lui
„Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele 
bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.” 
(Efeseni 2:10). 

„Prin faptele lor bune, urmașii lui Hristos trebuie să aducă slavă nu lor 
înșile, ci Aceluia prin al Cărui har și putere au făcut toate acestea. Orice 
faptă bună este adusă la îndeplinire numai prin Spiritul Sfânt, și Spiritul 
este dat pentru proslăvirea Celui ce l-a dat, nu pentru a celui ce l-a primit. 
Când lumina lui Hristos strălucește în suflet, gura va fi plină de laudă și 
mulțumire față de Dumnezeu. Rugăciunile voastre, împlinirea datoriei, bu-
nătatea voastră, tăgăduirea de sine nu vor alcătui niciodată tema gându-
rilor sau conversațiilor voastre. Isus va fi mărit, eul va fi ascuns, și Hristos 
Se va arăta ca totul în toate.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 80.

Dovada că harul locuiește în noi
„Cine dintre voi este înţelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, 
faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!” (Iacov 3:13). 

„În timp ce lucrarea Duhului este tăcută și imperceptibilă, efectele ei 
sunt vizibile. Dacă inima a fost reînnoită prin Duhul lui Dumnezeu, viața va 
da mărturie despre acest fapt. În timp ce noi înșine nu putem face nimic 
pentru schimbarea inimilor noastre sau pentru a ne aduce în armonie 
cu Dumnezeu, în timp ce nu ne putem încrede deloc în noi înșine sau în 
faptele noastre bune, viața noastră va dovedi dacă harul lui Dumnezeu 
locuiește sau nu în noi. Se va observa atunci o schimbare în caracterul, 
obiceiurile și preocupările noastre. Contrastul va fi clar și categoric între 
ceea ce am fost și ceea ce suntem. Caracterul se descoperă nu prin fapte 
sau rele săvârșite în anumite ocazii, ci prin tendința continuă manifestată 
în cuvintele și faptele noastre zilnice.” — Calea către Hristos, p. 57.
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Rolul faptelor bune

„Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vor-
besc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le 

văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.” (1 Petru 2:12).

„Omul de afaceri poate să-și conducă afacerile în așa fel încât, 
datorită cinstei și credinței sale, Domnul să fie preamărit. Dacă el este 

un adevărat urmaș al Domnului Hristos, va demonstra religia lui în tot ce 
face și va da pe față înaintea oamenilor spiritul lui Hristos. Mecanicul 
poate fi un reprezentant vrednic și credincios al Aceluia care a muncit 
din greu în umila Sa viață trăită printre dealurile din Galilea. Toți aceia 

care poartă numele lui Hristos să lucreze și să se comporte astfel încât 
ceilalți, văzând faptele lor bune, să slăvească pe Creatorul și Răscumpă-

rătorul lor.”  — Calea către Hristos, p. 82. 

Doar prin Hristos
„Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin 

moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, 
cei ce au fost chemaţi să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită.” 

(Evrei 9:15). 

„Mulți se pierd de calea cea dreaptă, din cauză că ei gândesc că tre-
buie să urce singuri pe scara spre cer, că trebuie să aducă la îndeplinire 
ceva prin care să merite favoarea lui Dumnezeu. Ei caută să devină mai 
buni prin propriile eforturi. Dar nu vor reuși niciodată să realizeze acest 

lucru. Domnul Hristos a pregătit calea, prin Jertfa Sa, prin exemplul vieții 
Sale și prin faptul că a ajuns Marele nostru Preot... Dacă am putea să 

înaintăm singuri, prin eforturile proprii, chiar și o treaptă pe scara spre cer, 
cuvintele Domnului Hristos nu ar fi adevărate. Dar, când îl primim pe Hris-

tos, faptele bune apar ca o dovadă plină de roade, că ne aflăm pe calea 
vieții, că Domnul Hristos este calea noastră și că mergem pe adevăratul 

drum ce duce la cer.” — Credința și faptele, p. 102. 
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Pas cu pas spre Cer
„Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi și să fiţi plăcuţi 
lui Dumnezeu, și așa și faceţi, vă rugăm și vă îndemnăm în Numele Domnului 
Isus să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.” (1 Tesaloniceni 4:1). 

„Hotărârea de a renunța la eul nostru nu trebuie luată numai la 
începutul vieții de creștin. Ea trebuie reînnoită cu fiecare pas nou către 
cer. Toate faptele noastre bune depind de o putere din afara noastră; din 
acest motiv, trebuie să existe o continuă orientare a inimii către Dumne-
zeu, o mărturisire constantă, serioasă, a păcatului și o umilire a sufletului 
înaintea Lui. Primejdiile ne înconjoară; iar noi suntem în siguranță numai 
când ne simțim slăbiciunea și ne prindem prin credință de puternicul 
nostru Izbăvitor.” — Divina vindecare, p. 455. 

Amintește-ți dovezile îndurării!
„Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ţi vină în 
ajutor...” (Deuteronom 33:26). 

„Fiecare pas în viață ne poate aduce mai aproape de Hristos, ne 
poate da o experiență mai profundă a iubirii Sale și ne poate aduce un 
pas mai aproape de căminul binecuvântat al păcii. De aceea, să nu ne 
părăsim încrederea noastră, ci să avem o convingere de nestrămutat, 
mai tare ca oricând. „Până aici Domnul ne-a ajutat” și ne va ajuta până 
la sfârșit.” ... Să păstrăm vii în memoria noastră toate dovezile îndurării 
lui Dumnezeu, pe care le-a manifestat față de noi, lacrimile pe care le-a 
șters, durerile pe care le-a alinat, necazurile, temerile îndepărtate, nevoile 
pe care le-a satisfăcut și binecuvântările pe care le-a revărsat asupra 
noastră: întărindu-ne astfel pentru tot ceea ce mai avem de întâmpinat în 
peregrinajul nostru.”  — Calea către Hristos, p. 125. 
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Noi puteri la fiecare pas

„Căci înţelepciunea va veni în inima ta și cunoștinţa va fi desfătarea 
sufletului tău.” (Proverbe 2:10). 

„Într-o mare măsură, fiecare om are posibilitatea de a se face pe sine 
însuși ceea ce alege să fie. Binecuvântările acestei vieți și, de asemenea, 
cele ale stării de nemurire sunt la îndemâna sa. Își poate zidi un caracter 
de o valoare certă, căpătând noi puteri la fiecare pas. Poate înainta zilnic 
în cunoaștere și înțelepciune, conștient de noi fericiri pe măsură ce avan-

sează, adăugând virtute după virtute, har după har. Calitățile sale se vor 
îmbunătăți prin exercițiu; cu cât câștigă mai multă înțelepciune, cu atât 
va fi mai mare capacitatea sa de a acumula. Inteligența, cunoștințele și 

virtutea lui se vor dezvolta astfel în noi grade de putere și simetrie.” 
— Dietă și hrană, p. 15. 

Hristos a deschis calea spre Cer
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu 
care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greșelile noastre, ne-a adus la viaţă 

împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).” (Efeseni 2:4, 5). 

„Iubirea lui Hristos răzbate până în profunzimile mizeriei și nenorocirii 
pământești, căci altminteri nu ar putea veni în întâmpinarea fiecărui om, 
chiar și a celui mai păcătos. Ea ajunge totodată și la tronul Celui veșnic, 

căci altfel omul nu ar putea fi ridicat din starea lui de degradare, iar nece-
sitățile și dorințele noastre nu ar putea fi satisfăcute. Hristos a deschis 

calea de la pământ la cer. El constituie veriga de legătură dintre cele două 
lumi; aduce omului iubirea și bunăvoința lui Dumnezeu și, prin meritele 

Sale, îl înalță pe om în locul în care acesta poate beneficia de împăcarea 
cu Dumnezeu. Hristos este calea, adevărul și viața.” 

— Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 193.  
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Voioșie creștină
„Să-I aducă jertfe de mulţumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de 
bucurie.” (Psalmii 107:22). 

„Educați sufletele spre voioșie, spre mulțumire și spre exprimarea re-
cunoștinței față de Dumnezeu pentru marea dragoste cu care ne-a iubit... 
Voioșia creștină este chiar frumusețea sfințeniei. 

Cuvintele plăcute și voioase nu costă mai mult decât cuvintele neplă-
cute și mânioase. Nu vă place să vi se spună cuvinte aspre? Amintiți-vă 
că atunci când spuneți astfel de cuvinte, alții simt înțepătura lor ascuți-
tă.... Părinți, aduceți evlavia practică în cămin. Îngerii nu sunt atrași spre 
un cămin în care domnește discordia. Educați-i pe copii să spună cuvinte 
ce vor aduce voioșie și bucurie.” — Îndrumarea copilului, p. 147. 

Mereu bucuroși
„Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!... 
Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L 
și binecuvântaţi-I Numele!” (Psalmii 100:1, 4). 

„Dacă există cineva care ar trebui să fie tot timpul recunoscător, acela 
este creștinul. Dacă este cineva care se bucură de fericire chiar în viața 
aceasta, acela este urmașul credincios al lui Isus Hristos. Este de datoria 
copiilor lui Dumnezeu să fie voioși. Ei ar trebui să încurajeze o dispoziție 
fericită. Dumnezeu nu poate fi slăvit de copiii Săi care trăiesc continuu 
sub un nor și care aruncă o umbră pe oriunde merg. Creștinul ar trebui să 
arunce raze de soare în loc de umbră... . El va avea o înfățișare voioasă.”  
— Idem. 
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 30 octombrie
Slujind cu bucurie

„Veniţi să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către 
Stânca mântuirii noastre.” (Psalmii 95:1). 

„Voința noastră nu trebuie să fie silită să conlucreze cu uneltele divi-
ne, ci trebuie să se supună de bună voie. Dacă ar fi cu putință ca influența 
Duhului lui Dumnezeu să vă forțeze cu o putere de o sută de ori mai mare, 

aceasta n-ar face din voi adevărați creștini, niște buni cetățeni ai cerului. 
Reduta lui Satan n-ar fi sfărâmată în felul acesta. Voința noastră trebuie 

să fie așezată de partea voinței lui Dumnezeu. Prin voi înșivă nu sunteți în 
stare să vă aduceți planurile, dorințele și înclinațiile în ascultare de voința 

lui Dumnezeu; dar, dacă vreți să aveți voință, Dumnezeu va lucra 
pentru voi ...” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 142.

Slujitor de bunăvoie
„El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de 

apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a 
luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” (Filipeni 2:6, 7). 

„Isus Și-a împlinit educația în cămin. Mama Sa a fost primul Său în-
vățător dintre oameni. De pe buzele ei și din sulurile cu scrierile profeților, 
El a învățat despre lucrurile cerești. A trăit în căminul unui om de la țară și 
a luat parte cu credință și voioșie la sarcinile gospodăriei. El, care fusese 

comandantul cerului, era acum un slujitor de bunăvoie, un fiu iubitor și 
ascultător. A învățat o meserie și a lucrat cu propriile mâini în atelierul de 
tâmplărie, cu Iosif. În veșmintele lucrătorului de rând, El umbla pe străzile 

orășelului, ducându-Se și întorcându-Se de la lucrul Său umil.”  
— Divina vindecare, p. 399. 
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31 octombrie
Atrași de dragostea Sa
„Dar Dumnezeu Își arată dragostea faţă de noi prin faptul că, 
pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8). 

„Misiunea lui Hristos nu este aceea de a-i constrânge pe oameni 
să-L primească. Numai Satan și oamenii stăpâniți de duhul lui caută să 
forțeze conștiința... Hristos Se arată totdeauna plin de îndurare, căutând 
totdeauna să câștige inimile oamenilor prin descoperirea iubirii Sale. El 
nu poate să îngăduie un rival în suflet, nici să primească un serviciu făcut 
pe jumătate; El dorește o slujire de bunăvoie a inimii, sub îndemnul iubirii.”  
— Hristos, lumina lumii, p. 487. 

Atrași de iubire
„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, 
ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire 
pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4:10). 

„Dumnezeu le trimite oamenilor solie după solie, îndemnându-i să se 
pocăiască, pentru ca El să-i poată ierta... Prin manifestarea iubirii Sale, 
prin îndemnurile Duhului Său, El încearcă să-i întoarcă pe oameni la po-
căință, deoarece pocăința este darul lui Dumnezeu, iar pe acela pe care îl 
iartă, Dumnezeu îl face mai întâi să se pocăiască. Bucuria cea mai plăcu-
tă vine în inima omului prin pocăința lui sinceră pentru că a călcat Legea 
lui Dumnezeu și prin credința în Hristos ca Răscumpărător și Apărător 
al celor păcătoși. Domnul Hristos îi atrage pe oameni prin manifestarea 
dragostei Sale, pentru ca ei să poată înțelege bucuria iertării și pacea lui 
Dumnezeu. Dacă ei răspund atracției Sale, supunându-și inima față de 
harul Său, El îi va conduce pas cu pas la o cunoaștere deplină a Sa, iar 
aceasta este viața veșnică.” — Solii alese, vol. 1, p. 159.



Noiembrie

Înțelegând rolul încercărilor

„În experiența creștinului, Domnul îngăduie încercări de tot felul, cu sco-
pul de a chema pe oameni la un standard mai înalt de viață 

și pentru o slujire cât mai sfântă.”
— Lucrarea misionară medicală, p. 168.
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1 noiembrie
Scopul încercărilor
„Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe 
care nici tu n-o cunoșteai și nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe 
că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura 
Domnului trăiește omul.” (Deuteronom 8:3). 

„În experiența creștinului, Domnul îngăduie încercări de tot felul, cu 
scopul de a chema pe oameni la un standard mai înalt de viață și pentru 
o slujire cât mai sfântă. Fără aceste încercări, noi ne-am depărta tot mai 
mult de asemănarea cu Hristos, iar oamenii ar fi stăpâniți de un spirit 
științific, fantezist, ce ține de filozofia omenească, ceea ce i-ar conduce 
să se atașeze urmașilor lui Satan. În providența lui Dumnezeu, fiecare 
activitate bună și măreață ce se întreprinde este supusă unor încercări 
pentru a se pune la probă curăția și tăria principiilor ... pentru ca omul să 
fie modelat și transformat după caracterul lui Dumnezeu. Aceasta este 
cea mai înaltă educație.” — Lucrarea misionară medicală, p. 168.

De ce suferință?
„Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau 
părinţii lui, de s-a născut orb?” Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul 
acesta, nici părinţii lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui 
Dumnezeu.” (Ioan 9:2, 3). 

„Este adevărat că orice suferință este rezultatul călcării legii lui 
Dumnezeu, dar acest adevăr a fost pervertit. Satan, autorul păcatului și 
al rezultatelor lui, i-a condus pe oameni să privească boala și moartea ca 
venind de la Dumnezeu ca o pedeapsă arbitrară aplicată datorită păcatu-
lui. Prin urmare, cel peste care venea vreo suferință mare sau nenorocire 
mai avea în plus și povara de a fi privit ca un mare păcătos… . Dumnezeu 
a dat o lecție destinată să prevină acest lucru. Istoria lui Iov a arătat că 
suferința este produsă de Satan, însă controlată totuși de Dumnezeu 
datorită harului Lui.” — Lucrarea de binefacere, p. 21. 
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2 noiembrie
Încercarea - o binecuvântare

„Căci El nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros 
pe copiii oamenilor.” (Plângerile lui Ieremia 3:33). 

„Cuvintele Mântuitorului au o solie de mângâiere și pentru cei care 
trec prin necazuri și pierderi grele... Când îngăduie încercări și suferințe 

este „pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui.” Dacă este 
primită cu credință, încercarea care pare atât de amară și greu de pur-

tat se va dovedi o binecuvântare. Lovitura crudă ce nimicește bucuriile 
pământești va fi mijlocul prin care să ni se îndrepte ochii spre Cer. Cât de 

mulți sunt cei care nu L-ar fi cunoscut niciodată pe Isus dacă întristarea 
nu i-ar fi condus să caute mângâiere la El!” — Lucrarea de binefacere, p. 20. 

Pentru formarea caracterului
„Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi și lămuriţi; cei răi vor face răul și niciunul din cei 

răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.” (Daniel 12:10). 

„Încercările vieții sunt lucrătorii lui Dumnezeu angajați să îndepărteze 
impuritățile și asperitățile din caracterul nostru. Lucrarea lor de cioplire, de 
îndreptare, de cizelare, de polizare și lustruire este un proces dureros. Este 
greu să fii apăsat sub polizor. Dar piatra este astfel pregătită să-și ia locul 

în templul ceresc. Nu asupra unui material nefolositor depune Maestrul 
atâta lucru atent și meticulos. Numai pietrele Lui prețioase sunt șlefuite 

asemenea unui palat. Domnul va lucra în favoarea tuturor celor care-și vor 
pune încrederea în El. Cei credincioși vor câștiga biruințe prețioase, vor 

învăța lecții prețioase și vor realiza experiențe prețioase.” — Idem. 
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3 noiembrie
Un ajutor de nădejde
„Şi prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, 
poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.” (Evrei 2:18). 

„Nu Dumnezeu este Acela care provoacă suferința și durerea, ci omul 
a adus asupra lui însuși această situație, prin propria lui ignoranță și prin 
păcat. Neascultarea continuă a omului, de-a lungul a șase mii de ani de 
păcat, a adus boala, suferința și moartea și toate roadele acestora... 

Ce gând minunat este acela că Isus cunoaște toate durerile și sufe-
rințele noastre! El a suferit în toate lucrurile ca și noi. Unii dintre prietenii 
noștri nu știu nimic despre durerea și suferința umană. Ei nu sunt nicio-
dată bolnavi și prin urmare nu pot înțelege pe deplin simțămintele celor 
bolnavi. Dar Isus este sensibil față de simțămintele noastre de neputință.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, pp. 510., 512.

Încrezători chiar și în dureri
„De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este 
înconjurat cu îndurarea Lui.” (Psalmii 32:10).

„Din cauza durerilor pe care le suporți, mintea ta poate fi adesea 
străbătută de gânduri confuze. Prin urmare, nu încerca să gândești, ci 
odihnește-te și dovedește faptul că sufletul tău I-a fost consacrat lui 
Dumnezeu, ca unui Creator loial. Este privilegiul tău ca, atunci când treci 
prin slăbiciuni și suferințe, să nu arăți nicio umbră de neîncredere cu privi-
re la iubirea lui Dumnezeu față de tine și cu privire la credincioșia cu care 
El Își împlinește făgăduințele; și este privilegiul tău să dovedești că ți-ai 
încredințat sufletul și trupul în mâinile Lui, cu convingerea că El va păzi 
ceea ce I-a fost încredințat.” — Idem, p. 512.
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4 noiembrie
Meditează la bunătatea Sa

„Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul Tău.” 
(Psalmii 26:3). 

„Îngăduie ca mintea ta să mediteze îndelung la bunătatea lui Dum-
nezeu și la marea iubire pe care El a manifestat-o față de noi în lucrarea 
Sa răscumpărătoare. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi iubit și dacă nu ne-ar fi 

considerat prețioși, nu ar fi adus pentru noi marele sacrificiu de pe cruce. 
El este plin de bunătate și har în toate lucrările Sale. Îngăduie ca inima și 

mintea ta să se liniștească și odihnește-te asemenea unui copil în brațele 
mamei sale. Brațele Lui veșnice sunt întinse spre tine. Isus a suferit în 

toate lucrurile ca și noi....” — Idem, p. 513. 

Fiți milostivi!
„Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.”  

(Proverbe 12:10). 

„Oricât de grea ar fi, suferința nu este o scuză pentru acțiuni necreș-
tinești... De aceea, omul este cel căruia îi revine datoria de a căuta să 

ușureze, și nu să mărească povara suferinței pe care a adus-o prin păcat 
asupra creaturilor lui Dumnezeu... Plăcerea de a provoca dureri altora, 

indiferent dacă este vorba de oameni sau de animale, este satanică. 
Mulți cred că, deoarece sărmanele animale nu-și pot descrie suferin-

țele îndurate din partea lor, acestea nu vor fi niciodată dezvăluite. Dar 
dacă ochii lor s-ar deschide asemenea ochilor lui Balaam, ei ar vedea că 
îngerul lui Dumnezeu este prezent și va depune mărturie împotriva lor în 
curțile cerului. Raportul faptelor lor este trimis în cer și vine ziua în care 
se va pronunța o pedeapsă împotriva tuturor celor care se poartă brutal 

cu creaturile lui Dumnezeu.” — Idem, p. 513. 
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5 noiembrie
Dumnezeu ne poartă de grijă
„Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de 
pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.” (Ieremia 29:11).

„Iubirea lui Dumnezeu pentru biserica Sa este nemărginită. Purtarea 
Lui de grijă față de moștenirea Lui e neîncetată. El nu îngăduie să vină 
vreo suferință asupra bisericii, în afară de ceea ce este cu totul trebuin-
cios pentru curăția ei, pentru binele ei prezent și veșnic. El va curăți biseri-
ca Sa la fel cum a curățit templul la începutul și la sfârșitul lucrării Sale pe 
pământ. Tot ce aduce El asupra bisericii ca încercare și punere la probă 
vine pentru ca poporul Său să poată câștiga o mai profundă evlavie și 
mai multă tărie pentru a putea duce triumful crucii în toate părțile lumii. El 
are o lucrare de făcut pentru toți. Trebuie să aibă loc o continuă dezvolta-
re și un dăinuitor progres.” —  Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 228. 

Încercați, dar nu părăsiți
„Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi, așa înconjoară Domnul pe 
poporul Său, de acum și până în veac.” (Psalmii 125:2). 

„Dumnezeu îi conduce pe copiii Săi pe o cale pe care ei nu o cunosc, 
dar nu-i uită și nici nu-i leapădă pe aceia care își pun încrederea în El. El 
a îngăduit să vină suferința asupra lui Iov, dar nu l-a uitat. El a îngăduit ca 
Ioan cel iubit să fie exilat pe insula pustie Patmos, dar Fiul lui Dumnezeu l-a 
întâlnit acolo și viziunea Sa a fost plină de scene de o slavă nepieritoare. 
Dumnezeu îngăduie ca încercările să vină asupra poporului Său pentru 
ca, prin statornicia și ascultarea lor, ei să fie îmbogățiți spiritual, iar prin 
exemplul lor să fie o sursă de putere pentru alții. Chiar acele încercări, care 
pun cel mai sever la probă credința noastră și ne fac adesea să credem că 
Dumnezeu ne-a uitat, au menirea să ne apropie mai mult de Hristos, ca să 
lăsăm toate poverile noastre la picioarele Lui și să ajungem să avem parte 
de pacea pe care El ne-o dă în schimb.” —  Patriarhi și profeți, p. 129. 
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6 noiembrie
Încercați pentru curățire

„Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăţi 
cum se curăţește argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. 

Ei vor chema Numele Meu și îi voi asculta; Eu voi zice: ‘Acesta este poporul 
Meu!’ Şi ei vor zice: ‘Domnul este Dumnezeul meu!’” (Zaharia 13:9). 

„Dumnezeu încearcă totdeauna pe poporul Său în cuptorul suferinței. 
În dogoarea focului din cuptor se separă zgura de aurul adevărat al ca-

racterului creștin. Isus este Acela care supraveghează atent încercarea; 
El știe ce este necesar pentru curățirea metalului prețios pentru ca el să 
reflecte strălucirea iubirii Sale. ... Ei sunt educați, pregătiți și disciplinați, 

gata să aducă la îndeplinire marile rosturi pentru care le-au fost date 
puteri îndestulătoare.” —  Patriarhi și profeți, p. 129. 

Tot ce este atins devine mai bun
„Ca unii care știţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” 

(Iacov 1:3). 

„Voi știți ce înseamnă a trece prin încercări. Acestea v-au dat ocazia 
de a vă încrede în Dumnezeu, de a-L căuta în rugăciune stăruitoare, a 

crede în El și a vă baza pe El printr-o credință simplă. Tocmai prin sufe-
rință, virtuțile noastre și credința noastră sunt puse la încercare. În ziua 

necazului, vom simți cât de prețios este Isus. Vi se va da ocazia de a 
spune: „Chiar dacă mă va ucide, totuși mă voi încrede în El” (Iov 13:15, 
BTF). O, este un lucru atât de prețios să știm că ni se acordă ocazii de 

a ne mărturisi credința în fața pericolului și în întristare, boală, durere și 
moarte. Totul depinde de felul în care acceptăm condițiile Domnului... 

Cu mare atenție, noi trebuie să punem în practică fiecare lecție pe care 
Domnul Hristos a dat-o de-a lungul vieții Sale. El nu nimicește, ci face să 

fie mai bun tot ce atinge. — Solii alese, vol. 1, p. 55. 
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7 noiembrie
Îndrăzniți, împreună cu Isus!
„Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși 
viaţa, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului.” (Psalmii 71:20). 

„Nu este voia lui Dumnezeu ca poporul Său să fie doborât de grijile 
vieții. Dar Domnul nu ne amăgește. El nu ne spune: „Nu vă temeți, căci pe 
calea vieții voastre nu sunt primejdii”. El știe că sunt încercări și primejdii 
și Se poartă cu noi sincer și deschis. El nu plănuiește să scoată acum pe 
copiii Săi din lumea de păcat și răutate, ci îi îndreaptă spre un loc sigur 
de scăpare. Rugăciunea Sa pentru ucenicii Săi era: „Nu Te rog să-i iei din 
lume ci să-i păzești de cel rău”. „În lume” spunea Mântuitorul, „veți avea 
necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” — Calea către Hristos, p. 122. 

Părtași sfințeniei Lui
„Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit 
încrederea nezguduită de la început.” (Evrei 3:14). 

„Trebuie să ne așteptăm la necazuri; dar trebuie să încredințăm totul, 
mare sau mic, mult sau puțin, lui Dumnezeu. El nu Se va încurca din cau-
za multelor noastre necazuri și nici nu va fi copleșit de greutatea poverilor 
noastre. Grija Lui veghetoare se extinde asupra fiecărei case și cuprinde 
pe fiecare în mod individual; este ocupat de toate problemele, de toate 
lucrările și necazurile noastre. El reține fiecare lacrimă; El este mișcat de 
simțământul neputinței noastre. Toate suferințele și încercările care vin 
asupra noastră aici sunt îngăduite, pentru a aduce la îndeplinire planurile 
iubirii Sale față de noi, „ca să ne facă părtași sfințeniei Lui” și să devenim 
astfel părtași ai acelei bucurii depline care se găsește în prezența Lui.”  
—Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 742.
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8 noiembrie
Putem avea nădejde

„Ci, în toate privinţele, arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumne-
zeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări.” (2 Corinteni 6:4). 

„Isus nu te-a lăsat să fii surprins de încercările și greutățile pe care le 
întâmpini. El ți-a spus totul cu privire la ele și ți-a mai spus să nu te lași 
înfrânt și apăsat când vin încercările. Privește la Isus, Răscumpărătorul 

tău, fii vesel și bucură-te. Necazurile cele mai greu de suportat sunt ace-
lea care vin de la frații noștri de credință și de la prietenii noștri cei mai 
intimi; dar chiar și aceste necazuri pot fi suportate cu răbdare. Isus nu 

zace în mormântul cel nou al lui Iosif. El a înviat și S-a înălțat la cer pentru 
a mijloci în favoarea noastră. Avem un Mântuitor care ne-a iubit atât de 
mult, încât a murit pentru noi, pentru ca prin El să putem avea nădejde, 

putere, curaj și un loc cu El pe tronul Lui. El poate și vrea să te ajute ori de 
câte ori Îl rogi.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 128.

Nădăjduiește în harul Lui!
„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci 

să și pătimiţi pentru El și să și duceţi, cum și faceţi, aceeași luptă pe care aţi 
văzut-o la mine și pe care auziţi că o duc și acum.” (Filipeni 1:29, 30). 

„Dacă încerci să-ți porți singur poverile, vei fi zdrobit sub ele. Ai răs-
punderi grele. Isus le cunoaște și nu te va părăsi, dacă tu nu-L părăsești. 
El este onorat când Îi încredințezi Lui paza sufletului tău, ca unui Creator 
credincios. El te îndeamnă să nădăjduiești în harul Lui, crezând că El nu 

dorește să porți aceste grele răspunderi în propria ta putere. Crede numai 
și vei vedea mântuirea lui Dumnezeu.” — Idem. 
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9 noiembrie
Supuși procesului de perfecționare
„Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care 
este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar, dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, 
de care toţi au parte, sunteţi niște feciori din curvie, iar nu fii.” (Evrei 12:7, 8). 

„Faptul că suntem chemați să răbdăm încercări arată că Domnul Isus 
vede în noi ceva prețios, pe care dorește să-l dezvolte. Dacă nu ar vedea 
în noi nimic prin care să-și poată slăvi Numele, nu și-ar pierde timpul cu 
perfecționarea noastră. Nu aruncă în cuptorul Său pietre lipsite de valoa-
re. El nu rafinează decât minereul valoros. Fierarul pune și fierul, și oțelul 
în foc ca să poată ști ce fel de metale sunt. Domnul îngăduie ca aleșii Săi 
să fie trecuți prin cuptorul suferinței pentru a arăta ce firi au și dacă pot fi 
prelucrați pentru lucrarea Sa.” — Divina vindecare, p. 471.

Modelați după voia Sa
„Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel?”, zice Domnul. 
„Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteţi voi în mâna Mea, casă a 
lui Israel!” (Ieremia 18:6).

 
„Lăsați pe Domnul să pună stăpânire pe minte, și să o modeleze așa 

cum lutul e modelat în mâinile olarului ...  Priviți la Isus, fraților; copiați 
manierele și spiritul Lui, și nu veți avea greutăți în a ajunge la diferite 
categorii sociale. Noi nu avem de urmat șase modele sau cinci; noi avem 
numai unul și acela este Hristos Isus. Dacă frații italieni, frații francezi și 
frații germani se străduiesc să fie asemenea Lui, ei își vor așeza picioa-
rele pe aceeași temelie a adevărului; același spirit care locuiește în unul 
va locui și în celălalt — Hristos în ei, nădejdea slavei.” —  Mărturii pentru 
comunitate, vol. 9, p. 181. 
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10 noiembrie
Dovezi ale iubirii Sale

„Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?” – 
„Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni care sunt 

mai presus de mine și pe care nu le pricep.” (Iov 42:3)
 

„Planurile noastre nu sunt întotdeauna și planurile lui Dumnezeu. El 
poate vedea că este cel mai bine pentru noi și pentru cauza Sa să refuze 

chiar și cele mai bune intenții ale noastre, așa cum a făcut în cazul lui 
David. Dar putem fi siguri de un lucru: că îi va binecuvânta și îi va folosi 

pentru înaintarea cauzei Sale pe aceia care se consacră pe ei înșiși și tot 
ceea ce au spre slava Sa. Dacă El consideră că este cel mai bine să nu 

le satisfacă dorințele, va compensa refuzul, dăruindu-le dovezi ale iubirii 
Sale și încredințându-le o altă lucrare.” — Divina vindecare, p. 473.

Spre binele nostru
„Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine: 

nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbi-
ţez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc.” (Psalmii 40:5). 

„Nu suntem niciodată chemați să facem cu adevărat un sacrificiu 
pentru Dumnezeu. El ne cere să-I cedăm multe lucruri, dar, dacă facem 

așa, nu renunțăm decât la ceea ce ne stânjenește în calea noastră către 
cer. Chiar și când ni se cere să renunțăm la acele lucruri care în sine sunt 

bune, putem fi siguri că Dumnezeu ne pregătește un bine și mai mare. 
În viața viitoare, tainele care aici ne-au necăjit și dezamăgit ni se vor 

desluși. Vom vedea că rugăciunile noastre aparent neascultate și aștep-
tările noastre zadarnice s-au numărat printre binecuvântările 

cele mai mari.” — Idem, p. 474.
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Speranță pentru descurajare
„Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: 
seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia....” (Psalmii 30:5). 

„Unora, mărturiile le-au fost repetate, dar ei nu le-au acordat suficientă 
importanță și nu le-au ascultat cu atenție, ci le-au tratat ca pe niște simple 
povești. Dacă ar fi respectat lumina primită, ar fi reușit să evite eșecurile și 
încercările, pe care acum le consideră grele și aspre. Ei și-au luat singuri un 
jug, despre care au constatat că este foarte greu de purtat. Acesta nu este 
jugul pe care li l-a pus Hristos. Dumnezeu Și-a manifestat iubirea și grija 
față de ei, dar sufletul lor egoist, rău și neîncrezător nu a putut să înțeleagă 
bunătatea și îndurarea Lui. Ei s-au grăbit să acționeze după propria înțe-
lepciune, până când, doborâți de încercări, încurcați de dificultăți, au fost 
înșelați de Satan. Dacă veți aduna razele de lumină pe care vi le-a dăruit 
Dumnezeu în trecut, El vă va oferi o lumină mai mare”. - Schițe din viața mea, 
p. 200.

Părtași îndurării Sale
„Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate 
aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit 
El.” (Deuteronom 6:25). 

„[Creștinul] are încercări aspre, așa cum a avut și Învățătorul său; 
însă el nu îngăduie ca amărăciunea să-i asprească firea sau să-i distrugă 
pacea minții. El știe că încercarea, dacă este suportată cu bine, îl va spăla 
și îl va curăți, aducându-l într-o mai strânsă comuniune cu Hristos. Cei 
care sunt părtași suferințelor lui Hristos vor fi părtași ai mângâierii Sale 
și, în final, se vor împărtăși de slava Lui.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 261. 



331

12 noiembrie
Încercări îngăduite cu un scop

„Adu-ţi aminte de marile încercări pe care ţi le-au văzut ochii, de minunile și 
semnele, de mâna tare și de braţul întins cu care te-a scos 

Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronom 7:19 p. p.). 

„Dumnezeu trimite încercări pentru a se dovedi cine va rezista cu credin-
cioșie ispitei. El îi aduce pe toți în situații grele, pentru a vedea dacă se vor 

încrede într-o putere din afară și mai presus de ei. Fiecare are trăsături de ca-
racter nedescoperite care trebuie să iasă la lumină prin încercare. Dumnezeu 

îngăduie ca aceia care sunt încrezuți să fie greu ispitiți, ca să poată înțelege 
neajutorarea lor. Când vin asupra noastră încercări, când înaintea noastră nu 
putem vedea o mai mare prosperitate, ci o strâmtorare care necesită sacrificiu 

din partea tuturor, cum vom primi șoptirile lui Satan, că urmează să avem 
timpuri foarte grele? Dacă ascultăm sugestiile lui, va izbucni necredința în 

Dumnezeu. În asemenea împrejurări, trebuie să ne reamintim că Dumnezeu a 
purtat totdeauna de grijă.”   — Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 211. 

Încercați, dar sprijiniți
„Vai! căci ziua aceea este mare! Niciuna n-a fost ca ea! Este o vreme de 

necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea.” (Ieremia 30:7).

„Chiar și după ce sfinții vor fi sigilați cu sigiliul viului Dumnezeu, aleșii 
Săi vor avea de trecut prin încercări personale. Peste fiecare vor veni sufe-

rințe, dar cuptorul este vegheat cu atenție de un ochi care nu îngăduie să 
fie nimicit aurul curat. Pe fruntea credincioșilor se va afla semnul distinct și 
imposibil de șters al lui Dumnezeu. Dumnezeu va putea să spună că însuși 
Numele Său este scris acolo. Domnul i-a pus deoparte. Destinația lor este 

deja stabilită — „Dumnezeu, NOUL IERUSALIM”. Ei sunt proprietatea lui 
Dumnezeu.” — Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 446. 
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Atenți la nevoile altora
„Omul ... care dă din pâinea lui celui flămând și învelește cu o haină pe cel 
gol... omul acela este drept și va trăi negreșit...” (Ezechiel 18:5, 7, 9). 

„Dumnezeu v-a pus într-o lume a suferinței pentru a vă testa, ca să 
se vadă dacă veți fi găsiți vrednici de darul vieții veșnice. Pretutindeni în 
jurul vostru se află din cei ce au nenorociri, care au nevoie de cuvinte de 
compasiune, de iubire, de tandrețe și de rugăciunile noastre umile și pline 
de milă. Unii suferă sub mâna de fier a sărăciei, alții de boală și alții de 
întristări sfâșietoare, de disperare și mâhnire adâncă. Asemenea lui Iov, 
ar trebui să fiți ochi pentru cei orbi și picioare pentru cei ologi, să cerce-
tați cauza celui necunoscut și să faceți aceasta cu sârguință, având în 
vedere scopul de a le ușura nevoile și de a-i ajuta acolo unde au cel mai 
mult nevoie.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 530.

O asigurare prețioasă
„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra!.” 
(Psalmii 37:5).

„Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile tale, bucuriile, necazurile, grijile 
și temerile tale. Poverile tale nu-L vor împovăra și nici nu-L vor obosi. El, 
care ține socoteala până și de perii capului tău, nu rămâne indiferent față 
de nevoile copiilor Săi. Inima Sa iubitoare este mișcată de necazurile 
noastre și chiar de strigătul nostru de durere. Să aducem înaintea Lui tot 
ceea ce ne apasă. Nimic nu este prea greu pentru El, pentru că este Cel 
care ține lumile și guvernează întregul Univers. Nimic din ceea ce, într-un 
fel oarecare, are legătură cu pacea noastră nu este prea neînsemnat 
pentru ca El să nu-l ia în seamă. În experiența noastră nu există un capitol 
prea întunecat pentru ca El să nu-l poată citi și nici încurcături așa de 
dificile pe care El să nu le poată rezolva.” — Calea către Hristos, p. 99.  
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14 noiembrie
Suntem unici în ochii lui Dumnezeu

„Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veșnică, 
de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3). 

„Nicio nenorocire nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat din-
tre copiii Săi, nicio îngrijorare nu-i poate chinui sufletul, nicio bucurie nu-l 

poate încânta și nicio rugăciune sinceră nu-i iese de pe buze fără ca Tatăl 
nostru ceresc să nu observe, fără ca El să nu manifeste un interes viu 

pentru toate acestea. Căci El „tămăduiește pe cei cu inima zdrobită, și le 
leagă rănile”. (Psalmii 147:3). Legăturile dintre Dumnezeu și fiecare ființă 
sunt așa de intime și profunde ca și când n-ar mai fi alt om pe pământ de 
care El să Se îngrijească și pentru care El să fi dat pe Fiul Său mult iubit.” 

— Calea către Hristos, p. 100.

Neclintiți de partea adevărului
„Cu curăţie de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat.” 

(Iov 33:3). 

„Când mânia lui Dumnezeu este revărsată asupra pământului, cine 
va putea să stea atunci? Acum este timpul pentru poporul lui Dumne-

zeu să se arate sinceri și credincioși principiilor. Când religia Domnului 
Hristos este cel mai mult disprețuită, când Legea Sa este cel mai mult 

desconsiderată, atunci ar trebui ca zelul nostru să fie fierbinte și curajul 
și statornicia noastră să fie de neclintit. Să stai în apărarea adevărului și 
a neprihănirii când majoritatea ne uită, să porți bătăliile Domnului atunci 

când luptătorii sunt puțini — aceasta va fi proba, încercarea noastră. În 
acest timp, noi trebuie să strângem căldură din răceala altora, curaj din la-

șitatea lor, credincioșie din trădarea lor. Națiunile vor fi de partea marelui 
conducător rebel.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 136.
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Fii tare, chiar și în persecuție!
„Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul 
aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi, chiar de nu ne va scoate, 
să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina 
chipului de aur pe care l-ai înălţat!” (Daniel 3:17, 18). 

„De fiecare dată când are loc o persecuție, cei care sunt martori la ea 
se hotărăsc fie pentru Hristos, fie împotriva Lui. Aceia care își arată sim-
patia pentru cei condamnați pe nedrept dovedesc legătura lor cu Hristos. 
Alții nu se simt bine, pentru că principiile adevărului constituie o piedică 
în calea lor. Mulți se poticnesc și cad, depărtându-se de credința pe care 
odată au apărat-o. Aceia care cad de la credință în vremuri de încercare, 
pentru a fi ei în siguranță, vor aduce mărturie mincinoasă și vor trăda pe 
frații lor. Hristos ne-a avertizat cu privire la aceasta, ca să nu fim surprinși 
de puterea nefirească și crudă a celor care resping lumina.” — Hristos, 
lumina lumii, p. 630. 

Lumea urăște pe cei ce trăiesc în lumină
„Dacă vă urăște lumea, știţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră.” 
(Ioan 15:18). 

„Cain l-a urât și l-a ucis pe fratele său nu pentru că Abel săvârșise 
vreo faptă rea... La fel, în toate veacurile, cei răi i-au urât pe cei care erau 
mai buni ca ei. Viața de ascultare și de credință neșovăielnică a lui Abel 
era o continuă mustrare pentru Cain... Cu cât este mai strălucitoare lumi-
na cerească, reflectată de caracterul servilor credincioși ai lui Dumnezeu, 
cu atât mai clar se văd păcatele celor netemători de Dumnezeu și cu atât 
mai hotărâte vor fi străduințele lor de a-i nimici pe aceia care le tulbură 
pacea.” — Patriarhi și profeți, p. 74.
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16 noiembrie
Curăția poate atrage persecuție

„Să ne iubim unii pe alţii; nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis 
pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale 

fratelui său erau neprihănite.” (1 Ioan 3:11 u.p., 12). 

„Caracterul nepătat al lui David stârnea furia regelui Saul; chiar viața 
și prezența lui însemnau pentru el o mustrare directă, deoarece, prin con-
trast, propriul lui caracter era așezat într-o lumină nefastă. Ceea ce făcea 
ca viața lui Saul să fie foarte nefericită și punea în pericol cauza tronului 
său nu era altceva decât propria lui invidie. Cât de nespus de mari sunt 

dezastrele pe care le-a produs această trăsătură rea de caracter în lumea 
noastră! Vrăjmășia care a existat în inima lui Saul este aceeași vrăjmășie 

care a stârnit inima lui Cain împotriva fratelui lui Abel, pentru că faptele 
lui Abel fuseseră neprihănite și pentru că Dumnezeu l-a onorat pe Abel... 

Invidia este rodul mândriei, iar dacă este nutrită în inimă, aceasta va con-
duce la ură și chiar la răzbunare și crimă.” — Patriarhi și profeți, p. 651.

Adesea confruntările sunt benefice
„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări...” 

(Iacov 1:2). 

„Prin luptă, viața spirituală se întărește. Încercările suportate cu bine 
vor dezvolta trăinicia caracterului și prețioase calități spirituale. Rodul 

desăvârșit al credinței, blândețea și iubirea, se maturizează adesea cel mai 
bine în mijlocul norilor de furtună și întuneric. „Iată că plugarul așteaptă 

roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare...” Tot astfel și creș-
tinul trebuie să aștepte cu răbdare, ca în viața sa Cuvântul lui Dumnezeu 

să aducă roadă. Adesea, când ne rugăm pentru darurile Duhului Sfânt, 
Dumnezeu răspunde în împrejurări care dezvoltă aceste roade, uneori însă 
neînțelegându-I planul, suntem surprinși și descurajați. Și cu toate acestea, 
nimeni nu poate să dezvolte aceste daruri decât numai printr-un proces de 

creștere și de aducere de roade.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 61.
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17 noiembrie

Când vine încercarea
„În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi 
pentru puţină vreme prin felurite încercări.” (1 Petru 1:6). 

„Dar când vine asupra noastră strâmtoarea, câți dintre noi nu facem 
ca Iacov! Noi credem că este mâna unui vrăjmaș și ne luptăm orbește 
în întuneric, până ce puterile ne părăsesc și nu găsim nici o mângâiere 
sau liberare. Atingerea divină de la revărsatul zorilor i L-a descoperit lui 
Iacov pe Acela cu care se luptase, Îngerul legământului; plângând și fiind 
neputincios, el a căzut pe pieptul Iubirii infinite, ca să primească bine-
cuvântarea după care dorea atât de mult sufletul său. Și noi, la rândul 
nostru, trebuie să învățăm că încercările sunt spre bine, să învățăm să nu 
disprețuim pedeapsa Domnului și nici să nu slăbim când suntem mus-
trați de El.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 11. 

Doar ce este îngăduit
„De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor 
ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemaţi după 
planul Său.” (Romani 8:28).

„Prezența Tatălui L-a înconjurat pe Hristos și nimic nu L-a lovit în 
afară de ceea ce a îngăduit iubirea infinită, pentru binecuvântarea lumii. 
Acesta era izvorul mângâierii Sale, acesta este și al nostru. Cel care este 
umplut cu Duhul lui Hristos rămâne în Hristos. Orice ar veni asupra lui, 
vine de la Mântuitorul, care îl înconjoară cu prezența Sa. Nimic nu îl poate 
atinge dacă Domnul nu aprobă. Toate suferințele și necazurile noastre, 
toate ispitele și încercările, toate întristările și durerile, toate persecuțiile 
și privațiunile, pe scurt, toate lucrează împreună pentru binele nostru. 
Toate experiențele și împrejurările sunt lucrătorii lui Dumnezeu prin care 
binele ajunge la noi.” — Divina vindecare, p. 488.
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18 noiembrie
Ca să fii un vas ales!

„Scoate zgura din argint și argintarul va face din el un vas ales!”  
(Proverbe 25:4). 

„În lume veți avea necazuri”, spune Hristos; în Mine însă veți avea 
pace. Încercările la care sunt supuși creștinii, când trec prin întristări, 

nenorociri și batjocuri, sunt mijloacele hotărâte de Dumnezeu pentru a 
despărți pleava de grâu. Mândria noastră, egoismul, pasiunile rele și iubi-

rea de plăceri lumești, toate trebuie biruite; de aceea Dumnezeu ne trimite 
strâmtorări, pentru a ne testa și dovedi și a ne arăta că aceste rele există 
în caracterele noastre. Trebuie să biruim prin tăria și harul Său pentru a fi 
părtași la natura divină, scăpând de stricăciunea care există în lume prin 

poftă.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 115.

Alege dreptatea cu orice preț!
„Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să trăiești și să stăpânești ţara pe 

care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronom 16:20). 

„Piedica cea mare în primirea și vestirea adevărului este faptul că 
aceasta implică neplăceri și batjocură. Acesta este singurul argument 

împotriva adevărului, pe care apărătorii lui nu l-au putut contrazice. Dar 
lucrul acesta nu i-a făcut pe adevărații urmași ai lui Hristos să se clatine. 

Ei nu așteaptă ca adevărul să devină popular. Fiind convinși de datoria lor, 
ei primesc de bunăvoie crucea ... 

Trebuie să alegem dreptatea, pentru că este drept, și să lăsăm 
urmările pe seama lui Dumnezeu. Bărbaților de principiu, de credință și 

de curaj, lumea le este în mare măsură îndatorată pentru reformele ei 
mari. Prin astfel de oameni trebuie dusă mai departe lucrarea de reformă 

pentru timpul acesta.” — Tragedia veacurilor, p. 460.
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Privește mai sus!
„Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Privește vârful stelelor. Ce înalt este!” 
(Iov 22:12). 

„Eu am fost disciplinată prin suferința care a avut o influență sensi-
bilizatoare asupra mea, supunând, îndepărtând vrăjmășia din inima mea 
și umplând-o cu simpatie și dragoste. Viața mea de doliu, de durere și de 
suferință nu a fost lipsită de descoperirile prețioase ale prezenței Mân-
tuitorului meu. Privirile mele au fost atrase spre cerul care strălucește 
plin de frumusețe deasupra noastră. Mi-a fost îngăduit să arunc o privire 
asupra lumii celei veșnice și a răsplătirii celei nespus de mari. Când totul 
părea întunecat, în nori s-a făcut o deschizătură, iar razele de soare de la 
tronul lui Dumnezeu au risipit ceața. Dumnezeu dorește ca niciunul dintre 
noi să nu rămână doborât de întristare mută, de durere și de frângerea 
inimii. El dorește să privim în sus pentru a vedea curcubeul făgăduinței și 
pentru a reflecta lumina asupra altora.” — Solii alese, vol. 2, p. 145. 

Nu vă descurajați!
„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu și aveţi credinţă în 
Mine.” (Ioan 14:1). 

„Hristos n-a fost nici înfrânt și nici nu S-a descurajat și urmașii Lui tre-
buie să dea pe față o credință tot atât de dăinuitoare ca a Lui. Ei trebuie 
să trăiască așa cum a trăit El și să lucreze așa cum a lucrat El, pentru că 
depind de Marele lor Maestru. Ei trebuie să aibă curaj, energie și stăru-
ință. Cu toate că drumul lor este barat de aparente imposibilități, trebuie 
să meargă înainte, prin harul Lui. În loc să se plângă de greutăți, ei sunt 
chemați să le depășească. Nu trebuie să se descurajeze de nimic, ci să 
nădăjduiască. Hristos i-a legat de tronul lui Dumnezeu prin lanțul de aur 
al neîntrecutei Sale iubiri și îi va face în stare să biruie așa cum a biruit 
Hristos.” — Hristos, lumina lumii, p. 679.
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Cu ochii ațintiți spre răsplătire

„Acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul 
norilor, dar va trece un vânt și-l va curăţi.” (Iov 37:21). 

„Și, cu toate că mare parte din roadele ostenelilor lor nu apar în viața 
aceasta, lucrătorii lui Dumnezeu au făgăduința Lui că, în final, succesul 

este sigur. Ca Răscumpărător al lumii, Hristos a fost totdeauna confrun-
tat cu o aparentă înfrângere. Părea că realizează puțin din lucrarea pe 
care El dorea să o facă spre a înălța și mântui. Unelte satanice lucrau 

fără încetare la blocarea drumului Său. Dar El nu S-a descurajat. El vedea 
totdeauna înaintea Sa rezultatul misiunii Sale. El știa că, în cele din urmă, 

adevărul va triumfa în luptă cu cel rău... Viața ucenicilor lui Hristos trebuie 
să fie la fel cu a Lui, o serie de neîntrerupte victorii, nu văzute ca atare aici, 
ci recunoscute în glorioasa viață veșnică.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 

6, p. 307. 

Avem un Mântuitor viu
„Eu, Eu sunt Domnul, și afară de Mine nu este niciun Mântuitor!” (Isaia 43:11). 

„Cuvintele lui Hristos sunt duh și viață. Prin urmare, noi nu ne putem 
centra gândurile asupra propriului eu, nu mai trăim noi, ci Hristos, Nădej-

dea slavei, este Cel ce trăiește în noi. Eul este mort, dar Hristos este un 
Mântuitor viu. Când continuăm să privim la Isus, noi reflectăm chipul Său 
pentru toți cei ce se află în jurul nostru. Nu mai putem să ne oprim pentru 
a ne gândi la dezamăgirile noastre și nici măcar nu mai putem să vorbim 

despre ele, deoarece privirile noastre sunt atrase spre un tablou mult 
mai plăcut — iubirea prețioasă a lui Isus. El locuiește în noi prin Cuvântul 

adevărului.” — Mărturii pentru predicatori, p. 389. 
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Ești prețuit!
„De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că ești preţuit și te iubesc, 
dau oameni pentru tine și popoare pentru viaţa ta.” (Isaia 43:4). 

„Domnul Hristos nu a dat greș, nici nu S-a descurajat, iar urmașii Săi 
trebuie să manifeste o credință la fel de temeinică și neschimbătoare... Ei 
trebuie să aibă curaj, energie și perseverență. Deși în calea lor pot apărea 
obstacole aparent imposibil de trecut, ei trebuie să meargă înainte prin ha-
rul Său. În loc de a deplânge dificultățile, ei sunt chemați să le depășească. 
Ei nu trebuie să dispere pentru nimic, ci să spere totul în toate. Domnul i-a 
legat de tronul lui Dumnezeu cu lanțul de aur al iubirii Sale fără egal... Ei tre-
buie să aibă puterea de a se împotrivi răului, o putere pe care nici pământul, 
nici moartea, nici iadul nu o pot învinge, o putere care îi va face în stare să 
biruie așa cum a biruit Hristos.” — Slujitorii Evangheliei, p.  39.

Nu lupta singur!
„Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mân-
tuirea noastră!” (Psalmii 68:19). 

„Dacă încerci să-ți porți singur poverile, vei fi zdrobit sub ele. Ai răs-
punderi grele. Isus le cunoaște și nu te va părăsi, dacă tu nu-L părăsești. 
El este onorat când Îi încredințezi Lui paza sufletului tău, ca unui Creator 
credincios. El te îndeamnă să nădăjduiești în harul Lui, crezând că El nu 
dorește să porți aceste grele răspunderi în propria ta putere. Crede numai 
și vei vedea mântuirea lui Dumnezeu.”— Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 
128. 
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Învățând lecții prețioase

„Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare, 
și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei 

roada dătătoare de pace a neprihănirii.” (Evrei 12:11). 

„În plina lumină a zilei și înconjurată de muzica altor voci, pasărea 
din colivie nu va cânta melodia pe care stăpânul dorește ca ea s-o învețe. 
Prinde un sunet acum, un tril altă dată, dar niciodată o melodie întreagă și 

distinctă. Însă stăpânul acoperă colivia și o pune acolo unde pasărea va 
auzi doar melodia pe care trebuie s-o cânte. În întuneric, ea încearcă să 

cânte acea melodie din nou și din nou, până când o știe și izbucnește în-
tr-un cânt desăvârșit. Apoi pasărea este readusă la locul ei, unde va putea 

cânta mereu acea melodie, la lumină. Tot așa procedează Dumnezeu cu 
copiii Săi. El are să ne învețe un cântec și, după ce-l vom fi învățat printre 

umbrele suferințelor, îl vom putea cânta mereu după aceea.” 
— Divina vindecare, p. 472. 

În mâna olarului
„Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca, din aceeași frământătură de lut, să 

facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste și un alt vas pentru o întrebuin-
ţare de ocară?” (Romani 9:21). 

„Olarul ia lutul și îl modelează după cum dorește. Îl frământă și iar 
îl frământă. Îl rupe în bucăți și pune iarăși totul împreună. Îl udă și apoi 
îl usucă. Îl lasă să stea o vreme fără să-l atingă. Când a devenit perfect 

maleabil, își continuă lucrarea și face din el un vas. Îi dă o formă și, tot pe 
roată, îl ajustează și îl lustruiește. Îl usucă la soare și îl coace în cuptor. 
Astfel devine un vas bun de folosit. Tot așa dorește să ne modeleze și 

să ne cizeleze și marele Maestru lucrător. Noi nu trebuie să încercăm să 
facem lucrarea olarului. Partea noastră este aceea de a ne lăsa noi înșine 

modelați de Maestrul lucrător.” — Divina vindecare, p. 471. 
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Răni necesare
„Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va 
vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.” (Osea 6:1). 

„Am văzut că Domnul pune la încercare și verifică materialul ce ur-
mează a fi folosit. Unii nu vor trece testul lui Dumnezeu. Ei nu au dorit să 
fie modelați și șlefuiți. Fiecare lovitură a dălții, fiecare izbitură a ciocanului 
au stârnit în ei mânie și opoziție. Ei au fost lăsați la o parte, și, în locul lor, 
a fost adus un alt material care urmează a fi verificat în același fel. Toate 
aceste lucruri au provocat întârzieri. Fiecare piesă sfărâmată și înlăturată 
a fost regretată și deplânsă. Unii au crezut că aceste pierderi vor duce la 
prăbușirea zidirii, dar, dimpotrivă, după îndepărtarea acelor elemente ale 
slăbiciunii, ea a devenit mai puternică și mai rezistentă.”  
— Schițe din viața mea, p. 306. 

Mustrarea este benefică
„Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui 
Atotputernic.” (Iov 5:17). 

„Aceia care au defecte în caracter, în comportament, în obiceiuri și 
în practică trebuie să ia aminte la sfaturi și la mustrări. Lumea aceasta 
este atelierul lui Dumnezeu și fiecare piatră care poate să fie folosită în 
templul ceresc trebuie să fie modelată și șlefuită, până când ajunge o 
piatră prețioasă și verificată, pe deplin potrivită pentru locul ei în zidirea 
Domnului. Totuși, dacă refuzăm să fim educați și disciplinați, vom fi ca 
niște pietre care nu sunt nici modelate, nici șlefuite și care, la sfârșit, vor fi 
aruncate, pentru că sunt nefolositoare. ”— Evanghelizare, p. 635.
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O, ce Dumnezeu avem!

„El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind 
morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost 

vindecaţi.” (1 Petru 2:24). 

„O, cât de plăcută este blânda mângâiere a Duhului lui Dumnezeu, 
când vine la cei apăsați și deznădăjduiți, când îl încurajează pe cel cu 

inima zdrobită, îl întărește pe cel slab și dă curaj și sprijin servilor lui Dum-
nezeu puși la încercare! O, ce Dumnezeu avem noi, care se poartă iubitor 
cu cei căzuți în greșeală, iar în vremuri potrivnice, când suntem copleșiți 

de multe și grele necazuri, El Își arată răbdarea și bunătatea! Când umbre 
înconjoară sufletul, când avem nevoie de lumină și călăuzire divină, trebu-

ie să privim în sus; acolo e lumină, dincolo de întuneric.” 
— Patriarhi și profeți p. 657.  

Curățiți prin cernere
„Căci, iată, voi porunci și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, 

cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ!”  
(Amos 9:9). 

„Dumnezeu conduce un popor care este deosebit, pe care îl va curăți 
pentru a corespunde în vederea mutării în Împărăția Sa. Orice lucru firesc 

trebuie despărțit de comorile deosebite ale lui Dumnezeu, până când 
acest popor va fi de șapte ori curățit ca și aurul... . Poporul lui Dumnezeu 

va fi cernut, așa cum se cerne grâul în sită, până ce toată pleava este 
separată de boabele curate de grâu... Propriile interese trebuie lăsate 

deoparte; dorințele egoiste și propriul confort nu trebuie să stea acum în 
calea lucrării lui Dumnezeu de salvare a sufletelor.” — Idem. 
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Încercați pentru puțină vreme
„Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care 
a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi, 
dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă 
bucuraţi și să vă veseliţi și la arătarea slavei Lui.” (1 Petru 4:12, 13).

„Mi-a fost arătată răsplata sfinților, moștenirea nemuririi. Apoi am vă-
zut cât de mult a suferit poporul lui Dumnezeu pentru adevăr și faptul că 
ei socotesc cerul, chiar în aceste condiții, suficient de ieftin. Ei socotesc 
că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie comparate cu slava care 
trebuie să fie descoperită în ei. Poporul lui Dumnezeu din timpul din urmă 
va fi încercat. Însă, în curând, va veni ultima lor încercare și apoi vor primi 
darul vieții veșnice.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 432.

Părtași la suferințe - părtași la slavă
„Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghe-
list și împlinește-ţi bine slujba.” (2 Timotei 4:5). 

„Prin încercări și persecuție, slava — caracterul — lui Dumnezeu este 
descoperită în cei aleși ai Săi. Biserica lui Dumnezeu, urâtă și persecutată 
de lume, este educată și disciplinată în școala lui Hristos. Pe pământ, 
ei umblă pe calea cea strâmtă și sunt curățiți în cuptorul suferinței. Ei Îl 
urmează pe Hristos prin lupte dârze, dau dovadă de tăgăduire de sine și 
suferă amarnice dezamăgiri, dar experiența lor chinuitoare îi învață că 
vina și nenorocirile sunt aduse de păcat și privesc la el cu groază. Fiind 
părtași la suferințele lui Hristos, ei sunt sortiți să fie și părtași ai slavei 
Sale.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 31. 
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Batjocurile nu afectează caracterul

„Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură 
decât de cuvintele Tale.” (Psalmii 119:161). 

„Chiar dacă batjocura ar putea ponegri bunul nume, ea nu poate să 
păteze caracterul. Acesta este în mâna lui Dumnezeu. Atâta timp cât nu 

consimțim să păcătuim, nicio putere — nici omenească, nici diavolească 
— nu este în stare să aducă o pată asupra sufletului. Un om a cărui inimă 

își pune încrederea în Dumnezeu rămâne același în ceasul celor mai 
dureroase încercări și celor mai descurajatoare împrejurări, ca și atunci 

când toate îi merg bine, când lumina și bunăvoința lui Dumnezeu par a fi 
asupra lui. Cuvintele sale, motivele sale, faptele sale pot fi răstălmăcite și 

falsificate, dar el nu ia seama la lucrul acesta, pentru că are altceva mai 
bun de făcut. Ca și Moise, el rabdă „ca și cum ar fi văzut pe Cel ce este 

nevăzut” (Evrei 11:27), privind nu „la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu 
se văd.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 32.

Hristos, exemplu nostru
„Dispreţuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferinţa, 

era așa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, 
și noi nu L-am băgat în seamă.” (Isaia 53:3). 

„N-a existat niciodată un om care să fi umblat printre oameni și să 
fi fost ocărât cu mai mare cruzime ca Fiul omului. El a fost luat în râs și 
batjocorit din cauza ascultării Sale neclintite de principiile sfintei Legi a 
lui Dumnezeu. Ei L-au urât fără temei. Cu toate acestea, El a stat liniștit 
în fața vrăjmașilor Săi, declarând că ocara este o parte din moștenirea 

creștinului, sfătuindu-i pe urmașii Săi cum să țină piept săgeților răutății 
și îndemnându-i să nu slăbească atunci când sunt prigoniți.” — Idem. 
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Suferința nu înseamnă părăsire
„Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre 
răbdarea lui Iov și aţi văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este 
plin de milă și de îndurare.” (Iacov 5:11). 

„Hristos cunoaște de aproape tot ceea ce este rău înțeles și răstăl-
măcit de oameni. Copiii Săi pot să-și îngăduie să aștepte cu răbdare și 
încredere liniștită, oricât de defăimați sau de disprețuiți ar fi, pentru că nu 
este nimic ascuns, care să nu fie descoperit, iar aceia care-L onorează pe 
Dumnezeu vor fi onorați de El înaintea oamenilor și a îngerilor. „Ferice va 
fi de voi când oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni”, zicea Isus. „Bucurați-vă 
și veseliți-vă.” Apoi, El a îndreptat atenția ascultătorilor Săi către profeții 
care au vorbit în Numele Domnului, „ca pildă de suferință și răbdare”. În 
toate timpurile, solii aleși ai lui Dumnezeu au fost batjocoriți și persecu-
tați; totuși, prin suferința lor, cunoașterea de Dumnezeu a fost răspândită 
pretutindeni. ” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 33. 

Mijloace de trezire
„Şi veţi ști că Eu sunt în mijlocul lui Israel, că Eu sunt Domnul Dumnezeul 
vostru și nu este altul afară de Mine. Şi poporul Meu niciodată nu va mai fi 
de ocară.” (Ioel 2:27). 

„Fiecare urmaș al lui Hristos trebuia să ia loc în linia de luptă și să 
ducă mai departe aceeași lucrare, știind că dușmanii ei nu pot să facă 
nimic împotriva adevărului. Dumnezeu vrea să spună prin aceasta că 
adevărul va ieși la iveală și va ajunge subiect de cercetare și discuție 
chiar prin ocara aruncată asupra lui. Mintea oamenilor trebuie să fie pusă 
în mișcare. Orice luptă, orice ocară, orice efort de a restrânge libertatea 
de conștiință constituie mijlocul lui Dumnezeu de a trezi spiritele, care 
altfel ar putea adormi.” - Idem. 
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Biruința promisă

„Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și, pe orice limbă care se 
va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea 

robilor Domnului, așa este mântuirea care le vine de la Mine”, zice Domnul.” 
(Isaia 54:17). 

„Îmbrăcată în armura neprihănirii lui Hristos, biserica va intra în lupta 
ei finală. „Frumoasă ca luna, curată ca soarele, și cumplită ca o oștire 
sub steagurile ei”, ea trebuie să meargă în toată lumea, biruitoare și ca 
să biruiască. Ceasul cel mai întunecat al luptei bisericii cu puterile răului 
este acela care precede imediat ziua eliberării ei finale. Dar nici unul din-
tre aceia care se încred în Dumnezeu nu trebuie să se teamă, căci atunci 
când „suflarea asupritorului este ca vijelia care izbește în zid”, Dumnezeu 
va fi pentru biserica Sa „un adăpost împotriva furtunii”. În ziua aceea, 
numai celor neprihăniți li se făgăduiește izbăvirea.” - Profeți și regi, p. 725. 

Răsplata făgăduită
„Şi Eu Mă gândeam: ‘Degeaba am muncit, în zadar și fără folos Mi-am isto-
vit puterea.’ Dar dreptul Meu este la Domnul, și răsplata Mea la Dumnezeul 

Meu.” (Isaia 49:4). 

„Mare este răsplata în ceruri a acelora care sunt martori pentru Hris-
tos, prin prigoane și ocări. În timp ce oamenii caută bunurile pământești, 

Isus le îndreaptă atenția spre răsplata cerească. Dar El nu pune toată 
răsplata aceasta asupra vieții viitoare; ea începe aici. Domnul I S-a arătat 

lui Avraam în vremea de demult și i-a zis: „Eu sunt scutul tău și răsplata 
ta cea foarte mare” (Geneza 15:1). Aceasta este răsplata tuturor acelora 

care Îl urmează pe Isus Hristos.”- Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 35. 
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Motiv de bucurie
„Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; 
căci tot așa au prigonit pe proorocii care au fost înainte de voi”. (Matei 5:12).

„Când solia Evangheliei s-a răspândit în Pisidia, iudeii necredincioși 
din Antiohia, în oarba lor prejudecată, „au... stârnit o prigonire împotriva 
lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit” din ținutul lor. 

Ucenicii nu s-au descurajat din pricina acestei purtări; și-au amintit 
de cuvintele Învățătorului lor: „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea 
oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele 
și neadevărate împotriva voastră! ... Solia Evangheliei înainta și apostolii 
aveau toate motivele ca să se simtă încurajați. Munca lor fusese binecu-
vântată din belșug printre locuitorii din Antiohia Pisidiei, iar credincioșii pe 
care ei îi lăsaseră să ducă singuri, pentru o vreme, lucrarea mai departe 
„erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt”. - Istoria Faptelor Apostolilor, p. 176 

Privește la Isus!
„Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, 
în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!” (Psalmii 119:49). 

„Vorbirile lipsite de amabilitate ale oamenilor să nu te jignească. N-au 
spus oamenii lucruri lipsite de amabilitate despre Isus? Tu greșești și s-ar 
putea ca uneori să dai ocazie pentru observații lipsite de amabilitate, dar 
Isus n-a greșit niciodată. El a fost curat, nepătat și neîntinat. Nu aștepta 
în viața aceasta o soartă mai bună de cum a avut Prințul slavei. Când 
văd că pot face să te simți rănit, vrăjmașii tăi se vor bucura, iar Satan se 
va bucura și el. Privește la Isus și lucrează cu gândul numai la gloria lui 
Dumnezeu. Păstrează-ți inima în iubirea lui Dumnezeu.” - Mărturii pentru 
comunitate, vol. 8, p. 129. 
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30 noiembrie
Mergi înainte!

„Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” 
(Matei 28:20 u.p.). 

„Bucură-te în Domnul. Odihnește-te în El. Ai nevoie de puterea Lui și 
poți avea puterea aceasta. Mergi înainte hotărât, vitejește, curajos. Poate 

că vei greși în judecată, dar nu-ți pierde legătura cu Isus. El este înțelep-
ciune, El este lumină, El este putere. El este pentru tine ca o Stâncă într-un 

ținut obositor. Odihnește-te la umbra Lui. Ai nevoie de înțelepciune, iar 
Isus ți-o va da. Nu fi necredincios. Cu cât ești mai mult îmbrâncit, greșit 

înțeles, rău interpretat și fals prezentat, cu atât mai mult ai dovada că faci 
o lucrare pentru Domnul și cu atât trebuie să te agăți mai tare de Mântui-

torul tău.” - Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 130. 
  

Fii tare!
„Nădăjduiește în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima 

și nădăjduiește în Domnul!” (Psalmii 27:14).

„În toate dificultățile tale, fii calm și netulburat, răbdător și îngădui-
tor, nefăcând rău pentru rău, ci făcând bine pentru rău. Privește la vârful 
scării. Dumnezeu este deasupra ei. Slava Lui strălucește asupra fiecărui 
suflet care se înalță spre cer. Isus este scara aceasta. Urcă. Agață-te de 
El și nu peste multă vreme vei păși de pe scară în veșnica Lui împărăție.

Tu trebuie într-adevăr să privești la Isus, păstrându-ți ochii fixați la sla-
va din vârful scării. Numai prin Hristos poți să-ți asiguri cerul, unde totul e 

curăție, sfințenie, pace și binecuvântare, unde sunt măriri pe care buzele 
omenești nu le pot descrie.” - Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 130. 



Decembrie

Calmi în mijlocul furtunii

„Fie pe uscat, fie pe mare, dacă avem pe Mântuitorul în inima noastră, nu 
trebuie să ne temem. Credința vie în Răscumpărătorul va liniști marea vieții 

și El ne va scăpa din primejdie, cum știe că este mai bine.”
— Hristos, lumina lumii, p. 336.
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1 decembrie
Ridicându-ne mai presus de încercări

„Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântaţi pe Domnul!” 
(Psalmii 134:2).

„Dumnezeu nu dorește ca noi să rămânem apăsați sub povara durerii 
mute, cu inima rănită și zdrobită. El vrea ca noi să ne uităm în sus și să 

privim scumpa Sa față plină de iubire. Mântuitorul iubit stă alături de 
mulți oameni ai căror ochi sunt așa de orbiți de lacrimi, încât nu-L pot 

distinge. El dorește să ne ia de mână, să privim spre El în simplă încrede-
re, dându-I voie să ne conducă. Inima Sa este deschisă pentru necazurile, 

întristările și încercările noastre. El ne-a iubit cu o iubire veșnică și ne-a 
înconjurat cu îndurare. Noi putem să ne punem încrederea în El și să me-

dităm la bunătatea Lui toată ziua. El ne va ridica sufletul mai presus de 
întristările și frământările zilei, în Împărăția păcii.” — Cugetări de pe Muntele 

Fericirilor, p. 12

Schimbă făgașul gândurilor întunecate
„Veniţi și priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoșat este El când lucrează 

asupra fiilor oamenilor!” (Psalmii 66:5). 

„Ne aflăm într-o lume a suferinței. Dificultățile, încercările și întristarea ne 
așteaptă pretutindeni, de-a lungul drumului către căminul ceresc. Dar există 
mulți care fac poverile vieții de două ori mai grele, anticipând mereu necazu-
rile. Dacă se confruntă cu nenorociri sau dezamăgiri, ei cred că totul merge 
către dezastru, că soarta lor este cea mai nenorocită, că vor ajunge sigur la 

ruină. Astfel, ei își atrag nefericirea asupra lor și aruncă o umbră pretutindeni 
în jur. Viața însăși devine o povară pentru ei. Dar nu trebuie să fie așa. Se cere 
prețul unui efort hotărât pentru a schimba făgașul gândirii lor. Însă schimba-
rea poate fi făcută... Să-și întoarcă privirile de la imaginea întunecată — care 

este imaginară — către binefacerile pe care Dumnezeu le-a presărat pe 
cărarea lor și, dincolo de acestea, către cele nevăzute și veșnice.” — Divina 

vindecare, p. 247.
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2 decembrie
Odihnește-te în iubirea Lui
„Atunci, toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, 
căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.” 

(Psalmii 5:11). 

„Când ispitele te asaltează, când grijile, nedumeririle și întunericul 
par să-ți învăluie sufletul, privește către locul din care ai văzut ultima dată 
venind lumina. Odihnește-te în iubirea lui Hristos și sub grija Sa protec-
toare. Când păcatul se luptă în inimă pentru supremație, când vina apasă 
sufletul și împovărează conștiința, când necredința întunecă mintea, 
amintește-ți că harul lui Hristos este de-ajuns pentru a birui păcatul și a 
risipi întunericul. Intrând în comuniune cu Mântuitorul, intrăm pe teritoriul 
păcii.” — Idem, p. 250.

Privește la Isus!
„Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce 
Te caută, Doamne!” (Psalmii 9:10). 

„Nu este înțelept să privim la noi înșine și să ne cercetăm emoțiile. 
Dacă facem aceasta, vrăjmașul ne va pune înainte dificultățile și ispitele 
care slăbesc credința și nimicesc curajul. A ne cerceta îndeaproape emoți-
ile și a da frâu liber sentimentelor înseamnă a hrăni îndoiala și a ne încurca 
în urzeala nedumeririlor. Trebuie să ne îndepărtăm privirile de la noi înșine 
către Isus... Nu numai că Hristos cunoaște fiecare suflet, nevoile personale 
și încercările acelui suflet, dar știe și toate împrejurările care frământă și 
nedumeresc spiritul. Mâna Sa este întinsă cu o gingășie plină de milă către 
fiecare copil suferind al Său. Cei care suferă cel mai mult primesc cea mai 
adâncă compasiune și milă din partea Sa. El este mișcat de înțelegerea 
neputințelor noastre și dorește ca noi să lăsăm nedumeririle și necazurile 
noastre la picioarele Sale și să le părăsim acolo.” — Idem, p. 249.
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3 decembrie
Nutrește mulțumirea și vei avea pace

„Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roadele neprihănirii: odihna și liniștea pe 
vecie.” (Isaia 32:17). 

„Dacă viețile noastre sunt pline de parfumul sfânt, dacă Îl onorăm pe 
Dumnezeu, având gânduri bune față de alții și făcând fapte bune pentru a 
fi o binecuvântare pentru alții, atunci nu are nicio importanță dacă locuim 

într-o colibă sau într-un palat. Împrejurările au puțin de-a face cu experi-
ențele sufletului. Spiritul nutrit este cel care dă culoare tuturor acțiunilor 

noastre. Un om care este în pace cu Dumnezeu și cu semenii lui nu poate 
ajunge nenorocit. În inima sa nu se va găsi invidie; bănuiala rea nu-și va 

găsi locul acolo; ura nu poate exista. Inima care este în armonie cu Dum-
nezeu se va înălța mai presus de necazurile și încercările acestei vieți.”  

— Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 488.

Nu provoca dureri!
„Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de 

Cel Atotputernic.” (Iov 6:14). 

„Multe suflete nefericite sunt rău înțelese, disprețuite, nenorocite și 
agonizante — oi pierdute, rătăcitoare. Ele nu-L pot găsi pe Dumnezeu, și 

cu toate acestea au o mare dorință de a avea pace și iertare.
Oh, nu îngăduiți rostirea niciunui cuvânt care să producă dureri adân-

ci! Sufletului împovărat de o viață a păcatului, care nu știe unde să mai 
găsească alinare, faceți-i cunoștință cu Mântuitorul cel plin de compasi-
une. Luați-l de mână, ridicați-l, vorbiți-i cuvinte de încurajare și speranță. 

Ajutați-l să se prindă de brațul Mântuitorului.” — Divina vindecare, p. 168. 
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4 decembrie
Un remediu simplu
„Împarte-ţi pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociţii fără adă-
post; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului 
tău! Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolţi repede; 
neprihănirea ta îţi va merge înainte și slava Domnului te va însoţi.” (Isaia 58:7, 8).

„Unii se plâng că nu au sănătate... Ei nu se pot gândi decât la ei înșiși, 
oricât de mare ar fi nevoia de împreună simțire și ajutor din partea altora. 
Tu, care suferi datorită unei sănătăți precare, există și pentru tine un 
remediu. Dacă îmbraci pe cel gol și aduci în casa ta pe săracul care este 
aruncat afară și îți împarți pâinea cu cel flămând... Facerea de bine este 
un remediu excelent pentru boală. Cei care se angajează în această lu-
crare sunt invitați să ceară ajutor de la Dumnezeu căci El S-a pus pe Sine 
Însuși ca garant spre a le răspunde. Sufletul lor va fi săturat atunci când 
va fi secetă și ei vor fi ca o grădină bine udată, ale cărei ape nu seacă.”  
— Căminul Adventist, p. 446. 

Alungă amărăciunea din suflet!
„Cutremuraţi-vă și nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre 
când staţi în pat, apoi tăceţi!” (Psalmii 4:4). 

„Aceia care se consideră îndreptățiți să-și exprime mânia sau resen-
timentele la orice provocare aparentă deschid porțile inimii pentru Satan. 
Dacă dorim să trăim în armonie cu Cerul, trebuie să alungăm din suflet 
amărăciunea și ostilitatea... Este adevărat că și în viața urmașilor lui Hris-
tos există situații care justifică o anumită atitudine de indignare. Când 
văd că Dumnezeu este dezonorat și că lucrarea Lui este făcută de rușine, 
când văd că cei nevinovați sunt nedreptățiți, în sufletul lor se trezește o 
indignare sfântă. O asemenea mânie, generată de sensibilitatea față de 
valorile morale, nu este păcat.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 516.
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5 decembrie
Primind aprobarea îngerilor

„Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul, 
și El îi va răsplăti binefacerea.” (Proverbe 19:17). 

„Există mulțimi de oameni care se luptă cu sărăcia... Munca grea și 
lipsurile, fără vreo speranță că i-ar aștepta și lucruri mai bune, fac ca po-

vara să le fie foarte grea. Când durerea și boala se alătură acestora, pova-
ra este aproape insuportabilă. Epuizați de griji și apăsați, ei nu știu încotro 

să apuce pentru a fi ușurați. Compătimiți-i, fiindu-le aproape în încercări, 
necazuri și dezamăgiri. Acest lucru vă va deschide calea pentru a-i ajuta. 

Vorbiți-le despre făgăduințele lui Dumnezeu, rugați-vă cu și pentru ei, 
inspirați-le nădejde. Cuvintele de înviorare și încurajare rostite atunci când 
sufletul este bolnav, iar pulsul curajului este scăzut — acestea sunt privite 

de Mântuitorul ca fiind spuse către El Însuși. Când inimile sunt înviorate, 
îngerii cerești privesc, aprobând încântați.”  — Divina vindecare, p. 159.

Fii mulțumitor și vorbește frumos!
„Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite 
înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer, și tu, pe pământ; de 

aceea să nu spui vorbe multe.” (Eclesiastul 5:2).

„Mulți privesc doar partea negativă a lucrurilor; ei amplifică presupu-
sele lor motive de indignare, își stimulează mânia și se lasă invadați de un 

spirit răzbunător și de simțăminte de ură, în timp ce, în realitate, nu a existat 
nicio cauză obiectivă a nemulțumirii... . Dacă rezistați în fața unor aseme-
nea simțăminte, veți experimenta o mare schimbare în relațiile pe care le 

cultivați cu semenii voștri. Rostirea cuvintelor pripite în familie are un efect 
devastator asupra acesteia, deoarece cuvintele pripite ale unuia determină 

manifestarea aceluiași spirit în comportamentul celorlalți. ...Toate cuvintele 
răutăcioase se întorc împotriva celui ce le-a rostit și au un rezultat dezas-

truos pentru sufletul lui. — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 518.
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6 decembrie
Exemplul Domnului Hristos
„Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru 
trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de 
ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” (Iuda 1:9). 

„Domnul a denunțat păcatul în mod deschis și tăios, dar nu a rostit 
niciun cuvânt jignitor și răutăcios. El simțea o mânie sfântă împotriva 
prințului întunericului, dar nu manifesta o stare de spirit iritată. Tot astfel, 
creștinul care trăiește în armonie cu Dumnezeu și are atributele plăcute 
ale iubirii și harului va simți o indignare justă împotriva păcatului; dar nu 
se va lăsa condus de pasiune în replicile adresate acelora care îl provoa-
că. Chiar și atunci când discută cu unii care se dovedesc a fi mânați de o 
pasiune josnică în susținerea unor erori, în Hristos, creștinul va continua 
să-și păstreze calmul și stăpânirea de sine.” — Hristos, lumina lumii, p. 619, 
620.

Stăpânindu-ne emoțiile!
„Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, 
după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.” (Efeseni 4:29). 

„ Dezlănțuirea violentă a emoțiilor pune în pericol viața. Mulți mor din 
cauza izbucnirilor de ură și pasiune și trec prin asemenea stări datorită 
propriei educații. Toate acestea pot fi prevenite prin exercitarea voinței, 
dar aceasta presupune hotărâre și perseverență pentru biruirea com-
portamentelor greșite. Cultivarea voinței trebuie să constituie o parte a 
educației primite în școală, deoarece noi suntem proprietatea lui Dumne-
zeu. Templul sfânt al trupului trebuie păstrat în stare de curăție, pentru ca 
Duhul Sfânt să poată locui în el.” — Înalta noastră chemare, p. 265. 
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7 decembrie
Calmitatea este un avantaj

„Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire 
și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii 
cu alţii, miloși și iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi 

în Hristos.” (Efeseni 4:31, 32). 

„Oamenii aspri și severi adesea se scuză sau încearcă să justifice 
lipsa lor de politețe creștină prin faptul că unii reformatori au lucrat cu 

un astfel de spirit, și ei pretind că lucrarea pentru acest timp cere același 
spirit; dar aceasta nu este așa. Un spirit calm și sub control perfect este 

mai bun în orice loc, chiar și în cea mai grosolană societate. Un zel furios 
nu face bine nimănui. Dumnezeu nu i-a ales pe reformatori pentru că erau 

oameni autoritari și furioși. El i-a acceptat așa cum erau, cu toate aces-
te trăsături de caracter, dar El ar fi pus răspunderi de zece ori mai mari 
asupra lor, dacă ar fi fost smeriți cu inima, având spiritul sub controlul 

rațiunii.”  — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 486.

Mânia slăbește sistemul nervos
„Lasă mânia, părăsește iuţimea; nu te supăra, 

căci supărarea duce numai la rău!” (Psalmii 37:8). 

„Există o categorie de oameni care au ajuns total lipsiți de stăpânire 
de sine; ei nu și-au înfrânat temperamentul și limba; iar unii dintre aceș-

tia pretind că sunt urmași ai lui Hristos, dar nu sunt. Domnul Isus nu-i 
recomandă ca exemple... . Ei sunt lipsiți de înțelegere și nu se lasă ajutați 
și convinși; sunt pur și simplu iraționali și nesănătoși mintal. De un timp, 

se află sub stăpânirea deplină a lui Satan. Fiecare manifestare a mâniei le 
slăbește sistemul nervos și puterea morală și este din ce în ce mai greu 

să reziste în fața provocărilor.” — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 142. 
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8 decembrie
Nu te intoxica cu mânie!
„Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic 
la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului 
nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.” (Iacov 1:19, 20). 

„Cât de încântat este Satan atunci când i se oferă posibilitatea de 
a stârni în suflet incendiul devastator al mâniei! Orice aparență, un mic 
gest, o anumită intonație sunt sesizate și exploatate imediat de către 
Satan, care le poate transforma în săgeți otrăvitoare ce rănesc inimile 
deschise și lipsite de apărare. Acela care îngăduie ca spiritul mâniei să i 
se strecoare în suflet, din prima clipă, este tot atât de intoxicat ca și omul 
care duce paharul cu otravă la gură... Sufletul în care ura este îngăduită 
și cultivată nu deține nici măcar o iotă din iubirea lui Dumnezeu.” — Minte, 
caracter, personalitate, vol. 2, p. 520.

Un temperament echilibrat
„Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoţi cu omul iute la mânie, ca 
nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.” 
(Proverbe 22:24, 25). 

„Persoanele înclinate din fire spre o stare de iritare nu știu ce înseam-
nă adevărata fericire și sunt rareori mulțumite. Ele se află într-o continuă 
așteptare a unei poziții mai favorabile sau unei schimbări a circumstanțe-
lor care să le confere pacea și liniștea minții. Viața lor pare împovărată de 
încercări și greutăți imposibile, deși, dacă și-ar fi stăpânit temperamentul 
și dacă și-ar fi înfrânat limba, multe dintre aceste greutăți ar fi putut fi 
evitate. Răzbunarea n-a învins niciodată un dușman. Un temperament 
echilibrat exercită o influență bună pretutindeni în jur; dar „cel care nu-și 
stăpânește spiritul este asemenea unei cetăți cu zidurile sfărâmate”.” — 
Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 367, 368.
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9 decembrie
Mustrând cu tact

„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el 
singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău.” (Matei 18:15). 

„Exprimarea simțămintelor de dezaprobare în public, în mijlocul unei 
mari adunări, tunând la adresa cuiva și a tuturor, este ceva rău, cu mult 

mai rău decât a merge la persoanele care probabil că au greșit și a le 
adresa mustrarea în mod personal. Caracterul ofensator al unei aseme-

nea denunțări severe și arogante, într-o adunare publică, în locul unei 
mustrări particulare, este în ochii lui Dumnezeu, o faptă pe atât de gravă, 
pe cât de mare este numărul celor prezenți, iar forma de exprimare este 
mai generală... A răspândi în casa lui Dumnezeu o atmosferă încărcată 

de simțăminte puternice împotriva unor anumite persoane și a-i trata pe 
cei prezenți ca și cum toți ar fi vinovați, provocându-le suferință, constitu-
ie o manieră de lucru pe care Dumnezeu nu o aprobă și care produce mai 

mult rău decât bine.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 521. 

Când sunteți acuzați pe nedrept
„Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că 

faceţi binele decât pentru că faceţi răul!” (1 Petru 3:17).

„E mult mai bine pentru noi să suferim sub o învinuire falsă, decât să 
ne împovărăm cu chinul răzbunării împotriva vrăjmașilor noștri. Duhul 

de ură și răzbunare a luat naștere în Satan și nu poate aduce decât rău 
aceluia care îl nutrește. Smerenia inimii, blândețea aceea, care este rodul 
rămânerii în Hristos, este adevărata taină a binecuvântării. „El slăvește pe 
cei blânzi, mântuindu-i.”  Prin dorința de înălțare de sine a intrat păcatul în 
lume și primii noștri părinți au pierdut stăpânirea asupra acestui pământ 

frumos, împărăția lor. Numai prin tăgăduirea de sine, Hristos răscumpără 
ce e pierdut. El spune că noi trebuie să biruim așa cum a biruit El.”  

— Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 17.  
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Cereți răbdare, și veți primi!
„Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de 
mândrie, Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul, Şi toate faptele 
sunt cântărite de El.” (1 Samuel 2:3). 

„Cei care se enervează ușor să refuze să răspundă atunci când le 
sunt adresate cuvinte care îi deranjează. Să se îndrepte spre Domnul în 
rugăciune, cerându-I să le arate cum să lucreze pentru sufletele care pier 
în păcat. Cel care perseverează în lucrarea încredințată va fi atât de pă-
truns de Spiritul lui Dumnezeu, încât comportamentul, vocea și întreaga 
lui viață vor fi o revelare a lui Hristos. Încercați aceasta, fraților, încercați. 
Răstigniți-vă eul, în loc de a căuta să vă răstigniți frații. „Dacă voiește 
cineva să vină după Mine”, a spus Domnul Hristos, „să se lepede de sine, 
să-și ia crucea și să Mă urmeze”.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 522.

Tăcerea este necesară uneori
„Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu 
își găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El și va vesti neamurilor 
judecata. El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi 
glasul pe uliţe.”  (Matei 12:18, 19). 

„În tăcere sălășluiește o putere miraculoasă. Când vi se adresează 
cuvinte pripite și jignitoare, nu răspundeți. De obicei, răspunsul dat unei 
persoane înfuriate are efectul unei biciuiri, care produce o mai mare 
dezlănțuire a furiei. Dar mânia întâmpinată prin tăcere se risipește îndată. 
Creștinii trebuie să-și înfrâneze limba, hotărându-se în mod ferm să nu 
rostească cuvinte pripite și aspre. Dacă își controlează vorbirea, ei vor 
putea fi biruitori asupra oricărei încercări a răbdării pe care sunt chemați 
să o suporte cu succes.” — The Review and Herald, 31 octombrie, 1907. 
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În pace cu oamenii

„De aceea, preaiubiţilor, fiindcă așteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi 
înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace.” (2 Petru 3:14). 

„Cu privire la relațiile voastre actuale cu biserica, eu v-aș sfătui să 
faceți tot ce este posibil din partea voastră pentru a restabili armonia 

cu frații. Cultivați un spirit binevoitor, împăciuitor și nu permiteți niciunui 
simțământ de răzbunare să se strecoare în mintea și în inima voastră. Nu 
mai avem mult timp de petrecut pe acest pământ, prin urmare, să lucrăm 

atât pentru viața aceasta, cât și pentru cea veșnică. Străduiți-vă să fiți 
siguri de chemarea și alegerea voastră. Căutați să nu comiteți nicio gre-

șeală prin care să pierdeți moștenirea care v-a fost pregătită în Împărăția 
Domnului Hristos.”  — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 331. 

Există speranță
„În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai 

slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David, și casa lui David va fi 
ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.” (Zaharia 12:8). 

„Aplicarea învățăturilor Domnului Hristos în viața de zi cu zi va înnobi-
la oamenii, oricât de umili ar fi pe scara valorilor morale ale lui Dumnezeu. 
Cei care se străduiesc să-și învingă defectele naturale de caracter nu pot 

fi încoronați decât dacă vor lupta până la împlinirea deplină a legii; dar cei 
care se află adesea în rugăciune vor dezvolta un caracter asemenea celui 

divin. Comportamentul nepoliticos și temperamentul necontrolat vor fi 
aduse în armonie cu legea divină.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, 

p. 523.
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O cale sigură spre biruință
„Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, și piciorul 
nu ţi se va poticni.” (Proverbe 3:23).  

„Există un singur remediu. Stăpânirea de sine în orice situație. Efortul 
de a ajunge într-o situație mai favorabilă, în care eul să nu fie tulburat, 
poate avea succes pentru un timp; dar Satan știe unde să găsească 
aceste suflete sărmane și le va ataca în punctele lor sensibile din nou și 
din nou. Atâta timp cât se concentrează numai asupra propriului lor sine, 
ei vor fi tulburați neîncetat... . Dar există speranță. Viața aceasta, atât de 
furtunoasă și frământată de conflicte și îngrijorări, trebuie să fie adusă 
în legătură cu Hristos, iar apoi, eul va înceta să pretindă supremația... . Ei 
trebuie să se umilească, rostind în mod sincer: „Am greșit...” ... Aceasta 
este singura cale care ne poate conduce în mod sigur la biruință.” — Idem.

Refuză spiritul de răzbunare
„Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric 
și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.” (1 Ioan 2:11).

 „Spiritul urii și al răzbunării și-a avut originea în Satan, și acest spirit 
l-a determinat să-L omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Oricine cultivă lipsa bu-
nătății și dorința de a face rău altora împărtășește același spirit, iar roade-
le lui vor duce la moarte. Așa cum planta există în germenul seminței, tot 
astfel fapta cea rea există în gândul răzbunării...  Acela care are misiunea 
de a fi port-vocea lui Dumnezeu nu trebuie să rostească cuvinte pe care 
nici chiar Maiestatea cerului nu le-a folosit când S-a înfruntat cu Satan. 
Să lăsăm pe seama lui Dumnezeu lucrarea de judecată și osândire.”  
— Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 56, 57. 
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Uciderea există întâi în minte

„Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș; și știţi că niciun ucigaș 
n-are viaţa veșnică rămânând în el.” (1 Ioan 3:15).

„Domnul Isus abordează fiecare poruncă în mod separat și explică 
profunzimea și amploarea cerințelor ei. În loc de a diminua o iotă din for-
ța morală a poruncilor, El arată cât de cuprinzătoare sunt principiile legii 

și dezvăluie greșeala fatală pe care o înfăptuiesc evreii printr-o ascultare 
superficială și exterioară. Domnul declară că Legea lui Dumnezeu este în-
călcată prin gândul rău sau prin privirea păcătoasă. Cel care ia parte chiar 
și la cel mai mic act de nedreptate încalcă legea și își degradează propria 
lui natură morală. Uciderea există mai întâi în minte. Cel care îngăduie urii 

să se strecoare în inimă pășește pe calea uciderii și darurile lui de bună-
voie sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu.” — Hristos, lumina lumii, p. 310.

Faptele ascunse sunt dezvăluite
„Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu 
va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.” (Romani 2:16). 

„[Legea lui Dumnezeu] este atât de scurtă, încât putem să memorăm 
cu ușurință fiecare poruncă, și totuși atât de vastă, încât să exprime în-

treaga voință a lui Dumnezeu și să cuprindă în sfera de cunoștință nu nu-
mai faptele, ceea ce se vede în exterior, ci și gândurile, intențiile, dorințele 
și emoțiile inimii. Legile omenești nu pot să facă lucrul acesta. Ele pot să 

se ocupe numai de faptele care se văd. Un om poate să fie nelegiuit, și 
totuși să își ascundă greșelile de ochii omenești... Legea lui Dumnezeu 

condamnă gelozia, invidia, ura, răutatea, răzbunarea, pofta și ambiția care 
invadează sufletul, dar care nu și-au găsit exprimarea în fapt, nu pentru că 

nu ar fi existat voința, ci pentru că nu s-a ivit ocazia. Toate aceste simță-
minte păcătoase vor fi luate în considerare în ziua în care „Dumnezeu va 

aduce orice faptă la judecată.”  — The Signs of the Times, 15 aprilie, 1886.
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Acționând din principiu, nu din impuls
„Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El! Nu te mânia pe cel ce 
izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui 
rele!” (Psalmii 37:7).

„Ești exigent, egoist și aspru. Nu ar trebui să fii așa. Mântuirea ta 
depinde de aceasta: să acționezi din principiu, să slujești pe Dumnezeu 
din principiu, nu după impulsuri, nu în funcție de ceea ce simți. Dumnezeu 
te va ajuta când vei simți că ai nevoie de ajutor și vei lucra cu hotărâre, 
încrezându-te în El din toată inima. Adesea ești descurajat fără motiv. Tu 
îți îngădui simțăminte înrudite cu ura. Plăcerile și neplăcerile tale sunt 
puternice. Trebuie să le ții în frâu. Stăpânește-ți limba... Ajutorul vine de 
la Acela care este atotputernic. El va fi tăria și puterea ta, avangarda și 
ariergarda ta.” — Mărturii pentru comunitate, p. 698.

Tinzând spre desăvârșire
„Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiţi pentru totdeauna pe cei 
ce sunt sfinţiţi.” (Evrei 10:14)

„Deosebirea dintre caracterul Domnului Hristos și caracterul celorlalți 
oameni din zilele Lui era evidentă în toate privințele și, datorită acestei 
deosebiri, lumea L-a urât. Lumea L-a urât pentru bunătatea Lui și pentru 
integritatea Lui fermă. Iar Domnul Hristos a declarat că cei care manifestă 
aceleași atribute vor fi urâți în același fel. Pe măsură ce ne apropiem de 
sfârșitul timpului, această ură față de urmașii lui Hristos va fi din ce în ce 
mai accentuată și mai evidentă. Domnul Hristos a luat natura umană și a 
suportat ura lumii pentru a le putea descoperi oamenilor că este posibil să 
trăiască fără păcat, iar cuvintele, acțiunile și spiritul lor pot fi sfinte în ochii 
lui Dumnezeu. Dacă vom experimenta această putere în viețile noastre, 
vom deveni creștini desăvârșiți.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 527.
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Cum gestionăm o criză?

„Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile.”  
(Proverbe 10:12)

„Nimeni nu-și poate urî fratele și nici chiar vrăjmașul, fără a suporta 
condamnarea din partea lui Dumnezeu...  Aduceți-vă aminte că replicile 
răzbunătoare nu vor face pe nimeni să se simtă ca și când ar fi câștigat 

o victorie. Îngăduiți-I lui Hristos să vorbească prin voi. Nu pierdeți binecu-
vântarea care vine din faptul că refuzați să gândiți răul... Nu îngăduiți ca 
resentimentul să vă conducă la răutate. Nu permiteți ca jignirea pe care 

ați suferit-o să se transforme într-o rană din ce în ce mai adâncă și să 
genereze cuvinte otrăvitoare, care întinează gândurile celor ce le aud. Nu 

îngăduiți gândurilor amare să vă umple mintea fără încetare.... Mergeți 
la fratele vostru și, cu umilință și sinceritate, vorbiți cu el despre lucrurile 

care v-au nemulțumit....” —  Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 529.

Înlocuiește ura cu iubirea
„Prin aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, 
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35).

„Nu poziția socială, naționalitatea sau originea familială și nici poziția 
și privilegiile religioase sunt cele ce dovedesc faptul că suntem membri 

ai familiei lui Dumnezeu; ci iubirea, o iubire ce cuprinde întreaga omenire. 
Chiar și păcătoșii, a căror inimă Îl respinge în mod categoric pe Duhul lui 

Dumnezeu, vor răspunde la bunătate; deoarece, dacă ei răspund cu ură 
față de ură, vor putea răspunde, de asemenea, cu iubire față de iubire. Dar 
numai Duhul lui Dumnezeu este Acela care poate înlocui ura cu iubirea. A 
fi binevoitor cu cel nemulțumitor și cu cel rău, a face binele fără să aștepți 

nimic în schimb este semnul regalității cerului și certificatul prin care 
copiii Celui Prea Înalt își dezvăluie statutul nobil pe care îl dețin.”  

— Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p.  262.
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Ce construiești?
„După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar 
înţelept, am pus temelia, și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia 
bine seama cum clădește deasupra.” (1 Corinteni 3:10). 

„Fiecare faptă a vieții, oricât de lipsită de importanță ar fi, își are 
propria ei influență în formarea caracterului. Un caracter bun este mai 
prețios decât posesiunile trecătoare, iar formarea acestuia este cea mai 
nobilă lucrare în care se pot angaja oamenii... 

Fiecare însușire a omului conlucrează la zidirea caracterului, atât 
pentru viața prezentă, cât și pentru veșnicie. Zidirea crește cu fiecare zi 
ce trece, indiferent dacă posesorul este conștient sau nu de acest fapt. 
Caracterul poate constitui fie un avertisment serios al pericolului, datorită 
diformității lui, fie un edificiu pe care Dumnezeu și îngerii îl vor admira pen-
tru armonia cu Modelul Divin.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 545.

Daruri folosite benefic
„Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, 
lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă.”  
(1 Corinteni 3:12, 13 p.p.).

„Caracterul nu este reprezentat de însușirile morale pe care ni le-a 
dăruit Dumnezeu. Acestea sunt talente pe care noi trebuie să le dezvol-
tăm și care vor forma un caracter nobil numai dacă sunt cultivate în mod 
corespunzător. Un om poate ține în mână semințe prețioase, dar acele 
semințe nu sunt o livadă de pomi fructiferi. Înainte de a deveni copac, 
sămânța trebuie să fie plantată. Mintea este grădina; caracterul consti-
tuie roadele. Dumnezeu ne-a dăruit însușiri pe care noi urmează să le 
cultivăm și să le dezvoltăm. Conduita noastră ne determină caracterul. 
Cultivarea acestor însușiri, astfel încât să se armonizeze și să formeze un 
caracter de valoare, este o lucrare pe care nimeni altcineva nu o va putea 
realiza în locul nostru.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 606 .
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Dezvoltare armonioasă

„Ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privinţele, 
ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” (Efeseni 4:15). 

„Domnul Hristos nu ne-a asigurat în niciun fel că ajungerea la desă-
vârșirea caracterului este o lucrare ușoară. Un caracter nobil și bine dez-

voltat nu constituie o moștenire ereditară. El nu apare în mod întâmplător, 
ci se dobândește printr-un efort personal, prin meritele și harul lui Hristos. 

Dumnezeu oferă talente, capacități intelectuale, dar noi ne formăm ca-
racterul. Caracterul se formează în bătălii grele și aspre cu eul. Împotriva 
tendințelor ereditare trebuie lansate atacuri neîntrerupte. Este necesar să 

ne cercetăm pe noi înșine în mod riguros și nicio trăsătură nefavorabilă 
de caracter nu trebuie să rămână necorectată.”  

— Parabolele Domnului Hristos, p. 331.

Dezvoltând un caracter acceptat
„Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, 

de o neprihănire și sfinţenie pe care o dă adevărul.” (Efeseni 4:24). 

„Dacă dorim să dezvoltăm un caracter pe care Dumnezeu să-l 
accepte, este nevoie să ne formăm obiceiuri corecte în viața religioasă. 

Rugăciunea zilnică constituie un factor la fel de esențial pentru creșterea 
în har și pentru viața spirituală propriu-zisă, precum este hrana pentru 

bunăstarea trupului. Trebuie să ne obișnuim să înălțăm adesea gândurile 
spre Dumnezeu în rugăciune. Dacă mintea noastră este rătăcitoare, tre-

buie să o disciplinăm; iar în cele din urmă, prin eforturi perseverente, vom 
realiza aceasta cu ușurință. Despărțiți de Hristos, nu putem fi în siguranță 
nici măcar o singură clipă. Putem să ne bucurăm de prezența lui Dumne-

zeu la fiecare pas, dar numai dacă respectăm condițiile stabilite de El.”  
— The Review and Herald, 3 mai, 1881.
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Lucrând cu succes
„În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu sfânt 
în Domnul.” (Efeseni 2:21).

„Pentru a avea succes în lucrarea de zidire a caracterului, este ne-
cesară o conștiinciozitate riguroasă. Aducerea la îndeplinire a planului 
Marelui Arhitect necesită perseverență în atingerea obiectivelor. Structura 
trebuie să fie solidă. O lucrare superficială sau o neglijență, oricât de 
mică, sunt inacceptabile, deoarece ar putea ruina întreaga zidire. Toate 
capacitățile ființei trebuie angajate în lucru. Pentru aceasta, este nevoie 
de putere și o energie serioasă; nu există nicio rezervă care să poată fi ri-
sipită pentru lucruri lipsite de importanță... . O gândire profundă, o voință 
bine determinată și o integritate statornică sunt elemente esențiale.”  
— Sfaturi pentru părinți, profesori și studenți, p. 62. 

Pas cu pas
„De aceea, daţi-vă și voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; 
cu fapta, cunoștinţa; cu cunoștinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; 
cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, 
iubirea de oameni.” (2 Petru 1:5-7). 

„Toate aceste etape succesive nu trebuie să constituie niște obiecti-
ve prestabilite spre care să ne îndreptăm în mod specific. Dacă privirile 
voastre vor fi ațintite spre Domnul Hristos, având un singur scop, și 
anume acela de a-I da slavă lui Dumnezeu, veți progresa pas cu pas. Nu 
puteți ajunge la statura plinătății lui Hristos într-o singură zi și, dacă veți 
privi la toate greutățile cu care va trebui să vă confruntați și pe care să le 
învingeți, vă veți prăbuși în descurajare.” — Solii pentru tineret, p. 45. 
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Conștiincioși în orice vreme

„Dar totdeauna este bine să fiţi influenţaţi cu zel în ce este bine și nu doar 
când sunt prezent cu voi.” (Galateni 4:18 BTF). 

„Tu nu consideri că, pentru a dezvolta un caracter creștin, este 
necesar să iei hotărârea de a fi credincios în lucrurile mici. Deși lucruri-
le care îți sunt încredințate ar putea fi de mică însemnătate în ochii tăi, 

totuși ele constituie îndatoriri pe care va trebui să le îndeplinești până la 
sfârșitul vieții. Neglijarea unuia dintre aceste lucruri va produce o defici-

ență majoră în caracterul tău. Trebuie să te obișnuiești să fii credincios în 
lucrurile mici. Nu vei fi plăcut înaintea lui Dumnezeu, dacă nu vei proceda 
astfel. Până când nu vei asculta întocmai și cu plăcere și voioșie sfaturile 
primite, nu te vei putea bucura de iubire și de afecțiune. Dacă dorești să fii 

iubit de către cei alături de care îți petreci existența, trebuie să manifești 
dragoste și respect față de ei. ”— Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 310.

Materiale care rezistă
„Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, 

el va primi o răsplată.” (1 Corinteni 3:14). 

„După cum focul dezvăluie deosebirea dintre aur, argint, pietre 
prețioase și lemn, fân, trestie, tot astfel ziua judecății va testa caracte-
rele, dezvăluind deosebirea dintre cele ce sunt formate după chipul lui 

Hristos și cele care sunt întemeiate de o inimă egoistă... Materialul lipsit 
de valoare va fi consumat de foc; dar aurul adevărului, credința umilă și 

simplă nu-și vor pierde valoarea. Acestea nu pot fi mistuite de flăcări, 
deoarece sunt nepieritoare. O singură oră de păcat va fi înțeleasă ca fiind 
o mare pierdere, în timp ce frica de Domnul va fi dovedită ca fiind începu-

tul înțelepciunii. Plăcerea îngăduinței de sine va pieri asemenea paielor, 
dar aurul principialității statornice, păstrate cu orice preț, va rezista pentru 

veșnicie.” — The Review and Herald, 11 decembrie, 1900. 
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Reputația nu este caracter
„Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă 
de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept.” (1 Petru 2:19).

„Ne putem aștepta să fie răspândite rapoarte false cu privire la noi; 
dar dacă avem o conduită corectă și consecventă și dacă rămânem indi-
ferenți față de acest fapt, nici ceilalți nu-i vor acorda atenție. Să-L lăsăm 
pe Dumnezeu să Se îngrijească de reputația noastră... . Clevetitorii pot fi 
aduși la tăcere prin modul nostru de viețuire, și nu prin expresiile noastre 
de indignare. Singura noastră grijă să fie aceea de a acționa în temere 
de Dumnezeu și de a demonstra prin comportamentul nostru falsitatea 
acelor rapoarte.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 548.

Dumnezeu este scutul nostru
„Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalţi 
capul!” (Psalmii 3:3)

„Nimeni nu poate afecta caracterul nostru atât de mult pe cât o 
putem face noi înșine. Pomii cei firavi și casele șubrede trebuie sprijinite 
continuu pentru a nu se prăbuși. Dacă ne arătăm prea interesați în prote-
jarea reputației noastre împotriva atacurilor din afară, vom lăsa impresia 
că aceasta nu este întocmai lipsită de pete înaintea lui Dumnezeu și, 
în consecință, trebuie mereu sprijinită. Prin supunerea voinței față de 
Domnul Hristos, viața voastră va fi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și se 
va alia puterii care este mai presus de toate domniile și de toate stăpâni-
rile. Veți avea din partea lui Dumnezeu o putere care vă va lega strâns de 
puterea Lui; și veți avea acces la o nouă lumină, lumina unei credințe vii...”  
— Idem, p. 549.
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Te poți schimba în bine!

„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, 
iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17).

„Nimeni să nu zică: „Nu pot să-mi corectez defectele de caracter”. 
Dacă ajungeți la o asemenea concluzie, veți eșua în mod sigur în dobân-
direa vieții veșnice... Adevărata dificultate izvorăște dintr-o inimă coruptă 

și nesfântă și din lipsa dispoziției de a se supune conducerii 
lui Dumnezeu.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 331.

„Pentru inima care a fost curățită, lucrurile sunt total diferite. Trans-
formarea caracterului constituie, pentru cei din jur, o mărturie a locuirii lă-
untrice a lui Hristos. Spiritul lui Dumnezeu produce în suflet o viață nouă, 
aducând gândurile și dorințele în ascultare de voința lui Hristos, iar omul 

dinăuntru este înnoit după chipul lui Dumnezeu.” — Profeți și regi, p. 233.

Perseverența este importantă
„Fugi de poftele tinereţii și urmărește neprihănirea, credinţa, dragostea, 

pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”  
(2 Timotei 2:22). 

„În desăvârșirea unui caracter creștin, este esențial să perseverezi în 
facerea binelui. Aș dori să întipăresc în mintea tinerilor noștri importanța 
perseverenței și a efortului energic în lucrarea de formare a caracterului. 

Încă din primii ani, este necesar să imprimăm caracterului, principiile unei 
integrități ferme, pentru ca tinerii să poată atinge cele mai înalte stan-

darde ale maturității. Ei trebuie să-și amintească fără încetare că au fost 
răscumpărați cu un preț și sunt chemați să-L slăvească pe Dumnezeu în 

trupul și mintea lor, care sunt ale Lui.” — Solii pentru tineret, p. 45. 
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Mereu la lucru
„Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, 
când nimeni nu mai poate să lucreze.” (Ioan 9:4).

„Înaintând pas cu pas, pot fi escaladate cele mai înalte culmi și orice 
munte poate fi urcat până la vârf. Nu vă descurajați privind munca imen-
să pe care trebuie să o realizați de-a lungul întregii vieți, pentru că nu vi se 
cere să faceți totul dintr-o dată. Angajați toate resursele ființei voastre în 
împlinirea acelei lucrări destinate zilei de azi; folosiți la maximum fiecare 
ocazie favorabilă din prezent; apreciați și mulțumiți pentru ajutorul pe 
care-l primiți din partea lui Dumnezeu și înaintați, treaptă cu treaptă, pe 
scara progresului. Aduceți-vă aminte fără încetare că nu aveți de trăit mai 
mult de o singură zi o dată; că Dumnezeu vă pune la dispoziție doar câte 
o singură zi, iar rapoartele cerului vor dezvălui modul în care ați valorificat 
privilegiile și ocaziile fiecărei zile.” —Idem. 

Biruitori, pas cu pas
„Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin 
Acela care ne-a iubit.” (Romani 8:37).

„Noi trebuie să ne confruntăm cu toate obstacolele așezate în fața 
noastră și să le biruim unul câte unul. Dacă biruim primul obstacol, vom fi 
mai puternici pentru a ne confrunta cu următorul și, cu fiecare efort, vom 
fi mai bine pregătiți pentru progres. Privind la Isus, noi putem fi biruitori. 
Slăbiciunea și lipsa credinței se datorează faptului că privirile noastre 
sunt îndreptate numai către dificultăți și evităm să purtăm o bătălie seri-
oasă pentru obținerea biruinței.” — Solii către tineret, p. 46. 
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Totdeauna fericiți

„Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este 
Domnul!” (Ieremia 17:7).

„Eu nu aștept să fiu fericită abia la capătul drumului; sunt fericită 
atâta timp cât merg înainte. Privesc spre Isus și nu iau în considerare 

faptul că trec prin încercări și suferințe. Locurile periculoase și grele sunt 
tocmai acelea în care El este mai mult ca oricând alături de noi, iar noi 

putem să comunicăm cu El, putem așeza asupra Purtătorului de poveri 
toate greutățile noastre și putem spune: „Iată, Doamne, eu nu mai pot 
continua să duc aceste poveri”. Apoi, El ne răspunde: „Jugul Meu este 

bun și sarcina Mea este ușoară”. (Matei 11:30). Credeți lucrul acesta? Eu 
l-am experimentat. Îl iubesc pe Isus; Îl iubesc. Văd în El un farmec nea-

semuit. Și doresc să-L laud în Împărăția lui Dumnezeu.” — Minte, caracter, 
personalitate, vol. 2, p. 556.

Transmite fericirea!
„Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!” 

(1 Cronici 16:24). 

„Privind la partea luminoasă a lucrurilor, descoperim suficiente moti-
ve pentru a fi bucuroși și fericiți. Dacă le adresăm altora un zâmbet, ei ne 
vor zâmbi și dacă le vom vorbi într-o manieră plăcută și înălțătoare, ei ne 

vor răspunde la fel...
Cuvintele oamenilor exprimă propriile lor gânduri omenești, dar cu-

vintele celor ce sunt ai lui Hristos sunt duh și viață. Conversațiile trebuie 
să-l aibă în centru pe Acela care trăiește pentru a face ispășire în favoarea 

voastră înaintea Tatălui. Când dați mâna cu un prieten, în inima și pe buzele 
voastre să fie cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Astfel, gândurile lui 

vor fi atrase către Isus.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p.  573.
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Înviorând cu vorba
„Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi 
spune răutăţi.” (Proverbe 10:32). 

„Noi toți avem de făcut față încercărilor; toți avem dureri greu de 
suportat, ispite cărora cu greu se poate rezista. Dar nu trebuie să-ți spui 
necazurile semenilor tăi, ci prezintă totul în rugăciune lui Dumnezeu. Tre-
buie să-ți faci ca regulă de viață de a nu rosti vreodată un cuvânt de îndo-
ială sau descurajare. Poți face foarte mult pentru iluminarea vieții altora 
și pentru susținerea eforturilor lor prin cuvinte dătătoare de nădejde și 
bucurie sfântă...  Nu descuraja un astfel de suflet în lupta lui cea grea. În-
curajează-l prin cuvinte de mângâiere, pline de nădejde, care să-l susțină 
în drumul său...  Chiar fără să ne dăm seama, prin influența noastră alții 
pot fi încurajați și întăriți, sau pot fi descurajați și îndepărtați de la Domnul 
Hristos și adevăr.” — Calea către Hristos, pp. 119, 120.

Cuvintele te pot influența
„Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ţine buze-
le este un om chibzuit.” (Proverbe 10:19). 

„Oamenii sunt influențați de propriile cuvinte. Adesea, mânați de un 
impuls venit pe neașteptate, ațâțați de Satan, ei rostesc cuvinte de gelozie 
sau de bănuieli rele, exprimând ceea ce nu cred în realitate; dar cuvintele 
acționează asupra gândurilor... Odată ce au exprimat o părere sau o hotă-
râre, ei sunt adesea prea mândri pentru a retrage cele spuse și încearcă să 
aducă dovezi că au dreptate, până când ajung să creadă că o și au. E pri-
mejdios să rostești un cuvânt de îndoială, e primejdios să pui sub semnul 
întrebării și să critici lumina divină. Obiceiul de a critica în mod necuviincios 
și cu ușurătate acționează asupra caracterului, producând lipsă de respect 
și de credință. Mulți oameni care și-au îngăduit acest obicei au mers in-
conștienți către primejdie, până acolo încât au ajuns să critice și să lepede 
lucrarea Duhului Sfânt.” — Hristos, lumina lumii, p. 323.
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Plini de dragoste 

„Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștinţă și 
orice pricepere.” (Filipeni 1:9).

„Micile atenții, nenumăratele ocazii aparent neînsemnate și amabili-
tățile simple sunt cele care alcătuiesc, la un loc, fericirea vieții; iar negli-

jarea cuvintelor amabile, afectuoase și încurajatoare, și a micilor acte de 
curtenie face ca viața să fie insuportabilă și nenorocită. În cele din urmă, 
se va dovedi că renunțarea la sine, pentru binele și fericirea celor din jur, 

constituie o parte însemnată în raportul ceresc cu privire la viața noastră. 
Atunci, se va vedea că grija față de sine, fără a ține cont de binele și feri-
cirea altora, nu se bucură de aprecierea Tatălui nostru ceresc.” — Mărturii 

pentru comunitate, vol. 2, pp. 133, 134.

Fără preferințe
„Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţu-

miri pentru toţi oamenii.” (1 Timotei 2:1).

„Comorile prețioase ale iubirii nu trebuie nutrite în inimă doar pentru 
cei preferați, ci pentru fiecare suflet care s-a dedicat lucrării de slujire; 

deoarece toți cei ce îndeplinesc această lucrare sunt ai Domnului. Dum-
nezeu lucrează prin ei. Învățați lecțiile dragostei din viața lui Isus. 

Oamenii trebuie să fie atenți la modul în care vorbesc cu semenii lor. 
Nici egoismul și nici atitudinea despotică nu-și au locul în relația cu aceia 

care reprezintă moștenirea lui Hristos. Nu provocați amărăciune în min-
tea sau inima altora. Nu îngăduiți să se strecoare în glasul vostru nicio 
urmă de dispreț. Dacă vorbiți într-o manieră firească, dacă manifestați 

indiferență sau suspiciune, prejudecată și gelozie, sufletele celor pentru 
care lucrați vor fi pierdute.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 576.
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Desăvârșiți în cuvinte și fapte
„Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osân-
dit.” (Matei 12:37).

„Aduceți-vă aminte că prin cuvintele voastre veți fi îndreptățiți și prin 
cuvintele voastre veți fi condamnați. Puneți frâu limbii voastre. Cuvintele 
pe care le rostiți sunt asemenea semințelor care produc roade, fie spre 
bine, fie spre rău. Acum este timpul semănatului. Omul cel bun scoate 
lucruri bune din vistieria cea bună a inimii lui. De ce? Pentru că Domnul 
Hristos este o prezență vie în suflet. Adevărul sfințitor este un tezaur de 
înțelepciune pentru toți cei ce îl trăiesc. El este asemenea unui izvor ale 
cărui ape curg spre viața cea veșnică. Acela în inima căruia nu locuiește 
Hristos se va complăcea în conversații ieftine, în declarații exagerate, 
care induc în eroare. Limba care rostește cuvinte pervertite și expresii 
triviale și josnice trebuie să fie atinsă cu cărbunii aprinși de pe altar.” — 
Idem, p. 577.

Stagnarea este periculoasă
„Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se 
și cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând și dragostea 
fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se mărește tot mai mult.”  
(2 Tesaloniceni 1:3). 

„Există persoane care au calități excepționale, dar au ajuns într-o stare 
de stagnare. Ei nu progresează spre victorie. Iar abilitățile cu care i-a în-
zestrat Dumnezeu nu sunt de niciun folos pentru cauza Lui, deoarece sunt 
nefolosite. Multe dintre aceste persoane se dovedesc a fi niște protestatari 
nemulțumiți. Ei declară că motivul pentru care dau glas nemulțumirilor lor 
este acela că nu sunt apreciați. Dar tocmai aceste persoane sunt cele care 
suferă de un simțământ deficitar al valorii personale și nu se apreciază 
suficient pentru a coopera cu Cel mai Mare Învățător pe care L-a cunoscut 
vreodată lumea.” — The Review and Herald, 10 martie, 1903. 
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Lucrând la desăvârșirea caracterului

„Pe El Îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învăţăm pe orice om în 
toată înţelepciunea, ca să înfăţișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 

Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu 
tărie în mine.” (Coloseni 1:28, 29). 

„Fiecare dintre noi va fi ajutat de Domnul, atunci când vom avea cea 
mai mare nevoie, în lupta pentru înfrângerea eului. Faceți ca legea bună-

tății să fie pe buzele voastre și uleiul harului, în inima voastră. Acestea 
vor produce rezultate minunate. Veți fi amabili, înțelegători și curtenitori. 

Aveți nevoie de toate aceste calități. Mai întâi, trebuie să primiți Duhul 
Sfânt și să-i îngăduiți să lucreze în caracterul vostru, iar apoi, El va fi ase-

menea unui foc sfânt care va face ca fumul de tămâie să se înalțe spre 
Dumnezeu, nu de pe altarul unor buze care condamnă, ci al unor buze 

care vindecă sufletele oamenilor. Înfățișarea voastră va exprima chipul 
divin.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 578.

Ca să primim lumină
„Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, el este milostiv, îndurător 

și drept.” (Psalmii 112:4). 

„Nu trebuie să vorbim despre îndoielile și încercările noastre, deoa-
rece, de fiecare dată când vorbim despre ele, acestea devin mai mari. De 

fiecare dată când ne exprimăm îndoiala, Satan a câștigat o victorie; dar 
când declarăm: „Mă voi decide să-mi păstrez sufletul de partea Lui și voi 

rămâne un martor credincios”, dovedim că ne-am dăruit fără nicio rezervă 
pe noi înșine lui Isus Hristos și apoi Dumnezeu ne dăruiește lumină, iar 

noi ne bucurăm în El. Dacă dorim să rămânem în lumina razelor străluci-
toare ale Soarelui neprihănirii, vom fi o lumină în lume.” — Idem. 
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Încurajând suntem încurajați
„Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţătură, 
altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se 
facă spre zidirea sufletească.” (1 Corinteni 14:26). 

„Cu cât vorbiți mai mult despre credință, cu atât veți avea mai multă 
credință. Cu cât stăruiți asupra descurajărilor, discutând cu alții despre 
încercările voastre, și cu cât insistați asupra lor pentru a primi simpatia 
după care tânjiți, cu atât veți suferi mai multe descurajări și mai multe 
încercări. De ce să ne plângem de lucruri pe care nu le putem evita? Dum-
nezeu ne invită să închidem ferestrele sufletului spre cele lumești și să 
privim spre cele cerești, pentru ca El să poată lumina inimile noastre cu 
slava care strălucește în înălțimile cerului.” — Idem, p. 579.

Când mustrarea este necesară
„Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorân-
duială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi 
răbdători cu toţi.” (1 Tesaloniceni 5:14). 

„Deși cuvintele noastre trebuie să fie întotdeauna amabile și blânde, 
nicio afirmație nu trebuie să-l determine pe făcătorul de rele să creadă 
că faptele lui sunt acceptabile înaintea lui Dumnezeu... Făcătorii de rele 
trebuie să fie sfătuiți și mustrați...” — Idem. 

„Inima slujitorilor lui Dumnezeu va fi plină de dragoste și de simpatie 
față de cei greșiți, dar nu vor folosi niciun cuvânt dulceag cu privire la 
păcat. Ei vor manifesta o prietenie adevărată, care mustră greșeala și 
păcatul fără părtinire și fără ipocrizie. Isus a trăit în mijlocul unei generații 
păcătoase și perverse. Dacă i-ar fi lăsat pe oameni neavertizați, El nu ar 
fi putut să împace lumea cu Sine, iar lucrul acesta nu ar fi fost în concor-
danță cu Planul de Mântuire” — Evanghelizare, p. 368. .



379

29 decembrie
Stăpâni pe temperament

„Fiţi și voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este 
aproape.” (Iacov 5:8).

„Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Noi 
putem avea mântuirea Lui în familiile noastre, dar pentru aceasta, trebuie 

să exercităm credința, să trăim pentru credință, să avem o credință 
stăruitoare și să ne încredem în Dumnezeu. Noi trebuie să ne stăpânim 

temperamentul și astfel vom fi biruitori. Dacă nu ne controlăm cuvintele 
și temperamentul, suntem sclavii lui Satan; trăim într-o stare de supunere 
față de el. Toate cuvintele aspre, neplăcute, nerăbdătoare și amenințătoa-

re constituie un act de închinare, o jertfă adusă maiestății sale satanice. 
Iar aceasta este o jertfă costisitoare, mult mai costisitoare decât orice 

sacrificiu pe care îl putem face pentru Dumnezeu, deoarece ea distruge 
pacea și fericirea întregii familii, distruge sănătatea și poate determina 

pierderea fericirii eterne.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 583.

Nevoia stăpânirii de sine
„Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.”  

(Proverbe 15:1). 

„Stăpânirea de sine pe care o pretinde Cuvântul lui Dumnezeu din par-
tea noastră slujește propriului nostru bine. Ea mărește fericirea familiilor 
noastre și a tuturor celor din jur. Ea ne înnobilează gusturile, ne sfințește 

judecata, aduce pacea minții și, în cele din urmă, viața veșnică. Tempera-
mentul natural și pătimaș trebuie menținut sub control. Mântuitorul, care 

locuiește înăuntrul inimii noastre, ne va întări în fiecare ceas. Îngerii pă-
zitori vor rămâne în preajma noastră și vor duce cu bucurie la cer veștile 

bune ale progresului nostru în viața divină, iar îngerul raportor va prezenta 
un raport binevoitor și fericit. ”— Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 310. 
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30 decembrie
Îngăduință și răbdare
„Îngăduiţi-vă unii pe alţii și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă 
unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertaţi-vă și voi.” (Coloseni 3:13)

„Tu ești extrem de sensibil și, dacă cineva se pronunță în favoarea 
unei căi opuse celei pe care o urmezi, te simți jignit. Tu trăiești cu impre-
sia că ești criticat, că trebuie să te aperi și să-ți salvezi viața; iar în efortul 
tău stăruitor de a-ți salva viața, o pierzi. Ceea ce trebuie să faci este să 
mori pentru sine și să cultivi un spirit de îngăduință și răbdare. Eliberea-
ză-te de gândul că nu ești bine tratat, că ești nedreptățit și că cineva do-
rește să te persecute și să-ți facă rău. Modul tău de a vedea lucrurile este 
greșit, iar cel care îți inspiră aceste imagini deformate ale lucrurilor este 
Satan... Păstrează-ți sufletul liniștit, cultivă pacea și liniștea interioară și 
fii recunoscător.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 424.

Gândurile ținute sub control
„În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele 
lucrează cu bunătate și credincioșie.” (Proverbe 14:22). 

„Prin Domnul Hristos, puteți și trebuie să fiți fericiți și să vă formați 
obiceiul controlului de sine. Chiar și gândurile voastre trebuie să fie aduse 
în supunere față de voia lui Dumnezeu și sentimentele voastre aduse sub 
controlul rațiunii și al religiei. Imaginația nu v-a fost dată pentru a-i îngă-
dui să alerge în dezordine și să aibă propriul ei drum, fără vreun efort de 
a o reține sau disciplina. Dacă gândurile sunt rele, atunci și simțămintele 
vor fi rele, și gândurile și sentimentele combinate fac caracterul moral... 
Dacă vă supuneți impresiilor voastre și îngăduiți gândurilor voastre să 
alerge pe calea suspiciunii, îndoielii și nemulțumirii, atunci veți fi printre 
cei mai nefericiți dintre muritori și viața voastră se va dovedi a fi un eșec.” 
— Idem, vol. 5,  p. 310.
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31 decembrie
Ajutorul vine de la Domnul

„Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu 
îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6:44). 

„Este adevărat că oamenii se rușinează uneori de păcatele lor și 
renunță la unele dintre obiceiurile lor rele, înainte de a fi conștienți de 
faptul că sunt atrași spre Hristos. Dar, ori de câte ori fac efortul de a 

realiza o reformă izvorâtă din dorința sinceră de a face binele, aceasta 
este rezultatul puterii lui Hristos, care îi atrage. O influență de care ei nu 

sunt conștienți lucrează asupra sufletului lor, iar conștiința le este trezită 
și comportamentul este corectat. Pe măsură ce Domnul îi atrage spre 

crucea Sa și pe măsură ce privirile lor sunt atrase spre Acela pe care L-au 
străpuns prin păcatele lor, porunca divină se instaurează în conștiința lor. 
Nelegiuirea din viața lor, adâncimea păcatului din suflet le sunt dezvălui-

te. Ei încep să înțeleagă, puțin câte puțin, neprihănirea lui Hristos...”  
— Calea către Hristos, p. 27. 

Gânduri salvatoare
„Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile 

Tale îmi înviorează sufletul.” (Psalmii 94:19). 

„Toate ființele omenești sunt înzestrate cu libertate morală și, prin 
urmare, au responsabilitatea de a-și controla gândurile și de a le conduce 
pe calea cea dreaptă. Această cale este suficient de largă pentru ca min-
tea lor să se poată dezvolta în condiții de siguranță. Dacă Satan încearcă 
să vă abată gândurile spre lucrurile josnice și senzuale, aduceți-le înapoi 
pe cale și îndreptați-le asupra lucrurilor veșnice. Când vede efortul hotă-
rât pe care îl faceți pentru a vă menține atenția numai asupra gândurilor 

curate, Domnul vă va atrage mintea ca un magnet, vă va purifica gânduri-
le și le va face în stare să se elibereze de orice păcat ascuns.”   

— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 595.
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