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Prefață
Trăim într-o lume a concurenței, a luptei după atingerea celor
mai înalte idealuri și culmi ale succesului. Din cele mai vechi
timpuri oamenii s-au străduit și se străduiesc încă, să ajungă
biruitori asupra oricărui lucru, asupra oricărei legi, asupra oricărui stăpân care i-ar putea împiedica să se desfășoare.
Și Dumnezeu a permis oamenilor să învingă multe impedimente, să cucerească multe înălțimi, să dețină control în multe domenii. Prea puțini însă au avut satisfacția să se bucure de
succesul lor. Pentru mulți viața a fost numai una plină de trudă,
meritele recunoscându-li-se adesea abia post-mortem. „Ce folos
are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare?” – se întreba
Solomon, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe acest pământ. „Cei vii măcar știu că vor muri”, spunea el, „dar cei morți
... până și pomenirea li se uită.” Da, oamenii uită chiar și lucrurile bune de care se bucură de pe urma cuiva. Deși continuă să
beneficieze de invențiile înaintașilor lor care au investit timp,
bani, sănătate pentru a înlesni munca cuiva sau a reda sănătatea
semenilor, numele eroilor sunt adesea uitate.
În mijlocul acestei realități dezgustătoare strălucește un adevăr mai mult sau mai puțin recunoscut, dar deosebit de prețios și
deplin valabil: Dumnezeu păstrează în registrele Sale de amintire numele noastre ale fiecăruia. El notează fiecare faptă a noastră, consemnând cu exactitate nu doar succesele noastre, ci și
luptele, frământările, preocupările, investițiile și motivele care
se află în fața fiecărei realizări. Cea mai de preț biruință este
socotită însă a fi biruința asupra defectelor de caracter. Atunci
când omul reușește să rămână calm în provocare, să fie mulțumitor cu ce are, să se bucure de succesul celor din jur, să trăiască
nu doar pentru sine, ci și pentru alții, este considerat biruitor.
Materialele propuse ca studiu pentru anul care urmează, adunate în cartea „Poți fi biruitor!” sunt nu doar o provocare pentru o luptă de cucerire a unei culmi, ci și o asigurare că aceasta
poate fi atinsă. Putem să ne ridicăm deasupra acestei lumi plină
de păcat, putem învinge egoismul, nepăsarea, nemulțumirea și
putem ajunge biruitori. În timp ce nu suntem asigurați că lupta
va fi ușoară, cuvântul inspirat ne promite că biruința poate fi
câștigată de oricine care dorește și care este dispus să urmeze
sfaturile pentru dobândirea acesteia.
Dumnezeu să călăuzească pe fiecare copil al Său care studiază
zilnic Biblia cu rugăciune. Fie ca toți să ajungem să-L cunoaștem
mai îndeaproape, să-L iubim și să-L implorăm să vină mai curând să ne ducă Acasă!
Editorii

Cuprins
Ianuarie — Creați pentru a fi biruitori
Februarie — Mâna care ne salvează
Martie — Îndreptățiți prin moartea Sa
Aprilie — Un Mângâietor prețios
Mai — Valoarea credinței
Iunie — Sfințiți prin adevăr
Iulie — Umblând în lumină
August — În comuniune cu Cerul
Septembrie — Rămâi conectat cu Cerul
Octombrie — În lume, dar nu din lume
Noiembrie — Nu avem timp de pierdut
Decembrie — Mai e puțin!

IANUARIE
Creați pentru a fi biruitori
„Dumnezeu a rânduit posibilități
pentru a birui orice trăsătură rea și a ne împotrivi
oricărei ispite, oricât de tari.”
— Divina vindecare, p. 65
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1 ianuarie

LOCUIND PRINTRE OAMENI
„Strigă de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci, iată,
Eu vin şi voi locui în mijlocul tău”, zice Domnul.”
Zaharia 2:10

„De când Isus a venit să locuiască împreună cu noi, știm
că Dumnezeu cunoaște încercările noastre și are compasiune pentru noi în suferințele noastre. Fiecare fiu și fiică a
lui Adam poate înțelege că divinul nostru Creator este prietenul păcătoșilor. Deoarece în fiecare învățătură despre
har, în fiecare făgăduință a bucuriei, în fiecare acțiune a
iubirii, în fiecare atracție divină prezentată în viața Mântuitorului pe pământ, noi vedem pe „Dumnezeu cu noi”.
— Hristos, lumina lumii, p. 24.

DUMNEZEU CU NOI
„De aceea Domnul Însuşi vă va da un semn: ‘Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu şi-i va pune
numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” Isaia 7:14

„Îi vor pune numele Emanuel ... Dumnezeu cu noi.” „Lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu” se vede „pe fața lui
Isus Hristos”. Din zilele veșniciei, Domnul Isus Hristos era
una cu Tatăl; El era „chipul lui Dumnezeu”, chipul măreției
și maiestății Sale, „strălucirea slavei Lui”. Și tocmai pentru a manifesta această slavă a venit El în lumea noastră.
6 Pe acest pământ întunecat de păcat, El a venit să descopere lumina iubirii lui Dumnezeu, pentru a fi „Dumnezeu
cu noi”. De aceea despre El s-a profetizat că „Îi vor pune
numele Emanuel”.” — Hristos, lumina lumii, p. 19.
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DUMNEZEU ÎN CHIP OMENESC
„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin
de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă
întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” Ioan 1:14

„Acum aproape două mii de ani, o voce cu o semnificație
tainică s-a auzit în cer, de la tronul lui Dumnezeu: „Iată, Eu
vin”... În aceste cuvinte, se anunță împlinirea scopului ce
fusese ascuns din veacuri veșnice. Hristos era gata să vină
în lumea noastră și să Se întrupeze... Dacă El S-ar fi arătat
în slava Sa, pe care o avea împreună cu Tatăl înainte de a fi
lumea, noi n-am fi putut suporta lumina prezenței Sale. Ca
noi să o putem privi fără a fi nimiciți, manifestarea slavei
Sale a fost acoperită. Divinitatea Sa a fost învăluită în corp
omenesc — slava invizibilă în chip omenesc, vizibil.” — Hristos, lumina lumii, p. 23.

HRISTOS ESTE DIN VEȘNICIE
„Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă
ziua Mea; a văzut-o şi s-a bucurat.” „N-ai nici cincizeci
de ani”, I-au zis iudeii, „şi ai văzut pe Avraam?!” Isus
le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca
să se nască Avraam, sunt Eu.” Ioan 8:56, 57

„La început, Dumnezeu era făcut cunoscut în toate lucrările creațiunii. Hristos a fost Acela care a întins cerurile
și a pus temeliile pământului. Mâna Lui a fost aceea care
a așezat lumile în spațiu și a modelat florile câmpului. „El
întărește munții prin tăria Lui.” „A Lui este marea, El a
făcut-o.” (Psalmii 65:6; 95:5). El a fost cel care a umplut 7
pământul cu frumusețe și văzduhul cu cântece. Și pe toate
lucrurile de pe pământ, din văzduh și cer, El a scris mesajul
iubirii Tatălui.” — Hristos, lumina lumii, p. 20.
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DARUL SUPREM
„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va
fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Isaia 9:6

„În persoana Învățătorului trimis de Dumnezeu, cerul a
dat oamenilor tot ce a avut mai bun și mai mare. El, care
stătuse în sfatul Celui Preaînalt, care locuise în partea cea
mai tainică a Sanctuarului Celui Veșnic, a fost ales să descopere, întrupat, oamenilor cunoașterea lui Dumnezeu.
Prin Hristos, fusese transmisă orice rază de lumină divină care a ajuns vreodată până în lumea noastră căzută.
El a fost Acela care vorbise prin toți aceia care, de-a lungul
veacurilor, rostise pentru om cuvintele lui Dumnezeu. De la
El s-au reflectat toate calitățile desăvârșite, care s-au manifestat la cele mai mari și mai nobile suflete ale pământului.”
— Educația, p. 73.

SUNTEM IUBIȚI DE DUMNEZEU
„Căci Tatăl Însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit şi aţi
crezut că am ieşit de la Dumnezeu.” Ioan 16:27

„Isus ne iubește pentru că noi suntem darul Tatălui Său
și răsplătirea lucrării Sale. El ne iubește ca pe copiii Săi.
Cititorule, El te iubește. Cerul însuși nu poate da nimic mai
mult, nimic mai bun. De aceea, ai încredere! ...
Tatăl Meu v-a iubit așa de mult, încât și pe Mine Mă iubește mai mult pentru că-Mi dau viața pentru răscumpăra8 rea voastră. Pentru că am devenit înlocuitorul și garantul
vostru, prin jertfa vieții Mele, pentru că am plătit datoriile
voastre și am purtat vina voastră, Eu devin mai scump pentru Tatăl.” — Hristos, lumina lumii, p. 483.
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MAI MULT NU SE PUTEA
„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 veşnică.” Ioan 3:16

„Dăruindu-L pe Isus, Dumnezeu a dat tot cerul. Din punct
de vedere omenesc, o jertfă ca aceasta era o risipă fără
rost. Pentru felul omenesc de a judeca, întregul Plan de
Mântuire este o risipă de milă și de mijloace... Dar ispășirea pentru o lume pierdută trebuie să fie totală, îmbelșugată și desăvârșită. Dăruirea lui Hristos era îndestulătoare ca
să ajungă la fiecare ființă creată de Dumnezeu. Ea nu putea fi restrânsă, așa ca să nu întreacă numărul acelor care
urmau să primească Darul cel mare... Trebuia să fie îndeajuns și încă să mai rămână.” — Hristos, lumina lumii, p. 565.

SACRIFICIU SUPREM
„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

„Singurul plan prin care se putea realiza mântuirea omului angrena cerul întreg în sacrificiul său infinit. Îngerii nu
se puteau bucura atunci când Hristos le-a înfățișat Planul de
Mântuire, pentru că ei au înțeles că mântuirea omului trebuia
să-L coste pe iubitul lor Comandant o durere ce nu se poate
exprima în cuvinte... Hristos i-a asigurat pe îngeri că, prin
moartea Sa, El va răscumpăra pe mulți... Atunci, o bucurie, 9
o inexprimabilă bucurie a umplut cerul. Slava și binecuvântarea unei lumi răscumpărate au întrecut până și durerea și
sacrificiul Prințului vieții.” — Patriarhi și profeți, p. 65.
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UN PRIVILEGIU DEOSEBIT
„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii
ai lui Dumnezeu! Şi suntem...” 1 Ioan 3:1

„Prețul plătit pentru mântuirea noastră, sacrificiul infinit pe care L-a făcut Tatăl nostru din ceruri dând pe Fiul
Său să moară pentru noi trebuie să trezească în noi idei
foarte înalte despre ceea ce putem deveni prin Hristos...
Datorită păcatului, fiii oamenilor au ajuns robi ai lui Satan.
Prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Hristos, fiii
lui Adam pot deveni fii ai lui Dumnezeu. Luând asupra Sa
natura noastră omenească, Domnul Hristos a înălțat omenirea. Cei păcătoși sunt astfel în poziția în care, prin legătura cu Domnul Hristos, pot în adevăr să devină vrednici
de numele de „fii ai lui Dumnezeu”.” — Calea către Hristos,
p. 15.

IUBIRE FĂRĂ EGAL
„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...” Ioan 1:12

„O astfel de iubire este fără egal. Să fim numiți copii ai
împăratului ceresc! Prețioasă făgăduință! Tema celei mai
profunde meditații! Iubirea fără seamăn a lui Dumnezeu
pentru o lume care nu L-a iubit! Gândul acesta are asupra
sufletului o putere ce îi subjugă și aduce rațiunea în supunere față de voința lui Dumnezeu. Cu cât vom studia mai
10 mult caracterul divin în lumina crucii de pe Golgota, cu
atât vom vedea mai mult mila, gingășia și iertarea împletite cu nepărtinirea și dreptatea și cu atât mai mult și mai
clar vom discerne nenumăratele dovezi ale iubirii infinite
și ale milei pline de gingășie.” — Calea către Hristos, p. 15.
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SUFICIENTĂ DRAGOSTE
„Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi.” Romani 5:6

„A fost lucrul de care s-a mirat întregul Univers, și anume ca Hristos să Se umilească spre a salva neamul omenesc... ca El să consimtă să părăsească slava Sa și să ia
asupra Sa natura omenească; aceasta a fost o taină pe care
inteligențele necăzute în păcat din alte lumi doreau să o
înțeleagă... Moartea Sa a dat răspuns la întrebarea dacă
Tatăl și Fiul au suficientă dragoste pentru om, ca să dea
pe față renunțare la sine și un spirit de sacrificiu... Într-un
glas, ființele din Universul întreg, care au rămas credincioase lui Dumnezeu, s-au unit în a preamări conducerea
divină.” — Patriarhi și profeți, p. 69.

EL A DAT TOTUL. DAR TU?
„Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă
de mine? Voi înălţa paharul izbăvirilor şi voi chema Numele Domnului; îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului, în faţa întregului Său popor.” Psalmii 116:12-14

„Crezi tu oare că este un sacrificiu prea mare acela de a
jertfi totul pentru Hristos?... Fiul lui Dumnezeu a dat totul: viața, dragostea și suferințele Sale: toate le-a dat pentru mântuirea noastră. Cum am putea noi atunci, obiecte nevrednice ale
unei iubiri așa de mari, să reținem inimile noastre spre a nu fi
predate Lui? În fiecare clipă a vieții, noi am fost părtași ai binecuvântărilor harului Său și pentru acest motiv nu ne putem 11
da pe deplin seama de ignoranța și mizeria din care ne-a scos...
Având în vedere umilința nespus de mare a Domnului slavei, să
murmurăm oare pentru faptul că putem intra în viață numai
prin luptă și lepădare de sine?” — Calea către Hristos, p. 45.
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NU TE ÎNDOI DE DRAGOSTEA LUI!
„Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez
bunătatea Mea”. Ieremia 31:3

„Satan este gata să răpească binecuvântatele asigurări
ale lui Dumnezeu. El dorește să ia din suflet orice licărire
de nădejde și orice rază de lumină; dar nu trebuie să-i îngădui să facă acest lucru. Nu pleca urechea la ispititor, ci
spune: „... Eu am în cer un Tată iubitor; și deși am jignit iubirea Lui, deși binecuvântările pe care El mi le-a dat le-am
risipit, mă voi scula, mă voi duce la Tatăl meu și-i voi zice:
«Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu
mai sunt vrednic să mă chem fiul tău: fă-mă ca pe unul din
argații tăi»”. Parabola spune cum avea să fie primit fiul
risipitor: „Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, și i
s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și
l-a sărutat mult”. (Luca 15:18-20) — Calea către Hristos, p. 53.

SUSȚINUȚI CONTINUU
„Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să
n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar
uita, totuşi Eu nu te voi uita cu niciun chip.” Isaia 49:15

„O, tu care te îndoiești și tremuri, privește în sus, căci
Hristos trăiește pururi ca să mijlocească pentru noi! Mulțumește lui Dumnezeu pentru darul scumpului Său Fiu și
roagă-te ca El să nu fi murit în zadar pentru tine. Duhul
Sfânt te invită astăzi. Vino cu toată inima la Hristos și vei
12 primi binecuvântările Sale!
Când citești făgăduințele Lui, adu-ți aminte că ele sunt
expresia iubirii și milei Sale nemărginite. Inima mare a Iubirii infinite se îndreaptă spre păcătos cu toată compasiunea...” — Calea către Hristos, p. 55.
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AVEM UN MIJLOCITOR
„Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți.
Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor,
pe Isus Hristos Cel neprihănit!” 1 Ioan 2:1

„Mai sunt și din aceia care au cunoscut iubirea plină de
iertare a Domnului Hristos și care, într-adevăr, doresc să fie
copii ai lui Dumnezeu și totuși își dau seama de nedesăvârșirea caracterului lor, de viața lor plină de greșeli și încep să se
îndoiască de faptul că inimile lor au fost cu adevărat reînnoite prin Duhul Sfânt. Unora ca aceștia le spun: Nu dați înapoi,
cuprinși de disperare! Va trebui adesea să ne plecăm și să
plângem la picioarele Domnului Hristos din cauza neajunsurilor și greșelilor noastre, dar nu trebuie să ne descurajăm.
Chiar dacă suntem biruiți de vrăjmaș, nu suntem lepădați, nu
suntem uitați și respinși de Dumnezeu. Nu! Domnul Hristos
este la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi.” — Calea
către Hristos, p. 64.

MÂNGÂIAȚI PRIN FĂGĂDUINȚE
„Fiindcă Mă iubeşte”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi;
îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.” Psalmii 91:14

„Rugați-vă cu mai multă căldură; credeți mai mult! Și
atunci când vom ajunge să nu ne mai punem încrederea în
propria noastră putere, să ne prindem puternic de Răscumpărătorul nostru, atunci Îl vom lăuda pe El, care este sănătatea ființei noastre. Cu cât te vei apropia mai mult de
Hristos, cu atât vei recunoaște mai mult păcătoșenia ta, căci
atunci vei avea o viziune mai clară, iar imperfecțiunile tale 13
vor apărea mai mari și în vădit contrast cu desăvârșirea Sa.
Aceasta este dovada faptului că amăgirile lui Satan și-au
pierdut puterea și că influența dătătoare de viață a Duhului
lui Dumnezeu lucrează în tine.” — Calea către Hristos, p. 64.
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DUMNEZEU IUBEȘTE PE ORICINE
„Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate însămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!’”
Geneza 22:18

„Iudeii susțineau că Dumnezeu îi iubește numai pe aceia
care Îi slujesc — după părerea lor, pe aceia care împlinesc
pretențiile rabinilor — iar toți ceilalți oameni zac sub osânda și sub blestemul Lui. Nu așa, zicea Isus; ci toată lumea
— atât cel rău, cât și cel bun — stă în lumina strălucitoare
a iubirii Sale. ...
Tatăl nostru cel ceresc a avut milă de noi chiar atunci
când eram lipsiți și aveam un caracter neplăcut, fiind
„vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții.” — Cugetări,
p. 75.

EL NE-A IUBIT ÎNTÂI
„El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui.” Tit 3:5

„Mulți se pierd de calea cea dreaptă, din cauză că ei gândesc că trebuie 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
14 Preot... Dar, când Îl primim pe Hristos, 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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DUMNEZEU DESCOPERIT
„Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
pentru ca în ţara noastră să locuiască slava.” Psalmii 85:9

„Dumnezeu a legat inimile noastre de El prin nenumărate dovezi ale iubirii Sale din ceruri și de pe pământ...
Totuși, toate acestea nu oglindesc decât imperfect iubirea
Sa. Cu toate aceste dovezi evidente, vrăjmașul a tot binele
a orbit mintea oamenilor, așa încât ei privesc spre Dumnezeu cu teamă, închipuindu-și-L ca fiind sever și neiertător.
Satan a determinat pe oameni să considere pe Dumnezeu
ca fiind o ființă al cărei atribut principal este judecata severă, unul care este un judecător aspru, un creditor brutal
și neînduplecat... Însă pentru a îndepărta această umbră
întunecată și pentru a descoperi lumii iubirea nemărginită
a lui Dumnezeu, Domnul Isus a venit să trăiască printre
oameni.” — Calea către Hristos, p. 10.

ADMIRÂND TABLOUL LUMINOS
„Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem
încredere în Numele Lui cel sfânt.” Psalmii 33:21

„Nu este un lucru înțelept acela de a strânge toate amintirile neplăcute ale trecutului, cu nedreptățile și dezamăgirile lui... 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; Fiul lui Dumnezeu părăsind tronul Tatălui
Său, îmbrăcând divinitatea Sa în haina naturii omenești,
pentru ca să poată răscumpăra pe păcătos de sub puterea
lui Satan; biruința câștigată de El în favoarea noastră, des- 15
chizând astfel cerul înaintea oamenilor și înfățișând privirii noastre locul în care Dumnezeirea își descoperă slava...
iată tablouri pe care Dumnezeu dorește ca noi să le contemplăm.” — Calea către Hristos, p. 117.

11 ianuarie

CREDINȚA SALVATOARE
„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

„Credința înseamnă să nu te îndoiești de Dumnezeu —
să crezi că ne iubește și știe cel mai bine ce este pentru
binele nostru. Astfel, ea ne conduce să alegem calea Sa, în
loc s-o alegem pe a noastră. În locul neștiinței noastre, ea
acceptă înțelepciunea Sa; în locul slăbiciunii noastre, tăria
Sa; în locul păcătoșeniei noastre, neprihănirea Sa. Viețile
noastre, noi înșine suntem deja ai Lui; credința recunoaște
faptul că-i aparținem și acceptă binecuvântarea Sa. Adevărul, puritatea, integritatea de caracter au fost indicate ca
secrete ale succesului vieții. Credința ne pune în posesia
acestor principii.” — Educația, p. 253.

BIRUITORI PRIN CREDINȚĂ
„Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate,
au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins
puterea focului.” Evrei 11:33

„Cât de adesea, cei care s-au încrezut în Cuvântul lui
Dumnezeu, deși total neajutorați ei înșiși, au făcut față puterii lumii întregi — Enoh, ... ținându-și strâns credința în
triumful neprihănirii împotriva unei generații stricate și
batjocoritoare; Noe și familia sa împotriva oamenilor din
vremea lui... Daniel printre lei ... Pavel în lanțuri, împins
către o moarte ce se cuvenea unui criminal... De credin16 ță este nevoie în problemele mărunte ale vieții tot atât de
mult ca și în cele mari. În interesele și activitățile noastre
de fiecare zi, puterea lui Dumnezeu care ne susține devine un lucru real pentru noi, printr-o încredere neabătută.”
— Educația, p. 254.

12 ianuarie

CUM POȚI ALUNGA TEAMA?
„Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din
toate necazurile lui.” Psalmii 34:7

„Numai simțământul prezenței lui Dumnezeu poate
alunga teama care i-ar face viața o povară copilului timid...
Să citească acea povestire minunată a lui Elisei, aflat în cetatea de pe munte, cum între el și oștirile de vrăjmași înarmați se afla un brâu puternic de îngeri cerești. Să citească
despre cum i s-a arătat îngerul lui Petru care era întemnițat și condamnat la moarte; cum l-a condus în siguranță
îngerul pe slujitorul lui Dumnezeu trecând de gărzile înarmate... Aceste lucruri nu au fost scrise doar ca să le citim și
să ne minunăm, ci pentru ca aceeași credință care a lucrat
în slujitorii din vechime ai lui Dumnezeu să poată lucra și
în noi. El va lucra astăzi într-un mod special, ca și atunci,
oriunde se vor afla inimi ale credinței.” — Educația, p. 256.

ÎNDEPĂRTEAZĂ ÎNDOIALA!
„Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?”
Romani 8:31

„Cu bogatele binecuvântări ale Bibliei înaintea ta, mai poți
încă să lași loc îndoielii? Poți crede oare că, atunci când sărmanul păcătos tânjește să se întoarcă și dorește să părăsească păcatele sale, Domnul, într-un mod aspru, îl oprește, îi interzice
să vină în pocăință la picioarele Sale? Îndepărtează asemenea
gânduri! Nimic nu poate fi mai dezonorant pentru Dumnezeu
decât aceste idei... Noi nu trebuie să ne gândim la Dumnezeu
numai ca la un judecător pregătit să pronunțe sentința împo- 17
triva noastră. El urăște păcatul; dar, din iubire pentru păcătos,
El S-a dat pe Sine în persoana Domnului Hristos, pentru ca toți
să poată fi mântuiți și să se bucure de o veșnică binecuvântare
în Împărăția slavei.” —
 Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 633.

13 ianuarie

SUNTEM APĂRAȚI
„Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!
Cine-i va osândi?... ” Romani 8:33, 34

„Prin Planul de mântuire, Isus zdrobește stăpânirea lui
Satan asupra familiei omenești și răscumpără sufletele de
sub puterea lui. Toată ura și răutatea arhirebelului ... lucrează să smulgă din mâna Lui pe fiii oamenilor, care au
primit mântuirea... Dar Isus, Apărătorul nostru, prezintă o
rugăciune eficientă în favoarea tuturor acelora care, prin
credință și pocăință, și-au predat Domnului viața spre a fi
păzită. El le susține cauza și, prin argumentele puternice
ale Calvarului, îl biruiește pe învinuitorul lor. Ascultarea
Sa desăvârșită de Legea lui Dumnezeu I-a dat toată puterea
în cer și pe pământ, și El cere de la Tatăl Său milă și împăcare pentru omul vinovat.” — Profeți și regi, p. 585.

AVEM UN TATĂ PUTERNIC
„Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui,
priceperea Lui este fără margini.” Psalmii 147:5

„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. „Domnul este plin de milă și de îndurare”.
(Iacov 5:11). 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
18 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.” — Calea către Hristos, p. 100.

14 ianuarie

DUMNEZEU NE CUNOAȘTE
„Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El.” Naum 1:7

„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. Nici o nenorocire
nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat dintre copiii Săi, nici o îngrijorare nu-i poate chinui sufletul, nici o
bucurie nu-l poate încânta și nici o 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... 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.

APĂRAȚI CU BRAȚ PUTERNIC
„Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l
înconjori cu bunăvoinţa Ta cum l-ai înconjura cu un
scut.” Psalmii 5:12

„Tăria atotputernică a Duhului Sfânt este apărarea oricărui suflet zdrobit. Hristos nu va permite ca vreun om,
care în pocăință și credință I-a cerut protecție, să treacă
sub puterea vrăjmașului. Este adevărat că Satan este o ființă puternică; însă mulțumim lui Dumnezeu că avem un
Mântuitor tare, care l-a aruncat pe cel rău din ceruri. Satan este mulțumit când preamărim puterea lui. De ce să
nu vorbim despre Isus? De ce să nu preamărim puterea și
iubirea Sa? Curcubeul făgăduinței, care înconjoară tronul 19
de sus, este o mărturie veșnică pentru faptul că „atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său
Fiu născut pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viață veșnică.” — Divina vindecare, p. 94.

15 ianuarie

LASĂ PROBLEMELE ÎN MÂNA LUI!
„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului şi El te va
sprijini!” Psalmii 55:22

„Copiii și tinerii pot veni la Hristos cu poverile și nelămuririle lor și știu că El va răspunde solicitărilor lor și le va da
exact ceea ce au nevoie. Fii stăruitor, fii hotărât! Privește la
promisiunea lui Dumnezeu și apoi crede fără nici o îndoială! Nu te aștepta să experimentezi emoții speciale, înainte
de a crede că Dumnezeu răspunde. Nu încerca să stabilești
modul în care Dumnezeu trebuie să lucreze pentru tine ...
ci încrede-te în cuvântul Lui și lasă întreaga problemă în
mâinile lui Dumnezeu, pe deplin încredințat că rugăciunea
ta va fi onorată și că răspunsul va veni exact la momentul
și în modul în care Tatăl ceresc crede că e mai bine pentru
tine; și apoi lasă deoparte cererile tale. Umblă în umilință și
continuă să avansezi.” — Solii pentru tineret, p. 123.

PROTECȚIE PENTRU CEI NEPRIHĂNIȚI
„Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut,
Domnul dă îndurare şi slavă şi nu lipseşte de niciun
bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.” Psalmii 84:11

„În darul fără egal al Fiului Său, Dumnezeu a înconjurat
lumea întreagă cu o atmosferă de har, tot așa de reală ca
și aerul care înconjoară globul pământesc. Toți aceia care
aleg să respire această atmosferă dătătoare de viață vor
trăi și vor crește până la statura de bărbați și femei în Hristos Isus...
20
Să ne întoarcem spre Soarele neprihănirii, pentru ca
lumina cerului să lumineze asupra noastră, iar caracterul nostru să se dezvolte asemenea caracterului Domnului
Hristos.” — Calea către Hristos, p. 68.

16 ianuarie

SĂ-L CUNOAȘTEM PERSONAL!
„Şi 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

„O, Îl cunoaștem noi oare pe Dumnezeu așa cum ar trebui? Ce mângâiere, ce bucurie am avea dacă am învăța zi
de zi lecțiile pe care El dorește să le învățăm! Noi trebuie să
Îl cunoaștem din experiență personală. Va fi de mare folos
pentru noi să petrecem mai mult timp în rugăciune tainică, personală, cunoscându-L pe Tatăl nostru ceresc. Așa
slabi cum suntem, putem veni la El să-I cerem să ne ajute
să înțelegem ce dorește El să facă pentru noi, pentru a ne
despărți de tot ce nu corespunde caracterului Său.” — The
Review and Herald, 15 august, 1907.

CUNOAȘTEREA ESTE UN DAR
„Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos,
Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava
și puterea Lui.” Efeseni 1:17

„Poți studia veacuri întregi această iubire și, cu toate
acestea, nu vei putea înțelege niciodată pe deplin înălțimea, lărgimea, adâncimea și lungimea iubirii lui Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său să moară pentru lume. Nici chiar
veșnicia nu va putea să o descopere pe deplin. Și totuși,
studiind Biblia și meditând asupra vieții Domnului Hristos
și a planului de mântuire, vom înțelege tot mai mult. Și va
fi partea noastră aceea de a ne da seama și a înțelege bine- 21
cuvântarea pe care Pavel o dorea pentru biserica din Efes,
atunci când s-a rugat ca „Dumnezeul Domnului nostru Isus
Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de
descoperire, în cunoașterea Lui...” — Mărturii, vol. 5, p. 740.

17 ianuarie

NEÎNȚELES, DAR PLIN DE IUBIRE
„O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de
neînţelese sunt căile Lui!” Romani 11:33

„Modul în care El Se comportă cu noi, cum și motivele
care-L determină la aceasta pot fi înțelese atât cât este necesar ca să putem discerne mila și iubirea Sa nemărginite,
unite cu puterea Lui nespus de mare. Din planurile Lui noi
putem înțelege atât cât este spre binele nostru să știm; dar
dincolo de aceasta, noi trebuie să ne încredem totuși în
brațul Celui Atotputernic și în inima Lui care este plină de
iubire.” — Calea către Hristos, p. 106.

REDEȘTEPTARE ȘI REFORMĂ
„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia,
ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre,
ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună,
plăcută şi desăvârşită.” Romani 12:2

„Trebuie să aibă loc o redeșteptare și o reformă, sub influența lucrării Duhului Sfânt. Redeșteptarea și reforma
sunt două lucruri diferite. Redeșteptarea înseamnă o înnoire a vieții spirituale, o înviorare a puterilor minții și
inimii, o înviere din moartea spirituală. Reforma înseamnă
o reorganizare, o schimbare a ideilor și teoriilor, a obice22 iurilor și practicilor. Reforma nu va aduce roadele bune ale
neprihănirii, dacă nu este legată de o renaștere produsă
de Duhul Sfânt. Renașterea și reforma trebuie să-și facă
lucrarea rânduită lor și să se împletească în îndeplinirea
acestei lucrări.” — Solii alese, vol. 1, p. 61.

18 ianuarie

ÎNȚELEPCIUNEA SUPREMĂ
„Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să
facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi
Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile
dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude
înaintea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 1:27-29

„De-a lungul multor veacuri întunecate, în mijlocul păgânismului, Dumnezeu le-a îngăduit oamenilor să încerce să
experimenteze descoperirea lui Dumnezeu prin propria lor
înțelepciune, nu pentru a le demonstra neputința lor spre
satisfacția Lui, ci pentru ca oamenii înșiși să poată vedea
că nu pot să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Domnul Isus
Hristos, Fiul Său, decât prin revelația din Cuvântul Său, prin
Duhul Sfânt.” — Fundamentele educației creștine, p. 196.

ÎNAINTÂND SPRE DESĂVÂRȘIRE
„Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de
Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire
şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: „Cine
se laudă să se laude în Domnul.” 1 Corinteni 1:30, 31

„Dumnezeu a chemat pe poporul Său la slavă și virtute și
acestea se vor manifesta în viața tuturor acelora care sunt
cu adevărat în legătură cu El. Devenind părtași ai darului
ceresc, ei trebuie să meargă spre desăvârșire... Este spre slava lui Dumnezeu ca să acorde meritele, virtuțile Sale copiilor Săi. El dorește să-i vadă pe bărbați și pe femei atingând
standardul cel mai înalt și, atunci când prin credință ei se 23
prind de puterea lui Hristos, când solicită făgăduințele Sale
sigure și le consideră ca fiind ale lor, când cu o stăruință
irezistibilă ei caută puterea Duhului Sfânt, ei vor ajunge desăvârșiți în El.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 520.

19 ianuarie

ÎNȚELEPCIUNEA ADEVĂRATĂ
„Nimeni să nu se înşele: Dacă cineva dintre voi se crede
înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să
ajungă înţelept. Căci înţelepciunea lumii acesteia este o
nebunie înaintea lui Dumnezeu...” 1 Corinteni 3:18, 19

„Oamenii nu se pot abate de la sfaturile Domnului și, cu
toate acestea, să mai păstreze acea pace și înțelepciune care
să le îngăduie să acționeze drept și cumpănit. Nici o nebunie
nu este atât de primejdioasă, atât de fără speranță, ca aceea
de a urma înțelepciunea omenească, independent de înțelepciunea dumnezeiască.” — Patriarhi și profeți, p. 658.
„Cei cu inima curată Îl văd pe Dumnezeu în orice lucrare
a providenței, în orice etapă a adevăratei educații. Ei vibrează la cea dintâi rază de lumină care strălucește de la tronul
lui Dumnezeu!” — Fundamentele educației creștine, p. 414.

JUDECATA NU NE APARȚINE
„De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va
veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în
întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.” 1 Corinteni 4:5

„Noi nu putem citi inima. Fiind noi înșine plini de greșeli, nici nu suntem în măsură să-i judecăm pe alții. Omul
mărginit poate judeca numai după cele de afară. Numai
Acela care cunoaște motivele ascunse ale faptelor, Se poartă cu duioșie și compătimire, poate să decidă asupra cazului fiecărui suflet... Astfel, aceia care îi osândesc sau îi
24 critică pe alții, se declară ei înșiși vinovați, pentru că săvârșesc aceleași lucruri. Osândindu-i pe alții, ei își dau propria lor sentință și Dumnezeu declară că această sentință
este dreaptă. El primește propriul lor verdict împotriva lor
înșiși.” — Cugetări, p. 124.

20 ianuarie

TOTUL PRIMIM DE LA DUMNEZEU
„Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l
fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu
l-ai fi primit?” 1 Corinteni 4:7

„Întreaga creație îi aparține lui Dumnezeu. Dacă l-ar
neglija pe om, Domnul ar putea să-i oprească îndată răsuflarea. Tot ce este și tot ce are el depinde de Dumnezeu.
Întreaga lume este a lui Dumnezeu. Casele omului, realizările personale, tot ce este valoros sau strălucitor, totul i-a
fost dat de Dumnezeu... Nici o faptă nu-l poate face pe om
să merite iubirea iertătoare a lui Dumnezeu, dar iubirea lui
Dumnezeu care umple sufletul îl va determina să facă acele
lucruri care au fost cerute întotdeauna de Dumnezeu și pe
care omul le va îndeplini cu plăcere. El face doar ce a fost
dintotdeauna dator să facă.” — Credința și faptele, p. 22.

CUNOSCUȚI DE DUMNEZEU
„Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este cunoscut
de Dumnezeu.” 1 Corinteni 8:3

„Isus ne cunoaște pe fiecare în parte și are milă de slăbiciunile noastre. Ne cunoaște pe toți pe nume. Cunoaște
chiar casa în care locuim și pe fiecare dintre cei ce o ocupă... Fiecare suflet este atât de bine cunoscut de Isus, ca și
când ar fi singurul pentru care a murit Mântuitorul. Durerea fiecăruia Îi mișcă inima. Strigătul de ajutor ajunge la
urechile Lui. El a venit pentru a-i atrage pe toți oamenii
la Sine... Isus știe cine sunt aceștia. El știe de asemenea și 25
cine primește cu voie bună chemarea Sa și este gata să vină
sub supravegherea Sa de păstor.” — Hristos, lumina lumii,
p. 48.

21 ianuarie

FĂGĂDUINȚE PREȚIOASE
„În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele,
toate în El sunt „Da”; de aceea şi „Amin” pe care-l spunem
noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.” 2 Corinteni 1:20

„Așază-ți mâna în mâna lui Hristos. Chiar dacă sunt dificultăți de întâmpinat, îngerii care excelează în putere vor
conlucra cu poporul lui Dumnezeu. 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 tainică ce unește pământul cu tronul lui Dumnezeu, ... croiește-ți drumul spre cer și, pas cu pas, înaintează
până la tronul Celui Infinit.” — Minte, caracter, personalitate,
vol. 2, p. 462.

ÎNCURAJĂRI VALOROASE
„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna
cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi
în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.” 2 Corinteni 2:14

„Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Aici noi avem,
în modul cel mai clar, descoperirea caracterului Său, a modului în care Se ocupă de oameni și marea lucrare de mântuire.
Aici ne este înfățișată istoria patriarhilor și a profeților cum
și a altor bărbați sfinți din vechime... Vedem cum ei se luptau
cu descurajările, asemenea nouă, și totuși cum au prins iarăși
curaj și au ajuns biruitori prin harul lui Dumnezeu. Văzând
26 toate acestea, suntem încurajați în alergarea noastră după
neprihănire. Când citim despre minunatele lor experiențe, ...
Duhul care i-a inspirat pe ei aprinde și în noi flacăra unei
dorințe sfinte de a fi asemenea lor în caracter, de a umbla cu
Dumnezeu, asemenea lor.” — Calea către Hristos, p. 87.

22 ianuarie

ZIUA CARE NE LUMINEAZĂ
„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 şi bogăţia dragostei Lui.” Isaia 63:7

„Sabatul ne îndreaptă gândurile spre natură și ne aduce
în legătură cu Creatorul. În cântecul păsărelelor, în foșnetul pomilor, în muzica mării, putem încă să auzim vocea
Aceluia care a vorbit cu Adam în Eden, în răcoarea zilei.
Când admirăm puterea Lui în natură, găsim mângâiere,
deoarece Cuvântul care a creat toate lucrurile dă viață
și ființei lăuntrice. El, „care a zis: «Să lumineze lumina
din întuneric», ne-a luminat inimile, pentru ca să facem
să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe
fața lui Isus Hristos.” – Hristos, lumina lumii, p. 281.

SEMNUL PUTERII CREATOARE
„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi
faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va
fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi
dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te
cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei
putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile
ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău
Iacov”, căci gura Domnului a vorbit.” Isaia 58:13, 14

„Sabatul este un semn al puterii creatoare și răscumpărătoare; el arată către Dumnezeu, ca izvor al vieții și cunoașterii;
aduce aminte de slava de la început a omului și dă astfel măr- 27
turie despre scopul lui Dumnezeu de a recrea în noi propriul
Său chip... Întrucât Sabatul este memorialul puterii creatoare,
el este ziua mai presus de oricare alta, în care ar trebui să ne
familiarizăm cu Dumnezeu prin lucrările Sale.” — Educația, p. 251.

23 ianuarie

COPII DE DUMNEZEU
„Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în
Hristos Isus.” Galateni 3:26

„Fiul lui Dumnezeu era moștenitorul tuturor lucrurilor
și stăpânirea și slava acestei lumi I-au fost promise Lui.
Cu toate acestea, când a venit în această lume, nu a venit
cu bogății sau splendoare... El a fost „disprețuit și părăsit
de oameni”... Așa cum a fost Domnul Hristos când a fost
în lume, așa trebuie să fie și urmașii Lui. Ei sunt fii ai lui
Dumnezeu, împreună moștenitori cu Hristos; iar domnia
și stăpânirea le aparțin lor. Lumea nu înțelege caracterul
și chemarea lor sfântă; ei nu văd că aceștia fac parte din
familia lui Dumnezeu. Unirea și părtășia lor cu Tatăl și Fiul
nu sunt vădite și, în timp ce lumea privește la umilirea și
rușinea lor, nu se vede ceea ce sunt sau ce vor fi.” — Mărturii
pentru comunitate, vol. 1, p. 286.

CERUL INTERESAT DE
MÂNTUIREA NOASTRĂ
„Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă
Duhul Fiului Său, care strigă: „Ava!”, adică „Tată!” Aşa
că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu.” Galateni 4:6, 7

„Tot cerul este interesat de mântuirea noastră. Îngerii
lui Dumnezeu, mii și mii și de zeci de mii de ori zeci de
mii, sunt însărcinați să le slujească celor care vor fi moște28 nitori ai mântuirii. Ei ne păzesc de rău și resping puterile
întunericului, care urmăresc nimicirea noastră. Nu avem
oare motive să fim mulțumitori în fiecare moment, chiar
și atunci când există aparente încurcături pe cărarea noastră?” — Divina vindecare, p. 253.

24 ianuarie

ADMIRAȚI ARTISTUL!
„Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste
lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e
puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.” Isaia 40:26

„Mulți se delectează cu picturi frumoase și sunt gata să
se închine talentului care poate produce un tablou atât de
minunat... De unde obțin pictorii ideile lor despre lucrurile
pe care le pun pe pânză? Din peisajul frumos al naturii —
de la natură, și numai de la natură... Mulți își abat mintea
de la frumusețile și splendorile naturii pe care le-a pregătit
Creatorul nostru pentru ei, ca să se bucure și să devoteze
toate puterile ființei lor pentru perfecționarea artei; totuși, lucrurile acestei lumi sunt numai copii imperfecte din
natură. Arta nu poate atinge perfecțiunea văzută în natură.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 589.

O ȚINTĂ MĂREAȚĂ
„Domnul este tăria mea şi 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

„Aveți curaj. Încredeți-vă în Domnul. Nu lăsați ca vrăjmașul să vă răpească făgăduințele. Dacă v-ați despărțit de
lume, Dumnezeu a spus că va fi Tatăl vostru, iar voi veți fi
fii și fiice ale Lui. Nu este aceasta îndeajuns? Ce altă perspectivă vă mai poate fi prezentată? Există un mare obiectiv în a fi un fluture și a nu avea nici o bază sau țintă în
viață? O, lăsați-mă să stau pe platforma adevărului etern. 29
Dați-mi valoare nemuritoare. Lăsați-mă să mă prind de
lanțul de aur, care este lăsat din cer spre pământ, și fie ca
el să mă tragă sus la Dumnezeu și la slavă. Aceasta-i ambiția mea; aceasta-i ținta mea.” — Idem, p. 593.

25 ianuarie

PROMISIUNEA SALVĂRII
„În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea
păcatelor, după bogăţiile harului Său.” Efeseni 1:7

„În tot lucrul vostru, să se vadă că Îl cunoașteți pe Isus.
Prezentați curăția și harul Lui salvator, așa încât cei pentru care lucrați, privind la El, să poată fi schimbați după
chipul divin. Lanțul care este lăsat în jos de la tronul lui
Dumnezeu este destul de lung pentru a ajunge la cele mai
joase adâncimi ale păcatului. Înălțați în fața celor pierduți
și singuri un Mântuitor care iartă păcatul, deoarece Isus a
făcut mijlocire divină pentru ei. El este în stare să-i ridice
din groapa păcatului ca ei să poată fi recunoscuți ca și copii ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos la o
moștenire veșnică. Ei pot avea viața ce se măsoară cu viața
lui Dumnezeu.” — Lucrarea de binefacere, p. 92.

REMEDIU PENTRU PĂCĂTOȘI
„Isus le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci
cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” Marcu 2:17

„Domnul Hristos a venit să aducă mântuirea și să o pună la
dispoziția tuturor. Pe crucea Golgotei, El a plătit prețul infinit
pentru o lume pierdută. Lepădarea de Sine și sacrificiul de
Sine, lucrul Său neegoist, umilința Sa și, mai presus de tot și
toate, oferirea vieții Sale, dau mărturie despre profunzimea
iubirii Sale pentru omul căzut. El a venit pe pământ să caute
și să mântuiască ce era pierdut... El a lucrat în mod deosebit
30 pentru aceia care aveau cea mai mare nevoie de mântuirea pe
care El a venit s-o aducă... Inima Sa mare și plină de iubire a
fost răscolită până în profunzimi pentru cei ale căror condiții
erau fără speranță și care aveau cel mai mult nevoie de harul
Său transformator.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 603.

26 ianuarie

SFINȚIND NUMELE LUI
„Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.” Ioan 17:19

„Când te rogi: „Sfințească-se Numele Tău”, tu ceri ca El
să poată fi sfințit în lumea aceasta, sfințit în tine însuți.
Dumnezeu te-a recunoscut înaintea oamenilor și înaintea
îngerilor, ca fiind un copil al Său. Roagă-te să nu aduci nici
o dezonoare frumosului nume pe care-L porți... Dumnezeu
te trimite în lume ca reprezentant al Său. În fiecare faptă a
vieții tale, trebuie să se dea pe față Numele lui Dumnezeu.
Această cerere te obligă să ai caracterul Lui. Nu poți să
sfințești Numele Lui, nu poți să-L reprezinți în fața lumii,
decât dacă, prin viața și caracterul tău, reprezinți însăși
viața și caracterul lui Dumnezeu. Poți face aceasta numai
dacă primești harul și neprihănirea Domnului Hristos.”
— Cugetări, p. 107

HARUL SALVATOR
„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.”
Efeseni 2:8

„Fără harul lui Hristos, cel păcătos nu are nicio speranță. Pentru el nu se poate face nimic, dar, prin harul divin,
omului îi este dată o putere supranaturală care lucrează
în minte, inimă și caracter. Prin împărtășirea harului lui
Hristos, păcatul este văzut în natura lui respingătoare
și, în cele din urmă, este alungat din templul sufletului. 31
Prin har, noi suntem aduși la părtășia cu Hristos, pentru
a fi asociați cu El în lucrarea mântuirii.” — Solii alese, vol. 1,
p. 180.

27 ianuarie

PĂSTRÂND LEGĂTURA CU DUMNEZEU
„Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la
vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, şi dă-mi ajutorul Tău!”
Psalmii 69:13

„Rugăciunea este respirația sufletului. Este secretul puterii spirituale. Nici un alt instrument al harului nu o poate
substitui și sănătatea sufletului să fie totuși păstrată. Rugăciunea aduce inima într-o comuniune strânsă și imediată
cu Izvorul vieții și întărește vigoarea și tonusul experienței
religioase. A neglija exercițiul rugăciunii sau a ne ruga sporadic, din când în când, atunci când ne convine, înseamnă
a pierde legătura cu Dumnezeu. Facultățile spirituale își
pierd vitalitatea, experiența religioasă va fi lipsită de sănătate și vigoare...” — Solii către tineret, p. 249.

DUMNEZEU NE AUDE
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat
rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!”
Psalmii 66:20

„Putem conversa cu Dumnezeu în inimile noastre; putem merge în tovărășie cu Hristos. Când suntem prinși în
munca noastră zilnică, putem să rostim în șoaptă dorințele
inimii noastre, care nu pot fi auzite de nici o ureche omenească, iar acest cuvânt nu va muri în tăcere și nici nu se
32 va pierde. Nimic nu va putea înăbuși dorința sufletului. Ea
se va ridica peste larma din stradă, peste zgomotul mașinilor. Dumnezeu este Cel căruia Îi vorbim și rugăciunea
noastră este auzită.” — Solii către tineret, p. 250.

28 ianuarie

DUMNEZEU PE PĂMÂNT
„El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel Întâi
Născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele
văzute şi cele nevăzute...” Coloseni 1:15, 16

„Luând natura umană asupra Sa, Hristos a venit să fie
una cu omenirea și în același timp să-L descopere pe Tatăl
nostru ceresc ființelor omenești păcătoase. El, care a fost
în prezența Tatălui de la început, El, care era chipul perfect al Dumnezeului nevăzut, era singurul capabil să descopere omenirii caracterul Dumnezeirii. El a fost făcut în
toate asemenea fraților noștri. El S-a făcut trup, întocmai
cum sunt trupurile noastre. I-a fost foame și sete și a fost
obosit. A fot întărit prin hrană și înviorat prin somn. A împărtășit aceeași soartă cu oamenii; cu toate acestea, El era
Fiul Cel fără vină al lui Dumnezeu.” — Divina vindecare, p. 422.

MÂNA CARE ȚINE TOATE LUCRURILE
„El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin
prin El.” Coloseni 1:17

„Formidabila putere care lucrează pretutindeni în natură și susține toate lucrurile nu este, așa cum susțin unii oameni de știință, doar un principiu universal, o energie vitală. Dumnezeu este duh; cu toate acestea, este o Persoană
care există, căci omul a fost făcut după chipul Său. Ca Persoană, Dumnezeu S-a descoperit în Fiul Său... El a venit în
lume ca Mântuitor, având trup material. Tot ca Mântuitor,
în carne și oase, S-a înălțat la cer. Ca Mântuitor întrupat
face mijlocire în curțile cerești. Înaintea tronului lui Dumnezeu, slujește în favoarea noastră.. Mâna care sprijină lu- 33
mile în spațiu, mâna care ține toate lucrurile pretutindeni
în universul lui Dumnezeu în ordinea în care sunt aranjate
și în neobosita lor activitate, este mâna care a fost bătută
în cuie pe cruce pentru noi.” — Educația, p. 132.

29 ianuarie

BENEFICIILE CONTEMPLĂRII
„Ferice de omul care ... îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!” Psalmii 1:1, 2

„Cei care mărturisesc că Îl iubesc pe Dumnezeu și respectă lucrurile sfinte și totuși permit minții să se oprească
asupra lucrurilor superficiale și fanteziste se plasează pe
terenul lui Satan și fac lucrarea lui. Dacă ar studia lucrările minunate ale lui Dumnezeu în natură și maiestatea și
puterea Sa, așa cum sunt revelate în Cuvântul Său, tinerii
ar căpăta, în urma fiecărui astfel de exercițiu, o agerime
și o elevare a facultăților minții lor. Ar primi vigoare, care
nu va semăna deloc cu aroganța. Prin contemplarea minunilor puterii divine, mintea va învăța cea mai grea, dar și
cea mai folositoare dintre lecții, și anume că înțelepciunea omenească, dacă nu e unită cu Infinitul și sfințită prin
Hristos, este nebunie.” — Solii către tineret, p. 253.

GÂNDURI CURATE
„Da, mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.” Psalmii 77:12

„Cei care își vor goli inimile de mândrie și gunoaie vor
putea, prin harul lui Dumnezeu, să-și curețe cămările minții, iar acolo să poată depozita cunoștință, curăție și adevăr.
Și vor trece mereu de limitele înguste ale gândului vremelnic în vastitatea infinitului. Dreptatea și îndurarea lui Dumnezeu vor fi desfășurate percepțiilor morale. Se va vedea caracterul grozav al păcatului, cu urmările lui. Caracterul lui
34 Dumnezeu, iubirea Sa, manifestată în faptul că a dat pe Fiul
Său să moară pentru lume, și frumusețea sfințeniei constituie teme înălțătoare pentru contemplare. Acestea vor întări
mintea și vor aduce pe om într-o strânsă comuniune cu Cel
Infinit.” — Fundamentele educației creștine, p. 49.

30 ianuarie

SURSĂ DE MEDITAȚIE
„Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta;
cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este
scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale
şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” Iosua 1:8

„În Cuvântul lui Dumnezeu, mintea găsește subiecte pentru cea mai adâncă meditație, pentru cele mai înalte aspirații. Aici, putem fi alături de patriarhi și profeți și putem
auzi glasul Celui veșnic, vorbind oamenilor. Aici vedem Maiestatea cerurilor, umilindu-Se pe Sine pentru a fi înlocuitorul și scăparea noastră, pentru a se lupta cu mâna goală cu
puterile întunericului și pentru a obține biruința pentru noi.
O pioasă contemplare a unor subiecte ca acestea nu poate
da greș în ceea ce privește înmuierea, purificarea și înnobilarea inimii și, în același timp, asigurarea minții cu o nouă
tărie și vigoare.” — Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 52

PRIVELIȘTI ÎNCÂNTĂTOARE
„Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale –, luna
şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: Ce este omul, ca să
Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?”
Psalmii 8:3, 4

„De la solemna rostogolire a glasului puternic al tunetului și de la vuietul necontenit al bătrânului ocean până la
trilurile vesele ce umplu pădurile de muzică, zecile de mii
de voci ale naturii Îi aduc slavă lui Dumnezeu. Pământul,
marea și cerul, cu minunatele lor culori și nuanțe, variind
în contraste uimitoare sau armonizându-se perfect, ne arată
slava Lui. Munții cei neclintiți ne spun despre puterea Sa. 35
Copacii, unduindu-și coroanele verzi în lumina soarelui, și
florile, în frumusețea lor delicată, arată spre Creator... Toată strălucirea și frumusețea care împodobesc pământul și
luminează cerurile vorbesc despre Dumnezeu.” — Idem, p. 54.

31 ianuarie

EFECTELE CONTEMPLĂRII
„Aleg calea adevărului, pun legile Tale sub ochii mei.”
Psalmii 119:30

„Când Hristos și cerul devin teme de contemplare, conversația va evidenția acest lucru. Vorbirea va avea har și
vorbitorul va dovedi că a fost educat în școala Învățătorului divin... El a prețuit Cuvântul Domnului... Zi de zi și oră
de oră trebuie să existe un proces puternic de lepădare de
sine și de sfințire; și atunci cuvintele vor dovedi că Isus
locuiește în inimă prin credință. Sfințirea nu închide căile sufletului spre cunoaștere, ci dezvoltă mintea, o inspiră
în căutarea adevărului, care este ca o comoară ascunsă; și
cunoașterea voinței lui Dumnezeu înaintează lucrarea de
sfințire. Există o împărăție cerească și cât de mult ar trebui
să ne străduim să ajungem acolo!” — Solii către tineret, p. 211.

ÎNTĂRIȚI PRIN CONTEMPLARE
„Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe
buze când mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi
când mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopţii.”
Psalmii 63:5, 6

„Printr-o contemplare constantă a subiectelor cerești,
credința și iubirea noastră vor deveni mai puternice. Rugăciunile noastre vor fi tot mai plăcute lui Dumnezeu, deoarece vor fi tot mai pătrunse de iubire și de credință. Va
36 exista o încredere mai statornică în Isus și veți avea o experiență zilnică reală în dorința și puterea lui Hristos de
a-i mântui pe deplin pe toți cei care vin la Dumnezeu prin
El.” — Înalta noastră chemare, p. 113.

FEBRUARIE
Mâna care ne salvează
„Credința este numai mâna prin care ne prindem
de Hristos și ne însușim meritele Lui,
care înseamnă vindecare de păcat.”
— Hristos, lumina lumii, p. 175
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1 februarie

O DRAGOSTE NEÎNȚELEASĂ DEPLIN
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit
pentru noi.” Romani 5:8

„Toată această iubire părintească, ce a venit din generație în generație prin canalele inimii omenești, toate izvoarele de gingășie și bunătate care s-au deschis în sufletele
oamenilor nu sunt decât mici pâraie față de oceanele fără
margini, atunci când sunt comparate cu iubirea infinită și
inepuizabilă a lui Dumnezeu. ... Poți studia veacuri întregi
această iubire și, cu toate acestea, nu vei putea înțelege
niciodată pe deplin înălțimea, lărgimea, adâncimea și lungimea iubirii lui Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său să moară
pentru lume. Nici chiar veșnicia nu va putea să o descopere
pe deplin.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 740.

NEMURIREA ESTE POSIBILĂ
„Şi anume va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în
bine, caută slava, cinstea şi nemurirea, şi va da mânie
şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc
adevărului şi ascultă de nelegiuire.” Romani 2:7, 8

„Nemurirea făgăduită omului, condiționată de ascultare, a fost pierdută prin păcătuire. Adam nu putea transmite
urmașilor lui ceea ce nu avea; și n-ar fi fost nici o nădejde
pentru neamul omenesc căzut, dacă Dumnezeu, prin jertfa
Fiului Său, n-ar fi adus nemurirea. Deoarece „moartea a
trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcă38 tuit”, Hristos „a adus la lumină viața și neputrezirea, prin
Evanghelie”. Numai prin Hristos se poate obține nemurirea... Toți aceia care, „prin stăruința în bine, caută slava,
cinstea și nemurirea”, vor primi „viața veșnică”.” — Tragedia
veacurilor, p. 533.
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MÂNTUIREA – DARUL FĂRĂ PLATĂ
„Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El Însuşi este neprihănit.”
1 Ioan 3:7

„Noi nu ne câștigăm mântuirea prin ascultarea noastră;
pentru că mântuirea este darul fără plată al lui Dumnezeu,
care poate fi primit prin credință. Dar ascultarea este rodul credinței... Dacă rămânem în Hristos și dacă iubirea lui
Dumnezeu locuiește în noi, atunci simțămintele, cugetele,
planurile și acțiunile noastre, toate vor fi în armonie cu voința lui Dumnezeu, așa cum este ea exprimată în preceptele legii Sale sfinte... Neprihănirea este definită de standardul legii sfinte a lui Dumnezeu, așa cum este el exprimat în
Cele Zece Porunci date pe Sinai.” — Calea către Hristos, p. 61.

O FĂGĂDUINȚĂ PENTRU MINE
„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul
Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.”
Romani 3:23, 24

„Dați la o parte orice bănuială că făgăduințele lui Dumnezeu n-ar fi pentru noi. Ele sunt pentru fiecare păcătos
care se pocăiește. Puterea și harul au fost date prin Domnul Hristos spre a fi duse de îngerii slujitori fiecărui suflet
credincios. Nimeni nu este așa de păcătos încât să nu găsească putere, curăție și neprihănire în Hristos, care a murit pentru el. El așteaptă să-l dezbrace de hainele pătate și 39
mânjite de păcat și să-i îmbrace cu hainele neprihănirii. El
nu dorește ca cei păcătoși să moară, ci să trăiască.” — Calea
către Hristos, p. 52.
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PRIVIȚI LA HRISTOS!
„Voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L
vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită.”
1 Petru 1:8

„Credința este aceea care ne unește cu cerul și ne aduce
tărie pentru a face față puterilor întunericului. În Hristos,
Dumnezeu a rânduit posibilități pentru a birui orice trăsătură rea și a ne împotrivi oricărei ispite, oricât de tari.
Dar mulți au sentimentul că le lipsește credința și de aceea
rămân departe de Hristos. Aceste suflete, în nevrednicia
lor deznădăjduită, să se prindă de îndurarea Mântuitorului
lor plin de compasiune. Nu vă uitați la eu, ci la Hristos...
Prindeți-vă de făgăduințele Sale, care sunt asemenea unor
frunze din pomul vieții... Când veniți la El, să credeți că vă
primește, căci a făgăduit. Nu puteți pieri când faceți acest
lucru. Niciodată!” — Divina vindecare, p. 65.

DREPTATE ȘI MILĂ
„Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi
pacea se sărută.” Psalmii 85:10

„Iubirea lui Dumnezeu a fost exprimată atât în dreptatea, cât și în mila Sa. A fost planul lui Satan acela de a despărți mila de adevăr și dreptate. El a căutat să demonstreze
faptul că neprihănirea Legii lui Dumnezeu este un vrăjmaș
al păcii. Dar Hristos a arătat că în planul lui Dumnezeu ele
sunt în mod indisolubil legate; că una nu poate exista fără
cealaltă. „Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea
și pacea se sărută.” Prin viața și moartea Sa, Hristos a do40 vedit că dreptatea lui Dumnezeu nu nimicește mila Sa și că
păcatul poate fi iertat, că Legea este dreaptă și că poate fi
în mod desăvârșit ascultată. Acuzațiile lui Satan erau astfel
respinse. Dumnezeu îi dăduse omului dovezi de netăgăduit
despre iubirea Sa.” — Hristos, lumina lumii, p. 762.
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MILA NU SUPLINEȘTE DREPTATEA
„Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este
adevărul.” Psalmii 119:142

„La începutul marii lupte, Satan declarase că Legea lui
Dumnezeu nu poate fi ascultată, că dreptatea și mila nu se
pot împăca... Satan susținea că orice păcat trebuie să fie
pedepsit și că, dacă Dumnezeu ar ierta vreun păcat, atunci
n-ar putea fi un Dumnezeu al adevărului și al dreptății...
Prin Hristos, oamenilor li s-a descoperit mila lui Dumnezeu; dar mila nu înlătură dreptatea. Legea descoperă atributele caracterului Său și nici o iotă sau o frântură de literă
din ea nu poate fi schimbată pentru a se potrivi omului în
starea sa căzută. Dumnezeu n-a schimbat Legea Sa, dar El
S-a jertfit pe Sine, în Hristos, pentru răscumpărarea omului: „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine.”
— Hristos, lumina lumii, p. 761, 762.

DREPTATEA ȘI MILA NEDESPĂRȚITE
„Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie şi
nu lasă nepedepsit pe cel rău... .” Naum 1:3

„Dreptatea și mila sunt surori gemene, care merg una lângă cealaltă” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 209.
„Dar dacă Legea ar fi fost desființată la cruce, așa cum
pretind mulți, atunci agonia și moartea Fiului celui scump
al lui Dumnezeu ar fi fost îndurate numai pentru a-i da lui
Satan exact ceea ce el a pretins; atunci, prințul răului ar fi
triumfat, iar acuzațiile lui împotriva conducerii divine ar fi
fost dovedite. Chiar faptul că Hristos a luat asupra Sa vinovăția nelegiuirii omului este un argument puternic pentru 41
toate ființele inteligente, că Legea este de neschimbat, că
Dumnezeu este drept, milostiv, dând pe față renunțare la
sine, și că dreptatea și mila infinite s-au unit în administrarea guvernării Sale.” —Patriarhi și profeți, p. 70.
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CIRCUMSTANȚE PENTRU OM

„Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul
de cei ce se tem de El. Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi
aduce aminte că suntem ţărână.” Psalmii 103: 13, 14

„Dar chiar și ca păcătos, omul era într-o poziție cu totul
diferită de aceea a lui Satan. În ceruri, Lucifer păcătuise în
lumina prezenței lui Dumnezeu. Lui — ca niciunei alte ființe
create — i-a fost descoperită iubirea lui Dumnezeu. Cu toate că înțelegea caracterul lui Dumnezeu și știa bunătatea
Lui, Satan a ales să urmeze calea propriei voințe egoiste și
independente. Alegerea aceasta a fost definitivă. Dumnezeu nu mai putea face nimic pentru salvarea lui. Dar omul
a fost înșelat, mintea sa a fost întunecată de sofismele lui
Satana. El nu a cunoscut înălțimea și adâncimea iubirii lui
Dumnezeu. Pentru el, nădejdea consta în cunoașterea iubirii lui Dumnezeu. Adâncindu-și privirea în caracterul Său,
el putea să fie atras înapoi la Dumnezeu.” — Idem, p. 761.

NEPRIHĂNIȚI PRIN HRISTOS
„...pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.” Romani 3:26

„Legea cere neprihănire — o viață neprihănită, un caracter desăvârșit; și așa ceva omul nu poate da. El nu poate
satisface cerințele Legii sfinte a lui Dumnezeu. Dar Isus
Hristos, venind ca om pe pământ, a trăit o viață sfântă și
a dezvoltat un caracter desăvârșit. El le oferă pe acestea
ca un dar de bunăvoie tuturor celor care vor dori să le primească. Viața Sa stă pentru viața oamenilor. În acest fel,
42 ei au iertarea păcatelor din trecut, prin îndurarea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Hristos îi umple pe oameni cu
atributele lui Dumnezeu. El reface caracterul lor după chipul caracterului divin, o țesătură dumnezeiască de putere
și frumusețe spirituală.” — Idem.
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A MURIT CA SĂ FIM SALVAȚI
„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

„Deși, ca păcătoși, suntem sub condamnarea Legii, totuși, prin ascultarea Sa de Lege, Hristos cere ca sufletului
pocăit să-i fie atribuit meritul neprihănirii Sale. Pentru a
obține neprihănirea lui Hristos, este necesar ca păcătosul
să știe ce este pocăința care realizează o transformare radicală a minții, a spiritului și a faptelor. Lucrarea de schimbare trebuie să înceapă în inimă și să își arate puterea prin
fiecare însușire a omului, dar omul nu este în stare de o
pocăință ca aceasta. Ea poate să fie experimentată numai
prin Hristos, care S-a înălțat la cer, a luat robia roabă și
le-a dat daruri oamenilor.” — Solii alese, vol. 1, p. 193.

DREPTATEA NU POATE FI ÎNLĂTURATĂ
„Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum.
Dimpotrivă, noi întărim Legea.” Romani 3:31

„O altă rătăcire avea să fie adusă la iveală acum. Satan
a declarat că mila nimicește dreptatea, că moartea lui Isus
Hristos a desființat Legea Tatălui. Dacă ar fi fost posibil ca
Legea să fie schimbată sau desființată, atunci n-ar mai fi
fost nevoie ca Isus Hristos să moară. Dar desființarea Legii
ar însemna ca păcatul să fie veșnic și ca lumea să ajungă sub
controlul lui Satan. Dar pentru că Legea nu putea fi schimbată și pentru că omul putea să fie salvat numai prin ascultarea de preceptele ei, de aceea Hristos Isus a fost ridicat 43
pe cruce. Și totuși, chiar mijlocul prin care Hristos a întărit
Legea, Satan îl prezenta ca nimicind-o. Aici, în acest punct,
se va da marea bătălie între Hristos și Satan.” — Idem.
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O LEGE COMPLETĂ
„Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură
poruncă se face vinovat de toate.” Iacov 2:10

„Pretenția pe care Satan o ridică acum este aceea că Legea, care a fost rostită de Dumnezeu cu glasul Său, este
plină de greșeli și că unele părți din ea au fost date la o
parte. Aceasta este ultima mare amăgire pe care el o va
aduce asupra lumii. El n-are nevoie să atace întreaga Lege;
dacă el îi poate face pe oameni să nesocotească numai un
singur precept, scopul său este atunci atins... Consimțind
să calce o singură poruncă, oamenii sunt aduși sub puterea
lui Satan. Înlocuind Legea lui Dumnezeu cu legea oamenilor, Satan caută să controleze lumea. Lucrarea aceasta este
prevestită în profeție.” — Hristos, lumina lumii, p. 763.

LUPTĂ CONTINUĂ ÎMPOTRIVA LEGII
„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război
cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care păzesc poruncile lui
Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.”
Apocalipsa 12:17

„Lupta împotriva Legii lui Dumnezeu, care a început în
ceruri, va fi continuată până la sfârșitul timpului. Fiecare
om va fi încercat. Ascultarea sau neascultarea este problema asupra căreia lumea întreagă va trebui să hotărască. Va
trebui ca toți să aleagă să asculte ori de Legea lui Dumne44 zeu, ori de legile oamenilor. Aici se va trage linia de demarcație. Nu vor exista decât două clase. Fiecare caracter își va
defini poziția; și toți vor arăta dacă au ales să fie de partea
loialității sau de partea răzvrătirii.” — Idem.
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ZI DE BUCURIE SAU DE NECAZ
„Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei
trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ... Dar pentru voi,
care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui...” Maleahi 4:1, 2

„Dumnezeu este izvorul vieții; iar atunci când cineva
alege să slujească păcatului, el se desparte de Dumnezeu
și, în acest fel, nu mai are legătură cu viața... Dumnezeu
le dă — pentru un timp — viață, pentru ca ei să-și poată
dezvolta caracterul și să-și manifeste principiile pe care le
au. Odată înfăptuit acest lucru, ei culeg rezultatele propriei alegeri. Printr-o viață de răzvrătire, Satan și toți cei care
se unesc cu el ajung în așa măsură să nu mai fie în armonie
cu Dumnezeu, încât chiar prezența Lui ajunge să fie pentru
ei un foc mistuitor. Slava Lui, care este iubire, îi va nimici.”
— Hristos, lumina lumii, p. 764.

DUMNEZEU REVELAT
„Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor
veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile
Tale au fost arătate!” Apocalipsa 15:4

„La începutul marii lupte, îngerii nu înțelegeau aceasta.
Dacă Satan și oștile sale ar fi fost lăsați să culeagă pe deplin roadele păcatului lor, ei ar fi pierit; dar ființele cerești
n-ar fi înțeles pe deplin că acesta a fost rezultatul inevitabil
al păcatului. În mintea lor, ar fi rămas o îndoială cu privire
la bunătatea lui Dumnezeu, ca o sămânță a răutății, care ar fi
dat naștere la ucigătoarele roade ale păcatului și nenorocirii.
Dar lucrurile nu vor fi astfel când marea luptă se va 45
sfârși. Atunci, planul de mântuire fiind încheiat, caracterul
lui Dumnezeu va fi descoperit tuturor ființelor create. Se
va vedea că preceptele Legii Sale sunt desăvârșite și neschimbătoare.” — Idem.
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RECUNOȘTINȚĂ
„Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în
această stare de har în care suntem şi ne bucurăm în
nădejdea slavei lui Dumnezeu.” Romani 5:2

„Toți cei care stau neclintiți în fruntea bătăliei trebuie
să simtă lupta specială a lui Satan dusă împotriva lor. Când
își dau seama de atacurile lui, ei vor fugi la Fortăreață. Ei
simt nevoia de o putere specială de la Dumnezeu și muncesc în puterea Lui; de aceea, biruințele pe care le câștigă
nu-i înalță pe ei, ci îi conduc, prin credință, să se sprijine
și mai sigur pe Cel Puternic. În inimile lor, este trezită o
adâncă și înflăcărată recunoștință față de Dumnezeu, și ei
se bucură în suferința pe care o experimentează când sunt
apăsați de vrăjmaș. Acești slujitori binevoitori câștigă o experiență și formează un caracter care va onora cauza lui
Dumnezeu.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 510

ÎMPĂCAȚI CU DUMNEZEU
„Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai
mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” Romani 5:10

„Când au fost pronunțate cuvintele „S-a sfârșit”, îngerii
s-au bucurat. Marele plan de mântuire, care depindea de
moartea lui Hristos, a fost astfel categoric adus la îndeplinire. Și în cer a fost bucurie, pentru că astfel fiii lui Adam puteau, prin viața de ascultare, să fie, în cele din urmă, ridicați
la tronul lui Dumnezeu. O, ce iubire! Ce iubire minunată,
46 care L-a adus pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ spre a fi făcut
păcat pentru noi, ca noi să putem fi împăcați cu Dumnezeu
și înălțați la viață împreună cu El în locașurile Lui de slavă!
O, ce este omul, ca să fie plătit pentru răscumpărarea lui un
astfel de preț!” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 211.
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BUCURIA ÎMPĂCĂRII
„Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu,
prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat
împăcarea.” Romani 5:11

„Dumnezeu dorește să vadă pe toți fiii și fiicele Sale
fericiți, plini de pace și ascultători. ... Fericirea care este
căutată din motive egoiste, în afara căilor datoriei, este
o fericire nesigură, îndoielnică și temporară; ea trece, și
sufletul ajunge gol și trist; dar în slujirea lui Dumnezeu
găsim bucurie și satisfacție; cel credincios nu este lăsat să
bătătorească cărări nesigure; el nu este expus unor regrete
și dezamăgiri zadarnice. Chiar dacă nu gustăm plăcerile
acestei vieți, putem totuși să fim bucuroși privind dincolo,
spre bucuria vieții veșnice. ” — Calea către Hristos, p. 124.

TRĂIND DE AICI ÎN COMUNIUNE
CU HRISTOS
„Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul!
Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.”
Psalmii 33:1

„Dar chiar și aici, cei credincioși pot avea bucuria comuniunii cu Hristos; ei pot avea lumina iubirii Sale și mângâierea continuă a prezenței Sale. 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 47
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.” — Idem, p. 125.
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RECUNOSCĂTORI PENTRU CĂLĂUZIRE
„Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate
clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui
Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică...”
Evrei 12:28

„Să ne aducem aminte de dovezile monumentale ale iubirii lui Dumnezeu, de ceea ce a făcut pentru mângâierea
noastră, salvându-ne din mâna nimicitorului. 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.” — Idem, p. 125.

FIIND MULȚUMIȚI CU CE AVEM
„Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi,
căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Evrei 13:5

„Deși nevoile lor prezente sunt împlinite, mulți nu sunt
dispuși să se încreadă în Dumnezeu pentru nevoile viitoare
și sunt neliniștiți fără încetare ca nu cumva sărăcia să se abată asupra lor, astfel încât copiii lor să sufere lipsuri. ... Isus
este prietenul nostru; tot cerul este preocupat de bunăstarea
noastră; iar îngrijorarea și teama noastră Îl întristează pe
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acea neîncredere în Dumne48 zeu, care ne determină să facem ca pregătirea pentru nevoile
viitoare să devină obiectivul primordial al vieților noastre,
ca și când fericirea ar consta în lucrurile acestea pământești,
nu trebuie să ocupe nici cel mai mic loc în sufletul nostru.”
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 469.
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SUFERINȚA POATE FI DULCE
„Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre,
căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.”
Romani 5:3, 4

„Este adevărat că Domnul n-a făgăduit poporului Său scutire de încercări și greutăți, dar El a făgăduit ceva ce e cu mult
mai de preț. El a zis: „Și puterea ta să țină cât zilele tale”.
„Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune
este făcută desăvârșită.” Dacă sunteți chemați să treceți prin
cuptorul de foc din pricina Numelui Său, Isus va fi alături de
voi, așa cum a fost și cu cei trei credincioși din Babilon. Aceia
care Îl iubesc pe Răscumpărătorul lor se vor bucura de fiecare
ocazie de a lua parte împreună cu El la umilire și ocară. Iubirea pe care o au față de Domnul lor face ca suferința pentru
Numele Lui să fie dulce.”— Cugetări, p. 30.

SĂ PREȚUIM MÂNTUIREA!
„Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi
neprihăniţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de
mânia lui Dumnezeu.” Romani 5:9

„Am văzut că întregul cer este interesat de mântuirea
noastră; iar noi să fim indiferenți? Să fim noi nepăsători,
ca și când ar fi un lucru de mică însemnătate dacă suntem
sau nu mântuiți? Să desconsiderăm noi sacrificiul care a
fost făcut pentru noi? Unii au făcut acest lucru. Ei s-au jucat cu harul oferit, iar acum mânia lui Dumnezeu este asupra lor... Marele sacrificiu care a fost făcut pentru suflete 49
arată cât de valoroase sunt ele. Când un suflet prețios este
pierdut o dată, el este pierdut pentru totdeauna.” — Mărturii
pentru comunitate, vol. 1, p. 124.
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UNIȚI CU HRISTOS - O UNIRE REALĂ
„Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în
Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci,
despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” Ioan 15:5

„Fiecare persoană în parte, prin propria sa hotărâre,
fie Îl îndepărtează pe Hristos, refuzând să primească Duhul Său și să urmeze exemplul Său, fie intră într-o unire
personală cu Domnul Hristos printr-o renunțare de sine,
credință și ascultare... Această unire cu Hristos trebuie să
fie realizată de aceia care din fire sunt în vrăjmășie cu El.
Aceasta este o legătură de totală dependență, în care poate
să intre o inimă îngâmfată. Aceasta este o lucrare apropiată, intimă, despre care mulți dintre cei care mărturisesc
că sunt urmași ai lui Hristos nu știu nimic. Ei Îl primesc pe
Domnul Hristos cu numele, dar nu ca singurul conducător
al inimilor lor.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 46.

LUPTA CREDINȚEI
„Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine,
adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept,
am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci
binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care
nu vreau să-l fac, iată ce fac!” Romani 7:18, 19

„Unii simt nevoia ispășirii și, odată cu recunoașterea
acestei nevoi și cu dorința unei schimbări a inimii, începe
o luptă. A renunța la voința lor, poate la obiectele afecțiunii
lor alese sau urmărite, cere un efort, în fața căruia mulți
ezită, se poticnesc și renunță. Și totuși, această luptă tre50 buie dusă de fiecare inimă care este pe deplin convertită.
Noi trebuie să ne luptăm împotriva ispitelor dinăuntru și
din afara noastră. Noi trebuie să câștigăm biruința asupra
eului, să crucificăm afecțiunile și plăcerile și numai după
aceea începe unirea sufletului cu Hristos.” — Idem.
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RĂMÂNEȚI UNIȚI CU EL!
„Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin
gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum
... ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe
întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă...” Coloseni 1:21-23

„După cum ramura uscată și în aparență lipsită de viață
este altoită în pomul cel viu, tot așa trebuie să devenim și
noi mlădițe vii ale Adevăratului Butuc de Vie. Și roadele
care au fost aduse de Domnul Hristos vor fi aduse de toți
urmașii Săi. După ce această unire este creată, ea poate
să fie păstrată numai printr-un efort continuu și scrupulos. Domnul Hristos Își exercită puterea de a păstra și păzi
această legătură sfântă, iar păcătosul dependent și neajutorat trebuie să-și facă partea cu o neobosită energie sau,
de nu, Satana, prin puterea lui crudă și vicleană, îl va despărți de Hristos.” — Idem, p. 47.

FII MEREU ÎN GARDĂ!
„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies
izvoarele vieţii!... Cărarea pe care mergi să fie netedă
şi toate căile tale să fie hotărâte: nu te abate nici la
dreapta, nici la stânga şi fereşte-te de rău!”
Proverbele 4:23, 26, 27

„Fiecare creștin trebuie să stea totdeauna în gardă, veghind asupra fiecărei căi de acces la suflet, pe unde Satan
ar putea avea acces. El trebuie să se roage pentru ajutor
divin și în același timp să reziste cu hotărâre fiecărei în- 51
clinații spre păcat. Cu curaj și credință, printr-o muncă
perseverentă, el poate câștiga biruința. Hristos trebuie să
rămână în el și el în Hristos.” — Idem.
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ȚINÂND SIMȚURILE SUB CONTROL
„Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă,
prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.”
Romani 8:13

„Toți oamenii trebuie să-și păzească simțurile, pentru
ca Satan să nu obțină biruință asupra lor; căci acestea sunt
căile de acces spre suflet... Satan și îngerii lui sunt foarte
preocupați să paralizeze simțurile, astfel ca sfaturile, avertizările și mustrările să nu poată fi auzite sau, chiar dacă ar
fi auzite, să nu aibă efect asupra inimii în vederea reformării vieții... Va trebui să devii o santinelă credincioasă, care
să vegheze asupra ochilor, urechilor și tuturor simțurilor
tale, dacă vrei să-ți ții sub control mintea și să eviți ca gânduri deșarte, stricate, să-ți pângărească sufletul. Această
lucrare, atât de necesară, nu poate fi îndeplinită decât prin
puterea harului divin.” — Sfaturi pentru biserică, p. 166.

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

„Lucrarea lui Satan este de a-i conduce pe oameni să-L
ignore pe Dumnezeu și pentru aceasta le absoarbe mintea,
astfel ca Dumnezeu să nu fie prezent în gândurile lor...
Satan nu dorește ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu;
și dacă el pune în aplicare jocuri și reprezentări teatrale,
acest lucru va deruta în așa măsură simțurile tânărului,
52 încât ființele umane vor pieri în întuneric, în timp ce lumina strălucește pretutindeni în jurul lor, iar el, Satan, este
mulțumit... Aceia care poartă Numele lui Hristos trebuie
să vegheze, să se roage și să păzească căile de acces către
suflet.” — Căminul adventist, p. 402.
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CA SĂ FIM BIRUITORI
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc
împotriva Ta!” Psalmii 119:11

„Dacă ochii noștri ar putea fi deschiși pentru a-i putea vedea
pe îngerii cei răi la lucru cu aceia care stau liniștiți și se consideră în siguranță, noi nu ne-am mai simți în siguranță. Îngerii cei răi sunt pe urmele noastre în fiecare clipă... Suntem noi
pregătiți să ne împotrivim lor prin Cuvântul lui Dumnezeu,
singura armă pe care o putem folosi cu succes? Vor fi făcute
minuni sub ochii noștri. Suntem noi pregătiți pentru încercarea care ne așteaptă? ... Noi toți trebuie să căutăm acum să ne
înarmăm pentru lupta în care ne vom angaja în curând. Credința în Cuvântul lui Dumnezeu, studiat cu rugăciune și aplicat în
practică, va constitui scutul și apărarea noastră împotriva puterii Iui Satan și ne va face biruitori prin sângele lui Hristos.”
— Sfaturi pentru biserică, p. 331.

SINGURA NOASTRĂ SIGURANȚĂ
„Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă
diavolului, şi el va fugi de la voi.” Iacov 4:7

„Singura noastră siguranță este de a nu-i oferi nici un
prilej diavolului; căci sugestiile și scopurile lui urmăresc
întotdeauna să ne facă rău și să ne împiedice să ne sprijinim pe Dumnezeu. El se transformă într-un înger al curăției, pentru ca, prin ispitele lui ipocrite, să-și poată folosi
în așa fel stratagemele încât să nu reușim să-i descoperim
ticăloșiile. Cu cât cedăm mai mult, cu atât amăgirile lui vor
avea o putere mai mare asupra noastră... Singura noastră 53
siguranță este de a respinge cu fermitate primul îndemn la
încumetare. Prin meritele lui Hristos, Dumnezeu ne-a dat
suficient har ca să-l înfruntăm pe Satan și să fim mai mult
decât biruitori.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 482.
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IMPORTANȚA ASCULTĂRII
„Domnul nu va permite ca sufletul celui drept să înfometeze, dar el leapădă averea celor stricaţi.”
Proverbele 10:3, trad. BTF

„Păcatul acestui veac este nesocotirea poruncilor fără
echivoc ale lui Dumnezeu. Puterea influenței exercitate în
direcția greșită este foarte mare. Eva avea tot ceea ce reclamau nevoile ei... Era perfect fericită în căminul său edenic,
alături de soțul ei; însă, asemenea neastâmpăratelor Eve
moderne, s-a bucurat că exista o sferă mai înaltă decât cea
pe care i-o hotărâse Dumnezeu. Dar, încercând să urce mai
sus de poziția ei originară, a căzut cu mult mai jos decât fusese înainte. Hotărât lucru, aceasta le așteaptă și pe Evele
generației actuale, dacă vor neglija să-și onoreze cu voioșie
îndatoririle vieții de zi cu zi, în conformitate cu planul lui
Dumnezeu.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 483.

BIRUITORI PRIN ASCULTARE
ȘI CUMPĂTARE
„Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei
mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea
unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.”
Romani 5:19

„Adam și Eva au căzut din cauza unui apetit nestăpânit.
Hristos a venit și a rezistat înaintea celei mai grozave ispite a lui Satan și pentru neamul omenesc a biruit pofta,
54 arătând că omul poate birui. Tot așa cum Adam a căzut din
pricina poftei și a pierdut Edenul cel binecuvântat, copiii
lui Adam pot birui apetitul prin Hristos și recâștiga Edenul
prin cumpătare în toate lucrurile.” — Dietă și hrană, p. 70.
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PENTRU FERICIREA NOASTRĂ
„Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru
muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.”
Romani 6:12

„De la căderea lui Adam până la Hristos, neînfrânarea a
făcut să crească puterea poftelor și pasiunilor până când
au ajuns să nu mai aibă aproape nici o limită. Din această
cauză, oamenii au decăzut și s-au îmbolnăvit și în ei nu se
găsea putere pentru biruință. Pentru binele omului, Hristos a câștigat biruința, îndurând cea mai grea încercare.
Pentru fericirea noastră, El a exercitat o stăpânire de sine
mai tare decât foamea sau moartea. Și tocmai în această
biruință de la început erau cuprinse atâtea lucruri care se
găsesc în toate luptele noastre cu puterile întunericului.”
— Dietă și hrană, p. 185

PROTEJAȚI PRIN CUMPĂTARE
„Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari
şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în
lume prin pofte.” 2 Petru 1:4

„Cu înțelepciune, Domnul a intenționat să-și aducă poporul într-o poziție în care vor fi despărțiți de lume în spirit și practică, așa încât copiii lor să nu fie conduși atât de
ușor la idolatrie și să ajungă mânjiți de stricăciunile cele
mai răspândite ale acestui veac. Este planul lui Dumnezeu
ca părinții credincioși și copiii lor să ia poziție ca reprezentanți vii ai lui Hristos, candidați la viața veșnică. Toți cei 55
ce sunt părtași ai naturii divine vor scăpa de stricăciunea
care este în lume prin poftă. Celor care își îngăduie pofta
le este imposibil să atingă desăvârșirea creștină.” — Dietă și
hrană, p. 22.
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UMBLÂND ÎN LUMINĂ!
„Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta
ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl,
ci din lume.” Ioan 2:16

„Dumnezeu a îngăduit ca lumina reformei sănătății să
strălucească asupra noastră în aceste ultime zile pentru ca,
umblând în lumină, să putem scăpa de multele primejdii
la care vom fi expuși. Satan lucrează cu mare putere ca
să-i facă pe oameni să-și îngăduie apetitul, să-și satisfacă înclinațiile și să-și petreacă zilele într-o nebunie oarbă.
El prezintă atracțiile într-o viață de bucurie egoistă și de
îngăduință senzuală. Necumpătarea macină atât energia
minții, cât și a trupului. Cel care este biruit în felul acesta
s-a așezat pe teritoriul lui Satan, unde va fi ispitit, tulburat
și în cele din urmă controlat după plac de vrăjmașul dreptății.” — Dietă și hrană, p. 22.

CA SĂ FIM SFINȚI
„Voi să vă sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru.” Leviticul 20:7

„Pentru păstrarea sănătății este necesară cumpătarea
în toate lucrurile — cumpătarea în muncă, cumpătarea în
mâncare și băutură. Tatăl nostru ceresc a trimis lumina
reformei sănătății pentru a ne păzi de relele care vin dintr-un apetit pervertit, pentru ca aceia care iubesc puritatea
și sfințenia să poată ști cum să folosească în mod înțelept
lucrurile bune pe care le-a pregătit El pentru ei și, practi56 când cumpătarea în viața de zi cu zi, să poată fi sfințiți prin
adevăr.” — Idem, p. 23.
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AVEM SUFICIENTĂ LUMINĂ
„Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblaţi întocmai
după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le!” Ezechiel 20:19

„Cu mai bine de patruzeci de ani în urmă, Domnul ne-a
dat o lumină deosebită în privința reformei sănătății, dar
cum umblăm în acea lumină? Cât de mulți au refuzat să trăiască în armonie cu sfaturile lui Dumnezeu! Ca popor, ar
trebui să înaintăm proporțional cu lumina primită. Este de
datoria noastră să înțelegem și să respectăm principiile reformei sănătății. În privința cumpătării, ar trebui să fim mai
avansați decât toți ceilalți oameni; și totuși sunt printre ...
care au prea puțin respect pentru lumina pe care a dat-o
Dumnezeu asupra acestui subiect. Ei mănâncă așa cum poftesc și muncesc așa cum vor... Trebuie trasă o linie de demarcație între cei ce slujesc lui Dumnezeu și cei ce slujesc
propriilor persoane.” — Dietă și hrană, p. 24.

EXEMPLE DE CUMPĂTARE
„Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi şi
dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele...” Tit 2:6, 7 p.p.

„Mi-a fost arătat că principiile ce ne-au fost date în zilele
de început ale soliei sunt la fel de importante și ar trebui
privite cu tot atâta seriozitate astăzi, pe cât au fost privite
atunci. Acum este timpul să luăm lumina de sub obroc și
s-o lăsăm să-și răspândească razele puternice, strălucitoare.
Principiile viețuirii sănătoase înseamnă mult pentru noi, în
mod individual și ca popor... Toți sunt testați acum și dovediți. Am fost botezați în Hristos și, dacă ne vom face partea, 57
despărțindu-ne de tot ce ne-ar trage în jos și ne-ar transforma în ce nu ar trebui să fim, ni se va da tărie să creștem în
Hristos, care este Capul nostru viu, și vom vedea mântuirea
lui Dumnezeu.” — Idem, p. 23.
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TRĂIND CU CUMPĂTARE
„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru
toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de
acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru
Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.” Tit 2:11-13

„Trăim într-un timp solemn, în mijlocul scenelor de încheiere a istoriei acestui pământ, și poporul lui Dumnezeu nu este
treaz. El trebuie să se trezească și să facă progrese mai mari în
refacerea obiceiurilor lor de viețuire în mâncare, îmbrăcăminte, muncă și odihnă. În toate aceste lucruri, ei trebuie să aducă
slavă lui Dumnezeu și să fie pregătiți pentru lupta cu marele
nostru vrăjmaș, bucurându-se de prețioasele biruințe pe care
Dumnezeu le-a pus deoparte pentru cei care exercită cumpătare în toate lucrurile, în timp ce duc lupta pentru o cunună
nepieritoare.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 618.

O CALE SPRE MÂNTUIRE
„El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care
să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” Tit 2:14

„Pe crucea Golgotei, Domnul Isus Hristos a mărturisit despre credința care lucrează din iubire. El a avut această iubire
față de sufletul meu. Domnul Hristos a murit pentru mine. El
m-a răscumpărat cu un preț infinit și a făcut ispășire pentru
tot ce este ofensator față de El. Eu trebuie să fiu un împreună
lucrător cu El. Trebuie să iau jugul Său asupra mea. Să port
58 jugul lui Hristos. Să ridic poverile Sale. Trebuie să-i învăț pe
alții cum să fie ridicați din starea păcătoasă în care am fost eu
și să primească, printr-o credință vie, neprihănirea care este
în Hristos Isus. Aceasta este singura cale prin care păcătosul
poate să fie mântuit.” — Credința și faptele, p. 72.

SUFICIENT HAR
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„Ba încă şi Legea a venit pentru ca să se înmulţească
greşeala, dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a
înmulţit şi mai mult, pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând
neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos,
Domnul nostru.” Romani 5:20, 21

„A fost pregătit un har îmbelșugat, pentru ca sufletul care
crede să fie păzit de păcat, deoarece tot cerul, cu resursele lui
nemărginite, a fost pus la dispoziția noastră... Pentru toți cei
care cred, Domnul Hristos este sfârșitul neprihănirii obținute
prin păzirea Legii. Noi înșine suntem păcătoși, dar în Hristos
suntem neprihăniți. După ce ne-a făcut neprihăniți prin atribuirea neprihănirii lui Hristos, Dumnezeu ne declară drepți și
ne tratează ca și cum am fi drepți. El ne consideră copiii Săi
dragi. Domnul Hristos luptă contra puterii păcatului, iar acolo unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult.”
— Solii alese, vol. 1, p. 194.

HOTĂRÂRE DE NEPRIHĂNIRE
„…Astfel dar, după cum printr-o singură greşeală a
venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa,
printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi
oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.”
Romani 5:18

„Dumnezeu a pregătit totul, iar neprihănirea veșnică a
lui Hristos este atribuită fiecărui suflet care crede. Veșmântul scump și nepătat, țesut în războiul cerului, este
pregătit pentru păcătosul pocăit și plin de credință, iar el
poate să spună: „Mă bucur în Domnul, și sufletul Meu este 59
plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu
hainele mântuirii” (Isaia 61:10).” — Idem, p. 193.
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PRIN EL AVEM INTRARE LA TATĂL
„Căci prin El şi unii, şi alţii avem intrare la Tatăl,
într-un Duh.” Efeseni 2:18

„Acela care dorește să ajungă un copil al lui Dumnezeu
trebuie să accepte adevărul că pocăința și iertarea nu pot
să fie obținute prin niciun alt mijloc, în afară de ispășirea
făcută de Hristos. El este sigur de lucrul acesta, dar, în același timp, trebuie să depună un efort care este în armonie cu
lucrarea făcută pentru el și să înalțe rugăciuni stăruitoare și
neobosite spre tronul harului, cerând ca puterea înnoitoare
a lui Dumnezeu să vină în sufletul lui. Domnul Hristos îi iartă numai pe cei ce se pocăiesc, dar pe aceia pe care îi iartă îi
face mai întâi să se pocăiască.” — Solii alese, vol. 1, p. 193.

POATE SĂ NE MÂNTUIASCĂ
„De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe
cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” Evrei 7:25

„Hristos S-a dat pe Sine la o moarte rușinoasă și chinuitoare, care a arătat marele Său chin sufletesc pentru a mântui ceea ce era pierdut. Da, Hristos poate, Hristos vrea, Hristos dorește să mântuiască pe toți aceia care vin la El! Vorbiți
sufletelor care sunt în primejdie și faceți-le să privească la
Isus pe cruce, murind pentru a face cu putință pentru El să
ierte... Mai întâi căutați să aveți propriul vostru suflet con60 sacrat lui Dumnezeu. Atunci când priviți la Mijlocitorul vostru în ceruri, inima voastră să fie zdrobită. Atunci, domoliți
și supuși, puteți să vă adresați păcătoșilor care se pocăiesc,
ca unii care vă dați seama de puterea iubirii răscumpărătoare.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 66.

24 februarie

A SUFERIT CRUCEA...
„Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei
noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă
înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” Evrei 12:2

„Omul nu a fost făcut un purtător de păcate și de aceea
nu va cunoaște niciodată ororile blestemului păcatului pe
care le-a suportat Mântuitorul. Niciun necaz sau chin sufletesc nu poate fi comparat cu necazul sau durerea Aceluia
asupra căruia s-a revărsat mânia lui Dumnezeu cu toată
forța ei. Natura omenească nu poate suporta decât într-o
măsură limitată cercările și necazurile... dar natura lui
Hristos a avut o mai mare capacitate de a suporta suferința, pentru că natura Lui omenească era îmbrăcată cu cea
dumnezeiască și aceea I-a dat putere să suporte suferința
ca o consecință a păcatelor unei lumi pierdute.” — Comentarii Biblice, Matei cap. 26.

O NEPRIHĂNIRE PERFECTĂ
„Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a
suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.”
Evrei 2:18

„Numai Hristos este în stare să reprezinte Dumnezeirea... Mânat de puternicul impuls al dragostei Sale, El a
luat locul nostru în Univers, invitând pe Stăpânitorul tuturor lucrurilor să-L trateze ca pe reprezentantul familiei
omenești. El S-a identificat cu interesele noastre, expunându-Și pieptul loviturilor morții, a luat asupra Lui vinovăția
și penalitatea ei, a adus lui Dumnezeu o jertfă desăvârșită 61
pentru oameni. În virtutea acestei ispășiri El a avut puterea să ofere oamenilor o neprihănire perfectă și o mântuire
deplină.” — Idem, Evrei cap. 2.

25 februarie

REABILITARE PERFECTĂ
„Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –
şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin
credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce
cred în El. Nu este nicio deosebire.” Romani 3:21, 22

„Planul de mântuire nu este doar o cale de scăpare de
pedeapsa păcătuirii, ci prin el păcătosul capătă iertare de
păcatele lui și în cele din urmă viața veșnică în cer - nu cu
o iertare a unui deținut grațiat și eliberat din închisoare,
care să fie privit totuși cu bănuială și fără să fie admis în
legături de prietenie și de încredere, ci zicându-i „bun venit” ca unui copil și reprimit cu deplină încredere.” — Comentarii Biblice, 1 Ioan cap. 3.

SALVAȚI PRIN HAR

„Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui
prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa
deplină a păcatului.” Romani 3:20

„Apostolul Pavel a înțeles că în Lege nu se află nicio putere de a-l ierta pe călcătorul Legii... Domnul a văzut starea
noastră căzută, El a văzut nevoia noastră de har și, pentru
că a iubit sufletul nostru, El ne-a dat har după har. Harul
înseamnă o favoare făcută cuiva care nu merită, unuia care
este pierdut. Faptul că suntem păcătoși nu ne împiedică să
primim mila și dragostea lui Dumnezeu, ci, pentru că suntem păcătoși, avem neapărat nevoie de dragostea Sa pentru
62
a putea fi mântuiți... În lumea aceasta, Satan a avut ocazia
să arate rezultatul punerii în aplicare a principiilor sale de
neascultare de lege, iar Domnul Hristos, prin ascultarea Sa
neabătută de poruncile Tatălui Său, a arătat rezultatul practicării principiilor neprihănirii.” — Solii alese, vol. 1, p. 172.

26 februarie

O ZI PENTRU CLARIFICĂRI
„Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub
Lege, pentru ca orice gură să fie astupată şi toată lumea să
fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.” Romani 3:19

„Întreaga lume stă sub osândă înaintea marelui Stindard al Dreptății. La marea zi a judecății de apoi fiecare
suflet care a trăit pe pământ, va primi sentința după faptele sale bune sau rele în lumina legii lui Dumnezeu. Fiecare
gură va fi astupată când crucea cu Victima muribundă va fi
prezentată și când va fi văzută însemnătatea ei reală de către fiecare suflet care a fost orbit și stricat prin păcătuire.
Păcătoșii vor sta condamnați în fața crucii cu misterioasa
ei victorie plecată sub nemărginita povară a fărădelegilor
omenirii. Cât de repede va fi spulberat atunci orice subterfugiu, orice scuză mincinoasă! Apostazia oamenilor va
apărea în caracterul ei hidos. Oamenii vor vedea atunci pe
cine au ales ei în viața lor.” — Semnele timpului, 7 martie, 1895.

O JUDECATĂ DREAPTĂ
„Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa
omului.” Romani 2:11

„În Templul din ceruri, locuința lui Dumnezeu, tronul
Său este întemeiat pe neprihănire și judecată. În Locul
Preasfânt se află Legea Sa, marea regulă a dreptății după
care trebuie să fie măsurată întreaga omenire. Chivotul,
care conține tablele Legii, este acoperit cu tronul harului,
înaintea căruia Hristos mijlocește cu sângele Său în favoarea păcătosului. În felul acesta este reprezentată unirea
dintre dreptate și milă în planul pentru răscumpărarea 63
omului. Numai înțelepciunea infinită putea plănui această
unire și numai puterea infinită o putea aduce la îndeplinire; este o unire care umple tot cerul de uimire și adorare.”
— Tragedia veacurilor, p. 415.

27 februarie

NEȘTIINȚA NU NE POATE SCUZA
„Toţi cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, şi
toţi cei ce au păcătuit având lege vor fi judecaţi după
lege.” Romani 2:12

„Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său pentru a ne familiariza cu învățăturile lui și să știm ce anume cere El de la
noi. Neștiința nu va scuza nici pe tânăr și nici pe bătrân și
nu-i va scuti de pedeapsa datorată pentru călcarea Legii
lui Dumnezeu; deoarece în mâna lor se află o prezentare corectă a acelei Legi, a principiilor și cerințelor ei. Nu
este suficient să avem intenții bune; nu este suficient să
facă cineva ce crede că este drept sau ceea ce un slujitor îi
spune că este drept. Mântuirea sufletului său este în joc și
trebuie să cerceteze Scripturile pentru el însuși.” — Tragedia
veacurilor, p. 597.

LEGEA TRĂITĂ ZI DE ZI
„Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor
fi socotiţi neprihăniţi.” Romani 2:13

„Una este să vorbești despre Lege și altceva este să o
aplici pe deplin. Numai aceia care împlinesc Legea vor fi
îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, pentru că împlinitorii
Legii reprezintă caracterul lui Dumnezeu și nu mărturisesc
strâmb împotriva adevărului.
Domnul vine! Oh, timpul este scurt și cine sunt adevărații
conlucrători cu Dumnezeu în lumina Bibliei? Oare să nu ne
umplem noi de teamă și de înfiorare, întrebându-ne, dacă
64 nu cumva continuăm încă să fim conduși de firea noastră
pământească și dacă nu cumva suntem neconvertiți și nesfinți, căutând să înlocuim experiența adevărată cu una contrafăcută? Treziți-vă, fraților, treziți-vă, înainte de a fi pentru totdeauna prea târziu.” — Mărturii pentru predicatori, p. 187.

28 februarie

CREDINȚA ȘI ASCULTAREA
„Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are
cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci
ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi
aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” Romani 4:2, 3

„Neprihănirea este ascultarea de lege. Legea cere neprihănire și aceasta o datorează păcătosul față de lege, dar el
nu este în stare să ofere așa ceva. Singura cale prin care
păcătosul poate căpăta neprihănirea, este credința. Prin
credință el poate aduce înaintea lui Dumnezeu meritele
lui Hristos și Domnul pune ascultarea Fiului Său în socoteala păcătosului. Dreptatea lui Hristos este acceptată în
locul greșelilor omului și atunci Dumnezeu primește sufletul credincios iertat, îndreptățit și pocăit, și-l tratează
ca și când ar fi neprihănit, și-l iubește cum iubește pe Fiul
Său. În felul acesta credința îi este socotită neprihănire.”
— Review and Herald, 1 noiembrie, 1890.

MÂNTUIȚI PRIN CREDINȚĂ
„Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin
credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi
arate neprihănirea Lui...” Romani 3:25 p.p.

„Credința în sine nu poate mântui. Ea nu poate îndepărta vinovăția noastră. Hristos este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuirea tuturor acelora care cred în El. Îndreptățirea vine prin meritele lui Isus Hristos. El a plătit prețul
pentru răscumpărarea păcătosului. Numai prin credința în
sângele Său, Isus poate îndreptăți pe credincios. Păcătosul
nu se poate sprijini pe faptele lui bune ca un mijloc de a 65
câștiga îndreptățirea. El trebuie să ajungă la punctul de a
renunța la toate păcatele lui și de a primi cu brațele deschise o lumină după alta, așa cum ea strălucește pe calea
lui.” — Comentarii Biblice, Romani, cap. 3.

MARTIE
Îndreptățiți prin moarea Sa
„Prin viața și moartea Sa, Hristos a dovedit că dreptatea lui Dumnezeu nu nimicește mila Sa și că păcatul
poate fi iertat, că Legea este dreaptă și că poate fi în
mod desăvârșit ascultată.”
— Hristos, lumina lumii, p. 762

66

1 martie

ACCEPTÂND JERTFA SA
„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn
şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din
morţi, vei fi mântuit.” Romani 10:9

„Păcătosul trebuie să accepte doar pur și simplu prin
credință, măsurile ample și libere care au fost luate prin
sângele lui Hristos. El trebuie să creadă în făgăduința dată
de Dumnezeu prin Hristos fiecărui credincios spre sfințire, îndreptățire și răscumpărare. Dacă va urma lui Isus,
El va umbla cu smerenie în această lumină și o va difuza
cu bucurie și altora. Fiind îndreptățit prin credință, el va
purta și va manifesta această bucurie cu sine în ascultare
de Dumnezeu, în toată viața sa. Pacea cu Dumnezeu este
rezultatul a ceea ce este Hristos pentru el.” —Semnele Timpului, mai 1898.

TRĂIND DUPĂ
ÎNDEMNURILE DUHULUI
„Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în
Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” Romani 8:1

„Mântuirea pentru care Hristos a făcut un sacrificiu atât
de mare, ca să-l salveze pe om, este singura care are valoare, căci ea salvează pe om mai întâi din păcatele lui, care au
adus atâta mizerie și jale în lumea noastră. Mila face pe păcătos să se simtă mereu atras către Isus - și dacă el răspunde
la acest stimulent prin căință și mărturisire și se prinde cu
credință de nădejdea care îi este pusă înainte prin Evanghe- 67
lie, atunci Dumnezeu nu va urgisi inima zdrobită și plină de
căință. Prin aceasta legea lui Dumnezeu nu este slăbită, ci
puterea păcatului este sfărâmată și sceptrul Milei este întins
asupra păcătosului pocăit.” — Comentarii Biblice, Romani cap. 3.

2 martie

HARUL NU ANULEAZĂ ASCULTAREA
„Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai
suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum.” Romani 6:15

„Evanghelia veștilor bune nu trebuie interpretată în așa
fel ca și când ea ar îngădui oamenilor să trăiască în răzvrătire continuă împotriva lui Dumnezeu și a sfintei Sale
legi. De ce nu pot vedea acei care pretind a înțelege Scripturile, că cerința lui Dumnezeu prin har este aceeași pe
care a făcut-o și în Eden - ascultare desăvârșită de legea
Sa...? Dumnezeu cere tuturor supușilor Săi ascultare, ascultare deplină față de toate poruncile Sale. El cere acum,
ca întotdeauna, o neprihănire perfectă ca singurul titlu al
cerului. Domnul Hristos este Speranța și Refugiul nostru.
Neprihănirea Sa este atribuită numai celor ascultători.” —
Comentarii Biblice, Romani 3:31.

ROBI AI NEPRIHĂNIRII
„Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi,
sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba
de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” Romani 6:16

„Când păcătosul vinovat se căiește înaintea lui Dumnezeu, când își dă seama de ispășirea săvârșită de Domnul
Hristos pentru el și o acceptă ca fiind singura lui speranță
în această viață și în cea viitoare, atunci păcatele lui sunt
iertate. Aceasta este îndreptățirea prin credință. Orice su68 flet credincios trebuie să-și pună voința lui în totul în acord
cu voința lui Dumnezeu și să se păstreze mereu în această
stare de pocăință și căință, exercitând credință în meritele
ispășitoare ale Mântuitorului și mergând din putere în putere și din slavă în slavă.” — Idem.

3 martie

IZBĂVIȚI DE SUB PĂCAT
„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. Şi
prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi
făcut robi ai neprihănirii.” Romani 6:17, 18

„Iertarea și îndreptățirea sunt unul și același lucru. Credinciosul trece prin credință din poziția de răzvrătit, de la fiu
al păcatului și al lui Satan, într-o poziție de supunere sinceră
și ascultare de Isus Hristos și aceasta nu dintr-o bunătate inerentă, ci pentru că Hristos Îl primește ca pe un copil al Său
prin adopțiune. Păcătosul primește astfel iertare de păcatele
lui, pentru că aceste păcate au fost purtate de Înlocuitorul și
Garantul Său... În felul acesta omul iertat și îmbrăcat cu frumoasa haină a dreptății lui Hristos, stă fără vină înaintea lui
Dumnezeu.” — Comentarii Biblice, Romani cap. 3.

O HOTĂRÂRE DE IERTARE
„...dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a
adus o hotărâre de iertare.” Romani 5:16 u.p.

„Păcătosul a păcătuit, totuși el nu este zvârlit sau lepădat fără milă. Singura lui speranță este acum în pocăință
față de Dumnezeu și în credința în Domnul Isus Hristos.
Este prerogativa Tatălui ceresc de a ne ierta fărădelegile
și păcatele, pentru că Hristos a luat asupra Lui vinovăția
noastră și ne-a dat în schimb dreptatea Sa. Jertfa adusă
de El a satisfăcut pe deplin cerințele justiției. Îndreptățirea este deci în opoziție cu condamnarea. Milostivirea fără
margini a lui Dumnezeu este exercitată față de acei care
se predau în totul servirii Sale. El iartă fărădelegile și pă- 69
catele pentru meritele lui Hristos, care a devenit Jertfă și
ispășire pentru păcatele noastre. Prin credință în Hristos,
păcătosul vinovat este readus în grația lui Dumnezeu și la
o puternică speranță în viața veșnică.” — Idem.

4 martie

OGLINDA LEGII
„Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit.” Romani 7:9

„Vorbind despre lege, Pavel spune că, după faptele exterioare ale legii, el era „fără pată”, dar când i s-a descoperit
caracterul spiritual al legii, când a privit în oglinda sfântă, s-a văzut că este un păcătos. Judecat după standardul
omenesc, el se abținuse de la păcat, dar când a privit mai
profund în legea lui Dumnezeu, s-a văzut pe el însuși așa
cum îl vedea Dumnezeu și s-a plecat în umilință, recunoscându-și vinovăția. El nu a plecat din fața oglinzii și să uite
cum era, ci a făcut o adevărată pocăință și întoarcere către
Dumnezeu și către Domnul nostru Isus Hristos. El a fost
apoi spălat și curățit. El zice: Eu n-aș fi cunoscut pofta,
dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu poftești!” ... Dar cum a
venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit.” — Comentarii
biblice, Romani cap. 7.

TRĂIND ÎN HRISTOS
„Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine...” Galateni 2:20 p.p.

[În cazul lui Pavel] păcatul a apărut apoi în adevărata
lui hidoșenie și stima de sine a dispărut. El s-a smerit. El
nu și-a atribuit vreo bunătate și vreun merit personal. El
a încetat să se mai creadă că este vreo persoană înaltă și
s-a recunoscut așa cum era, un păcătos. El a atribuit lui
Dumnezeu toată slava. El nu a mai fost ambițios și dornic
după supremație. El a încetat să mai nutrească un spirit de
răzbunare. El n-a mai ripostat sensibil la orice mustrare,
neglijentă sau atroce. El n-a mai căutat alianțe, poziții sau
70 onoruri lumești. El n-a mai căutat să dărâme pe alții, spre
a se înălța pe sine. El a devenit amabil, serviabil, blând și
smerit cu inima pentru că a învățat în școala lui Hristos....
Viața lui era ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și el iubea pe
Isus cu toată ardoarea sufletului său.” — Idem.

5 martie

ÎN SLUJBA NEPRIHĂNIRII
„Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre
pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele
voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi
la sfinţirea voastră!” Romani 6:19

„Sfințirea este predarea sau consacrarea deplină lui
Dumnezeu. Sufletul este predat lui Dumnezeu. Voința și
chiar gândurile sunt aduse la supunere sub voința lui Hristos. Iubirea lui Isus umple inimile și râurile de împrospătare și de înviorare curg neîncetat din acel suflet ca să înveselească inimile altora.” — Comentarii Biblice, Romani cap. 6.
„Trebuie să ducem o luptă permanentă împotriva tendințelor
firești și să fim ajutați de influența transformatoare a harului
lui Dumnezeu, care atrage mintea spre cele de sus și o deprinde
să cugete la cele sfinte.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 479.

SCHIMBĂRI VIZIBILE
„În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti, pe când cei
ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.” Romani 8:5

„Aceia care devin oameni noi în Isus Hristos vor da pe față
în viața lor roadele Duhului Sfânt... Ei nu se vor mai potrivi
pe viitor plăcerilor de mai înainte, ci prin credința în Fiul lui
Dumnezeu vor călca pe urmele Lui, vor reflecta caracterul
Lui, curățindu-se după cum El este curat. Ei găsesc plăcere în
lucrurile pe care cândva le urau și urăsc ceea ce iubeau cândva. Cei îngâmfați și încrezători în sine devin blânzi și smeriți
cu inima, cei ușuratici și încăpățânați devin serioși și gata să 71
asculte... Obiceiurile deșarte și extravaganța lumii păcatului
sunt date la o parte. Creștinii vor căuta nu „podoaba de afară”, ci „omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui
duh blând și liniștit”. — Calea către Hristos, p. 58.

6 martie

UN PROCES PERMANENT
„Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor,
să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului
şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.” 2 Corinteni 7:1, 2

„Zi de zi și ceas de ceas, trebuie să aibă loc în noi înșine un viguros proces de tăgăduire de sine și sfințire; apoi
faptele exterioare vor sta drept mărturie că Domnul Isus
locuiește în inimă prin credință. Sfințirea nu închide căile sufletului în privința cunoașterii, ci dezvoltă mintea, o
inspiră să cerceteze adevărul, ca după o comoară ascunsă;
iar cunoașterea voinței lui Dumnezeu face să înainteze lucrarea de sfințire. Există un cer și, oh, cât de serios ar trebui să luptăm ca să ajungem în el!” — Fundamentele educației
creștine, p. 135.

ALERGÂND SPRE ȚINTĂ
„Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă
spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul
chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”
Filipeni 3:13, 14

„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 proporți72 onale 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.

CALITĂȚI CEREȘTI

7 martie

„Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în
spurcăciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în cartea
vieţii Mielului.” Apocalipsa 21:27

„Credincioșia și cinstea trebuie cultivate totdeauna de
către acei care susțin că sunt urmașii lui Hristos... Purtați-vă cinstit și cu dreptate în lumea aceasta rea. Unii sunt
cinstiți când văd că cinstea nu le cauzează vreo pierdere în
interesele lor lumești; dar numele acelora care se conduc
după acest principiu vor fi șterse din Cartea Vieții.
O cinste strictă trebuie cultivată în viață. Orice mișcare
trebuie făcută în temere de Dumnezeu și cu mare atenție.
Cinstea și politica nu pot fi în armonie, căci fie că politica
va fi supusă și adevărul și cinstea vor deține frânele controlului, sau politica va lua frânele și cinstea va înceta să
mai conducă... Când Dumnezeu își va aduna mărgăritarele,
cei credincioși, cei sinceri și cinstiți vor fi aleșii Săi, comoara sa prețioasă.” — Review and Herald, 21 decembrie 1897

CETĂȚENI AI ALTEI ÎMPĂRĂȚII
„Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.” Filipeni 3:20

„Creștinii sinceri nu au nicio evlavie îndoielnică. Ei s-au
predat Domnului Isus Hristos și nu mai poartă grija cărnii
pentru a-i satisface poftele. Ei privesc neîncetat la Isus și
așteaptă ordine de la El, așa cum privește un rob la stăpânul său, sau o roabă la stăpâna ei. Oriunde i-ar duce
providența lui Dumnezeu, ei sunt gata să meargă. Ei nu-și
atribuie nicio slavă personală. Ei nu numesc ca proprietate a lor nici învățătura, nici talentele, nici avuția lor, ci se 73
consideră doar ca niște economi ai darurilor felurite ale
lui Hristos și ca niște slujitori ai bisericii pentru cauza lui
Hristos. Aceștia sunt solii Domnului, ca o lumină în întuneric. Inimile lor pulsează în armonie cu inima plină de
dragoste a lui Hristos.” — Comentarii biblice, Romani cap. 13.

8 martie

SCHIMBAȚI CU AJUTOR DIVIN
„El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face
asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe
care o are de a-Şi supune toate lucrurile.” Filipeni 3:21

„Este imposibil să scăpăm prin noi înșine, din prăpastia
păcatului în care ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele
și nu le putem schimba... Educația, cultura, exercitarea
voinței, eforturile omenești: toate acestea au sfera lor de
acțiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o corectă comportare exterioară, dar nu pot schimba
inima; ele nu pot curăți izvoarele vieții. Trebuie să existe o
putere care să lucreze dinăuntru, o nouă viață de sus, mai
înainte ca oamenii să poată fi schimbați de la păcat la sfințenie. Această putere este Hristos. Numai harul Său poate
să învioreze puterile fără viață ale sufletului și să-l atragă
spre Dumnezeu, spre sfințire.” — Calea către Hristos, p. 18.

PĂSTRAȚI ÎN SIGURANȚĂ
„Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă
va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” Filipeni 4:7

„Când ajungem în situații dificile El, Își descoperă puterea și înțelepciunea, ca răspuns la rugăciunea făcută în
umilință. Aveți încredere în El ca într-un Dumnezeu care
ascultă și răspunde la rugăciuni. El vi Se va descoperi ca
Unul care poate da ajutor în orice stare de urgență. El, care
l-a creat pe om, care i-a dat minunatele sale însușiri fizi74 ce, mintale și spirituale, nu va reține ceea ce este necesar
pentru sprijinirea vieții pe care a dat-o. El, care ne-a dat
Cuvântul Său — frunzele pomului vieții, nu Se va feri să
ne dea cunoștința legată de modul în care să facem rost de
hrană pentru copiii Săi nevoiași.” — Divina vindecare, p. 199.

9 martie

PREOCUPĂRI CEREȘTI
„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce
este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.”
Filipeni 4:8

„Există destule subiecte folositoare asupra cărora să se
mediteze și să se discute. Conversația creștinului trebuie să
fie în ceruri, de unde Îl așteptăm pe Mântuitorul. Meditația
asupra lucrurilor cerești este folositoare și întotdeauna va
fi însoțită de pace și de mângâierea Duhului Sfânt. Chemarea noastră este sfântă, mărturisirea noastră slăvită.
Dumnezeu Își curăță pentru Sine un popor deosebit, zelos
pentru fapte bune.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 317.

MEREU SPRE ÎNAINTE
„Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi
eu am fost apucat de Hristos Isus.” Filipeni 3:12

„Viața unui creștin adevărat este mereu spre înainte. Nu
există stat pe loc, nici întoarcere... Consacrați-I Lui viața
voastră și fiți într-adevăr pildă pentru turmă. Să nu mai
fiți mulțumiți a rămâne pitici în lucrurile spirituale. Ținta
voastră să nu fie mai mică decât desăvârșirea caracterului
creștin. Faceți ca viața voastră să fie altruistă și nevinovată, ca ea să poată fi mereu o mustrare vie pentru cei care 75
sunt egoiști și ale căror afecțiuni par să fie pentru comoara
pământească.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 520.

10 martie

POD PESTE PRĂPASTIA PĂCATULUI
„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască
în El şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe
pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.” Coloseni 1:19, 20

„Prin căderea sa în păcat, omul s-a înstrăinat de Dumnezeu, iar pământul a fost despărțit de cer. Peste prăpastia aceasta despărțitoare nu poate exista nici un mijloc de
comunicare. Dar prin Domnul Hristos pământul este iarăși
pus în legătură cu cerul. Prin meritele Sale, Domnul Hristos a făcut un pod de legătură peste prăpastia făcută de păcat, astfel încât îngerii slujitori să intre din nou în relație
cu oamenii. Domnul Hristos este Acela care leagă pe omul
căzut, în slăbiciunea și neputința sa, de Izvorul puterii infinite.” — Calea către Hristos, p. 20.

DINCOLO DE NORII ÎNDOIELII
„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a
strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui”
Coloseni 1:13

„Tatăl ... ne-a izbăvit de sub puterea întunericului.” 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 învăluie, alungând influențele lui
Satan, autorul tuturor îndoielilor și descurajării. Satan se
străduiește să învăluie cărările pașilor noștri în umbrele
76 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.

11 martie

RUGĂCIUNEA ȘI CREDINȚA
„Şi, orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim
poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui.”
1 Ioan 3:22

„Rugăciunea și credința sunt strâns legate și trebuie să
fie studiate împreună. În rugăciunea credinței există o știință divină; o știință pe care trebuie s-o înțeleagă orice om
care vrea să facă din viața sa un succes. Hristos spune: „De
aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să
credeți că l-ați și primit și-l veți avea”. El face clar faptul
că cererile noastre trebuie să fie în conformitate cu voința
lui Dumnezeu; noi trebuie să cerem lucrurile pe care El ni
le-a promis și, orice am primi, trebuie să folosim pentru a
îndeplini voința Sa. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite,
promisiunea va fi îndeplinită.” — Solii către tineret, p. 252.

EXEMPLE DE CERERI
„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă
rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.”
Marcu 11:24

„Putem cere iertarea păcatelor, Duhul Sfânt, un temperament creștin, înțelepciune și puterea de a face lucrarea
Sa, orice dar pe care El ni l-a promis; apoi trebuie să credem că le vom primi și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit.
Nu trebuie să căutăm nici o dovadă exterioară a binecuvântării. Darul este inclus în făgăduință și noi putem mer- 77
ge la lucrarea noastră, asigurați că ceea ce Dumnezeu a
promis e în stare să și îndeplinească și că de darul pe care
deja îl avem, vom fi conștienți când vom avea cea mai mare
nevoie de el.” — Educația, pp. 257, 258.

12 martie

PE URMELE PAȘILOR SĂI

„Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul,
aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El,
întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost
date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.”
Coloseni 2:6, 7

„Să urmați pașii lui Hristos, să purtați jugul Lui. Doriți înțelepciunea lui Dumnezeu? Atunci smeriți-vă înaintea Lui, umblați pe calea arătată de poruncile Sale, fiți
hotărâți să faceți totul în orice ocazie pe care El v-o oferă.
Prindeți orice rază de lumină care cade în calea voastră.
Urmați lumina. Puneți învățăturile adevărului în practica
vieții voastre. Smeriți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu. El vă va înălța. Dedicați-I lucrarea voastră. Lucrați cu
credincioșie, în sinceritate, în adevăr, și veți descoperi că
orice muncă a zilei este răsplătită.” — Sfaturi pentru părinți,
educatori și elevi, p. 235.

UMBLÂND DUPĂ LUCRURILE DE SUS
„Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi
după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui
Dumnezeu.” Coloseni 3:1

„Dacă am ascultat de cuvintele Domnului Hristos, atunci
când ne vom aduna în jurul marelui tron alb, vom vedea
suflete care au fost mântuite prin lucrarea noastră și vom
ști că unul i-a câștigat pe alții, iar aceștia pe alții — o mare
ceată adusă în cerul păcii, ca rezultat al strădaniilor noastre; acolo ne vom depune coroanele la picioarele lui Isus
78 și-L vom lăuda de-a lungul veacurilor nesfârșite ale veșniciei... Cât de prețios va fi cerul pentru aceia care au fost
credincioși în lucrarea de câștigare de suflete!” — Cugetări,
p. 90.

13 martie

GÂNDURI ÎNDREPTATE SPRE CER
„Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă
cu Hristos în Dumnezeu.” Coloseni 3:2, 3

„Este imposibil să ai concepții clare despre lucrurile
veșnice, dacă mintea nu este educată să stăruie asupra
subiectelor înalte. Toate pasiunile trebuie să fie aduse în
supunere perfectă față de puterile morale. Când bărbații
și femeile mărturisesc cu tărie despre credință și spiritualitate, eu știu că mărturisirea lor este falsă, dacă n-au adus
toate pasiunile lor sub control. Dumnezeu cere acest lucru.
Motivul pentru care există astfel de întuneric spiritual este
că mintea este mulțumită la un nivel inferior și nu este îndreptată în sus, pe o cale cerească, curată și sfântă.” —Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 414.

HRISTOS PROSLĂVIT PRIN NOI
„De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să
împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate
şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi
şi voi, în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al
Domnului Isus Hristos.” 2 Tesaloniceni 1:11, 12

„Prin poporul Său de astăzi, Dumnezeu dorește să aducă
binecuvântări lumii. Fiecare lucrător în a cărui inimă locuiește Hristos, oricine va da pe față iubirea Lui față de lume
este un împreună lucrător cu Dumnezeu pentru binecuvân- 79
tarea omenirii. Pe măsură ce primește de la Mântuitorul har
pentru a-l da și altora, din întreaga lui ființă se revarsă fluxul vieții spirituale.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 227.

14 martie

CA SĂ FIM PĂZIȚI DE RĂU...
„Credincios este Domnul:
El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.”
2 Tesaloniceni 3:3

„În viața copiilor lui Dumnezeu este descoperită binecuvântarea slujirii Domnului, iar în viața acelora care nu
respectă poruncile Sale este descoperit opusul. Linia de
separare este clară. Toți aceia care ascultă poruncile lui
Dumnezeu sunt păziți prin puterea Sa uimitoare în mijlocul influențelor corupătoare ale călcătorilor Legii Sale. De
la cel mai umil supus și până la cele mai înalte poziții de
răspundere, toți sunt păziți de puterea lui Dumnezeu, prin
credința care duce la mântuire.” — Evanghelizare, p. 316.

PRIVIND LA ISUS
„Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!” 2 Tesaloniceni 3:5

„Mai întâi, consacrați-vă sufletul lui Dumnezeu. În timp
ce priviți la Mijlocitorul nostru din ceruri, inima voastră
trebuie să fie zdrobită. Apoi, după ce ați ajuns să fiți blânzi
și supuși, veți putea să vă adresați păcătoșilor pocăiți ca
unii care înțeleg puterea dragostei răscumpărătoare. Rugați-vă cu sufletele acestea și aduceți-le, prin credință, la
piciorul crucii. Purtați gândurile lor împreună cu gândurile
80 voastre și îndreptați-le ochii credinței în direcția în care
priviți voi, și anume spre Isus, Purtătorul păcatului. Ajutați-i pe oameni să își abată privirile de la sărmanul lor
eu păcătos și să le îndrepte spre Mântuitorul, iar dacă veți
face așa, biruința va fi câștigată.” — Evanghelizare, p. 298.

15 martie

REÎNNOIND CONSACRAREA
„Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi
prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu,
prin Domnul nostru Isus Hristos.” Romani 5:1

„Dar, deși au ajuns la această experiență [Romani 5:1],
nu înseamnă că de aici încolo creștinii trebuie să-și încrucișeze mâinile, mulțumiți cu ceea ce a fost săvârșit față
de ei. Cel care s-a hotărât să intre în împărăția spirituală
își va da seama că toate puterile și patimile unei naturi
nerenăscute, susținute de puterile împărăției întunericului, stau împotriva lui. Zilnic, el trebuie să-și reînnoiască
consacrarea, zilnic să ducă bătălia cu răul. Obiceiurile cele
vechi, înclinațiile moștenite către rău, se vor lupta să stăpânească, și față de acestea el trebuie mereu să se păzească, luptându-se prin puterea lui Hristos pentru a dobândi
biruința.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 476.

ASEMENEA LUI
„Și să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu,
de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.”
Efeseni 4:23, 24

„Domnul Isus Hristos este Autorul ființei noastre și tot
El este și Autorul mântuirii noastre și oricine voiește să
intre în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să dezvolte un
caracter care să fie o copie a caracterului lui Dumnezeu.
Niciunul nu poate locui cu Dumnezeu în Cerul cel sfânt, 81
decât acela care poartă chipul și asemănarea Sa. Mântuiți
vor fi numai acei care au biruit; ei trebuie să fie înnobilați,
curățiți și una cu Hristos.” — Comentarii biblice, 2 Corinteni 10.

16 martie

ȚINÂND GÂNDURILE SUB CONTROL
„Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care
se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice
gând îl facem rob ascultării de Hristos.” 2 Corinteni 10:5

„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 mintea 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 hotărât pe care îl faceți pentru a vă
menține atenția numai asupra gândurilor curate, Domnul
vă va atrage mintea ca un magnet, vă va purifica gândurile
și le va face în stare să se elibereze de orice păcat ascuns.”
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 595.

O GÂNDIRE CURATĂ
„De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”
Fapte 24:16

„Intelectul înnobilat, curățit și călăuzit de cer este puterea universală prin care se clădește împărăția lui Dumnezeu. Dar intelectul pervertit are o influență cu totul opusă.
El strică puterea omenească pe care i-a dat-o Dumnezeu
spre a o dezvolta lucrând serios pentru bine. El amăgește
pe om și-l duce la pieire. Dumnezeu a înzestrat pe om cu
82 destule daruri spre a le folosi și a-l face în stare și înțelept
să înainteze, să se întărească și să reprezinte grațios lucrarea minunată pe care o săvârșise Domnul, pentru toți acei
ce-L iubesc și ascultă de poruncile Sale.” — Comentarii biblice,
2 Corinteni 10.

17 martie

CA SĂ NE POATĂ VENI ÎN AJUTOR
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă
voi da odihnă.” Matei 11:28

„Când s-a stabilit planul de mântuire s-a hotărât ca Hristos să nu apară - în această lume - în de acord cu forma Sa
dumnezeiască, căci atunci El nu se putea întovărăși cu cei
întristați și suferinzi. El a trebuit să vină ca sărac. El putea să apară și în de acord cu înalta Sa poziție din curțile
cerului; dar nu, ci El a trebuit să coboare până în adâncul
suferințelor omenești și ale sărăciei pentru ca glasul Lui
să fie auzit de cei trudiți și împovărați și de cei dezamăgiți
și spre a Se putea descoperi sufletului bolnav și chinuit
de păcate ca Restatornicitorul dorit de toate neamurile.”
— Comentarii biblice, 2 Corinteni 8.

CA NOI SĂ FIM ÎMBOGĂȚIȚI
„Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El,
măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca,
prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” 2 Corinteni 8:9

„Pavel înfățișează pe Hristos ca Model și ca Ideal care
S-a dat pe Sine Însuși să ducă o viață de sărăcie, pentru
ca omul să poată fi îmbogățit în comorile cerești. El voia
să le readucă în amintire Sacrificiul care s-a adus pentru
ei. Hristos a fost Comandant în curțile cerești, și totuși El
a ocupat în lume locul cel mai de jos. Deși a fost bogat,
totuși S-a făcut sărac pentru noi. Bogăția spirituală însă
n-a lăsat-o acolo, ci a luat-o cu Sine. El avea mereu daruri 83
spirituale din belșug. ... Maiestatea cerului S-a făcut sărac
pentru ca prin sărăcia Lui noi să fim îmbogățiți nu numai
în înzestrări cu daruri, ci să fim bogați în realizări.” — Idem.

18 martie

CUM SUNTEM SALVAȚI?
„Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa
trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:14, 15

„Prin urmare, cum suntem noi mântuiți?... Lumina care
pornește de la cruce descoperă iubirea lui Dumnezeu. Iubirea Lui ne atrage către Sine. Dacă nu ne împotrivim acestei
atracții, vom fi conduși la piciorul crucii, plini de pocăință
pentru păcatele care L-au răstignit pe Mântuitorul. După
aceea, Duhul lui Dumnezeu produce prin credință o nouă
viață în suflet. Gândurile și dorințele sunt aduse în ascultare de voința lui Hristos. Inima și mintea sunt create din
nou, după chipul Aceluia care lucrează în noi ca să-și supună totul. Apoi se scrie Legea lui Dumnezeu în minte și
inimă.” — Hristos, lumina lumii, p. 175.

CRESCÂND SPRE MÂNTUIRE
„Și, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele
duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre
mântuire.” 1 Petru 2:2

„Schimbarea inimii, prin care devenim copii ai lui Dumnezeu, este numită în Biblie naștere... Asemenea seminței
bune semănată în țarină, ei trebuie să crească și să aducă
roade... Toată înțelepciunea și iscusința omului nu sunt în
stare să dea viață nici chiar celui mai mic lucru din natură.
Numai prin viața pe care o dă Dumnezeu pot trăi plantele
84 și animalele. Tot astfel, numai prin viața ce vine de la Dumnezeu poate lua ființă viața spirituală în inimile oamenilor.
Numai cine este născut „de sus”, numai acela poate deveni
părtaș al vieții pe care Domnul Hristos a venit s-o dea.”
— Calea către Hristos, p. 67.

19 martie

CRESCÂND SPRE DESĂVÂRȘIRE
„Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum
mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în
viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine.” Ioan 15:4

„Plantele și florile nu cresc prin propria lor grijă, prin
eforturile și preocuparea lor, ci primind ceea ce a prevăzut
Dumnezeu că este spre creșterea și viața lor. Copilul nu
poate, prin propria lui putere și grijă, să adauge nimic la
statura lui. Nici tu nu poți, prin grija și eforturile tale, să
obții creșterea spirituală. ... În darul fără egal al Fiului Său,
Dumnezeu a înconjurat lumea întreagă cu o atmosferă de
har, tot așa de reală ca și aerul care înconjoară globul pământesc. Toți aceia care aleg să respire această atmosferă
dătătoare de viață vor trăi și vor crește până la statura de
bărbați și femei în Hristos Isus.” — Calea către Hristos, p. 68.

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

„Mulți consideră că trebuie să facă ceva, să aibă o parte în
lucrarea de mântuire. Ei s-au încrezut în Hristos pentru iertarea păcatelor, dar acum caută ca prin propriile lor eforturi
să trăiască o viață neprihănită. Orice efort de felul acesta va
da greș. Domnul Hristos spune că „fără Mine nu puteți face
nimic”. Creșterea noastră în har, bucuria noastră, puterea
de a fi folositori: toate acestea depind de unirea noastră cu
Hristos. Prin comuniunea noastră cu Hristos, rămânând în
85
El zi de zi și ceas de ceas, numai așa vom putea crește în har.
El este nu numai Autorul, dar și Desăvârșitorul credinței
noastre. Hristos trebuie să fie Cel dintâi, Cel de pe urmă și
întotdeauna. El trebuie să fie cu noi, nu numai la începutul
și sfârșitul căii noastre, ci la fiecare pas. ” — Idem, p. 69.

20 martie

CONSACRARE DEPLINĂ
„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin
şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie
păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru
Isus Hristos.” 1 Tesaloniceni 5:23

„Adevărata sfințire constă în deplina predare în serviciul lui Dumnezeu. Aceasta este condiția adevăratei viețuiri creștine. Domnul Hristos cere o consacrare deplină, fără
rezerve, pentru o slujire neîmpărțită. El cere inima, mintea, sufletul și puterea. Eul nu trebuie încurajat. Cel care
trăiește pentru sine nu poate fi creștin.
Iubirea trebuie să fie principiul care stă la baza oricărei acțiuni. Iubirea este principiul de bază al guvernării lui
Dumnezeu în ceruri și pe pământ, și ea trebuie să fie temelia caracterului creștin.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 49.

GATA DE SACRIFICIU
„Adevărat este cuvântul acesta: Dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom
şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi
El Se va lepăda de noi.” 2 Timotei 2:11, 12

„Domnul Hristos a dat totul pentru noi, iar aceia care-L
primesc pe El vor fi gata să sacrifice totul pentru Mântuitorul lor. Gândul la onoarea și slava Domnului, trebuie să
ne preocupe mai mult decât orice.
Dacă iubim pe Domnul Hristos, atunci vom dori să trăim
pentru El, să-i prezentăm darurile noastre de mulțumire,
86 și să lucrăm pentru El. Atunci, orice lucrare va fi ușoară.
Din iubire pentru El noi vom dori truda, durerea și chiar
sacrificiul. Atunci, dorința Sa de a mântui pe oameni, ne
va cuprinde și pe noi. Vom simți atunci același dor plin de
iubire pentru suflete, cum a simțit și El.” — Idem.

21 martie

PĂRTAȘI LA NEPRIHĂNIRE
„Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui,
fiindcă este născut din Dumnezeu.” 1 Ioan 3:9

„Ca reprezentant al neamului omenesc căzut, Domnul
Hristos a trecut pe același teren pe care Adam s-a poticnit și a căzut. Printr-o ascultare desăvârșită de legea lui
Dumnezeu, Hristos a răscumpărat pe om din penalitatea
căderii regretabile a lui Adam... Ispășirea prin sângele lui
Hristos este acordată însă numai acelora care se întorc la
Dumnezeu, numai acelora care ascultă de legea Sa pe care
au călcat-o. Hristos nu S-a jertfit niciodată pentru acei care
nu se întorc de la păcat... Hristos a suportat pedeapsa pentru păcatele din trecut ale omului și l-a făcut părtaș la neprihănirea Sa, dând omului posibilitatea să țină legea cea
sfântă a lui Dumnezeu.” — Comentarii biblice, la 1 Corinteni 15.

DRAGOSTE CURATĂ
„Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de
rău şi lipiţi-vă tare de bine.” Romani 12:9

„Dragostea curată este simplă în operația ei și deosebită
de orice alt principiu de acțiune. Când este însă combinată
cu motive pământești și cu interese egoiste, ea încetează să
mai fie curată. Dumnezeu ține seama mai mult de dragostea cu care noi lucrăm decât de cantitatea lucrului săvârșit.
Dragostea este un atribut ceresc Inima firească n-o poate
produce. Această plantă cerească înflorește numai acolo
unde domnia lui Hristos este supremă; unde există dra- 87
goste, acolo este putere și adevăr în viață. Dragostea face
bine și numai bine. Acei care au dragoste aduc roade spre
sfințire și la sfârșit viața veșnică.” — Idem, 1 Ioan 4.

22 martie

SUCCESUL ESTE GARANTAT
„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 veşnica moştenire care le-a fost
făgăduită.” Evrei 9:15

„Domnul nostru cel răstignit mijlocește pentru noi înaintea Tatălui la scaunul harului. Jertfa Sa de ispășire este baza
rugăciunilor noastre pentru iertare, pentru îndreptățire și
pentru sfințire. Mielul înjunghiat este scutul nostru sigur.
Noi privim la El prin credință și ne prindem de El ca de Acela
care poate mântui pe deplin, știind că mirosul bine plăcut al
Jertfei Sale a fost acceptat de Tatăl. Domnul Hristos are toată puterea în Cer și pe pământ și totul este cu putință pentru
cel ce crede. Slava lui Hristos garantează succesul nostru. El
are un interes personal, succesul pentru întreaga omenire.
El este milosul nostru Mântuitor.” — Letter 33, 1895.

AVEM UN APĂRĂTOR
„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost
ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Evrei 4:15

„Sângele lui Hristos mijlocește cu putere și cu succes
pentru acei ce au decăzut, pentru cei răzvrătiți, pentru acei
ce au avut mare lumină și dragoste. Satan stă la dreapta noastră să ne acuze, dar Avocatul nostru stă la dreapta
Tatălui și mijlocește pentru noi. El n-a pierdut pe niciunul
din acei care au încredințat Lui cazul lor. Ne putem deci
88 încrede în Avocatul nostru, pentru că El prezintă meritele Sale proprii ca bază pentru îndreptățirea noastră... El
mijlocește pentru cei mai umiliți, pentru cei mai apăsați și
suferinzi, pentru cei mai cercați și ispitiți.” — The Review and
Herald, 15 august, 1893.

23 martie

O CREȘTERE CONTINUĂ
„Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” Evrei 10:14

„Sfințirea nu este lucrarea unei clipe, a unui ceas sau a
unei zile. Ea este o creștere în har continuu. Noi nu știm într-o zi cât de grea va fi lupta în ziua următoare. Satan trăiește și este activ și noi trebuie să strigăm serios în fiecare
zi către Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere de rezistență. Cât timp stăpânește Satan, noi trebuie să luptăm
împotriva atacurilor lui și să le biruim și în această luptă
nu există nici un popas sau răgaz. Nu există niciun punct
în care putem ajunge și să zicem: l-am ajuns pe deplin.”
— Review and Herald, 6 mai 1862.

CONECTAȚI CU CANALUL CEL VIU
„Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci
când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi la venirea Lui
să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” 1 Ioan 2:28

„Cum putem să creștem în har? Aceasta se poate face
numai prin golirea inimilor noastre de eul personal și prin
a le prezenta în cer ca să fie prelucrate după modelul divin. Noi putem avea o conectare cu canalul cel viu de lumină; putem să fim înviorați cu roua cerească și ca ploaia
măruntă a cerului să se reverse asupra noastră. Prin însușirea binecuvântării lui Dumnezeu, vom fi în stare să primim harul Său într-o măsură mai mare. Dacă ne obișnuim 89
să răbdăm, să privim la Cel Nevăzut, vom fi preschimbați
după chipul lui Hristos. Harul lui Hristos nu ne va face să
fim mândri sau trufași, înălțându-ne pe noi înșine, ci vom
deveni blânzi și smeriți cu inima.” — S.T. 16 ianuarie 1893.

24 martie

ASIGURARE PREȚIOASĂ
„De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi
chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul
acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul
acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică
a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.”
2 Petru 1:10, 11

„Aici aveți actul de asigurare al vieții voastre. Aici nu
este o poliță de asigurare a cărei valoare să fie încasată
după moartea voastră, ci este o poliță de asigurare a vieții voastre pe o durată măsurată cu viața lui Dumnezeu și
anume pentru viața veșnică. O, ce măreață asigurare! Ce
speranță ne este oferită! Să arătăm deci lumii că noi căutăm după o țară mai bună, adică cerească. Cerul a fost
făcut pentru noi și avem dreptul la o parte din el. Să nu
îngăduim la niciun lucru să ne despartă de Dumnezeu și de
cer.” — Review and Herald, 26 mai, 1904.

TREAPTĂ CU TREAPTĂ
„Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele
nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ceea
ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus
Hristos.” 2 Petru 1:8

„Noi trebuie să adăugăm la credință fapta, și la faptă
cunoștința; cunoștința s-o unim cu înfrânarea; înfrânarea
cu răbdarea; cu răbdarea evlavia; cu evlavia dragostea de
frați și cu dragostea de frați, iubirea de oameni, în general.
Nu trebuie să credeți însă că trebuie să așteptați până ce
veți desăvârși una din aceste virtuți și după aceea să cul90 tivați virtutea următoare. Nu, ele trebuie să crească toate
împreună și să fie hrănite și adăpate din izvorul iubirii. În
fiecare zi din viață se pot desăvârși calitățile descoperite
pe deplin în caracterul lui Hristos și făcând aceasta, veți
aduce în familiile voastre lumină, dragoste, pace și bucurie.” — Idem, 29 iulie 1890.

25 martie

EFORTURI COMBINATE
„De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană,
fără vină şi în pace.” 2 Petru 3:14

„Lucrarea de dobândire a mântuirii este o lucrare de
conlucrare. Trebuie să existe conlucrare între Dumnezeu
și păcătosul pocăit. Aceasta este necesar pentru formarea
unor principii drepte în caracter. Omul trebuie să depună sforțări serioase pentru a învinge ceea ce-l împiedică
a atinge desăvârșirea. Dar, pentru a ajunge la biruință, el
este în totul dependent de Dumnezeu. Strădania omului
singur nu este îndestulătoare. Fără ajutorul puterii divine,
ea nu slujește la nimic. Dumnezeu lucrează, dar trebuie să
lucreze și omul. Împotrivirea față de ispită trebuie să vină
de la om, care trebuie să-și tragă puterea lui de la Dumnezeu.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 482.

CRESCÂND PRIN HAR
„Ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava acum şi
în ziua veşniciei. Amin.” 2 Petru 3:18

„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. Rămânând însă în El, veți putea înflori. Trăgându-vă viața din El, 91
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.

26 martie

RESPONSABILITATE SOLEMNĂ
„Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei
şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui
Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?” Romani 2:4

„Este nevoie de o pocăință deplină, de credință în Mântuitorul nostru Isus Hristos, de o veghere atentă, de rugăciune continuă și de o cercetare sârguincioasă a Scripturilor. Dumnezeu ne consideră răspunzători pentru tot ce am
fi putut face, dacă ne-am fi dezvoltat talentele. Noi vom
fi judecați cu privire la ce ar fi trebuit să fim, dar nu am
fost, și cu privire la ce ar fi trebuit să facem, dar nu am
făcut, pentru că nu ne-am folosit puterile pentru a-L slăvi
pe Dumnezeu. Întreaga cunoaștere pe care am fi putut să o
dobândim, dar nu am dobândit-o, va fi o pierdere veșnică,
chiar dacă nu ne vom pierde mântuirea.” — Mărturii pentru
pastori, p. 146.

CERCETARE ȘI ÎNCURAJARE
„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima!
Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt
pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!”
Psalmii 139:23, 24

„Fiecare om să-și cerceteze inima și să se roage ca razele luminoase ale Soarelui Neprihănirii să alunge întunericul spiritual și să o curețe de păcat... Domnul Isus, Autorul mântuirii noastre, Desăvârșitorul credinței noastre,
va întări, prin harul Său, însușirile noastre morale, iar cel
92 păcătos se poate considera, prin credință și fără a ține cont
de simțăminte, „mort față de păcat, dar viu pentru Dumnezeu, prin Isus Hristos”. — Idem.

27 martie

SALVAȚI DE LA MOARTE
„Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului:
‘Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un
preţ de răscumpărare pentru el!’ ” Iov 33:24

„Credința simplă, cu iubirea lui Hristos în suflet, îl unește pe cel păcătos cu Dumnezeu. Când luptă cu toate puterile,
asemenea unui soldat credincios al lui Hristos, el se bucură
de simpatia întregului Univers. Îngerii slujitori se adună în
jurul lui spre a-l ajuta în luptă, pentru ca el să poată spune
cu îndrăzneală: „Domnul este ajutorul meu”, „Domnul este
scutul și apărarea mea”, nu voi fi biruit. „Prin har sunteți
mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi înșivă,
ci este darul lui Dumnezeu.” — Mărturii pentru pastori, p. 147.

AJUTOR PROMIS
„Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu
Mă vei proslăvi!” Psalmii 50:15

„Oștile cerului duc luptele noastre. Ele privesc neîncetat și cu un interes arzător la sufletele răscumpărate prin
sângele Mântuitorului. În lumina jertfei lui Hristos, ele înțeleg valoarea sufletului omenesc. Dacă suntem de partea
Domnului, nu cu o inimă împărțită, ci cu totul, vom fi întotdeauna în siguranță... Rugăciunea voastră să fie: „Ia-mi
totul, lipsește-mă de bogății, de onoruri lumești și de orice
altceva, dar îngăduie ca Prezența Ta să fie cu mine”. Dacă
ne încredințăm sufletul în grija lui Dumnezeu, care dom- 93
nește pretutindeni în cer și pe pământ, vom fi în siguranță.” — Idem, p. 148.

28 martie

ÎNVIAȚI LA O VIAȚĂ NOUĂ
„Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim
o viaţă nouă.” Romani 6:4

„Ți-ai mărturisit păcatele și te-ai hotărât să le îndepărtezi din inima ta. Te-ai hotărât să te predai cu totul lui Dumnezeu. Mergi acum la El și roagă-L să te spele de păcate și
să-ți dea o inimă nouă. Apoi crede că El face acest lucru,
pentru că a făgăduit. Aceasta este lecția pe care Domnul
Hristos a dat-o când a fost pe pământ, și anume că orice
dar pe care Dumnezeu ni-l făgăduiește trebuie să credem
că îl vom primi cu adevărat și că este al nostru.” — Calea
către Hristos, p. 49.

SPERANȚĂ PENTRU O VIAȚĂ NOUĂ
„În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o
înviere asemănătoare cu a Lui.” Romani 6:5

Mântuitorul a zis: „Tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai... După cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și
Fiul, dă viață cui vrea”... Aceeași putere de înviere dă viață și celui „mort în greșeli și păcate” (Efeseni 2:1). Duhul
acela dă viață din Hristos Isus, „puterea învierii Sale”, îi
izbăvește pe oameni de „legea păcatului și a morții.” (Fi94 lipeni 3:1; Romani 8:2). Stăpânirea răului este sfărâmată,
iar, prin credință, sufletul este apărat de păcat. Acela care
deschide inima față de Duhul lui Hristos devine părtaș al
acelei forțe mărețe, care va ridica din mormânt corpul
său.” — Hristos, lumina lumii, p. 209.

29 martie

IZBĂVIȚI DE PĂCAT
„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit
împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi
ai păcatului, căci cine a murit, de drept, este izbăvit de
păcat.” Romani 6:6, 7

„Prin noi înșine, nu suntem în stare să ne înfrângem dorințele și obiceiurile rele, care se luptă pentru supremație. Nu putem avea biruință asupra puternicului dușman
care ne ține în sclavia sa. Numai Dumnezeu poate să ne
dea această biruință. El dorește să avem stăpânire asupra noastră înșine, asupra voinței și căilor noastre. Dar
nu poate lucra în noi, fără consimțământul și conlucrarea
noastră. Duhul Sfânt lucrează prin facultățile și puterile
date omului. Puterile noastre trebuie să lucreze împreună
cu Dumnezeu.” — Cugetări, p. 141.

CA SĂ PRIMIM IERTARE
„Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că
vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul
înviat din morţi nu mai moare; moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui.” Romani 6:8, 9

„Familia omenească este în necaz din cauza faptului că
a călcat Legea Tatălui. Totuși Dumnezeu nu îl lasă pe cel
păcătos până când nu-i arată remediul pentru păcat. Singurul Fiu al lui Dumnezeu a murit pentru ca noi să putem
trăi. Domnul a acceptat să aducă jertfa aceasta pentru noi,
ca Garant și Înlocuitor al nostru, cu condiția ca noi să Îl 95
primim pe Hristos și să credem în El. Cel păcătos trebuie să vină la Hristos cu credință, să se bazeze pe meritele
Sale, să pună păcatele lui asupra Purtătorului păcatelor și
să primească iertarea Sa.” — Solii alese, vol. 1, p. 103.

30 martie

VII PENTRU DUMNEZEU
„Tot aşa şi voi înşivă socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi
vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.”
Romani 6:11

„În călcarea Legii nu se găsește nicio siguranță, nicio
tihnă, nicio îndreptățire. Atâta vreme cât continuă să păcătuiască, omul nu poate spera să stea ca un nevinovat înaintea lui Dumnezeu și să fie împăcat cu El prin meritele
Domnului Hristos. El trebuie să înceteze să calce Legea și
să ajungă credincios. Când privește în marea oglindă morală, păcătosul își vede defectele de caracter. El se vede
exact așa cum este, pătat, întinat și condamnat ... El trebuie să privească la Mântuitorul care poartă păcatele.” — Solii
alese, vol. 1, p. 103.

GRATUIT, DAR NU FORȚAT
„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără
plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos,
Domnul nostru.” Romani 6:23

„Domnul a pregătit toate mijloacele prin care omul să
poată avea o mântuire deplină fără plată și să fie desăvârșit în El. Dumnezeu plănuiește ca toți copiii Săi să aibă
razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii, pentru ca
toți să poată avea lumina adevărului. Dumnezeu i-a oferit
96 lumii mântuirea cu un preț infinit, chiar prin darul singurului Său Fiu.... Prin urmare, dacă nu vom fi mântuiți, greșeala nu va fi a lui Dumnezeu, ci a noastră, pentru că nu am
conlucrat cu mijloacele divine. Voința noastră nu a coincis
cu voința lui Dumnezeu.” — Solii alese, vol. 1, p. 184.

31 martie

NEMULȚUMIȚI
CU STAREA PĂCĂTOASĂ
„O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup
de moarte?… Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin
Isus Hristos, Domnul nostru!…” Romani 7:24, 25 p.p.

„Când în inimă se află dorința de a asculta de Dumnezeu
și când se depun eforturi în scopul acesta, Domnul Isus acceptă dispoziția și efortul omului ca pe slujirea lui cea mai
bună și completează deficiența lui cu meritele Sale divine.
Însă El nu-i va accepta pe aceia care pretind a crede în El,
dar sunt necredincioși față de poruncile Tatălui Său. Mulți
își înșală sufletul, prin faptul că trăiesc o religie comodă,
confortabilă și fără cruce. Dar Domnul Isus spune: „Dacă
voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, săși ia crucea și să Mă urmeze.” (Matei 16:24)” — Solii alese,
vol. 1, p. 188.

DACĂ VREI SĂ FACI BINELE
„Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac
binele, răul este lipit de mine.” Romani 7:21

„Cu cât ne vom apropia mai mult de Isus și cu cât vom vedea mai clar curăția caracterului Său, cu atât mai clar vom
vedea imensa păcătoșenie a păcatului și cu atât mai puțin
vom fi dispuși să ne înălțăm pe noi înșine. Va fi o continuă
alergare a sufletului după Dumnezeu, o continuă, serioasă
și zdrobitoare de inimă mărturisire a păcatului și o smerire a inimii înaintea Lui. Cu fiecare pas făcut în experiența
noastră creștină, pocăința noastră va fi mai profundă. Vom 97
recunoaște că satisfacția, împlinirea noastră este numai în
Hristos și ne vom însuși mărturisirea apostolului: „Știu, în
adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine...” — Istoria faptelor apostolilor, p. 561.

APRILIE
Un Mângâietor prețios
„Duhul Sfânt vine în suflet ca un Mângâietor. Prin lucrarea de transformare a harului Său, chipul lui Dumnezeu se reproduce la ucenici; ei devin o făptură nouă.”
— Hristos lumina lumii, p. 391

98

1 aprilie

UN ALT DAR PREȚIOS
„Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” Ioan 14:16

„Înainte de a Se jertfi, Hristos a căutat darul cel mai însemnat și desăvârșit pe care să-l reverse asupra urmașilor
Săi, un dar care să le pună la îndemână izvoarele nesecate
ale harului. „Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor... Duhul fusese și mai înainte în lume; El lucrase
asupra inimii oamenilor chiar de la începuturile lucrării
de mântuire. Dar, câtă vreme Hristos fusese pe pământ,
ucenicii nu doriseră alt ajutor. Numai când aveau să fie
lipsiți de prezența Lui aveau să simtă nevoia după Duhul, și
atunci El urma să vină.” — Hristos, lumina lumii, p. 669

REPREZENTANTUL LUI HRISTOS
„Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate
primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Îl
cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.” Ioan 14:17

„Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos, dar fără
trup omenesc și deci independent de acesta. Împiedicat
de corpul omenesc, Hristos nu putea să fie prezent peste
tot, în același timp. De aceea, era spre binele lor ca El să
meargă la Tatăl și să trimită Duhul Sfânt ca înlocuitor pe
pământ. Nimeni nu mai putea spune că avea un avantaj din
cauză că se găsea într-un anumit loc sau pentru că avea le- 99
gătură personală cu Hristos. Prin Duhul, Mântuitorul putea
fi în legătură cu toți. În felul acesta, era mai aproape de ei
decât dacă nu S-ar fi înălțat.” — Idem.

2 aprilie

ÎNVĂȚĂTORUL DIVIN
„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului,
are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El
nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit
şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” Ioan 16:13

„Duhul Sfânt înalță și preamărește pe Mântuitorul. Este
lucrarea Lui aceea de a prezenta pe Hristos, curăția neprihănirii Lui și mântuirea cea mare pe care o avem prin El.
Hristos spune: „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce
este al Meu și vă va descoperi”. (Ioan 16:14). Duhul adevărului este singurul învățător eficient al adevărului divin.
Cât de mult trebuie că prețuiește Dumnezeu neamul omenesc, că a dat pe unicul Său Fiu să moară pentru noi și
apoi a împuternicit pe Duhul Său Sfânt să fie Învățătorul
și Călăuzitorul permanent al celui credincios!” — Calea către
Hristos, p. 91.

PENTRU O MAI BUNĂ CUNOAȘTERE
„Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă, căci Tu
eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea!” Psalmii 25:5

„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
100 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.” — Calea către Hristos, p. 109.

3 aprilie

DUH DE ÎNȚELEPCIUNE
„Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de
descoperire în cunoaşterea Lui şi să vă lumineze ochii
inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui,
care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi...”
Efeseni 1:18

„Prin credință, Duhul Sfânt lucrează în inimă ca să creeze sfințire în ea; dar aceasta nu se poate face, dacă agentul
uman nu cooperează cu Hristos. Noi putem fi corespunzători pentru cer numai prin lucrarea Duhului Sfânt asupra
inimii. Pentru a avea neprihănirea lui Hristos, avem nevoie
zilnic să fim transformați prin influența Duhului, să fim
părtași la natura divină. Lucrarea Duhului Sfânt este aceea
care înalță simțămintele, care sfințește inima și înnobilează ființa întreagă.” — The Review and Herald, 1 noiembrie, 1892.

LOCUINȚA DUHULUI
„Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu...”
2 Corinteni 6:16

„Prin Hristos avea să fie împlinit scopul pentru care
tabernacolul era un simbol — acea clădire glorioasă, cu
pereții săi de aur strălucitor, care aruncau curcubeie de
culoare, cu perdele brodate cu heruvimi, cu aroma tămâii
perpetuu aprinse, care ajungea în fiecare ungher, cu preoții înveșmântați într-un alb fără pată, iar în taina adâncă
din locașul cel mai ascuns, deasupra tronului îndurării, între chipurile îngerilor plecați, care se închinau, slava Celui Preasfânt. În toate acestea, Dumnezeu dorea ca poporul Său să citească țelul pe care-l avea în vedere pentru 101
sufletul omenesc. Mult timp după aceasta, apostolul Pavel
aducea înaintea noastră același scop, vorbind prin Duhul
Sfânt: „Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că
Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?...” — Educația, p. 36.

4 aprilie

PUTEREA DUHULUI
„Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă
dată de Duhul şi de putere...” 1 Corinteni 2:4

„Când Duhul Sfânt lucrează printre noi, sufletele nepregătite pentru venirea lui Hristos sunt convinse. Mulți oameni care vin la adunările noastre și sunt convertiți nu au
participat de ani de zile la nicio adunare din vreo biserică.
Simplitatea adevărului ajunge la inima lor. Cei devotați tutunului își sacrifică idolul, iar băutorii își sacrifică băuturile alcoolice. Ei nu ar putea să facă lucrul acesta dacă nu șiar însuși, prin credință, făgăduințele lui Dumnezeu pentru
iertarea păcatelor lor.” — Evanghelizare, p. 532.

CÂND DUHUL NE ÎNDRUMĂ
„Fiecare mergea drept înainte, şi anume încotro le
mâna duhul să meargă, într-acolo mergeau, iar în
mersul lor nu se întorceau în nicio parte.” Ezechiel 1:12

„Inimile multor oameni din lume, precum și ale multora
dintre membrii bisericii, flămânzesc după pâinea vieții și
însetează după apele mântuirii. Acești oameni au un interes pentru serviciul de închinare prin cântec, dar nu îl
doresc nespus și nici măcar nu se roagă pentru el. Ei vor să
cunoască Scripturile. Ce îmi spune Cuvântul lui Dumnezeu
102 mie? Duhul Sfânt lucrează asupra minții și inimii lor, atrăgându-i la pâinea vieții. Ei văd că totul se schimbă în jurul
lor. Simțămintele și părerile oamenilor cu privire la religie
se schimbă. Ei ajung să asculte Cuvântul întocmai cum este
scris.” — Evanghelizare, p. 501.

5 aprilie

DUHUL NE AJUTĂ SĂ-L CUNOAȘTEM
„Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe
Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu
ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi
duhul rătăcirii.” 1 Ioan 4:3

„Dacă Duhul Sfânt nu va lucra asupra omului, va veni
o altă putere ce va pune stăpânire pe mintea și pe judecata lui. Singura speranță a sufletului este să-l cunoască pe
Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care L-a trimis El. Fiecare suflet trebuie să primească de la Dumnezeu învățătură
peste învățătură, puțin aici, puțin acolo și să își înțeleagă responsabilitatea personală față de El de a se angaja
în slujirea Domnului său, căruia îi aparține și căruia i se
cere să-I slujească în lucrarea de salvare a sufletelor de la
moarte.” — Evanghelizare, p. 354.

ÎNFRUNTÂND PERICOLUL
„Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi El în el. Şi
cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni
L-a dat.” 1 Ioan 3:24

„Uniți-vă cu Duhul Dumnezeului celui viu pentru a ridica un zid de apărare în jurul poporului nostru și în jurul
tinerilor noștri, educându-i și învățându-i. Lucrarea aceasta trebuie să fie îndeplinită cu orice preț, iar noi trebuie să
o facem corect, în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu.
Înțelegem acest lucru într-o anumită măsură, dar mulți nu
înțeleg nimic, prin urmare, trebuie să-i călăuzim, să-i în- 103
vățăm cu bunătate și duioșie și, dacă Duhul lui Dumnezeu
este cu noi, vom ști exact ce să spunem.” — Evanghelizare,
p. 339.

6 aprilie

DUHUL NE AJUTĂ SĂ CUNOAȘTEM
„Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de
la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni
le-a dat Dumnezeu prin harul Său.” 1 Corinteni 2:12

„Domnul Isus a venit pentru a reprezenta caracterul Tatălui, iar ucenicii Săi au fost trimiși în lume pentru a reprezenta caracterul lui Hristos. El ne-a dat Cuvântul Său, ca
să ne arate calea vieții, dar nu ne-a lăsat doar să împlinim,
pur și simplu, acest Cuvânt, ci ne-a făgăduit, de asemenea,
că-i va da puterea de a lucra în noi, prin Duhul Sfânt. Prin
urmare, este oare necesar ca vreunul dintre noi să fie nevoit să umble în nesiguranță, plângându-se că nu cunoaște
și nu simte lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii sale? Sunteți voi flămânzi și însetați după învățătura neprihănirii?
Atunci, aveți făgăduința sigură că veți fi îndestulați. — Mărturii pentru pastori, p. 199.

DUHUL PUNE ADEVĂRUL ÎN INIMĂ
„Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul
Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile
adânci ale lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 2:10

„Noi trebuie să avem mai mult decât o credință intelectuală cu privire la adevăr... Când adevărul este susținut doar de conștiință, în timp ce inima nu este mișcată
și făcută să-l primească, atunci numai mintea este influențată. Totuși, când adevărul este primit în inimă, el trece
dincolo de conștiință, iar principiile lui curate iau sufletul
104 în stăpânire. Duhul Sfânt îi descoperă minții frumusețea
adevărului și pune adevărul în inimă, pentru ca puterea lui
transformatoare să fie văzută în caracter.” — The Review and
Herald, 14 februarie, 1899.

7 aprilie

DUHUL CONVINGE DE PĂCAT
„Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.” Ioan 16:8

„Duhul Sfânt este Acela care convinge de păcat. Dacă păcătosul răspunde influenței reînviorătoare a Duhului Sfânt,
el va fi adus atunci la pocăință și trezit, făcut să înțeleagă
importanța ascultării de cerințele divine.
Păcătosului pocăit, flămânzind și însetând după neprihănire, Duhul Sfânt îi descoperă pe Mielul lui Dumnezeu care
ridică păcatul lumii... Duhul Sfânt este dat ca un mijloc de
regenerare, spre a face ca mântuirea săvârșită prin moartea
Răscumpărătorului nostru să fie reală și eficientă. Duhul caută mereu să atragă atenția oamenilor la marea jertfă ce a
fost făcută pe crucea de pe Golgota, să descopere lumii iubirea lui Dumnezeu...” — Istoria faptelor apostolilor, p. 52.

MÂNGÂIETORUL DIVIN
„Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin harul Său
o mângâiere veşnică şi o bună nădejde, să vă mângâie
inimile şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!”
2 Tesaloniceni 2:16 u.p., 17

„În orice loc ar fi lucrătorul consacrat lui Dumnezeu,
Duhul Sfânt va fi acolo cu el. Cuvintele spuse ucenicilor
ne sunt adresate și nouă. Mângâietorul este al nostru așa
cum a fost și al lor. Duhul dă tăria care susține sufletele
ce trudesc și se luptă în orice situație critică, în mijlocul
urii acestei lumi, și-i face să-și vadă propriile lor lipsuri și
greșeli. În întristare și durere, când totul apare întunecos 105
și viitorul tulbure, iar noi ne simțim fără ajutor și singuri,
acesta este timpul când, drept răspuns la rugăciunea credinței, Duhul Sfânt aduce mângâiere inimii.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 51
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DUHUL POATE CURĂȚI INIMA
„Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul
cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui
Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu!” Evrei 9:14

„Numai puterea lui Hristos poate lucra preschimbarea
în inimă și minte pe care trebuie s-o cunoască toți aceia
care vor să fie părtași cu El la noua viață din Împărăția cerurilor... Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care poate conduce la Dumnezeu. Pentru a-I sluji cum
se cuvine, trebuie să fim născuți din Spiritul Divin. Aceasta
va conduce la veghere. Va curăți inima, va înnoi mintea și
ne va da o nouă destoinicie de a-L cunoaște și de a-L iubi
pe Dumnezeu. Ne va conferi o supunere de bunăvoie față
de toate cerințele Sale. Aceasta este închinarea adevărată.”
— Dietă și Hrană, p. 37.

ÎNTĂRIȚI PRIN DUHUL
„Și-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale,
să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în
omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în
inimile voastre prin credinţă...” Efeseni 3:16, 17

„Privind necontenit la Isus cu ochii credinței, vom fi întăriți. Dumnezeu va da cele mai scumpe descoperiri credincioșilor Săi care flămânzesc și însetează. Ei vor simți că
Hristos e un Mântuitor personal. Hrănindu-se din Cuvântul Lui, ei constată că este duh și viață. Cuvântul distruge
natura firească, pământească, și dă o nouă viață în Isus
106 Hristos. Duhul Sfânt vine în suflet ca un Mângâietor. Prin
lucrarea de transformare a harului Său, chipul lui Dumnezeu se reproduce la ucenici; ei devin o făptură nouă. Iubirea ia locul urii și inima este refăcută după modelul divin.”
— Hristos, lumina lumii, p. 391.

9 aprilie

NU ÎNTRISTAȚI DUHUL!
„Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.”
Efeseni 4:30

„Dacă este primit în inimă, adevărul sfințește, dar, dacă
este ținut departe de viață și practică, adevărul este neputincios și nefolositor pentru acela care nu îl primește.
Cum puteți voi, oh, cum puteți voi să-L întristați pe Cel ce
v-a răscumpărat? Cum puteți voi să-L dezonorați în fața
îngerilor și a oamenilor? Cum puteți voi să întristați Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu? Cum puteți să îl răstigniți din nou
pe Domnul Hristos și să-L faceți de rușine? Cum puteți să-i
dați lui Satan și îngerilor săi ocazia de a exalta și de a triumfa asupra celor ce doresc să fie niște supuși credincioși
ai lui Isus Hristos?” — Mărturii pentru pastori, p. 431.

PĂCATUL CARE NU SE IARTĂ
„De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt
nu le va fi iertată.” Matei 12:31

„Hristos le-a spus lămurit că, dacă pun lucrarea Duhului
Sfânt în seama lui Satan, ei rup legătura cu izvorul binecuvântărilor... Oricare ar fi păcatul, dacă sufletul se pocăiește și crede, vina este spălată prin sângele lui Hristos; dar
acela care leapădă lucrarea Duhului Sfânt se așază într-o
situație în care pocăința și credința sunt cu neputință. Numai prin Duhul Sfânt lucrează Dumnezeu în inimă; când
leapădă în mod deliberat Duhul lui Dumnezeu și declară că 107
El este de la Satana, oamenii taie legătura prin care Dumnezeu poate să comunice cu ei. Când, în cele din urmă, Duhul Sfânt este respins, Dumnezeu nu mai poate face nimic.”
— Hristos, lumina lumii, p. 321.

10 aprilie

LUCRÂND CĂLĂUZIȚI DE DUHUL
„Cine seamănă în firea lui pământească va secera din
firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.” Galateni 6:8

„Dumnezeu i-a încredințat fiecărui om o lucrare... Fiecare dintre noi este răspunzător în mod individual să-și facă
datoria cu conștiinciozitate și perseverență, iar dacă dăm
greș în a îndeplini datoriile care ne sunt arătate, nu putem
fi scuzați de Dumnezeu. Totuși, după ce am făcut tot ce am
putut mai bine, să lăsăm rezultatele în seama lui Dumnezeu. Ce se cere de la noi este să depunem mai mult efort
intelectual și spiritual. Obligația voastră este, și a fost în
fiecare zi a vieții pe care v-a dat-o Dumnezeu cu bunăvoință, să trudiți în îndeplinirea datoriei, căci voi sunteți niște slujitori responsabili ai lui Dumnezeu.” — Mărturii pentru
pastori, p. 183.

CĂLĂUZIȚI DE DUHUL
„Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu
sunt fii ai lui Dumnezeu.” Romani 8:14

„Fiecare dintre cei care primesc razele Soarelui Neprihănirii trebuie să reflecte strălucirea lui pretutindeni în
jurul lui. Religia lui trebuie să aibă o influență pozitivă și
hotărâtă. Rugăciunile și cererile sale trebuie să fie pline
de Duhul Sfânt, ca să topească și să supună sufletul... Ar
fi mai bine pentru un om lumesc să nu fi văzut niciodată
un mărturisitor al religiei decât să ajungă sub influența
unuia care este necunoscător și neștiutor în ceea ce pri108 vește puterea sfințeniei. Dacă Hristos ar fi modelul nostru,
dacă viața Sa ar fi regula vieții noastre, ce zel ar fi manifestat, ce eforturi ar fi făcute, ce dărnicie, ce lepădare de
sine practicată! Cât de neobosit am lucra!” — Mărturii pentru
comunitate, vol. 5, p. 460.

11 aprilie

SCHIMBAȚI PRIN DUHUL
„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă,
slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al
Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”
2 Corinteni 3:18

„Privind ca într-o oglindă slava Domnului, prin Duhul Său,
noi suntem realmente schimbați, din slavă în slavă, după chipul Lui. Noi așteptăm prea puțin și primim în conformitate cu
credința noastră. Nu trebuie să ne bazăm pe căile, planurile
și ideile noastre; ci să fim transformați prin înnoirea minții
noastre, ca să putem înțelege voia lui Dumnezeu, care este
bună, vrednică de primit și desăvârșită. Păcatele care ne învăluie trebuie biruite și obiceiurile rele trebuie învinse. Înclinațiile și preferințele greșite trebuie dezrădăcinate, iar emoțiile
și temperamentul nostru vor fi înnoite prin influența Duhului
lui Dumnezeu.” — Letter 57, 1887.

MEDICAMENT PENTRU OCHI
„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine ... doctorie pentru
ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.” Apocalipsa 3:18

„Avem nevoie de ochi spirituali ca să putem vedea planurile vrăjmașului și să anunțăm pericolul, ca niște străjeri
credincioși. Avem nevoie de putere de sus ca să înțelegem,
atât cât pot înțelege mințile omenești, marile subiecte ale
creștinismului și principiile lui vaste.
Cei care se află sub influența Duhului lui Dumnezeu nu
vor fi niște fanatici, ci oameni calmi și statornici, care nu
manifestă extravaganță în gândire, cuvinte și fapte. Pentru
cei care au acceptat dovezile adevărului, aducând la tăcere 109
orice voce, cu excepția vocii care vine de la Acela care este
adevărul, Duhul lui Dumnezeu va fi o călăuză și un scut
protector, în mijlocul confuziei doctrinelor amăgitoare.”
— Slujitorii Evangheliei, p. 289.

12 aprilie

ÎNNOIȚI PRIN DUHUL
„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine,
credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva
acestor lucruri nu este lege.” Galateni 5:22, 23

„Coacerea lanului reprezintă desăvârșirea lucrării harului lui Dumnezeu în suflet. Prin puterea Duhului Sfânt,
imaginea morală a lui Dumnezeu face să fie desăvârșită în
caracter. Noi trebuie să fim transformați pe deplin în asemănarea noastră cu Hristos...
Când cerem de la Dumnezeu Duhul Sfânt, El va produce în noi blândețe, umilință și o conștientă dependență
de Dumnezeu în vederea desăvârșirii depline pe care o va
aduce ploaia târzie.” — Mărturii pentru pastori, pp. 506, 509.

OASPETELE SUFLETULUI
„Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat păzeşte-l prin
Duhul Sfânt, care locuieşte în noi.” 2 Timotei 1:14

„Duhul Sfânt caută să rămână în fiecare suflet. Dacă El
este primit ca un oaspete onorat, aceia care-L primesc vor fi
desăvârșiți pe deplin în Hristos. Lucrarea bună începută, va
fi terminată; gândurile sfinte, afecțiunile cerești și acțiunile
asemănătoare cu ale lui Hristos vor lua locul gândurilor necurate, sentimentelor perverse și faptelor de rebeliune. Duhul Sfânt este un învățător divin. Dacă luăm seama la lecțiile
pe care ni le dă El, vom deveni înțelepți în ceea ce privește
110 mântuirea. Însă trebuie să veghem asupra inimilor noastre, căci prea adesea uităm învățătura cerească pe care am
primit-o și căutăm și urmărim înclinațiile firești ale minții
noastre neconsacrate. Fiecare trebuie să lupte în bătălia împotriva eului.” — Sfaturi pentru sănătate, p. 561.
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DUHUL ASEMENEA UNEI PLOI
„Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în
Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.”
Ioel 2:23

„Începutul timpului de strâmtorare menționat aici nu se
referă la timpul când plăgile vor începe să fie revărsate, ci
la o scurtă perioadă chiar înainte ca ele să fie revărsate, în
timp ce Hristos este încă în Sanctuar. În acea vreme, în timp
ce lucrarea mântuirii se încheie, pe pământ va veni strâmtorare și națiunile vor fi înfuriate, totuși ținute în frâu pentru
ca să nu împiedice lucrarea îngerului al treilea. În timpul
acela, ploaia târzie sau înviorarea de la fața Domnului, va
veni ca să dea putere strigătului îngerului al treilea și să
pregătească sfinții ca să reziste în perioada când ultimele
șapte plăgi vor fi revărsate.” — Experiențe și viziuni, p. 85.

CA PLOAIA RĂCORITOARE
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!
Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca
o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!”
Osea 6:3

„Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai slabă a puterii lui Dumnezeu decât a marcat-o
începutul ei. Profețiile care s-au împlinit la revărsarea ploii timpurii, la începutul predicării Evangheliei, urmează să
se împlinească iarăși în ploaia târzie de la încheierea ei.
Acestea sunt „vremurile de înviorare” către care privea în 111
viitor apostolul Petru când spunea: „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare...” — Marea
luptă, p. 611.

14 aprilie

ÎNAINTE DE A FI PREA TÂRZIU
„Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi
nu altul.” Isaia 45:22

„Vă spun că, în mijlocul nostru, trebuie să aibă loc o redeșteptare absolută. Cei care-I slujesc Domnului trebuie să
fie convertiți. Sunt necesare mărturisiri, acte de pocăință și
convertiri. Mulți dintre cei care propovăduiesc Cuvântul au
nevoie de harul transformator al lui Hristos în inima lor. Ei
ar trebui să nu îngăduie nimic care ar putea să-i împiedice
de la îndeplinirea unei lucrări conștiincioase, mai înainte de
a fi, pentru totdeauna, prea târziu.” — Letter 51, 1886
„Aceia care nu fac efort hotărât, ci doar așteaptă Duhul
Sfânt să-i împingă la acțiune, vor pieri în întunecime. Nu
trebuie să stăm nemișcați nefăcând nimic în lucrarea lui
Dumnezeu.” — Christian Service, p. 228

CONDIȚIA PRIMIRII PLOII TÂRZII
„Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în
Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii.” Efeseni 5:8

„Numai aceia care trăiesc potrivit cu lumina pe care o
au, vor primi lumină mai mare. Dacă nu progresăm zilnic în
exemplificarea virtuților creștine active, nu vom recunoaște
manifestările Duhului Sfânt în ploaia târzie. Ea ar putea să
cadă asupra inimilor din jurul nostru, dar noi nu o vom discerne și nici nu o vom primi.” — Slujitorii Evangheliei, p. 507.
„Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și
așteptau timpul de reînviorare și ploaia târzie pentru a-i face
în stare a sta în picioare în ziua Domnului și a putea trăi în
112 prezența Lui. Ah, cât de mulți am văzut în timpul de strâmtorare fără nici un adăpost! Ei neglijaseră pregătirea necesară,
așadar, nu au putut primi reînviorarea pe care toți trebuie să
o aibă pentru a-i face corespunzători de a rămâne în viață în
fața unui Dumnezeu sfânt.” — Experiențe și viziuni, p. 71.

15 aprilie

CA SĂ PRIMIM PLOAIA TÂRZIE
„Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci
să primiţi o răsplată deplină.” 2 Ioan 1:8

„Nici unul dintre noi nu va primi vreodată sigiliul lui
Dumnezeu, atâta timp cât caracterele noastre au o pată sau
o mânjitură pe ele. Nouă ni s-a lăsat lucrarea de a remedia
defectele din caracterul nostru, să curățim templul sufletului
nostru de orice necurăție. Apoi ploaia târzie va cădea asupra
noastră așa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în
ziua de Rusalii.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 214.
„Ploaia târzie va veni și binecuvântările Domnului vor
umple orice suflet care este curățit de orice întinăciune.
Este lucrarea noastră astăzi de a preda sufletele noastre
lui Hristos, ca să fim pregătiți pentru timpul de reînviorare
de la fața Domnului… pregătiți pentru botezul Spiritului
Sfânt…” — Solii alese, vol. 1, p. 191.

PLINĂTATEA DUHULUI
„Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt
plin de cunoştinţa dreptăţii şi de vlagă, ca să fac cunoscută
lui Iacov nelegiuirea lui şi lui Israel păcatul lui.” Mica 3:8

„Este posibil să avem deja o măsură din Duhul lui Dumnezeu, dar, prin rugăciune și credință, trebuie să căutăm în
mod necontenit să obținem tot mai mult Duh Sfânt. Nu trebuie să încetăm niciodată eforturile. Dacă nu progresăm,
dacă nu adoptăm o atitudine care să ne permită primirea,
atât a ploii timpurii, cât și a celei târzii, ne vom pierde
sufletul, iar răspunderea ne va aparține în exclusivitate...
Întrunirile bisericii, cum ar fi adunările de tabără, cele din 113
cămin și toate situațiile în care se lucrează personal pentru suflete, reprezintă ocaziile indicate de Dumnezeu în vederea revărsării ploii timpurii și a celei târzii.” — Slujitorii
Evangheliei, p. 508.

16 aprilie

PROPORȚIONAL CU DORINȚA
„Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe
pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta,
şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale.” Isaia 44:3

„Când este pregătită calea pentru Duhul lui Dumnezeu,
binecuvântarea va veni. Satan nu poate opri căderea torentului de binecuvântări asupra poporului lui Dumnezeu,
după cum nu poate să închidă ferestrele cerului pentru a
face ca ploaia să nu mai cadă pe pământ.” — Solii alese, vol.
1, p. 124

„Măsura în care primim Duhul Sfânt este proporțională
cu măsura dorinței noastre și a credinței exercitate pentru
aceasta, precum și cu felul în care vom folosi lumina și
cunoștința pe care le vom primi.” — The Review and Herald,
5 mai, 1896.

CEREȚI PLOAIE!
„Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată
pentru toată verdeaţa de pe câmp.” Zaharia 10:1

„Noi ar trebui să ne rugăm la fel de stăruitor pentru
coborârea Duhului Sfânt cum s-au rugat ucenicii în Ziua
Cincizecimii. Dacă ei au avut nevoie de El în acel timp, cu
atât mai mult avem noi nevoie astăzi.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 158

„Noi nu suntem îndeajuns de dispuși să-L deranjăm pe
114 Domnul cu cererile noastre, rugându-L să ne acorde darul
Duhului Sfânt. Domnul dorește să fie deranjat în această
privință. El dorește să trimitem cât mai multe cereri înaintea tronului Său.” — Fundamentele educației creștine, p. 537.
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DARUL LUI DUMNEZEU
„Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit
prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii vor domni în viaţă prin
Acel Unul singur, care este Isus Hristos!” Romani 5:17

„Numai când contemplăm marele plan al mântuirii, numai așa putem să avem o părere dreaptă despre caracterul
lui Dumnezeu. Lucrarea de creațiune a fost o manifestare
a iubirii Sale; dar darul lui Dumnezeu de a salva neamul
omenesc vinovat și ruinat, numai acesta descoperă adâncimile profunde ale bunătății și împreunei simțiri divine...
Când Legea lui Dumnezeu este menținută și dreptatea ei
apărată, păcătosul poate fi iertat. Cel mai scump dar pe
care cerul trebuie să-l reverse a fost revărsat... Prin acest
dar, oamenii sunt ridicați de la ruina și degradarea păcatului, spre a deveni copii ai lui Dumnezeu.” — Mărturii pentru
comunitate, vol. 5, p. 739.

DUHUL NE DĂ PUTERE SĂ ASCULTĂM
„Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile
Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.” Ezechiel 36:27

„Făgăduința noului legământ este: „Voi pune legile Mele
în inimile lor și le voi scrie în mintea lor.” În timp ce sistemul jertfelor, care arată spre Hristos ca Miel al lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, avea să se termine cu prilejul morții Sale, principiile dreptății cuprinse în Decalog
sunt tot așa de neschimbătoare ca și tronul veșnic. Nici o
singură poruncă n-a fost desființată, nici o iotă sau frântură de literă n-a fost schimbată. Principiile care i-au fost
aduse la cunoștință omului, în Paradis, ca fiind marea Lege 115
a vieții, vor exista, neschimbate, în Paradisul restatornicit.
Atunci când Edenul va înflori iarăși pe pământ, Legea iubirii lui Dumnezeu va fi ascultată de toți cei de sub soare.”
— Cugetări, p. 50
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SCHIMBAȚI PRIN DUHUL
„Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus
Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” 1 Corinteni 6:11

„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.

NU PUTEM ÎNȚELEGE SINGURI
„Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul.
Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă
se vor întoarce la Mine cu toată inima lor.”
Ieremia 24:7

„Când sunt studiate lucrările lui Dumnezeu, Duhul Sfânt
aduce convingere în minte. Convingerea aceasta nu este
produsul raționamentului logic, dar, dacă inima nu este
prea întunecată spre a cunoaște pe Dumnezeu, iar ochiul
116 prea încețoșat ca să-L vadă, urechea prea surdă ca să-I
audă vocea, credinciosul ajunge să dobândească o mai profundă pricepere iar adevărurile cele sublime și spirituale
ale Cuvântului scris al lui Dumnezeu sunt întipărite în inimă.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 24.

19 aprilie

UNEORI DUHUL NU POATE LUCRA
„Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le
mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare.”
Proverbe 28:13

„Noi însă trebuie să avem o cunoaștere de noi înșine,
o cunoaștere care să ducă la pocăință, mai înainte ca noi
să putem găsi iertare și pace. Fariseii nu aveau nici o convingere despre păcatul lor. Duhul Sfânt nu putea lucra cu
ei. Sufletul lor era închis într-o platoșă a îndreptățirii de
sine, asupra căreia săgețile lui Dumnezeu, ascuțite și bine
țintite de mâinile îngerilor, nu pot s-o străpungă. Numai
acela care se recunoaște a fi un păcătos poate fi mântuit de
Domnul Hristos.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 158.

ÎNAINTE DE A FI PREA TÂRZIU
„Să luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în
picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din
voi să nu se pomenească venit prea târziu.” Evrei 4:1

„Dumnezeu nu stă înaintea păcătosului ca un executor al
sentinței date împotriva nelegiuirii; dar îi lasă pe cei care
au respins mila Sa să culeagă ceea ce au semănat. Orice rază
de lumină respinsă, orice avertizare disprețuită sau neluată
în seamă, orice pasiune îngăduită, orice călcare a Legii lui
Dumnezeu este o sămânță semănată, care aduce un seceriș
ce nu dă greș. Duhul lui Dumnezeu, căruia păcătosul I s-a 117
împotrivit cu înverșunare este în cele din urmă retras de la
acesta, și atunci nu mai are nicio putere să-și stăpânească
pornirile rele ale sufletului și nici o ocrotire față de răutatea
și vrăjmășia lui Satan.” — Tragedia veacurilor, p. 36.

20 aprilie

PLINĂTATEA DUHULUI
„Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.”
Habacuc 2:14

„Slujitorii lui Dumnezeu, cu fețele luminate, și strălucind de consacrare sfântă, se vor grăbi, din loc în loc, pentru a vesti solia din cer. ... Solia va fi dusă nu atât prin
argumente, cât prin convingerea profundă a Duhului lui
Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate... Acum razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu
claritate, iar copiii cinstiți ai lui Dumnezeu rup legăturile
care i-au ținut. Legăturile de familie, relațiile cu biserica
nu mai au putere să-i mai țină. Adevărul le este mai prețios
decât orice altceva. În ciuda unirii tuturor forțelor împotriva adevărului, un mare număr va lua poziție de partea
Domnului.” — Tragedia veacurilor, p. 612.

SFINȚIREA DUHULUI
„Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi
mai alb decât zăpada!” Psalmii 51:7

„Trebuie să cunoaștem sfințirea Duhului. Să-L căutăm
pe Dumnezeu în rugăciune stăruitoare, pentru ca Duhul
Sfânt să poată lucra în noi. Atunci, Dumnezeu va fi slăvit prin
exemplul dat de slujitorul omenesc. Noi vom fi conlucrători
cu Dumnezeu. Sfințirea sufletului, a trupului și a spiritului ne
va înconjura cu atmosfera cerului. Dumnezeu ne-a ales din
veșnicie să putem fi sfinți, conștiința noastră să fie curățită
de faptele moarte pentru a-I sluji Dumnezeului celui viu. Să
118 nu facem în niciun fel ca eul să fie dumnezeul nostru. Dumnezeu S-a dat pe Sine să moară pentru noi pentru a ne putea curăți de orice nelegiuire. Domnul va duce mai departe lucrarea
desăvârșirii pentru noi, dacă Îi vom îngădui să aibă stăpânire
asupra noastră.” — Solii alese, vol. 3, p. 106.

21 aprilie

REÎNVIORAREA EVLAVIEI
„Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaşte pe Domnul!’ Ci toţi Mă vor
cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare”, zice
Domnul, „căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai
aduce aminte de păcatul lor.” Ieremia 31:34

„În acel timp, ploaia târzie, sau reînviorarea de la fața
Domnului, va veni ca să dea tărie vocii puternice a îngerului al treilea, și să pregătească sfinții ca să poată sta în
picioare în perioada când ultimele șapte plăgi vor fi revărsate.” — Experiențe și viziuni, p. 86.
„Înainte ca judecățile finale ale lui Dumnezeu să cadă, în
rândurile poporului lui Dumnezeu va fi o asemenea reînviere a evlaviei de la început, așa cum n-a mai fost văzută
din zilele apostolice. Spiritul și puterea lui Dumnezeu vor
fi revărsate asupra copiilor Săi.” — Marea luptă, p. 464.

PUTEREA DUHULUI
„Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta, înviorează-mă,
Doamne, după judecata Ta!” Psalmii 119:149

„Sub efectul ploii târzii, invențiile oamenilor și mașinăriile lor, la anumite intervale vor fi înlăturate, granițele
autorității omenești vor fi ca trestii frânte iar Duhul Sfânt
va vorbi prin agenții omenești, plini de însuflețire, și cu
putere convingătoare. Niciunul nu va urmări dacă în vorbirea lor frazele sunt bine aranjate, dacă gramatica este fără
greșeală. Apa vieții va curge prin canalele lui Dumnezeu.” 119
— Solii alese, vol. 2, p. 59.
„Ei vor proclama adevărul prin puterea Spiritului Sfânt.
Mulțimi de oameni vor accepta credința și se vor alătura
armatelor Domnului.” — Evanghelizare, 700

22 aprilie

CA SĂ PRIMIM MAI MULT
„Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea
Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare până primeşte ploaie
timpurie şi târzie.” Iacov 5:7

„Mulți au dat greș într-o mare măsură în ce privește primirea ploii timpurii. Ei nu au obținut toate beneficiile pe care
Dumnezeu le-a pus la dispoziția lor în felul acesta. Ei se așteaptă ca lipsa să fie suplinită de ploaia târzie și intenționează ca, atunci când harul va fi revărsat în mod abundent, să-și
deschidă inima pentru a-l primi, dar fac o greșeală teribilă.
Lucrarea începută de Dumnezeu în inima omenească, prin
dăruirea luminii și a cunoașterii, trebuie să înainteze continuu. Fiecare trebuie să-și dea seama de propria nevoie. Inima
trebuie să fie golită și curățată de orice întinare, pentru ca
Duhul Sfânt să locuiască în ea.” — Mărturii pentru pastori, p. 507.

DOMNUL VREA SĂ NE DEA
„Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului Meu, o
pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme,
şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!” Ezechiel 34:26

„Cu ocazia Cincizecimii, primii ucenici s-au pregătit
pentru revărsarea Duhului Sfânt, mărturisindu-și păcatele și renunțând la ele, rugându-se și consacrându-se lui
Dumnezeu. Aceeași lucrare este necesară acum, dar într-o
măsură mai mare. După aceea, omul trebuie doar să ceară
binecuvântarea și să aștepte ca Domnul să-și desăvârșeas120 că lucrarea cu privire la el. Dumnezeu a început această lucrare și o va duce la bun sfârșit, făcându-l pe om desăvârșit
în Isus Hristos. Totuși harul reprezentat de ploaia timpurie
nu trebuie să fie neglijat. Numai aceia care trăiesc în lumina pe care o au vor primi o lumină mai mare.” — Idem, p. 507

23 aprilie

SURSA BINECUVÂNTĂRILOR
„Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine,
căci Tu ai făcut toate aceste lucruri!” Ieremia 14:22

„Pământul produce, an după an, bunătățile sale și își
continuă mișcarea de rotație în jurul soarelui, nu pentru
că ar avea în sine o putere. Mâna lui Dumnezeu călăuzește
planetele și le poartă de grijă în mersul lor ordonat prin
Cosmos. Tot prin puterea Sa, vara și iarna, timpul semănatului și timpul seceratului, ziua și noaptea urmează una
alteia într-o succesiune ordonată. Prin Cuvântul Său, cresc
plantele, apar frunzele, înfloresc florile. Orice lucru bun,
pe care îl avem, fiecare rază de soare și picătură de ploaie,
fiecare bucată de pâine, fiecare clipă de viață, toate sunt
un dar al iubirii.” — Cugetări, p. 74

PLOAIE DE BINECUVÂNTĂRI
„Să picure cerurile de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea
şi să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac
aceste lucruri.” Isaia 45:8

„În tufele de mărăcini și spini, în scaieți și neghină este
reprezentat răul care întinează și murdărește. În cântecul
păsării și în mugurele care se desface, în ploaie și razele
de soare, în adierea de vară și în roua cea delicată, în zeci
de mii de lucruri din natură, de la stejarul din pădure până 121
la violeta care înflorește la rădăcina lui, se vede dragostea
care reface. Și natura încă ne vorbește despre bunătatea lui
Dumnezeu.” — Educația, p. 101.

24 aprilie

UNIFORM DEZVOLTAȚI
„Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 3:17

„Avem nevoie de bărbați și de femei care să poată fi întăriți de Duhul lui Dumnezeu pentru a îndeplini o lucrare desăvârșită sub călăuzirea Sa. Mintea lor trebuie să fie
pusă la lucru și cultivată, ca să nu rămână pipernicită și
leneșă din cauza lipsei de activitate. ... Oare nu este aceasta lecția cea mai prețioasă cu privire la felul în care trebuie
să fie tratate mintea și trupul omenesc — să nu forțeze niciun organ al trupului, ci să le ofere tuturor condiții optime pentru a-și face lucrarea?... Omul sădește sămânța, iar
Dumnezeu îi asigură ploaie și soare, făcând să încolțească firul plăpând. Aici se află învățătura pe care Dumnezeu
ne-o oferă cu privire la învierea trupului și înnoirea inimii.
Lucrurile spirituale se învață observând dezvoltarea celor
pământești.” — Mărturii pentru pastori, p. 242

SPERANȚĂ DOAR LA DUMNEZEU
„Eu, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de
omul cel muritor şi de fiul omului, care trece ca iarba,
şi să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul?” Isaia 51: 12, 13 p.p.

„Păcătosul poate găsi speranță și neprihănire numai în
Dumnezeu, și nicio făptură umană nu este mai neprihănită
ca alta, dacă nu are credință în Dumnezeu și nu păstrează o legătură vie cu El. O floare de pe câmp trebuie să-și
aibă rădăcinile în pământ, ea are nevoie de aer, de rouă, de
122 ploaie și de lumina soarelui. Ea va înflori, doar dacă beneficiază de aceste condiții și toate acestea vin de la Dumnezeu. Tot așa este și cu oamenii. Noi primim de la Dumnezeu
cele necesare vieții spirituale. Suntem avertizați să nu ne
încredem în oameni și să nu ne bazăm pe puterea omenească.” — Idem, p. 366

25 aprilie

CĂLĂUZIȚI DE DUHUL
„Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are
cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” Romani 8:9

„Toți cei care resping lumina vor rămâne ca niște câmpuri pustii, lăsate în paragină, în care nu curge nicio apă
înviorătoare și vindecătoare, iar lucrarea lor de slujire va fi
asemenea dealurilor din Ghilboa, uscate și lipsite de rouă
și de ploaie. Ei nu au ungerea divină și nu răspândesc nicio
binecuvântare asupra altora. Acești oameni ar putea săși umilească inima, să-și mărturisească greșelile și să se
desprindă de influența lui Satan. Ei ar putea să sfărâme
lanțurile cu care au fost legați prin prejudecată, obiceiuri
rele sau educație. Dacă l-ar căuta pe Dumnezeu, în spiritul
pocăinței, L-ar găsi. Ei nu și-ar stabili o voință proprie, ci
ar merge acolo unde sunt conduși de Duhul Domnului și ar
fi călăuziți chiar de El.” — Idem, p. 413

DORIND BINECUVÂNTAREA
„Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut!
Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după
Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă.” Psalmii 63:1

„Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară!” Nu vă
opriți, mulțumindu-vă cu gândul că ploaia va veni oricum,
deoarece face parte din cursul natural al anotimpurilor.
Cereți-o! Creșterea și maturizarea seminței nu depind de
agricultor. Numai Dumnezeu poate face să crească recolta.
Totuși omului i se cere să coopereze. Lucrarea lui Dumnezeu necesită exercitarea credinței și a însușirilor noastre 123
intelectuale. Dacă dorim ca torentele harului să se reverse
asupra noastră, trebuie să căutăm cu toată inima favoarea
Sa. Să folosim fiecare ocazie de a ne așeza pe calea binecuvântării... .” — Idem, p. 508.

26 aprilie

PLOAIA CARE NE FACE DESĂVÂRȘIȚI
„Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul
este îndurarea şi la El este belşug de răscumpărare!”
Psalmii 130:7

„Fiecare trebuie să primească apa vie pentru el însuși.
Acum, în timpul ploii târzii, să ne rugăm cu inima umilită
și cu toată stăruința, pentru ca torentele harului să se poată revărsa peste noi. Să ne rugăm cu ocazia fiecărei adunări, cerându-I lui Dumnezeu să dea chiar acum sufletului
nostru căldura și umiditatea necesare germinării seminței.
În timp ce ne rugăm lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, El
va realiza în noi blândețea și smerenia inimii, o dependență conștientă de El pentru a primi ploaia târzie care ne desăvârșește. Dacă vom cere cu credință binecuvântarea, o
vom primi, așa cum a făgăduit Dumnezeu.” — Idem, p. 508

PÂNĂ LA CAPĂT
„Astfel dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost
ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu
frică şi cutremur...” Filipeni 2:12 p.p.

„Poate că umblăm de multă vreme pe calea îngustă, dar
nu este sigur să considerăm că acest lucru este o dovadă că
vom merge pe ea până la capăt. Dacă am cultivat legătura
cu Dumnezeu prin părtășia Duhului Sfânt este pentru că
124 am privit zilnic la El, prin credință. Uleiul auriu care se
revarsă de la cei doi măslini ne-a fost trimis. Aceia care nu
cultivă obiceiul de a se ruga nu se pot aștepta să primească
uleiul auriu al iubirii, bunătății, amabilității și răbdării.”
— Idem, p. 511

27 aprilie

EFORT PERSEVERENT
„Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” Romani 8:37

„Fiecare trebuie să rămână despărțit de lumea aceasta
plină de nelegiuire. Să nu păstrăm legătura cu Dumnezeu
doar pentru un timp, iar apoi să părăsim tovărășia Sa și
să mergem conduși de pâlpâirile luminii noastre. Faptele
credinței trebuie să fie săvârșite continuu, cu perseverență
și cu fermitate. Să-I aducem laude lui Dumnezeu pentru a
manifesta slava Sa printr-un caracter neprihănit. Niciunul
dintre noi nu va câștiga biruința, dacă nu depune un efort
perseverent și neobosit, pe măsura valorii țintei spre care
tindem, adică viața veșnică.” — Idem, p. 511.

PREGĂTIȚI PENTRU
O LUCRARE GLORIOASĂ
„Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, şi ai întărit
moştenirea Ta, sleită de puteri.” Psalmii 68:9

„Dispensațiunea în care trăim trebuie să fie dispensațiunea Duhului Sfânt pentru cei care îl cer. Cereți binecuvântarea Sa. Este timpul să fim mai stăruitori în devoțiunea
noastră. Noi suntem cei cărora le este încredințată lucrarea
grea, dar fericită și glorioasă, de a-L descoperi pe Domnul
Hristos acelora care se află în întuneric. Suntem chemați 125
să propovăduim adevărurile speciale pentru timpul acesta.
De aceea, revărsarea Duhului Sfânt este esențială. Trebuie
să ne rugăm pentru ea. Domnul așteaptă să-I cerem puterea Duhului Sfânt.” — Idem, p. 511.

28 aprilie

RUGAȚI-VĂ ȘI AȘTEPTAȚI!
„Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa
voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,
ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu
şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos
pentru viaţa veşnică.” Iuda 1:20

„Când slujitorii lui Dumnezeu se roagă pentru Duhul
Său și pentru binecuvântarea Sa, uneori aceasta vine imediat; însă aceasta nu este întotdeauna acordată atunci. În
asemenea momente, nu fiți slabi. Lăsați credința voastră
să se prindă cu credincioșie de promisiunea care va veni.
Încrederea voastră să fie deplină în Dumnezeu și adesea
binecuvântarea va veni când aveți cel mai mult nevoie de
ea; pe neașteptate veți primi ajutor de la Dumnezeu, când
veți prezenta adevărul celor necredincioși și veți fi în stare
să propovăduiți Cuvântul cu claritate și putere.” — Mărturii
pentru comunitate, vol. 1, p. 121.

NU VĂ DESCURAJAȚI!
„Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă
locuieşte încrederea!” Psalmii 84:5

„Am văzut că, dacă nu primim răspuns imediat la rugăciuni, noi ar trebui să ne menținem credința și să nu îngăduim descurajarea, căci aceasta ne va despărți de Dumnezeu. Dacă credința noastră șovăie, nu vom primi nimic
de la El. Încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să fie
126 puternică; și când vom avea cel mai mult nevoie de aceasta, binecuvântarea va cădea asupra noastră ca un ropot de
ploaie.” — Idem.

29 aprilie

AVEM NEVOIE DE CĂLĂUZIRE
„Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare şi El mă călăuzeşte pe calea cea dreaptă.” 2 Samuel 22:33

„Trăim în perioada cea mai solemnă a istoriei acestei
lumi. ... Bunăstarea noastră viitoare și chiar mântuirea altor suflete depind de calea pe care o alegem acum. Avem
nevoie să fim călăuziți de Duhul adevărului. Orice urmaș al
lui Hristos trebuie să întrebe cu sinceritate: „Doamne, ce
vrei să fac?” Avem nevoie să ne umilim înaintea Domnului, cu post și cu rugăciune, și să cugetăm mult la Cuvântul Său, în mod deosebit la scenele judecății. Ar trebui să
căutăm acum o experiență vie și profundă în lucrurile lui
Dumnezeu. Nu avem nicio clipă de pierdut. Evenimente de
importanță vitală au loc în jurul nostru; ne găsim pe terenul fermecat al lui Satan.” — Tragedia veacurilor, 601.

ÎNDRĂZNIND PENTRU DUMNEZEU
„Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi
în Domnul!” Psalmii 31:24

„Membrii bisericii să aibă o credință crescândă, căpătând râvnă de la nevăzuții lor aliați cerești, de la cunoașterea resurselor lor inepuizabile, de la măreția lucrării în
care sunt angajați și de la puterea Conducătorului lor. Aceia care se așază sub controlul lui Dumnezeu, pentru a fi
îndrumați și călăuziți de El, vor înțelege desfășurarea sigură a evenimentelor rânduite de El să aibă loc. Inspirați de
Duhul Lui, al Aceluia care și-a dat viața pentru viața lumii,
ei nu vor mai sta liniștiți în neputință, arătând către ceea 127
ce nu pot face. Îmbrăcând armura cerească, ei vor porni la
luptă, gata să lucreze și să îndrăznească pentru Dumnezeu,
știind că atotputernicia Lui va acoperi lipsurile lor.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 14.

30 aprilie

TEMPLUL CONSACRAT
UNOR SCOPURI DEMNE
„Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” 1 Corinteni 3:16

„Hotărăște-te să spui neclintit: „Nu voi irosi clipe prețioase, citind ceea ce nu-mi este de folos, ci doar mă împiedică să pot sluji altora. Voi consacra timpul și gândurile
mele pentru a-L putea sluji pe Dumnezeu. Voi închide ochii
față de lucrurile stricate și păcătoase. Urechile mele aparțin Domnului și nu vor da ascultare argumentelor subtile
ale vrăjmașului. Vocea mea nu va fi nicidecum supusă unei
voințe care nu este sub influența Duhului lui Dumnezeu.
Trupul meu este templul Duhului Sfânt și fiecare fărâmă de
putere ce aparține ființei mele va fi consacrată unor scopuri demne.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 64.

NĂDEJDEA NE VA FI ÎNTĂRITĂ
„Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea
neprihănirii.” Galateni 5:5

„Urmașii Lui trebuie să devină mai mult și tot mai mult
o putere în proclamarea adevărului, pe măsură ce ei se
apropie tot mai mult de desăvârșirea credinței și a iubirii pentru frații lor. Dumnezeu oferă ajutor dumnezeiesc
pentru toate împrejurările grele, atunci când puterile omenești nu sunt îndestulătoare. El dă Duhul Său cel Sfânt pentru a ajuta în orice strâmtorare, pentru a întări nădejdea
128 și siguranța noastră, pentru a ne ilumina mintea și a ne
curăți inima. El intenționează ca mijloace îndestulătoare
să fie oferite pentru realizarea planurilor Lui. Vă îndemn
să căutați sfat la Dumnezeu.” — Idem, vol. 6, p. 414.

MAI
Valoarea credinței
„Credința înseamnă să nu te îndoiești de Dumnezeu —
să crezi că ne iubește și știe cel mai bine
ce este pentru binele nostru.”
— Educația, p. 253
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1 mai

O ÎNCREDERE NECLINTITĂ
„Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care
nu se văd.” Evrei 11:1

„Credința înseamnă să nu te îndoiești de Dumnezeu —
să crezi că ne iubește și știe cel mai bine ce este pentru
binele nostru. Astfel, ea ne conduce să alegem calea Sa, în
loc s-o alegem pe a noastră. În locul neștiinței noastre, ea
acceptă înțelepciunea Sa; în locul slăbiciunii noastre, tăria
Sa; în locul păcătoșeniei noastre, neprihănirea Sa. Viețile
noastre, noi înșine suntem deja ai Lui; credința recunoaște
faptul că-i aparținem și acceptă binecuvântarea Sa. Adevărul, puritatea, integritatea de caracter au fost indicate ca
secrete ale succesului vieții. Credința ne pune în posesia
acestor principii.” — Educația, p. 253.

CULTIVÂND CREDINȚĂ
„Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt
în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie
scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri.
Toate au fost făcute prin El şi pentru El.” Coloseni 1:16

„Credința care ne face în stare să primim darurile lui
Dumnezeu este ea însăși un dar oferit fiecărei făpturi omenești într-o măsură mai mică sau mai mare. Ea crește pe
măsură ce este folosită la însușirea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a ne întări credința, trebuie să o aducem adesea în legătură cu Cuvântul.
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În studiul Bibliei, studentul ar trebui să fie îndrumat să
vadă puterea Cuvântului lui Dumnezeu. La Creațiune, „El zice,
și se face; poruncește, și ce poruncește ia ființă”. El „cheamă
lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi.” (Psalmii 33:9; Romani
4, 17); căci atunci când le cheamă, ele sunt.” — Idem, p. 254.

2 mai

CURĂȚIT PRIN CREDINȚĂ
„Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune,
veţi primi.” Matei 21:22

„Domnul Hristos a vindecat pe oameni de boli atunci
când ei au avut credință în puterea Lui. El i-a ajutat în lucrurile pe care ei le puteau vedea, le-a inspirat astfel încrederea în El cu privire la lucrurile pe care nu le puteau
vedea: conducându-i să creadă în puterea Sa de a ierta păcatele... În mod asemănător, și tu ești păcătos. Tu nu poți
face ispășire pentru păcatele din trecut. Nu-ți poți schimba
inima și nici nu te poți face singur sfânt. Dar Dumnezeu făgăduiește că va face toate acestea pentru tine, prin Domnul
Isus Hristos. Crede această făgăduință!... Dacă crezi făgăduința — crezi că ești iertat și curățit — Dumnezeu îndeplinește aceasta; ești vindecat, așa cum Domnul Hristos a dat
paraliticului puterea de a umbla...” — Calea către Hristos, p. 51

MAI MULT DECÂT CREDINȚA
„Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu
trupul spălat cu o apă curată.” Evrei 10:22

„Pentru a birui, trebuiau să vină la luptă într-un alt spirit. Credința lor trebuia să fie întărită prin rugăciune arzătoare și post și prin umilirea inimii. Ei trebuiau să fie goliți
de eu, să fie umpluți de spiritul și puterea lui Dumnezeu.
Numai cererea stăruitoare și sinceră către Dumnezeu în
credință — credința care conduce la dependența totală de
Dumnezeu și la o consacrare fără rezerve în lucrarea Lui 131
— poate izbuti să aducă oamenilor ajutorul Duhului Sfânt
în lupta împotriva acestei lumi și a duhurilor răutății din
locurile cerești.” — Hristos, lumina lumii, p. 431.

3 mai

CREDINȚA NE LUMINEAZĂ
„Da, Tu eşti lumina mea, Doamne! Domnul luminează
întunericul meu.” 2 Samuel 22:29

„Cât de mult credem noi cu toată inima? Apropiați-vă de
Dumnezeu și El se va apropia de voi. Acest lucru înseamnă
să petreci mult timp cu Domnul în rugăciune. Când se află
sub influența convingerii Duhului Sfânt... înțeleg că este
datoria lor să-și mărturisească necredința. Ei își deschid
inima pentru a primi lumina care le este trimisă și, prin
credință, trec de la păcat la neprihănire și de la îndoială la
credință. Ei se consacră lui Dumnezeu fără rezerve, pentru
a urma lumina Sa în locul pâlpâirilor aprinse de ei înșiși.
Dacă își vor păstra consacrarea, vor vedea o lumină tot mai
mare, iar lumina va continua să fie tot mai strălucitoare, ca
soarele de la miezul zilei.” — Credința și faptele, p. 17

UNICA POARTĂ DE INTRARE ÎN CER
„Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu
este aceasta : să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.”
Ioan 6:29

„Când luați neprihănirea lui Hristos ca pe un dar, sunteți îndreptățiți fără plată, prin răscumpărarea lui Hristos.
Ce este credința? ... Este un asentiment intelectual față de
faptele lui Dumnezeu, care angajează inima într-o consacrare de bunăvoie și în slujire adusă lui Dumnezeu, Cel care
a dat înțelegerea, a impresionat inima, a atras la început
132 atenția spre Hristos, ca să-L vadă pe crucea Golgotei. Credința înseamnă a-I da lui Dumnezeu puterile intelectuale,
a-I încredința lui Dumnezeu mintea și voința și a-L face pe
Hristos unica poartă de intrare în împărăția cerurilor.” —
Idem, p. 25.

4 mai

MAI MULT DECÂT O SIMPLĂ CREDINȚĂ
„Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu
mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi
a înviat pentru ei.” 2 Corinteni 5:15

„Nu este suficient să credem despre Hristos; noi trebuie
să credem în El. Singura credință care ne va fi de folos este
aceea care-L îmbrățișează ca Mântuitor personal; care își
asumă pentru noi meritele Sale. Mulți consideră credința
o opinie. Credința mântuitoare este ceva prin care acei care-L primesc pe Hristos se unesc cu Dumnezeu prin relație
de legământ. Adevărata credință este viață. O credință vie
înseamnă o creștere a vigorii, o încredere puternică, prin
care sufletul devine o putere biruitoare.” — Harul uimitor al
lui Dumnezeu, p. 140.

TRĂIND PERMANENT CU EL
„...Ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus
Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că
veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.”
1 Tesaloniceni 5:10

„Adevărata credință este aceea care-L primește pe Hristos ca Mântuitor personal. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său
unic născut, pentru ca eu, crezând în El, ‚să nu pier, ci să
am viață veșnică’ (Ioan 3:16). Când vin la Hristos, după
cuvântul Său, trebuie să cred că primesc harul Său mân- 133
tuitor. Viața pe care o trăiesc acum, trebuie să „o trăiesc
prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat
pe Sine pentru mine’. (Galateni 2:20).” — Harul uimitor al lui
Dumnezeu, p. 140.
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PĂZIȚI PRIN CREDINȚĂ
„Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu
prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită
în vremurile de apoi!” 1 Petru 1:5

„Puterea obținută în rugăciune către Dumnezeu, unită cu
efort individual în educarea minții pentru solicitudine și purtare de grijă, pregătește persoana pentru îndatoririle zilnice
și păstrează spiritul de pace în toate împrejurările, oricât de
critice ar fi. Ispitele la care suntem expuși zilnic fac din rugăciune o necesitate. Ca să putem fi păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, dorințele sufletului să urce continuu în
rugăciune tăcută pentru ajutor, pentru lumină, pentru putere,
pentru cunoștință. Dar gândul și rugăciunea nu pot lua locul
folosirii serioase și credincioase a timpului. Atât lucrarea, cât
și rugăciunea sunt necesare pentru perfectarea caracterului
creștin.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 459.

CREDINȚA PRACTICĂ
„Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l
mântuiască?... Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, este
moartă în ea însăşi.” Iacov 2:14, 17

„Creștinismul este o viață trăită prin fiecare cuvânt care
iese din gura lui Dumnezeu. Noi trebuie să credem și să
trăim în Hristos, care este calea, adevărul și viața. Credința
noastră în Dumnezeu se exprimă prin credința în Cuvântul
134 Său. Noi ne încredem în Dumnezeu și ascultăm de El când
respectăm poruncile Sale și îl iubim când iubim Legea Sa.
Credința într-o minciună nu va duce pe nici unul dintre
noi pe calea sfințirii.” —Credința și faptele, p. 122.
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ROLUL FAPTELOR
„Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit
prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?
Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi, prin
fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.” Iacov 2:21, 22

„Ai repetat de mai multe ori că faptele nu valorează nimic și că nu există nicio condiție... Ai prezentat acest subiect cu prea multă insistență. Pentru primirea îndreptățirii, a sfințirii și a neprihănirii lui Hristos există niște
condiții. Știu ce ai vrut să spui, dar tu lași o impresie greșită în mintea multora. Deși faptele bune nu vor mântui nici
măcar un singur om, totuși este imposibil ca vreun om să
fie mântuit fără fapte bune. Dumnezeu ne mântuiește cu o
anumită condiție, și anume: dacă vrem să primim, să cerem, dacă vrem să găsim, să căutăm și dacă vrem să ni se
deschidă ușa, să batem.” —Credința și faptele, p. 111.

CREDINȚA DĂ SIGURANȚĂ
„Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să
vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi.” Deuteronom 13:4

„Porunca este: Mergeți înainte, împliniți-vă datoria personală și lăsați toate urmările în mâinile lui Dumnezeu. Dacă
înaintăm pe calea pe care ne conduce Isus, vom vedea triumful Său, vom avea parte de bucuria Sa... Asemenea Domnului Isus, noi trebuie să fim făcuți desăvârșiți prin suferință. Dacă viața lui Hristos ar fi fost o viață comodă, atunci
poate că am fi în siguranță cedând leneviei. Dar, pentru că
viața Sa a fost caracterizată de o continuă renunțare la Sine, 135
suferință și sacrificiu de Sine, dacă suntem părtași cu El, nu
ne vom plânge de nimic. Dacă Îl avem drept călăuză pe Cel
ce este Lumina lumii, putem să mergem în siguranță pe calea cea mai întunecată.” —Solii alese, vol. 1, p. 29, engl.
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CREDINȚĂ NECLINTITĂ
„Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui
acestuia: ‘Ridică-te şi aruncă-te în mare’ şi dacă nu se
va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va
avea lucrul cerut.” Marcu 11:23

„Ah, cum aș dori să-i pot conduce pe cei din poporul nostru
să aibă credință în Dumnezeu! Ei nu trebuie să simtă că, pentru a exercita credința, este necesar să plutească într-o stare
de extaz. Tot ce trebuie să facă este să creadă Cuvântul lui
Dumnezeu, așa cum au încredere în cuvântul unei alte persoane. El a rostit cuvântul acesta și îl va aduce la îndeplinire.
Bazați-vă liniștiți pe făgăduința Sa, pentru că El intenționează
să împlinească tot ce a declarat. Spuneți: El mi-a adresat Cuvântul Său și va împlini fiecare făgăduință pe care a făcut-o.
Nu vă neliniștiți! Fiți încrezători! Cuvântul lui Dumnezeu este
adevărat. Acționați ca și cum Tatăl vostru cel ceresc poate să
fie demn de crezare.” — Solii alese, vol. 1, p. 84, engl.

O CREDINȚĂ MAI TARE CA MOARTEA
„Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea Faţa Ta: cum mă
voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.” Psalmii 17:15

„Orice ar putea să apară, nu vă descurajați niciodată!
Domnul ne iubește și Își va împlini cuvântul. Încercați să
încurajați în sufletul oamenilor încrederea în Dumnezeu.
Vorbiți despre speranță, chiar până la sfârșit. Dacă vor
muri, atunci să moară lăudându-L pe Domnul. El trăiește
veșnic și, chiar dacă unii dintre urmașii Săi credincioși ar
putea să moară, faptele lor îi vor urma, iar dimineața învierii va fi pentru ei o trezire plină de bucurie.
136
Să nu ne descurajăm. Să nu vorbim despre îndoială, ci
despre credință, deoarece credința aduce o putere infinită.
Dacă ne bazăm pe puterea aceasta și nu ne încredem în puterea noastră omenească, vom vedea mântuirea lui Dumnezeu.” — The Review and Herald, 30 decembrie 1909.
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PREDARE DEPLINĂ
„Şi, dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău,
Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot
sufletul tău.” Deuteronom 4:29

„Poate că uneori aveți dorința de a vă pocăi. Totuși, dacă
nu faceți o reformă hotărâtă și nu puneți în practică adevărurile pe care le-ați învățat, dacă nu aveți o credință activă
și lucrătoare, o credință care se întărește mereu, pocăința
voastră este ca roua dimineții. Ea nu vă va da o alinare
sufletească permanentă. O pocăință determinată de exercitarea ocazională a sentimentelor este o pocăință de care
trebuie să ne pocăim, fiindcă este amăgitoare... Dumnezeu
nu este mulțumit niciodată cu o slujire egoistă, îndeplinită
cu o jumătate de inimă. El cere întreaga inimă, simțăminte
neîmpărțite și o încredere deplină în puterea Sa de a ne
salva din păcat.” — Solii alese, vol. 1, p. 50.

FĂGĂDUINȚE PREȚIOASE
„Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi
asculta.” Ieremia 29:12

„Dumnezeu va cinsti și va înălța fiecare suflet sincer și
serios care caută să trăiască în prezența Sa, în desăvârșirea
harului lui Hristos. Domnul Isus nu va părăsi niciodată și nici
nu va abandona un suflet smerit și care se teme de El. Vom
crede noi că Dumnezeu va lucra în inima noastră? Credem
că, dacă Îi vom îngădui să lucreze, El ne va face să fim curați
și sfinți, prin harul Său îmbelșugat care ne califică pentru a
fi conlucrători cu El? Suntem noi în stare să prețuim, cu o
înțelegere sfințită, puterea făgăduințelor lui Dumnezeu și să 137
ni le însușim, nu pentru că noi suntem vrednici, ci pentru că
Hristos este vrednic, nu pentru că noi suntem neprihăniți, ci
pentru că apelăm cu o credință vie la neprihănirea lui Hristos, care ne este atribuită?” — Solii alese, vol. 1, p. 50.
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SIMȚĂMÂNT PERMANENT
AL PUTERII LUI
„Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale,
ci bunătatea şi credincioşia Ta mă vor păzi totdeauna.”
Psalmii 40:11

„Adesea, soldații lui Dumnezeu constată că sunt duși în
locuri unde există probleme și multe dificultăți și ei nu știu
de ce. Totuși trebuie ei să șovăie pentru că apar dificultăți?
Oare credința lor trebuie să scadă, pentru că nu pot să vadă
calea prin întuneric? Să ne ferească Dumnezeu! Ei trebuie
să cultive un simțământ permanent al puterii lui Dumnezeu care să-i susțină în lucrarea lor. Dacă vor urma călăuzirea Sa și se vor strădui să înalțe Legea Sa, ei nu vor pieri
și nici nu se vor rătăci.” — Solii alese, vol. 1, p. 54.

CREDINȚA NE APARȚINE
PENTRU A O EXERCITA
„Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă poţi.’ Toate lucrurile
sunt cu putinţă celui ce crede!” Marcu 9:23

„Am văzut deseori cum copiii lui Dumnezeu neglijează
rugăciunea, mai ales cea tainică, mult, mult prea mult; că
mulți nu exercită acea credință pe care au datoria și privilegiul de a o exercita, așteptând adesea acel simțământ pe
care numai credința îl poate aduce. Simțirea nu este credință; cele două sunt lucruri distincte. Credința ne apar138 ține, pentru a o exercita, dar simțămintele de bucurie și
binecuvântarea sunt ale lui Dumnezeu și El le oferă. Harul
lui Dumnezeu vine la suflet prin canalul de credință vie
și stă în puterea noastră să ne folosim de acea credință.”
—Experiențe și viziuni, p. 72.
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CREDINȚĂ STĂRUITOARE
„Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi şi
s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi n-a plouat deloc în
ţară trei ani şi şase luni.” Iacov 5:17

„L-am întrebat pe înger de ce nu mai era credință și putere în Israel. El a spus: „Voi dați drumul prea curând la
brațul Domnului. Stăruiți cu cererile voastre înaintea tronului și prindeți-vă bine, prin credință puternică. Făgăduințele sunt sigure. Credeți că primiți lucrurile pe care le
cereți, și le veți avea.” Atenția mi-a fost apoi atrasă asupra
lui Ilie. Și el era supus acelorași pasiuni ca și noi, și s-a rugat cu hotărâre. Credința lui a trecut cu bine încercarea. De
șapte ori s-a rugat înaintea Domnului și, în cele din urmă,
norul s-a arătat. Am văzut că noi ne-am îndoit de făgăduințele sigure și L-am rănit pe Mântuitorul prin lipsa noastră
de credință.”— Experiențe și viziuni, p. 73.

ROLUL CREDINȚEI ÎN JUDECATĂ
„Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a
şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” Ioan 3:18

„Credința adevărată se prinde și pretinde binecuvântarea promisă înainte de a o primi și simți. Trebuie să trimitem în credință cererile noastre, sus, dincolo de cea de-a
doua despărțitură, și să ne lăsăm credința să se prindă de
binecuvântarea făgăduită și să o pretindem ca fiind a noas- 139
tră. Atunci trebuie să credem că primim binecuvântarea,
întrucât credința noastră s-a prins de ea...” —Experiențe și
viziuni, p. 72.
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SCUTUL CREDINȚEI
„Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul;
El este Ajutorul şi Scutul nostru.” Psalmii 33:20

„Îngerul a spus: „Pune-ți armătura și mai presus de orice ia-ți scutul credinței; căci acela îți va apăra inima, viața
însăși de săgețile de foc ale celor răi”. Dacă vrăjmașul îi
poate face pe cei disperați să-și ia ochii de la Isus, să privească la ei înșiși și să se ocupe de propria lor nevrednicie,
în loc să se gândească la vrednicia lui Isus, la dragostea,
meritele și marea Sa îndurare, el le va lua scutul credinței
și își va atinge scopul; vor fi expuși, neapărați în fața ispitelor lui de foc. Cei slabi ar trebui, de aceea, să privească la
Isus și să creadă în El; ei exercită atunci credință.” — Experiențe și viziuni, p. 73.

MAI ÎNTÂI SĂ SIMȚIM NEVOIA
„Îmi tânjeşte sufletul după mântuirea Ta: nădăjduiesc
în făgăduinţa Ta.” Psalmii 119:81

„Cereți, credeți și primiți. Există prea multă lipsă de
respect la adresa Domnului, prea multă rugăciune care nu
este deloc rugăciune, și care îi obosește pe îngeri și Îl nemulțumește pe Dumnezeu, prea multe cereri deșarte, lipsite de sens. Mai întâi, ar trebui să simțim nevoia și apoi
să-I cerem lui Dumnezeu chiar lucrurile de care avem nevoie, crezând că ni le dă chiar în timp ce cerem; și atunci
140 credința noastră va crește, toți vor fi zidiți, cei slabi vor
fi întăriți, iar cei descurajați și cei deznădăjduiți făcuți să
privească în sus și să creadă că Dumnezeu este un răsplătitor al tuturor celor care Îl caută cu stăruință.” —Experiențe
și viziuni, p. 115.
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CREDINȚA LUCRĂTOARE
„Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci,
dar şi dracii cred… şi se înfioară!” Iacov 2:19

„Am văzut un grup foarte mare mărturisind Numele lui
Hristos, dar Dumnezeu nu-i recunoștea ca fiind ai Lui... Satan ... era foarte doritor ca ei să creadă în Isus, în răstignirea
și în învierea Sa... Dacă, însă, această credință nu împinge
la fapte bune și nu-i determină pe cei ce o mărturisesc să
imite viața de tăgăduire de sine a lui Hristos, pe Satan nu-l
deranjează deloc aceasta; căci ei nu fac altceva decât să-și
spună creștini, în timp ce inimile lor sunt încă firești, iar
el îi poate folosi în slujba sa mult mai bine decât dacă nu
ar fi mărturisit nimic. Ascunzându-și diformitatea sub numele de creștin, ei trec mai departe cu firea lor nesfințită
și cu pasiunile lor rele nesupuse. Lucrul acesta îi dă ocazie
necredinciosului să-L batjocorească pe Hristos din pricina
nedesăvârșirilor lor.” — Experiențe și viziuni, p. 227.

TINZÂND SPRE DESĂVÂRȘIRE
„Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat
aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu
să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine
şi de folos pentru oameni!” Tit 3:8

„După ce a primit credința Evangheliei, următoarea
lucrare a credinciosului este să adauge la caracterul său
virtutea, aceasta curăță inima și pregătește mintea pentru primirea cunoașterii lui Dumnezeu. Cunoștința aceasta
este temelia oricărei adevărate educații și a oricărei adevărate slujiri. Ea este singura pavăză adevărată împotriva is141
pitei; și ea este singura care poate face pe cineva asemenea
lui Dumnezeu în caracter... Niciun dar nu este oprit de la
acela care în mod sincer dorește să dobândească neprihănirea lui Dumnezeu.” —Istoria faptelor apostolilor, p. 530.
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CREDINȚĂ ȘI POCĂINȚĂ
El [Ioan Botezătorul] zicea: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi
în Evanghelie.” Marcu 1:15

„[Ioan Botezătorul] spunea că toți cei care deveneau supuși ai Împărăției lui Hristos trebuiau să dea dovadă de
credință și pocăință. Trebuia ca bunătatea, cinstea și credincioșia să se vadă în viața lor. Trebuiau să-i ajute pe cei
lipsiți și să-și aducă darurile înaintea lui Dumnezeu. Trebuiau să-i apere pe cei fără apărare și să dea pildă de virtute și împreună-simțire. În felul acesta, urmașii lui Hristos
vor da dovadă de puterea transformatoare a Duhului Sfânt.
În viața lor de toate zilele, se vor vedea dreptatea, mila și
iubirea lui Dumnezeu. Dacă nu, ei aveau să fie ca pleava
care se aruncă în foc.” — Hristos, lumina lumii, p. 107

TRĂIND PRIN CREDINȚĂ
„Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.” Evrei 10:38

Moise obosise ... pentru o clipă, credința lui n-a mai fost
legată cu tărie de puterea cea nemărginită... La fel și Ilie,
care stătuse neînfricat în fața regelui Ahab, care dăduse
piept cu întreaga națiune a lui Israel ... Așa a știut Satan
să profite de slăbiciunile omenești... Ori de câte ori este
cineva înconjurat de nori, încurcat de împrejurări sau lovit
de sărăcie sau de vreo nenorocire, Satan e și el acolo, ca să
ispitească și să necăjească. El ne atacă punctele slabe din
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caracterul nostru. El caută să clatine încrederea noastră în
Dumnezeu... Suntem ispitiți să ne pierdem încrederea în
Dumnezeu și să punem la îndoială iubirea Lui... Dar, dacă
îl vom întâmpina așa cum l-a întâmpinat Isus, vom scăpa
de multe înfrângeri.” — Idem, p. 120.
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CREDINȚA ȘI ÎNCUMETAREA
„De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe
Domnul Dumnezeul tău.” Matei 4:7

„Dar credința nu e în niciun fel amestecată cu încumetarea. Numai acela care are adevărata credință este sigur față
de încumetare. Căci încumetarea este credința contrafăcută
de Satan. Credința cere împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și aduce roade în ascultare. Încumetarea se întemeiază
și ea pe făgăduințe, dar le folosește la fel ca Satan, pentru a
scuza nelegiuirea. Credința i-ar fi făcut pe primii noștri părinți să se încreadă în iubirea lui Dumnezeu și să asculte de
poruncile Lui. Încumetarea i-a făcut să calce Legea Lui, crezând că iubirea Lui cea mare îi va scăpa de urmările păcatului
lor. Aceea nu este credință, care cere favoarea cerului, dar
nu împlinește condițiile pe baza cărora urmează să se acorde
harul. Adevărata credință se întemeiază pe făgăduințele și pe
rânduielile Sfintei Scripturi.” — Hristos, lumina lumii, p. 126

SIGURANȚĂ PE CALEA ASCULTĂRII
„Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită...”
Marcu 14:38

„Deseori, când Satan nu reușește să provoace îndoiala,
reușește să ne aducă la încumetare. Dacă ne poate face să
ne așezăm în calea ispitei fără să fie nevoie, știe că biruința e a lui. Dumnezeu îi va apăra pe toți aceia care merg pe
cărarea ascultării; dar, dacă te depărtezi de ea, ajungi pe
terenul lui Satan. Acolo cădem cu siguranță. Mântuitorul
ne-a dat porunca aceasta: „Vegheați și rugați-vă ca să nu 143
cădeți în ispită.” (Marcu 14:38). Meditația și rugăciunea ne
vor feri de a ne arunca de bunăvoie în calea primejdiei și
în felul acesta vom fi scăpați de multe înfrângeri.” —Idem
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DEPINDE DE NOI
„Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de
Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă
rău şi El Însuşi nu ispiteşte pe nimeni.” Romani 8:27

„Ispititorul nu ne poate constrânge niciodată să păcătuim. El nu poate să ne stăpânească mintea decât dacă ea
este predată puterii lui. Întâi trebuie să consimtă voința și
credința trebuie să se desprindă de Hristos și numai după
aceea poate Satan să-și exercite puterea asupra noastră.
Dar orice dorință păcătoasă pe care o cultivăm îi dă lui
un punct de sprijin. Orice punct în care noi nu ajungem
la standardul pus de Dumnezeu este o poartă deschisă, pe
care poate să intre vrăjmașul să ne ispitească și să ne distrugă. Și orice greșeală sau înfrângere din partea noastră
îi dă diavolului prilej să-L învinuiască pe Hristos.” —Hristos,
lumina lumii, p. 125

PUTEM REZISTA
„Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” Filipeni 4:13

„Cea mai puternică ispită nu este scuză pentru păcat.
Oricât de mare ar fi presiunea pe care sufletul este chemat
să o suporte, păcătuirea este actul nostru propriu. Puterile
pământului și ale iadului nu pot forța pe nimeni să păcătuiască. Voința trebuie să consimtă, inima să cedeze, altfel
pasiunea sau dorința de a păcătui nu pot birui rațiunea,
nici nelegiuirea nu poate triumfa asupra neprihănirii.”
144 — The Signs of the Times, 15 aprilie, 1913.
„Trăind o viață fără păcat, el [Hristos] a dovedit că orice
fiu sau fiică a lui Adam poate rezista ispitelor aceluia care
a adus primul păcatul în lume.” — Solii Alese, vol. 1, p. 226.
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CREDINȚA - MÂNA CU CARE
NE PRINDEM DE HRISTOS
„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi
L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.” Fapte 5:31

„Prin credință primim harul lui Dumnezeu; dar credința
nu este mântuitorul nostru. Ea nu ne dă nici un câștig. Ea
este numai mâna prin care ne prindem de Hristos și ne
însușim meritele Lui, care înseamnă vindecare de păcat.
Și nici măcar nu putem să ne pocăim fără ajutorul Duhului
Sfânt. Scriptura spune despre Hristos: „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui, și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor.”
... Pocăința vine de la Hristos, tot așa cum vine și iertarea.”
—Hristos, lumina lumii, p. 175

MAI MULT DECÂT CEREM
„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a
Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam
în neam, în vecii vecilor! Amin.” Efeseni 3:20, 21

„Nu trebuie să credem pentru că vedem sau simțim că
Dumnezeu ne ascultă. Trebuie să ne încredem în făgăduințele Lui. Când venim la El în credință, fiecare cerere pătrunde în inima lui Dumnezeu. Când am cerut binecuvântările Lui, trebuie să credem în același timp că le primim
și să-I mulțumim că le-am primit. Apoi să ne vedem de 145
îndatoririle noastre, siguri fiind că binecuvântarea se va
da atunci când vom avea mai mare nevoie de ea. Când am
învățat să facem lucrul acesta, vom ști că rugăciunile noastre au fost ascultate.” —Hristos, lumina lumii, p. 200
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VREI SĂ FII SALVAT?
„Isus, când l-a văzut zăcând şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”...
„Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.” Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul
şi umbla.” Ioan 5:6, 8, 9

„Isus nu-l asigurase cu privire la ajutorul divin. Omul putea să se îndoiască ...Dar a crezut cuvântul lui Hristos și,
acționând în virtutea lui, a primit putere. Prin aceeași credință, putem primi și noi vindecare spirituală. Prin păcat,
am fost despărțiți de viața lui Dumnezeu. Sufletele noastre
sunt paralizate. Prin noi înșine, nu suntem în stare să trăim
o viață sfântă, cum nici omul neputincios nu era în stare să
meargă.... Acești oameni descurajați, prinși în luptă, să privească în sus. Mântuitorul Se apleacă asupra acelora pe care
i-a răscumpărat prin sângele Său, zicând cu nespusă duioșie
și milă: „Vrei să te faci sănătos?” — Hristos, lumina lumii, p. 203

CUM POȚI FI ELIBERAT
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru
dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram
morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună
cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).” Efeseni 2:4, 5

„El [Hristos] îți spune să te ridici în sănătate și pace.
Nu aștepta să simți că ești sănătos. Crede cuvântul Lui și el
se va împlini. Pune voința ta de partea voinței lui Hristos.
Slujește-L și, lucrând după cuvântul Lui, vei primi putere.
Oricare ar fi obiceiul rău și patima cea rea, care din cauza
146 îndelungatei practicări a robit sufletul și trupul, Hristos e
în stare și dorește să te elibereze. El va da viață sufletului
„mort în greșeli.” (Efeseni 2:1.) El îl va elibera pe robul
prins în slăbiciune de nenorocire și de lanțurile păcatului.”
— Idem.
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CONLUCRĂTORI CU HRISTOS

„În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel, şi noi suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi
plini de viaţă cu El faţă de voi.” 2 Corinteni 13:4

„Hristos S-a îmbrăcat cu natura omenească pentru a putea ajunge la oameni. Dumnezeirea avea nevoie de natura
omenească, deoarece trebuia să se împletească divinul cu
umanul pentru a aduce lumii mântuirea. Dumnezeu avea
nevoie de natura omenească, pentru ca să ofere un mijloc
de comuniune între Dumnezeu și om. La fel stau lucrurile
cu servii și trimișii lui Hristos. Omul are nevoie de o putere
din afara lui și mai mare ca el pentru a reface în el chipul
lui Dumnezeu și pentru a-l face în stare să săvârșească lucrarea lui Dumnezeu; dar aceasta nu face ca lucrarea omului să fie lipsită de importanță. Natura omenească se bizuie
pe puterea divină. Hristos locuiește în inimă prin credință
și, prin colaborare cu Divinitatea, puterea omului ajunge în
stare să facă binele.” — Hristos, lumina lumii, p. 296.

LUCRÂND PENTRU SEMENI
„Să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea
căii lui va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o
sumedenie de păcate.” Iacov 5:20

„[Hristos] îi cheamă încă pe oameni în serviciul Său... Deoarece ei înșiși au fost în pericol, cunosc primejdiile și greutățile drumului și pentru motivul acesta sunt chemați să meargă
să-i ajute pe alții care sunt în aceeași primejdie. Există suflete
apăsate de îndoială, împovărate de slăbiciuni, lipsite de tărie
în credință și neînstare să-L înțeleagă pe Cel Nevăzut; dar un
prieten pe care îl pot vedea, venind în locul lui Hristos, poate
să fie inelul de legătură, care să prindă de Hristos credința lor 147
șovăitoare. Noi trebuie să fim împreună-lucrători cu îngerii
cerești pentru a-L prezenta lumii pe Isus... Și atunci când ne
predăm lui Hristos cu devotament, din toată inima, îngerii se
bucură că pot să vorbească prin glasul nostru, pentru a descoperi iubirea lui Dumnezeu.” — Hristos, lumina lumii, p. 297.
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PREGĂTIȚI PENTRU A SALVA PE ALȚII
„Și dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate
privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de
vrednicie...” Tit 2:7

„Adevăratul caracter nu este ceva ce se realizează în
afara noastră și care ne acoperă, ci el radiază dinăuntru.
Dacă dorim să-i conducem pe alții pe calea neprihănirii,
principiile neprihănirii trebuie să se găsească mai întâi în
inima noastră. Mărturisirea noastră de credință poate face
cunoscută teoria religiei, dar religia noastră practică este
aceea care proclamă cuvântul adevărului. O viață consecventă, o purtare sfântă, o integritate neclintită, un spirit
activ și binevoitor, o pildă de evlavie, toate acestea sunt
mijloacele prin care se dă lumii lumină.” — Idem, p. 307.

FORME PLINE DE CONȚINUT
„Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră
înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri,
nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în
ceruri.” Matei 6:1

„Neprihănirea vestită de Hristos este conformarea inimii și a vieții față de voia lui Dumnezeu. Oamenii păcătoși
pot să devină drepți numai dacă au credință în Dumnezeu și
dacă păstrează o vie legătură cu El. Atunci adevărata evlavie va înălța gândurile și va înnobila viața. Atunci formele
148 exterioare ale religiei sunt în armonie cu curăția creștină
lăuntrică. Atunci ceremoniile cerute în slujba lui Dumnezeu nu sunt ritualuri fără rost ca ale fariseilor fățarnici.”
— Hristos, lumina lumii, p. 31

SLUJIRE DIN INIMĂ
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„Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.” Coloseni 3:23

„Isus arătase în ce constă neprihănirea și dovedise că
Dumnezeu este izvorul ei. Acum S-a îndreptat către datoriile practice. În milostenie, în rugăciune și în post, a zis El, să
nu se facă nimic pentru a atrage atenția sau a câștiga lauda.
Dați cu sinceritate pentru ajutorul săracilor și al suferinzilor. În rugăciune, faceți ca sufletul să comunice cu Dumnezeu. În timpul postului, omul să nu meargă cu capul plecat
și cu inima plină de gânduri egoiste. Inima unui fariseu este
un teren gol și neroditor, în care nu se poate dezvolta nici o
sămânță de viață dumnezeiască. Numai acela care se predă
fără rezervă lui Dumnezeu Îi va servi în modul cel mai plăcut Lui. Căci, prin comuniunea cu Dumnezeu, oamenii devin
împreună-lucrători cu El în a prezenta caracterul Său în natura umană.” — Hristos, lumina lumii, p. 312.

ÎNCONJURAȚI DE ATMOSFERA CERULUI
„Și v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte
spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.”
Coloseni 3:10

„Serviciul făcut din sinceritatea inimii are o mare răsplată. „Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.” Prin viața
pe care o trăim prin harul lui Hristos se formează caracterul. Frumusețea de la început începe să se refacă în suflet.
Atributele caracterului lui Hristos ne sunt dăruite și chipul
dumnezeiesc începe să strălucească. Chipul bărbaților și al
femeilor care merg și lucrează cu Dumnezeu exprimă pacea
cerului. Ei sunt înconjurați de atmosfera cerului. Pentru 149
aceștia, Împărăția lui Dumnezeu a început. Ei au bucuria lui
Hristos, bucuria de a fi o binecuvântare pentru omenire. Ei
au onoarea de a fi primiți să servească pe Domnul; lor li s-a
încredințat să facă lucrarea în Numele Lui.” —Idem.
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UN POPOR DEOSEBIT

„Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul;
Eu v-am pus deoparte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei.”
Leviticul 20:26

„Nici o altă instituție încredințată iudeilor n-a urmărit
așa de mult să-i deosebească de neamurile din jurul lor
cum a făcut-o Sabatul. Dumnezeu a intenționat ca păzirea
lui să-i arate ca închinători ai Săi. Trebuia să fie un semn
al despărțirii lor de idolatrie, al legăturii lor cu adevăratul
Dumnezeu. Dar, pentru a sfinți Sabatul, și oamenii trebuie
să fie sfinți. Prin credință, ei trebuie să ajungă părtași la
neprihănirea lui Hristos. Când i s-a dat lui Israel porunca:
„Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești”, Domnul a mai spus și „Să-Mi fiți niște oameni sfinți.” Numai în
felul acesta Sabatul putea să-i deosebească pe israeliți ca
închinători ai lui Dumnezeu.” —Hristos, lumina lumii, p. 283

FĂGĂDUINȚE PENTRU ASCULTĂTORI
„Acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi
locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.”
Isaia 33:16

„Nimeni nu trebuie să se teamă vreodată că respectarea
Sabatului adevărat va avea ca rezultat foametea. „Domnul
te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri
fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o
grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.” (Isaia 58:11)... Făgăduințele acestea sunt un răspuns suficient la
toate scuzele pe care omul ar putea să le inventeze pentru re150 fuzul de a respecta Sabatul. Chiar dacă, după ce a început să
respecte Legea lui Dumnezeu, cuiva i se pare că îi va fi imposibil să-și întrețină familia, orice suflet cuprins de îndoială să
înțeleagă faptul că Dumnezeu a făgăduit să le poarte de grijă
acelora care păzesc poruncile Sale.” — Evanghelizare, p. 240.

CUM SĂ CREDEM?
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„Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri
sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt, şi robul
meu va fi tămăduit.” Matei 8:8

„[Sutașul] nu s-a încrezut în propria bunătate; argumentul era nevoia lui cea mare. Credința lui s-a prins de
Hristos și de caracterul adevărat. N-a crezut în El doar ca
într-un făcător de minuni, ci ca într-un Prieten și un Mântuitor al omenirii.
Astfel trebuie să vină orice păcătos la Hristos... Când Satan îți spune că ești păcătos și că nu poți spera să primești
binecuvântarea lui Dumnezeu, spune-i că Hristos a venit în
lume să-i mântuiască pe păcătoși. N-avem nimic care să ne
poată recomanda lui Dumnezeu; dar apărarea la care putem să apelăm totdeauna este starea noastră deznădăjduită, care face ca puterea Lui mântuitoare să fie o necesitate.
Renunțând la încrederea în noi înșine, trebuie să privim la
crucea de pe Golgota.” — Hristos, lumina lumii, p. 317.

SĂ NU DISPREȚUIM ȘOAPTA DUHULUI
„Şi oricui va vorbi împotriva Fiului omului, i se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se
va ierta.” Luca 12:10

„Cei care au vorbit împotriva lui Isus fără să fie conștienți de caracterul Lui divin pot primi iertare, deoarece prin
Duhul Sfânt ei pot să fie aduși să-și vadă greșeala și să se
pocăiască. Oricare ar fi păcatul, dacă sufletul se pocăiește și
crede, vina este spălată prin sângele lui Hristos; dar acela
care leapădă lucrarea Duhului Sfânt se așază într-o situație
în care pocăința și credința sunt cu neputință. Numai prin
151
Duhul Sfânt lucrează Dumnezeu în inimă; când leapădă în
mod deliberat Duhul lui Dumnezeu și declară că El este de
la Satan, oamenii taie legătura prin care Dumnezeu poate
să comunice cu ei. Când, în cele din urmă, Duhul Sfânt este
respins, Dumnezeu nu mai poate face nimic.” —Idem, p. 321.

23 mai

O NEGLIJENȚĂ PERICULOASĂ
„Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu
strânge cu Mine risipeşte.” Matei 12:30

„Nu este necesar să alegem de bunăvoie să servim împărăției întunericului, pentru ca să ajungem sub stăpânirea ei. Dacă nu conlucrăm cu puterile cerești, Satan va lua
în stăpânire inima și va face din ea locuința lui. Singura
apărare împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă,
prin credință în neprihănirea Lui. Numai când suntem legați strâns de Dumnezeu putem rezista efectelor nesfințite
ale iubirii de sine, ale îngăduinței de sine și tendinței spre
păcat. Noi putem părăsi multe obiceiuri rele și, pentru câtva timp, putem da la o parte tovărășia lui Satan; dar, fără
o legătură vie cu Dumnezeu prin predarea noastră față de
El, în fiecare clipă putem fi biruiți. Fără o cunoaștere personală a lui Hristos și o comuniune continuă cu El, suntem
supuși bunului plac al lui Satan și până la urmă vom împlini pretențiile lui.” —Hristos, lumina lumii, p. 324.

NU DISPREȚUIȚI SFATUL!
„Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar
îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.”
Proverbele 6:23

„Lepădând pe Hristos, poporul iudeu a comis păcatul de
neiertat; refuzând invitația harului, și noi putem comite
aceeași greșeală. Noi Îl insultăm pe Domnul vieții și-L facem de ocară înaintea sinagogii lui Satan și în fața universului ceresc, atunci când nu mai ascultăm de solii Lui
152 împuterniciți, ci ascultăm în schimb de agenții lui Satan,
care îndepărtează sufletul de la Hristos. Atâta vreme cât
cineva face lucrul acesta nu poate avea nădejde de iertare
și, în cele din urmă, va pierde orice dorință de împăcare cu
Dumnezeu.” —Idem.
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AJUTOR PROMIS ÎN TIMP DE NEVOIE
„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 izbeşte în zid.” Isaia 25:4

„După cum Isus Se sprijinea prin credință pe purtarea
de grijă a Tatălui, tot astfel și noi trebuie să ne încredem
în purtarea de grijă a Mântuitorului nostru. Dacă s-ar fi
încrezut în El, ucenicii ar fi rămas liniștiți. Teama lor în
timpul primejdiei le-a descoperit necredința... De câte ori
nu avem și noi aceeași experiență 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 orice 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.” —Hristos, lumina lumii, p. 336.

PRIN CREDINȚĂ
PUTEM FI LINIȘTIȚI
„El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă,
celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.”
Efeseni 2:17

„Dar Acela care a liniștit valurile Mării Galileii prin Cuvântul Său are un cuvânt aducător de pace pentru orice
om. Oricât de grozavă ar fi furtuna, aceia care se îndreaptă spre Isus cu strigătul: „Doamne, mântuiește-ne” vor fi 153
eliberați. Harul Lui, care împacă sufletul cu Dumnezeu, liniștește frământarea patimilor omenești și, în iubirea Lui,
inima găsește odihnă.” —Idem.

25 mai

CREDINȚĂ VERITABILĂ
„Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău şi zi de zi îmi
voi împlini juruinţele.” Psalmii 61:8

„Dacă vorbești de religie doar ocazional, dacă te rogi
fără foame și sete sufletească și fără credință vie, nu ajungi
la nimic. O credință numai cu numele, care-L primește pe
Hristos numai ca Mântuitor al lumii, nu poate aduce niciodată vindecarea sufletului. Credința spre mântuire nu este
numai o recunoaștere intelectuală a adevărului. Acela care
așteaptă ca mai întâi să aibă toată cunoștința și abia după
aceea să-și manifeste credința nu poate primi binecuvântări de la Dumnezeu. Nu e de ajuns să credem despre Hristos; trebuie să credem în El.” — Hristos, lumina lumii, p. 347.

MĂRTURISIND PUTEREA DIVINĂ
„Gura mea va vesti zi de zi dreptatea şi mântuirea Ta,
căci nu le cunosc marginile.” Psalmii 71:15

„Mărturia noastră despre credincioșia Sa e mijlocul pe
care cerul l-a ales pentru a descoperi lumii pe Hristos. Noi
trebuie să recunoaștem harul Său, așa cum este făcut cunoscut prin sfinții din vechime; dar ceea ce are într-adevăr efect este mărturia propriei experiențe. Suntem martori
pentru Dumnezeu atunci când descoperim în noi lucrarea
unei puteri dumnezeiești. Fiecare om are o viață deosebită
de a tuturor celorlalți și o experiență cu totul deosebită de a
154 lor. Dumnezeu dorește ca laudele noastre să se înalțe către
El, purtând amprenta individualității noastre. Toate aceste
recunoașteri prețioase pentru lauda slavei harului Său, când
sunt susținute de o viață curată, creștinească, au o putere de
neînvins, care lucrează pentru salvarea oamenilor.” — Idem.
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AMINTINDU-NE
DE BINECUVÂNTĂRILE PRIMITE
„Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta
bunătate, şi să se laude dreptatea Ta!” Psalmii 145:7

„Este spre binele nostru să ținem proaspătă amintirea
fiecărui dar de la Dumnezeu. În felul acesta, credința este
întărită pentru a cere și a primi mai mult. Este mai mare
încurajare pentru noi în cea mai mică binecuvântare pe
care o primim de la Dumnezeu decât în toate binecuvântările pe care le putem găsi în credința și experiența altora.
Sufletul care răspunde la harul lui Dumnezeu va fi ca o
grădină udată. Sănătatea lui va crește repede; lumina lui
va răsări în întuneric și slava Domnului se va vedea peste
el.” —Hristos, lumina lumii, p. 348.

COMEMORÂND ÎNDURĂRILE LUI
„Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire şi voi chema Numele Domnului; îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului
în faţa întregului Său popor, în curţile Casei Domnului,
în mijlocul tău, Ierusalime! Lăudaţi pe Domnul!”
Psalmii 116:17-19

„Să ne aducem aminte de iubirea duioasă a Domnului
și de mulțimea îndurărilor Lui. Asemenea poporului Israel, să ridicăm pietrele noastre de amintire și să înscriem
pe ele istoria prețioasă a celor făcute de Dumnezeu pentru
noi. Și când revedem felul Lui de purtare, în pelerinajul
nostru, să spunem din inimi pline de recunoștință: „Cum 155
voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine?
Voi înălța paharul izbăvirilor, și voi chema Numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața
întregului Său popor.” — Idem.
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NEVOIA DE MEDITAȚIE
„O iau înaintea străjilor de noapte şi deschid ochii, ca
să mă gândesc adânc la Cuvântul Tău.” Psalmii 119:148

„Ca și ucenicii, suntem în primejdia de a pierde din vedere dependența noastră de Dumnezeu și de a căuta să facem un mântuitor din activitatea noastră. Trebuie să privim fără încetare la Isus și să ne dăm seama că puterea Lui
este aceea care săvârșește lucrarea. Deși trebuie să lucrăm
cu râvnă pentru mântuirea celor pierduți, trebuie să ne
luăm timp și pentru meditație, pentru rugăciune și pentru
studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Numai lucrul săvârșit
cu multă rugăciune și sfințit prin meritele lui Hristos se va
dovedi în cele din urmă a fi folositor spre bine.” — Hristos,
lumina lumii, p. 362

EXEMPLU DE DEPENDENȚĂ DE TATĂL
„Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.” Ioan 8:29

„Într-o viață cu totul devotată pentru binele altora,
Mântuitorul a considerat că este necesar să Se retragă din
oboselile călătoriei și din mijlocul gloatei care-L urma în
fiecare zi. El trebuia să Se retragă dintr-o viață de neîncetată activitate și din contactul cu nevoile omenești, pentru
a căuta un loc liniștit și o comuniune neîntreruptă cu Tatăl Său. Fiind una cu noi, părtaș la nevoile și slăbiciunile
noastre, El era cu totul dependent de Dumnezeu și, în locul
156 tainic al rugăciunii, căuta putere divină ca să poată merge
mai departe înarmat pentru a-și împlini datoria și pentru
a înfrunta încercările. Într-o lume de păcat, Isus a avut
de suportat lupte și chinuri sufletești. În comuniunea cu
Dumnezeu, El a putut să Se despovăreze de întristările care
Îl zdrobeau. Aici, El găsea mângâiere și bucurie.” — Idem.

28 mai

CREDINȚA ȘI FAPTELE
MERG ÎMPREUNĂ
„Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi
învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus. Iată la
ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care
lucrează cu tărie în mine.” Coloseni 1:28, 29

„Aceluia care se pocăiește și crede îi este făgăduită iertarea păcatelor. Coroana vieții va fi răsplata celui care rămâne credincios până la sfârșit. Noi putem să creștem în
har, folosind harul pe care îl avem deja. Dacă dorim să fim
găsiți fără vină în ziua Domnului, trebuie să ne păstrăm
nepătați de cele lumești. Credința și faptele merg mână în
mână, ele acționează în mod armonios în lucrarea biruinței. Faptele fără credință sunt moarte, iar credința fără
fapte este moartă.” — Credința și faptele p. 48

REZULTATE ALE CREDINȚEI
„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 şi crescând în cunoştinţa
lui Dumnezeu...” Coloseni 1:10

„Faptele nu ne vor mântui niciodată, ci meritele lui Hristos care ne sunt atribuite au valoare. Prin credința în El,
Domnul Hristos va face ca toate eforturile noastre nedesăvârșite să fie vrednice de primit înaintea lui Dumnezeu.
Credința care ni se cere nu este o credință ce nu face nimic.
Credința mântuitoare este aceea care lucrează prin iubire 157
și curăță sufletul. Cel care va înălța spre Dumnezeu mâini
sfinte, fără mânie și îndoială, va merge în chip înțelept pe
calea poruncilor lui Dumnezeu.” — Credința și faptele p. 48

29 mai

SĂ NE VERIFICĂM PERMANENT!
„Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi
înşivă cercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în
voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.” 2 Corinteni 13:5

„Trăim într-o perioadă interesantă și importantă a istoriei pământului. Avem nevoie de mai multă credință decât
am avut până acum și avem nevoie de o dependență mai
mare de Dumnezeu. Satan lucrează cu toată puterea pentru
a câștiga biruința asupra noastră, deoarece știe că mai are
doar puțină vreme. Pavel s-a temut și a tremurat lucrând
pentru propria mântuire. Oare nu ar trebui să ne temem ca
nu cumva vreo făgăduință să nu se împlinească pentru noi și
ca nu cumva vreunul dintre noi să dea greș în atingerea țintei și să ne dovedim nevrednici de viața veșnică? Ar trebui
să veghem în vederea rugăciunii, să luptăm din răsputeri să
intrăm pe poarta cea strâmtă.” — Credința și faptele, p. 49.

IMPORTANȚA PERSEVERENȚEI
„De aceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da; căutaţi,
şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.” Luca 11:9

„Într-un anumit sens, noi suntem lăsați să ne descurcăm
cu propriile puteri și trebuie să ne străduim cu seriozitate să
fim zeloși și să ne pocăim, să ne curățăm mâinile și inima de
orice întinare. Noi trebuie să atingem cel mai înalt standard,
cu credința că Dumnezeu ne va ajuta în eforturile noastre.
Dacă vrem să găsim, trebuie să căutăm, și să căutăm cu credință. Pentru ca să ni se deschidă ușa, trebuie să batem. Biblia ne învață că tot ce este legat de mântuire depinde de
158 felul nostru de purtare. Dacă vom pieri, responsabilitatea
va fi în totalitate a noastră. Având în vedere că ajutorul ne-a
fost pregătit, dacă acceptăm condițiile lui Dumnezeu, putem
să ne încredem că vom avea viața veșnică. Trebuie să venim
la Hristos cu credință, să fim atenți și perseverenți pentru a
face sigure chemarea și alegerea noastră.” — Idem, p. 48.
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SĂ CREDEM ÎN EL!
„Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să
credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi,
crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” Ioan 20:31

„Ce înseamnă a crede? Înseamnă a accepta pe deplin că
Isus Hristos a murit ca jertfă pentru noi, că El a ajuns să
fie blestem pentru noi, a luat păcatele noastre asupra Sa
și ne-a atribuit neprihănirea Sa. Prin urmare, noi cerem
această neprihănire a lui Hristos, credem în ea, și că este
neprihănirea noastră. El este Mântuitorul nostru. El ne
mântuiește, pentru că a spus că va face așa. Avem noi de
gând să căutăm tot felul de explicații ale modului în care
El ne poate mântui? Avem, în noi înșine, evlavia care să ne
facă mai buni și să ne curețe de petele păcatului, făcându-ne în stare să venim la Dumnezeu după aceea? Pur și
simplu, nu putem face lucrul acesta.” — Idem, p. 70

UMBLÂND ÎN NEPRIHĂNIRE
„Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru
păcate.” Evrei 10:26

„Printr-o credință vie, prin rugăciune stăruitoare către
Dumnezeu și prin dependența de meritele lui Isus, noi suntem îmbrăcați în neprihănirea Sa și suntem mântuiți. „Oh,
da”, spun unii, „noi suntem mântuiți fără să facem nimic. De
fapt, eu sunt mântuit. Nu trebuie să respect Legea lui Dumnezeu.” Domnul Hristos a venit în lumea noastră pentru a-i
aduce pe toți oamenii înapoi la ascultarea de Dumnezeu. A
adopta poziția că poți să calci Legea lui Dumnezeu, pe motiv
că Domnul Hristos a făcut totul, înseamnă a adopta o pozi- 159
ție a morții, pentru că ești la fel de păcătos ca oricare altul.
Prin urmare, care este poziția corectă? Să asculți și să vezi
că prin neprihănirea lui Hristos, pe care o susții prin credință, prin neprihănirea oferită de eforturile și de puterea Sa
divină, poți să respecți poruncile lui Dumnezeu.” —Idem, p. 71
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CURĂȚIȚI PRIN SÂNGELE SĂU
„Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este
în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui
Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.”
1 Ioan 1:7

„Credeți adevărul pentru că el este așa, pentru că Dumnezeu îl spune și bazați-vă pe meritele sângelui Mântuitorului răstignit și înviat. El este singura voastră nădejde, El
este neprihănirea voastră, înlocuitorul și Garantul vostru,
totul în toate pentru voi. ... Mulți sunt asemenea lui Cain
și aduc jertfe întinate și pătate, lipsite de sângele lui Isus.
Trebuie să veniți la Isus la fiecare pas. Aduceți cererile
voastre înaintea lui Dumnezeu, însoțite de sângele lui Isus
și de puterea lui curățitoare, rugați-vă Lui cu stăruință și
studiați Biblia ca niciodată mai înainte.” — Credința și faptele,
p. 76.

BUCURIA RĂSCUMPĂRĂRII
„Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea
Lui!... Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări
în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele!”
Psalmii 100:2, 4

„Trebuie să răspândiți asupra altora acea lumină, speranță și credință. Să nu mergeți murmurând pe calea slujirii lui Dumnezeu, ca și când El ar fi un conducător aspru,
care pune asupra voastră poveri pe care nu le puteți purta.
Nu aceasta este situația. El vrea să fiți plini de bucurie,
plini de binecuvântarea lui Dumnezeu, să cunoașteți lun160 gimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea iubirii lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință. Când este menționat
Numele Său, El vrea ca acest Nume să atingă nota dominantă și să răsune în inima voastră. Atunci, veți putea să-I
aduceți Aceluia care stă pe scaunul de domnie și Mielului
mulțumirea, slava, onoarea și cinstea.” — Idem, p. 78.

IUNIE
Sfințiți prin adevăr
„El a dat pe Fiul Său să moară pentru ei,
pentru ca ei să poată fi sfințiți
prin ascultare de adevăr.”
— Istoria faptelor apostolilor, p. 56o
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1 iunie

FIȚI SFINȚI!
„Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru şi să fiţi sfinţi, căci Eu
sunt sfânt.” Leviticul 11:45

„Am fost instruită să le spun adventiștilor de ziua șaptea
din toată lumea că Dumnezeu ne-a ales să fim un popor
deosebit, o comoară a Lui. El a hotărât ca biserica Sa de pe
pământ să rămână perfect unită în Duhul și sub îndrumarea Domnului oștirilor, până la vremea sfârșitului. — Solii
Alese, vol. 2, p. 397.
„Unica noastră siguranță este de a sta ca popor deosebit
al lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să cedăm nici o palmă de
teren obiceiurilor și manierelor veacului acestuia degenerat, ci să stăm neclintiți în independență morală, nefăcând
compromis cu practicile corupte și idolatre ale timpului.”
— Îndrumarea copilului, p. 449.

FIȚI DEOSEBIȚI!
„Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?” 2 Corinteni 6:15

„Pentru că deosebirea dintre caracterul credincioșilor și
caracterul celor necredincioși este atât de mică, aceia care
îi slujesc lui Dumnezeu abia dacă mai pot fi deosebiți de
aceia care nu îi slujesc. Nu puteți să-I slujiți și lui Dumnezeu, și lui Belial. Fiii lui Dumnezeu aparțin unui popor deosebit, ei aparțin împărăției sfințeniei și curăției morale.
Ei sunt neamul de nobili ai cerului. Pecetea lui Dumnezeu
a fost pusă asupra lor. Prin urmare, este atât de evident că
162 vrăjmașul lumii este pornit împotriva lor... Pentru a ajunge
în ceruri și pentru a primi premiul unei moșteniri nepieritoare, avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în
noi, iar Domnul Hristos să lucreze în afara noastră.” —Mărturii pentru pastori, p. 441.

2 iunie

SFINȚIREA ÎNSEAMNĂ ASCULTARE
„Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie,
ci la sfinţire.” 1 Tesaloniceni 4:7

„Sfințirea este obținută numai prin împlinirea voinței lui
Dumnezeu. Mulți oameni care calcă intenționat Legea lui Iehova pretind că au o inimă curată și o viață sfântă. Dar ei
nu au o cunoaștere mântuitoare a lui Dumnezeu și a Legii
Sale. Ei se află de partea marelui răzvrătit. Ei luptă împotriva Legii lui Dumnezeu, care este temelia guvernării divine
în ceruri și pe pământ. Acești oameni fac aceeași lucrare pe
care a făcut-o stăpânul lor, prin faptul că încearcă să anuleze Legea sfântă a lui Dumnezeu. Niciunui călcător al Legii
nu i se poate îngădui să intre în cer, pentru că acela care
a fost cândva un heruvim acoperitor, înalt și curat, a fost
alungat de acolo, pentru că s-a încumetat să se răzvrătească
împotriva guvernării lui Dumnezeu.” — Credința și faptele, p. 29

CARACTERUL SE FORMEAZĂ ACUM
„Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti legile şi poruncile acestea; să le păzeşti şi să
le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău.”
Deuteronom 26:16

„Nimic altceva decât sfințirea te va pregăti pentru cer. ...
Caracterul ceresc trebuie să fie obținut pe pământ, sau nu
mai poate fi obținut deloc. Atunci începe de îndată. Nu te
legăna în speranța că va veni un timp când vei putea face un
efort serios, mai ușor decât acum. Fiecare zi mărește distanța dintre tine și Dumnezeu. Pregătește-te pentru veșnicie cu
un astfel de zel, cum nu l-ai manifestat încă. Educă-ți min- 163
tea să-i placă Biblia, să-i placă adunarea de rugăciune, să-i
placă ora de meditație și, mai presus de toate, ora când sufletul comunică cu Dumnezeu. Caută să ai înclinații cerești,
dacă dorești să te unești cu corul ceresc în locașurile de sus.”
—Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 267.

3 iunie

NU AMÂNAȚI!
„El hotărăşte din nou o zi: „Astăzi”, zicând, în David,
după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă
auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” Evrei 4:7

„Dacă aș putea, i-aș alarma pe frații mei. Le-aș vorbi și
le-aș scrie, avertizându-i: Dacă vreți să muriți în Domnul și
să trăiți din veșnicie în veșnicie în locașurile Sale, trăiți în
Domnul și umblați cu Dumnezeu astăzi. Nu fiți neascultători față de avertizările Cerului, primiți apelurile, avertismentele, mustrările și îndemnurile și amenințările neglijate până acum și îngăduiți ca ele să corecteze inima voastră
păcătoasă și îndărătnică. Îngăduiți-i harului lui Hristos să
vă facă să fiți credincioși, iubitori, sfinți și curați, asemenea nufărului care își deschide petalele curate și albe pe
întinderea lacului.” —Mărturii pentru pastori, p. 430.

RĂMÂNEȚI CONECTAȚI!
„Pe orice mlădiţă care este în Mine şi n-aduce rod, El o
taie, şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţeşte, ca
să aducă şi mai mult rod.” Ioan 15:2

„Viața creștinului este un continuu marș înainte. Domnul Isus Își curățește și rafinează poporul; iar atunci când
chipul Său este pe deplin reflectat în copiii Săi, aceștia sunt
desăvârșiți și sfinți, pregătiți pentru mutarea de pe acest
pământ. Creștinul are o mare lucrare de făcut. Noi suntem avertizați să ne curățim de orice întinăciune a cărnii
și a duhului, să ne desăvârșim sfințirea în temere de Dum164 nezeu. Vedem în ce constă marea noastră lucrare. Fiecare
mlădiță din vie trebuie să-și extragă seva de viață și tăria
din viță pentru a putea aduce roadă.”—Mărturii pentru comunitate, p. 340.
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UN SEMN VEȘNIC
„Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn
veşnic, căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”
Exodul 31:17

„Prin ieșirea din lume și prin acceptarea Sabatului creațiunii, binecuvântat și sfințit de Dumnezeu, noi dovedim că
pocăința noastră este adevărată. Suntem însemnați cu sigiliul guvernării lui Dumnezeu. Prin acceptarea păzirii Sabatului pentru Domnul, suntem sfințiți în sufletul, trupul
și spiritul nostru.” — The Signs of the Times, 22 noiembrie, 1899.
„Sabatul trebuie să fie un semn între Dumnezeu și poporul Lui. „Păziți Sabatele Mele, pentru că ele sunt un semn
între Mine și voi din neam în neam, ca sa știți că Eu sunt
Domnul care vă sfințesc”. Aceasta este sfințirea biblică. —
Idem, 20 martie, 1901.

UN SEMN AL SFINȚIRII
„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Să nu care cumva
să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi
voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte
că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.” Exodul 31:13

„Pentru aceia care sfințesc ziua Sabatului, ea este semnul sfințirii. Adevărata sfințire înseamnă a fi în armonie cu
Dumnezeu, a fi una cu El în caracter. Ea se primește prin
ascultarea de principiile care sunt o transcriere a caracterului Lui.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 350.
„Sabatul este un semn al puterii creatoare și răscumpă- 165
rătoare; el arată către Dumnezeu, ca izvor al vieții și cunoașterii; aduce aminte de slava de la început a omului și
dă astfel mărturie despre scopul lui Dumnezeu de a recrea
în noi chipul Său.” — Educația, p. 250.
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SFINȚENIA ÎNCEPE ÎN GÂNDIRE
„Eu pedepsesc faptele şi gândurile lor! Dar vine vremea
când voi strânge toate neamurile şi toate limbile; ele
vor veni şi vor vedea slava Mea.” Isaia 66:18

„Sfințenia este temelia tronului lui Dumnezeu. Păcatul
este opusul sfințeniei. Păcatul L-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă ar putea să vadă cât de respingător este păcatul,
oamenii nu l-ar tolera și nici nu s-ar obișnui să-l facă. Ei și-ar
schimba viața și caracterul. Defectele ascunse ar fi biruite,
Dacă doriți să fiți niște sfinți în cer, trebuie să fiți mai întâi
sfinți pe pământ... Vă întreb din nou: Cum poate cineva care
are solia solemnă și prețioasă pentru timpul acesta să își îngăduie gânduri necurate și fapte nesfinte, știind că Acela care
nu doarme niciodată vede fiecare faptă și cunoaște fiecare
gând? Oh, Dumnezeu nu poate face decât foarte puțin pentru
poporul care pretinde că este al Său, tocmai pentru că nelegiuirea este în mijlocul lor.” — Mărturii pentru pastori, p. 430.

SFINȚIREA EXTERIORIZATĂ
„Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de
apă vie, cum zice Scriptura.” Ioan 7:38

„Îndreptați iubirea și sentimentele voastre spre Acela
care a murit pentru voi pe crucea Golgotei. Obișnuiți-vă să
rostiți laude la adresa Lui și înălțați-vă rugăciunile asemenea fumului sfânt de tămâie.” — Mărturii pentru pastori, p. 430.
„Fiți plini de bucurie în Domnul. Hristos este lumină și
în El nu este întuneric deloc. Priviți spre lumină. Obișnuiți-vă să rostiți laude lui Dumnezeu. Faceți-i pe alții fericiți. Aceasta este prima voastră lucrare. Ea va întări cele
166 mai bune trăsături ale caracterului. Deschideți larg ferestrele sufletului către cer și lăsați să intre razele neprihănirii lui Hristos. Dimineața, la prânz și seara inimile vă pot fi
umplute de razele strălucitoare ale luminii cerului.” — The
Review, and Herald, 7 aprilie, 1904.
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CA SĂ-ȚI DESĂVÂRȘEȘTI SFINȚIREA
„Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se
războiesc cu sufletul.” 1 Petru 2:11

„Vă rog stăruitor, de dragul lui Hristos, puneți-vă casa și
inimile în ordine. Lăsați ca adevărul de origine cerească să
vă înalțe și să vă sfințească sufletul, trupul și duhul.
Frate G., mâncarea are tendința de a întări pasiunile josnice. Tu nu-ți stăpânești trupul după cum este datoria ta
să faci, pentru ca să desăvârșești sfințirea în temere de
Dumnezeu. Trebuie să practici cumpătarea în mâncare, ca
să devii răbdător.”... Lumea nu trebuie să reprezinte un criteriu pentru noi. ... Nu se dă nici o încurajare vreunui fiu
sau vreunei fiice a lui Adam că pot deveni biruitori deplini
în războiul creștin dacă nu se hotărăsc să practice cumpătarea în toate lucrurile.” — Dietă și Hrană, p. 65.

CA SĂ FII BIRUITOR!
„Atunci, o rămăşiţă din popor a biruit pe cei puternici,
Domnul mi-a dat biruinţa asupra celor viteji.”
Judecători 5:13

„Dacă creștinii își vor ține trupurile în stăpânire și își
vor aduce toate poftele și pasiunile sub controlul conștiinței luminate, simțind că o datorie pe care o au față de Dumnezeu și semenii lor este de a păzi legile care guvernează
sănătatea și viața, vor avea binecuvântarea vigorii fizice și
mintale. Vor avea putere morală pentru a se angaja în războiul împotriva lui Satan; și, în Numele Celui care a biruit 167
pofta în locul lor, pot fi ei înșiși mai mult decât biruitori.
Acest război este deschis tuturor celor ce vor să se angajeze în el.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pp. 35, 36.
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DESĂVÂRȘINDU-NE SFINȚIREA
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi
sfinţi în toată purtarea voastră.” 1 Petru 1:15

„Dacă pornirile inimii firești nu sunt ținute în frâu și nu
sunt stăpânite de influența sfințitoare a harului lui Dumnezeu primit prin intermediul credinței, gândurile inimii nu sunt curate și sfinte. Condițiile mântuirii aduse în
atenție în Cuvântul lui Dumnezeu sunt raționale, simple și
pozitive, neîngăduind nimic mai puțin decât conformarea
desăvârșită față de voia lui Dumnezeu și curăția inimii și
a vieții. Noi trebuie să răstignim eul cu toate patimile lui.
Noi trebuie să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și
a duhului, desăvârșindu-ne sfințirea în temere de Dumnezeu.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 440.

CA SĂ NE PĂSTRĂM SFINȚI
„Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.
Feriţi-vă de orice se pare rău.” 1 Tesaloniceni 5:21, 22

„Cu toate că înaintea noastră se află avertizarea apostolului de a ne „feri de orice se pare rău”, unele persoane se
încăpățânează să urmeze o cale nedemnă de niște creștini.
Dumnezeu pretinde celor ce fac parte din poporul Lui să
fie sfinți, să stea departe de lucrările întunericului, să aibă
o inimă și o viață curate și să fie neîntinați de lume. Copiii
lui Dumnezeu, prin credința în Hristos, sunt poporul Său
168 ales; și când stau pe tărâmul sfânt al adevărului biblic, ei
vor fi despărțiți de tovărășia cu lucrările neroditoare ale
întunericului.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 239.
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RÂNDUIȚI SĂ FIM SFINȚI
„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii,
ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui...” Efeseni 1:4

„Sfințirea bisericii este ținta urmărită de Dumnezeu în
toată purtarea Sa față de poporul Său. El i-a ales din veșnicie, pentru ca să fie sfinți. El a dat pe Fiul Său să moară
pentru ei, pentru ca ei să poată fi sfințiți prin ascultare
de adevăr, dezgoliți de cea mai mică urmă de egoism. Din
partea lor, El cere atât o lucrare personală, cât și o predare
personală. Dumnezeu poate fi onorat de către aceia care
mărturisesc a crede în El numai dacă ei sunt asemenea chipului Său și sunt călăuziți de Spiritul Său. Atunci, ca martori pentru Mântuitorul, ei pot face cunoscut ceea ce a făcut harul divin pentru ei.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 560.

SFINȚIREA ȘI DRAGOSTEA
„Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că
Dumnezeu este dragoste.” 1 Ioan 4:8

„Adevărata sfințire vine prin punerea în practică a principiului iubirii. „Dumnezeu este iubire; și cine rămâne în
iubire, rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el”.
(1 Ioan 4:16.) Viața aceluia în a cărui inimă dăinuiește
Hristos va da pe față o evlavie practică. Caracterul va fi curățit, înălțat, înnobilat și glorificat. Învățătura curată se va
contopi împreună cu lucrările neprihănirii, preceptele cerești se vor întrețese cu practicile sfinte... Mireasma iubirii
noastre față de semenii noștri este aceea care dezvăluie
iubirea noastră pentru Dumnezeu. Răbdarea în slujire este 169
factorul care aduce odihnă sufletului. Prin muncă umilă,
plină de râvnă și credincioșie este dezvoltată buna stare
a lui Israel. Dumnezeu îl susține și întărește pe acela care
este binevoitor să urmeze calea lui Hristos.” — Idem.
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STÂNCA SALVATOARE
„Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar
pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” Matei 21:44

„Domnul Hristos a cuprins neamul omenesc cu brațul
Său divin. El i-a adus omului puterea Sa divină ca să poată
încuraja sufletul sărman, bolnav de păcat și deznădăjduit și
să-l poată ajuta să tindă spre o viață mai nobilă. Oh, avem
nevoie de mai mult din spiritul lui Hristos și de mult mai
puțin din eul nostru! Avem nevoie în fiecare zi de puterea
transformatoare a lui Dumnezeu, care să lucreze în inima
noastră. Avem nevoie de spiritul duios al lui Hristos, ca să
supună și să sensibilizeze sufletul nostru. Singurul lucru
pe care îl au de făcut cei care consideră că sunt sfinți este
să cadă pe Stâncă și să fie zdrobiți. Dacă vă încredințați în
mâna Sa, Domnul Hristos poate să vă schimbe și să vă facă
să fiți asemenea Lui.” — Slujitorii Evangheliei, p. 336

SFINȚIRE PROGRESIVĂ
„Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea
lui Dumnezeu în Sion..”
Psalmii 84:7

„Avem nevoie în permanență de o nouă descoperire a lui
Hristos, de o experiență zilnică, în armonie cu învățăturile
Sale. În fața noastră sunt ținte înalte și sfinte. Planul lui
Dumnezeu pentru noi este să progresăm continuu în cunoaștere și virtute. Legea Sa este ecoul vocii Sale, care le
adresează tuturor invitația: „Veniți mai sus. Fiți sfinți și tot
170 mai sfinți”. În fiecare zi putem să înaintăm spre desăvârșirea caracterului creștin.” — Slujitorii Evangheliei, p. 274.
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DORIND MAI MULT
„Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la
miezul zilei.” Proverbele 4:18

„Când ajung să înțeleagă puțin din excelența caracterului lui Hristos, mulți simt că inima le tresaltă de bucurie.
Ei doresc nespus o înțelegere mai adâncă și mai vastă a iubirii Mântuitorului... Duhul Sfânt lucrează pentru cei care
se lasă în mâinile Sale, îi modelează pe cei care se lasă modelați și îi șlefuiește pe cei care se lasă șlefuiți. Dedicați-vă
cultivării gândurilor spirituale și comuniunii sfinte. Voi ați
văzut doar primele raze ale zorilor slavei Sale. Dacă veți
continua să-L cunoașteți pe Domnul, veți avea parte de împlinirea acestor cuvinte: „Cărarea celor neprihăniți este ca
lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei”.” — Idem.

O LUCRARE PERMANENTĂ
„De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala
voastră în Domnul nu este zadarnică.” 1 Corinteni 15:58

„Sfințirea nu este o lucrare de o clipă, de o oră sau de o
zi. Este o continuă creștere în har. Noi nu știm astăzi cât
de aprigă va fi lupta mâine. Satan trăiește și este activ și în
fiecare zi noi trebuie să strigăm cu stăruință după ajutor
la Dumnezeu și după tărie pentru a putea să ne împotrivim
lui. Atâta timp cât stăpânește Satan, trebuie să ne supunem 171
eul. Avem de întâmpinat obstacole și nu există loc pentru
zăbavă și punct în care să putem veni și să spunem că am
ajuns la țintă.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 340
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SFINȚIȚI SABATUL!

„Să nu scoateţi din casele voastre nicio povară în ziua
Sabatului şi să nu faceţi nicio lucrare, ci sfinţiţi ziua
Sabatului, cum am poruncit părinţilor voştri.»’”
Ieremia 17:22

„Domnul pune astăzi la probă familia omenească în același fel, aducând în atenția oamenilor Sabatul, ziua care
este memorialul puterii creatoare a lui Dumnezeu. Omenirea este astăzi testată prin porunca a patra, care vorbește
despre Sabat ca memorial al creațiunii lui Dumnezeu. Mărturisește Dumnezeu prin acest memorial înaintea lumii și a
Universului că El a făcut lumea în șase zile și că S-a odihnit
în prima zi? Nu, ci în a șaptea. Aceleași învățături ne sunt
date astăzi ca și atunci când Dumnezeu a vorbit poporului
Israel, spunând: „Sfințiți Sabatele Mele, pentru că ele sunt
un semn între Mine și voi, din neam în neam”.” — The Signs
of the Times, 18 iunie, 1894.

INDIFERENT DE SACRIFICIU
„Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între
Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru!›” Ezechiel 20:20

„Sfințiți Sabatul, indiferent de sacrificiul pe care trebuie să-l faceți. Nu vă permiteți vouă, nici copiilor voștri să
dezonoreze ziua sfântă a lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte
de ziua Sabatului pe tot parcursul săptămânii, pentru ca
această zi trebuie să fie consacrată slujirii lui Dumnezeu.
Deși nici o lucrare lumească nu trebuie săvârșită în aceas172 tă zi, oamenii trebuie să se îngrijească în mod deosebit de
sufletul lor.” — The Bible Echo, 13 februarie, 1899.
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SFINȚINDU-I NUMELE
„A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul
Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.”
Psalmii 111:9

„A sfinți Numele Domnului înseamnă ca toate cuvintele
pe care le spunem despre Ființa Supremă să fie rostite cu
respect... Nu trebuie ca în vreun chip oarecare să tratăm
cu ușurință titlurile sau denumirile Divinității. Prin rugăciune, intrăm în camera de audiență a Celui Prea Înalt; de
aceea, trebuie să venim înaintea Lui plini de o teamă sfântă. Îngerii își acoperă fața când stau înaintea Sa. Heruvimii
și serafimii sfinți și strălucitori se apropie de tronul Său
plini de un respect solemn. Cu cât mai mult noi, niște ființe
mărginite și păcătoase, ar trebui să venim într-un mod respectuos înaintea Domnului, Creatorul nostru!” — Cugetări,
p. 106.

ONORÂND NUMELE LUI
„Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor şi să nu necinstească Numele Dumnezeului lor” Leviticul 21:6 p.p.

Dar a sfinți Numele Domnului înseamnă și mai mult. Se
poate ca și noi, asemenea iudeilor de pe vremea Domnului,
să dăm dovadă de cel mai mare respect pentru Dumnezeu,
atât cât pot vedea alții, și totuși să profanăm continuu Numele Său. ... Roagă-te să nu aduci nici o dezonoare frumosului nume pe care-L porți. Dumnezeu te trimite în lume
ca reprezentant al Său. În fiecare faptă a vieții tale, trebuie
să se dea pe față Numele lui Dumnezeu. Această cerere te
173
obligă să ai caracterul Lui. Nu poți să sfințești Numele Lui,
nu poți să-L reprezinți în fața lumii, decât dacă, prin viața
și caracterul tău, reprezinți însăși viața și caracterul lui
Dumnezeu. Poți face aceasta numai dacă primești harul și
neprihănirea Domnului Hristos.” —Idem, 107.
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DOAR PRETENȚIE DE SFINȚIRE
„Este un neam de oameni care se crede curat, şi totuşi
nu este spălat de întinăciunea lui.” Proverbele 30:12

„[Cineva] a afirmat că este fără păcat și a spus că nu are
nevoie de Biblie, deoarece Domnul i-a spus direct ce să facă,
iar el era mai presus de învățăturile Bibliei... Acest om reprezintă o categorie. Sfințirea falsă îi îndepărtează pe oameni de Biblie. ... În timp ce mărturisesc că sunt fără păcat
și se mândresc cu neprihănirea lor, pretendenții sfințirii îi
învață că oamenii au dreptul să calce Legea lui Dumnezeu și
că aceia care respectă poruncile ei au căzut din har...
Adevăratul urmaș al lui Hristos nu va avea nici o pretenție plină de mândrie a sfințirii. Legea lui Dumnezeu îl
convinge pe cel nelegiuit de păcat. El își vede propria stare păcătoasă în contrast cu neprihănirea pe care o susține
Legea, iar acest fapt îl conduce la umilință și la pocăință.”
— Credința și faptele, p. 53.

SFINȚIREA ȘI UMILINȚA
„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi
să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” Mica 6:8

„Cel care cultivă un simțământ continuu al prezenței lui
Hristos nu-și poate îngădui să se încreadă în sine și în neprihănirea proprie. Niciunul dintre profeți sau apostoli nu
au făcut afirmații îngâmfate cu privire la propria sfințire.
Cu cât s-au apropiat mai mult de desăvârșirea caracterului,
cu atât s-au considerat mai nevrednici și mai puțin neprihăniți. Dar cei care înțeleg cel mai puțin desăvârșirea lui
174 Isus, cei ai căror ochi sunt îndreptați cel mai puțin spre El,
tocmai ei pretind cel mai insistent că sunt desăvârșiți.
[Adevăratul urmaș al lui Hristos]... își va vedea mai bine
propriile defecte și va simți nevoia unei pocăințe continue
și a credinței în sângele lui Hristos.” —Idem.
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O EXPERIENȚĂ AUTENTICĂ
„Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă
voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.” Psalmii 56:10

„Adevărata sfințire nu este nici mai mult, nici mai puțin
decât a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, a trăi fără pată
în ascultare de poruncile și de rânduielile Sale. Sfințirea
nu este o emoție, ci un principiu ceresc, care aduce toate
pasiunile și dorințele sub controlul Duhului lui Dumnezeu,
iar această lucrare este îndeplinită prin Domnul și Mântuitorul nostru.
Falsa sfințire nu Îi dă slavă lui Dumnezeu, ci îi face pe
cei ce pretind că o au să se înalțe și să se slăvească pe ei
înșiși. Orice s-ar întâmpla în experiența voastră, fie că este
bucurie, fie că este întristare, dacă nu îl reflectă pe Hristos și nu indică spre El ca fiind autorul, aducându-I slavă
și ascunzând eul, nu este o experiență creștină autentică.”
— Idem, p. 87.

TOATĂ LAUDA LUI DUMNEZEU
„Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta
Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt.” Psalmii 7:17

„Când harul lui Hristos va fi sădit în suflet, prin Duhul
Sfânt, credinciosul va ajunge smerit și va căuta societatea celor a căror conversație este preocupată de lucrurile cerești.
Atunci, Duhul va lua lucrurile lui Hristos și ni le va descoperi
aducând slavă nu primitorului, ci Dătătorului. Prin urmare,
dacă aveți în inimă pacea sfântă a lui Hristos, buzele voastre vor fi pline de laudă și de mulțumire față de Dumnezeu.
Subiectul gândurilor sau al conversațiilor voastre nu îl vor
constitui rugăciunile voastre, îndeplinirea datoriei voastre,
renunțarea la sine și bunăvoința voastră, ci voi îl veți preamă- 175
ri pe Acela care S-a dat pe Sine pentru voi, pe când erați încă
niște păcătoși. ...Când îi veți aduce laude, veți avea o binecuvântare prețioasă, și toată lauda și slava pentru ce s-a făcut
prin voi îi va fi adusă tot lui Dumnezeu.” — Idem.
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SFINȚENIE ADEVĂRATĂ
„Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate
şi credincioşie... Iosua 24:14

„Nu o formă de evlavie, și nici numele trecut în registrul comunității sunt cele care constituie o „piatră vie” în
clădirea spirituală. Să fii reînnoit în cunoștință și sfințenie
adevărată, fiind răstignit față de lume și făcut viu în Hristos, aceasta este ceea ce unește sufletul cu Dumnezeu. Urmașii lui Hristos au un țel conducător în vedere și o mare
lucrare: salvarea semenilor lor. Oricare alt interes trebuie
să fie mai prejos față de acesta; acesta trebuie să angajeze
cel mai serios și mai profund interes.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 168.

PREDARE DIN TOATĂ INIMA
„Temeţi-vă numai de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie,
din toată inima voastră, căci vedeţi ce putere desfăşoară El printre voi.” 1 Samuel 12:24

„Dumnezeu cere mai întâi inima, simțămintele. El cere
urmașilor Lui să-L iubească și să-I slujească cu toată inima, cu tot sufletul lor și cu toată puterea lor.
Poruncile și harul Lui sunt adaptate nevoilor noastre,
și, fără ele, nu putem fi mântuiți, orice am putea noi să
facem. El cere ascultare acceptată. Dăruirea de bunuri, sau
176 orice slujire, nu va fi acceptată, fără dăruirea inimii. Voința, trebuie adusă la supunere. Dumnezeu cere de la voi o
consacrare mai mare față de El, și o mai mare despărțire de
spiritul și influența lumii.” — Idem.
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O SINGURĂ CALE SPRE SFINȚIRE
„Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus,
coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici
schimbare, nici umbră de mutare.” Iacov 1:17

„Numai harul Său poate să învioreze puterile fără viață
ale sufletului și să-l atragă spre Dumnezeu, spre sfințire.
Zadarnice sunt visurile oamenilor spre progres, în zadar
sunt toate silințele pentru înălțarea omenirii, atâta timp
cât aceștia neglijează singura sursă a speranței și ajutorului neamului omenesc căzut în păcat. Căci „orice ni se
dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se
de la Tatăl luminilor”. Fără Dumnezeu nu există un caracter creștin desăvârșit. Iar singura cale spre Dumnezeu
este Domnul Hristos. El spune: „Eu sunt calea, adevărul și
viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. ” — Calea
către Hristos, p. 18.

MOTIVE DE SLUJIRE DIN INIMĂ
„Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de
adânci sunt gândurile Tale!” Psalmii 92:5

„Să contemplăm deci sacrificiul uimitor adus pentru noi.
Să căutăm să înțelegem și să apreciem activitatea și energia
pe care cerul le depune pentru câștigarea celor pierduți și
aducerea lor înapoi în casa Tatălui. Motive mai bune și mijloace mai puternice decât cele folosite nu s-ar putea pune
niciodată în acțiune; răsplata cea peste măsură de mare
pentru împlinirea în dreptate a datoriei, bucuria cerului,
societatea îngerilor, comuniunea și iubirea lui Dumnezeu
și a Fiului Său, înălțarea și dezvoltarea tuturor facultăților 177
noastre de-a lungul tuturor veacurilor: nu sunt toate acestea puternice stimulente și încurajări care să ne determine
să aducem Creatorului și Răscumpărătorului nostru o slujire pornită dintr-o inimă plină de iubire?” —Idem, p. 21.
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MAI MULT DECÂT VOINȚA
„Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se
lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va
avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte
iertând.” Isaia 55:7

„Dorințele de bine și de sfințire sunt foarte bune. Dar
dacă ne limităm numai la dorințe, ele nu ne vor folosi la
nimic. Mulți se vor pierde, deși au sperat și au dorit să fie
creștini. Ei nu ajung să-și supună voința lui Dumnezeu. Ei
nu aleg chiar acum să fie adevărați creștini.
Prin dreapta folosire a voinței se poate produce o schimbare totală în viața omului. Dacă-ți supui voința lui Hristos, atunci te aliezi cu acea Putere care este mai presus de
toate domniile și stăpânirile. Atunci vei primi putere de
sus ca să rămâi statornic și astfel, printr-o continuă predare de sine lui Dumnezeu, vei fi făcut în stare să trăiești
viața nouă, viața de credință.” — Calea către Hristos, pp. 47, 48.

SINCERITATEA NU SCUZĂ PĂCATUL
„Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să-L
înşelaţi cum înşelaţi pe un om?” Iov 13:9

„Mulți sunt făcuți să creadă că se află pe drumul spre
cer, doar pentru că mărturisesc a crede în Hristos, în timp
ce resping Legea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în cele
din urmă, vor constata că se află pe calea pierzării, în loc
să fie pe drumul spre cer. Otrava spirituală este învelită în
drajeul dulce al doctrinei despre sfințire și le este administrată oamenilor. Mii de oameni sunt nerăbdători să o înghită, crezând că, dacă sunt sinceri în credința lor, vor fi în
178 siguranță. Totuși sinceritatea nu va transforma falsitatea
în adevăr. Un om poate să înghită otravă, gândind că este
mâncare, dar sinceritatea nu îl va salva de efectele otrăvii.
Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său pentru a fi călăuza
noastră.” — Credința și faptele, p. 32.
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ACCEPTAREA ȘI MODELAREA
„În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.” Efeseni 3:12

„Nu poți cultiva grâu printre buruieni și spini. Iar semințele dragostei lui Dumnezeu se pot dezvolta numai când
orice altceva care „răsare și crește natural” este smuls,
îngăduind ca principiul activ din viața ta să fie harul lui
Dumnezeu. Atâta timp cât I se îngăduie Duhului Sfânt să
lucreze, caracterele noastre se vor rafina și vom găsi puterea de a smulge obiceiurile care sunt în opoziție cu voia lui
Dumnezeu. Acceptarea lui Isus trebuie urmată de modelarea noastră după chipul Său. Acesta este un proces pe care
Biblia îl numește sfințire. Cele două trebuie întotdeauna să
meargă împreună.” — Credința și faptele, p. 36.

TEME DE MEDITAȚIE
„Ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului şi să mă bucur de mântuirea Ta.” Psalmii 9:14

„Cei care caută neprihănirea lui Hristos vor stărui asupra temelor marii mântuiri. Biblia este un depozit inepuizabil, care îi asigură sufletului hrana necesară. Ei meditează la întruparea lui Hristos, contemplă marele sacrificiu
adus pentru salvarea lor din pierzare, pentru a aduce iertarea, pacea și neprihănirea veșnică. Sufletul este plin de
aceste subiecte mari și înălțătoare. Gândurile lor sunt preocupate de sfințire și adevăr, de har și neprihănire. Eul a
murit, iar Hristos trăiește în slujitorii Săi. În timp ce ei 179
contemplă Cuvântul, inima le arde înăuntrul lor, asemenea
celor doi ucenici care mergeau spre Emaus, când Domnul
Hristos i-a însoțit pe drum și le-a explicat Scripturile cu
privire la Sine.” — Mărturii pentru pastori, p. 87.
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AUTOCERCETARE
„Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu
ce să se laude numai în ceea ce-l priveşte pe el, şi nu cu
privire la alţii.” Galateni 6:4

„A fost schimbat caracterul vostru? A fost înlocuit întunericul cu lumina, dragostea de păcat cu dragostea de
sfințire și curăție? ... A fost Domnul Hristos întrețesut în
caracterul vostru? Nu aveți voie să fiți nesiguri în această
privință. Luminează Soarele Neprihănirii în sufletul vostru? ... Pentru a ajunge fiii Iui Dumnezeu este necesar mai
mult decât să visezi lucrul acesta. Oamenii sunt cântăriți
în balanță și găsiți prea ușori, când trăiesc într-un păcat
cunoscut. Fiecare copil al lui Dumnezeu are privilegiul de a
fi un creștin adevărat clipă de clipă, prin urmare, tot cerul
se află de partea lui. El îl are pe Domnul Hristos în inima
lui prin credință.” — Mărturii pentru pastori, p. 440.

CRITERII DE APRECIERE
„Lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o
va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Şi focul
va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.” 1 Corinteni 3:12

„Dacă manifestați mândrie, înălțare de sine, dragoste de
supremație, slavă deșartă, ambiții nesfinte, murmurare, nemulțumire, amărăciune, vorbire de rău, minciună, înșelăciune și defăimare, Hristos nu locuiește în inima voastră, iar
dovezile arată că nu aveți caracterul și gândul lui Isus Hristos, care a fost blând și smerit cu inima, ci mai degrabă caracterul și gândul lui Satana. Voi trebuie să aveți un caracter
creștinesc, care să reziste în încercare. Chiar dacă aveți în180 demnuri și intenții bune, chiar dacă rostiți adevărul în mod
inteligent, nu veți fi potriviți pentru împărăția cerului...
Poporul lui Dumnezeu trebuie să atingă un standard
înalt. Ei trebuie să fie un neam sfânt, un popor ales și deosebit — un popor zelos pentru faptele bune.” — Idem, p. 441.

20 iunie

SFINȚIȚI PRIN ADEVĂR
„Sfințește-i prin adevărul Tău;
Cuvântul Tău este adevărul”. Ioan 17:7

„Semnul lui Dumnezeu este sfințirea prin ascultarea de
adevăr. Această sfințire îl face pe cel credincios asemenea
Căpeteniei Sale, Isus Hristos. El este adus într-o relație
specială și permanentă cu Mântuitorul, cu condiția păstrării loialității sale până la sfârșit. Fiind sfințiți astfel, nu putem avea o credință contrafăcută, o doctrină falsă, o experiență duplicitară. Prin ieșirea din lume și prin acceptarea
Sabatului creațiunii, binecuvântat și sfințit de Dumnezeu,
noi dovedim că pocăința noastră este adevărată. Suntem
însemnați cu sigiliul guvernării lui Dumnezeu. Prin acceptarea păzirii Sabatului pentru Domnul, suntem sfințiți în
sufletul, trupul și spiritul nostru.” — The Signs of the Times, 22
noiembrie, 1899.

SĂ NE TREZIM!
„Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi
de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi
prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire.” Efeseni 4:14

„Mulți n-au avansat, timp de ani de zile, în cunoștință și
sfințire. Ei sunt pitici spiritual. În loc să înainteze spre desăvârșire, merg înapoi spre întunericul și robia din Egipt. Mințile lor nu sunt exersate spre evlavie și sfințire adevărată.
Vrea Israelul lui Dumnezeu să se trezească? Vor toți cei care
mărturisesc evlavia să caute să îndepărteze fiecare greșeală,
să-I mărturisească lui Dumnezeu orice păcat ascuns, și să-și
mâhnească sufletul înaintea Lui? Vor ei să cerceteze, cu cea
181
mai mare smerenie, motivele fiecărei acțiuni și știu ei că ochiul
lui Dumnezeu citește totul și cercetează fiecare lucru ascuns?
Fie ca lucrarea să fie completă, iar consacrarea față de Dumnezeu, totală. El cheamă la o predare deplină a tot ceea ce avem
și suntem.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 124.
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MODEL DE ... SFINȚENIE
„Îl văd din vârful stâncilor, Îl privesc de pe înălţimea
dealurilor: Este un popor care locuieşte deoparte Şi nu
face parte dintre neamuri.” Numeri 23:9

„Poporul lui Dumnezeu, dintre toate popoarele din lume,
trebuie să fie model de evlavie, de sfințenie a inimii și de
pocăință. Poporul pe care l-a ales Dumnezeu, ca tezaur al
Său propriu, este somat să ia o poziție înălțătoare, nobilă și sfințitoare — părtași de fire dumnezeiască, fugind de
stricăciunea care este în lume prin poftă... Orice păcat sau
nelegiuire a lor îi desparte de Dumnezeu și dezonorează
Numele Său, într-o măsură deosebită, dând ocazie vrăjmașilor legii sfinte a lui Dumnezeu, ca să defăimeze cauza și
pe poporul Său, pe care El l-a numit „o seminție aleasă, o
preoție împărătească, un neam sfânt, un popor al Său deosebit...” — Adevărul despre îngeri, p. 60.

ÎNDEPĂRTAȚI ORICE PĂCAT!
„Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou! Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel?” Ezechiel 18:31

„Orice practică sau obicei care ar conduce la păcat și
care ar aduce ocară asupra lui Hristos, ar fi mai bine îndepărtate, oricare ar fi sacrificiul. Ceea ce dezonorează pe
Dumnezeu nu poate fi folositor pentru nimeni. Binecuvântarea cerului nu poate să însoțească pe un om care calcă
principiile veșnice ale dreptății. Și un singur păcat cultivat
cu plăcere este îndestulător pentru a produce degradarea
182 caracterului și pentru a rătăci pe alții. Dacă piciorul sau
mâna trebuie tăiate și chiar ochiul trebuie scos pentru a
scăpa trupul de moarte, cu cât mai mult ar trebui să fie
îndepărtat păcatul, care aduce moartea veșnică!” — Hristos,
lumina lumii, p. 439.
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SFINȚIRE PRIN CUMPĂTARE
„Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmaţi legile Lui şi să
păziţi poruncile Lui.” 1 Regi 8:61

„Ne este imposibil să-I dăm slavă lui Dumnezeu în timp
ce trăim încălcând legile vieții. Inimii nu-i este cu putință
să-și păstreze consacrarea față de Dumnezeu în timp ce
este îngăduită pofta desfrânată. Un trup îmbolnăvit și un
intelect tulburat — din cauza unei îngăduiri neîncetate a
poftei vătămătoare — fac imposibilă sfințirea trupului și a
spiritului. Apostolul a înțeles importanța stării de sănătate a trupului pentru desăvârșirea cu succes a caracterului
creștin. El spune: „Mă port aspru cu trupul meu și-l țin în
stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu
însumi să fiu lepădat.” — Dietă și hrană, p. 44.

CU INIMA CURATĂ
„Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în
mine un duh nou şi statornic!” Psalmii 51:10

„Mulți acceptă religia numai cu mintea, o formă a sfințirii, pe când inima nu este curată. Rugăciunea noastră ar
trebui să fie însă: „Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule... Ocupați-vă în mod sincer de mântuirea voastră!
Fiți tot așa de zeloși și de stăruitori în aceasta, cum ați fi
dacă viața aceasta trecătoare v-ar fi în primejdie! Problema aceasta trebuie rezolvată între Dumnezeu și voi înșivă,
rezolvată pentru veșnicie. Numai o falsă speranță, și nimic
183
mai mult, va constitui ruina voastră.
Studiați Cuvântul lui Dumnezeu cu multă rugăciune! ... Cuvântul lui Dumnezeu convinge de păcat; el descoperă în mod
clar calea mântuirii. Dați-i ascultare, căci este vocea lui Dumnezeu care vorbește inimii voastre!” — Calea către Hristos, p. 34.
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VERIFICARE PERSONALĂ
„Lumina este semănată pentru cel neprihănit şi bucuria, pentru cei cu inima curată.” Psalmii 97:11

„Pe porțile slavei vor intra doar oamenii care și-au îndreptat toată inima într-acolo. Prin urmare, puneți-vă cu
sinceritate întrebările acestea: Vă gândiți mai mult la lucrurile pământești? Sunt gândurile voastre curate? Respirați voi atmosfera cerului? Purtați cu voi mireasma păcatului? Inima voastră iubește și se închină unei femei, pe care
nu aveți niciun drept să o iubiți? Unde este inima voastră?
Unde este comoara voastră? Unde este dumnezeul vostru?
V-ați spălat voi hainele caracterului, le-ați albit voi în sângele Mielului sau le-ați murdărit, întinându-le în mizeria
imoralității? Sunteți voi consacrați și serioși, slujindu-I lui
Dumnezeu în curăția și frumusețea sfințeniei? Întrebați-vă
cu sinceritate: Sunt eu un copil al lui Dumnezeu sau nu
sunt?” — Slujitorii Evangheliei, p. 442.

FERIȚI-VĂ DE PĂCAT!
„Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă
faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine
după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” Geneza 4:7

„Orice gând necurat pângărește sufletul, distruge simțul moral și tinde să șteargă influențele Duhului Sfânt. El
întunecă înțelegerea spirituală, așa că oamenii nu mai pot
vedea pe Dumnezeu. Domnul poate și chiar iartă pe păcătosul care se căiește; dar, cu toate că este iertat, sufletul
184
rămâne pătat. Acela care dorește să aibă o vie cunoaștere
a adevărului spiritual trebuie să evite orice necurăție în
vorbire sau în cuget.” — Idem.

24 iunie

CA SĂ POȚI FACE DEOSEBIREA
„Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult
în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi
până în ziua venirii lui Hristos.” Filipeni 1:10

„În veacul acesta degenerat, se vor găsi mulți dintre cei
care sunt atât de orbiți de ticăloșia păcatului, încât aleg o
viață destrăbălată, pentru că ea se potrivește înclinațiilor
naturale și perverse ale inimii... Acela care amestecă adevărul cu nelegiuirea, care declară credința sa în El și totuși Îl
rănește în fiecare zi printr-o viață nestatornică, se supune
slujirii lui Satan și își duce sufletul la ruină... Poți tu, care ai
mărturisit că ai primit o lumină așa de mare, să fii mulțumit
cu un nivel așa de scăzut? O, cât de zelos și cât de continuu
ar trebui să căutăm prezența divină și înțelegerea adevărurilor solemne că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și
că judecătorul întregului pământ este la ușă!” — 5 T., p. 147.

NEVOIA DE VEGHERE
„Vegheaţi dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre,
ca să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru.” Iosua 23:11

„Când puterea fascinantă a lui Satan a pus stăpânire pe
o persoană, Dumnezeu este uitat, iar omul care este plin de
scopuri stricate este înălțat. Fapte imorale sunt practicate
în secret de către aceste suflete înșelate, considerându-le a
fi o virtute. Aceasta este un fel de vrăjitorie...
Mă adresez poporului meu. Dacă te apropii de Isus și cauți
să împodobești mărturisirea ta de credință printr-o viață bine
ordonată și o vorbire sfântă, atunci picioarele tale vor fi păzite
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ca să nu rătăcească pe căi nepermise. Dacă vei veghea continuu
în rugăciune, dacă vei face totul ca și când ai fi în imediata prezență a lui Dumnezeu, atunci vei fi salvat de a te supune ispitei,
iar nădejdea va putea fi păstrată curată, fără pată și nemânjită
până la sfârșit.” — 5 T., p. 148.

25 iunie

IMPORTANȚA UNUI CUGET CURAT
„Și să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii
le-au pierdut şi au căzut din credinţă.” 1 Timotei 1:19

„Când gândul cel rău este cuibărit și nutrit în inimă, oricât de ascuns, zicea Isus, aceasta arată că păcatul încă stăpânește acolo. Sufletul este încă plin de fiere amară și se
află în lanțurile fărădelegii. Acela care găsește plăcere în a
stărui să privească scene murdare, care se dedă la gânduri
urâte, la priviri pofticioase, poate fi ușor atras de păcate
fățișe, cu toată povara lor de rușine și chinuri sfâșietoare — adevărata natură a răului care a fost ținut ascuns în
cămăruțele inimii. Clipa în care cineva săvârșește un păcat
greu, din cauza vreunei ispite, nu dă naștere răului care
iese la iveală, ci numai dezvoltă sau învederează ce a fost
ascuns și tăinuit în inimă. Ce cugetă un om în inima sa,
aceea și este, pentru că „din inimă ies izvoarele vieții.”
— Cugetări, p. 60.

ALEGE BINELE!
„...Urăsc adunarea celor ce fac răul şi nu stau împreună
cu cei răi.” Psalmii 26:4 u.p.

„Alege mai degrabă sărăcia, reproșul, despărțirea de prieteni sau orice altă suferință decât să-ți pângărești sufletul
de păcat. Mai bine moartea decât dezonoarea sau călcarea
Legii lui Dumnezeu — ar trebui să fie motoul fiecărui creștin. Ca oameni ce mărturisim a fi reformatori, tezaurizând
cele mai solemne și purificatoare adevăruri ale Cuvântului
lui Dumnezeu, noi trebuie să înălțăm standardul mult mai
sus decât este astăzi... Dacă îți păstrezi până la sfârșit în186 crederea, căile tale vor fi bine fixate în Dumnezeu; și ceea
ce a început harul, va fi încoronat cu slavă în Împărăția lui
Dumnezeu. Dacă Hristos este înăuntrul nostru, atunci noi
vom crucifica firea pământească cu toate pasiunile și plăcerile ei.” — 5 T., p. 147.

26 iunie

POȚI BENEFICIA DE SFINȚIRE!
„Să păziţi legile Mele şi să le împliniţi. Eu sunt Domnul,
care vă sfinţesc.” Leviticul 20:8

„Adevăratul creștin beneficiază de o experiență care
aduce sfințirea. În conștiința lui nu există nicio urmă de
vinovăție, iar sufletul lui nu este pătat de imoralitate. Spiritualitatea Legii lui Dumnezeu și principiile ei sunt aplicate în viața sa zilnică. Adevărul luminează înțelegerea
sa. Atmosfera iubirii desăvârșite față de Răscumpărătorul
nostru risipește întunericul care s-a așezat între sufletul
lui și Dumnezeu. Voința lui Dumnezeu a devenit propria lui
voință — curată, nobilă și sfântă. Înfățișarea lui dezvăluie
lumina cerului. Trupul lui este un templu al Duhului Sfânt.
Sfințenia împodobește caracterul lui. Dumnezeu poate comunica cu el, deoarece sufletul și trupul lui sunt în armonie cu El.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 412.

CĂDERE TREPTATĂ
„Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul,
în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” Matei 26:41

„Mintea ... nu se degradează deodată de la curăție și
sfințenie la depravare, corupție și crimă. E nevoie de timp,
pentru a preschimba omenescul în dumnezeiesc, sau pentru a degrada pe cei creați după chipul lui Dumnezeu... Prin
contemplare, noi ne preschimbăm. Omul, format după chipul Creatorului Său, își poate educa spiritul astfel încât păcatul, de care îi era scârbă altădată, să-i devină apoi plăcut.
Îndată ce el încetează a veghea și a se ruga, el încetează a-și
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păzi citadela inimii, și se dedă la păcat și crimă... Numai un
război continuu, dus împotriva pornirilor desfrânate, sprijinit de influența înnobilatoare a harului lui Dumnezeu, va
atrage mintea către cer și o va deprinde să cugete la lucruri
curate și sfinte.” — Un apel solemn, p. 48.

27 iunie

CÂND LUMINA PĂTRUNDE ÎN SUFLET
„Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare
lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra
morţii, a răsărit lumina.” Matei 4:16

„O singură rază a slavei lui Dumnezeu, o singură licărire
a curăției Domnului Hristos, care pătrund în suflet, fac ca
fiecare pată de necurăție să apară dureros de clar descoperind diformitatea și defectele caracterului omenesc. Aceasta va pune în evidență dorințele nesfințite, necredincioșia
inimii și necurăția buzelor. Actele de neascultare ale păcătosului, prin care acesta desconsideră legea lui Dumnezeu
ca fiind fără valoare, îi sunt înfățișate privirii și înțelegerii,
iar spiritul său este copleșit și mâhnit sub influența cercetătoare a Duhului lui Dumnezeu. El se dezgustă de sine însuși atunci când vede caracterul curat și fără pată al Domnului Hristos.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 50.

NICIO SCUZĂ PENTRU PĂCAT
„Depărtează-te de fărădelege şi nu lăsa nedreptatea să
locuiască în cortul tău.” Iov 11:14

„Mintea trebuie apărată așa cum a fost cea a lui Iosif.
Atunci ispitele de îndepărtare de integritate vor fi întâmpinate cu hotărâre: „Cum aș putea să fac un rău atât de
mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” Cea mai
puternică ispită nu este scuză pentru păcat. Oricât de mare
ar fi presiunea care este exercitată asupra ta, păcatul este
un act pe care îl comiți pentru că tu ai ales astfel. Locul de
188 unde pornește dificultatea este inima nerenăscută.
Având în vedere toate primejdiile care sunt în aceste vremuri, nu ar trebui oare ca noi, poporul păzitor al poruncilor
lui Dumnezeu, să îndepărtăm din mijlocul nostru orice păcat,
orice nedreptate, orice perversitate?” — Căminul adventist., p. 331.

28 iunie

PĂSTREAZĂ-TE CURAT
„Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi
caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea,
răbdarea, blândeţea.” 1 Timotei 6:11

„Nu încercați să vedeți cât de aproape puteți ajunge pe
marginea unei prăpăstii, dar să fiți totuși în siguranță. Evitați prima apropiere de pericol. Nu putem glumi cu soarta
sufletului omenesc. Caracterul vostru reprezintă capitalul
vostru. Păstrați-l ca pe o comoară de aur. Trebuie avute continuu în vedere și cu hotărâre curățirea morală, respectul
de sine și o puternică împotrivire față de rău. Nu trebuie
să existe nicio îndepărtare de la restricții; o singură faptă
de ușurătate, necuviincioasă poate pune în pericol sufletul,
prin faptul că deschide ușa ispitei, iar puterea de rezistență,
de împotrivire, slăbește.” — Lucrarea misionară medicală, p. 143.

PREGĂTIȚI PENTRU NEMURIRE
„Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să
faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.”
1 Corinteni 10:31

„Nimeni nu poate să fie un creștin, în timp ce își satisface obiceiuri care îi slăbesc organismul, aducându-l într-o
stare de degenerare a forțelor vitale, și sfârșind în a aduce
la o ruină completă ființele, care au fost făcute după chipul
lui Dumnezeu. Această mânjire morală va aduce răsplata
sa sigură. Cauza va fi urmată de rezultate. Acei care mărturisesc a fi ucenici ai lui Hristos trebuie să fie elevați în
toate cugetările și acțiunile lor și să fie mereu conștienți că 189
trebuie să se pregătească pentru nemurire, și că, dacă vor
să fie mântuiți, ei trebuie să fie fără pată, fără zbârcitură,
și fără altceva de felul acesta. Caracterul lor creștin trebuie
să fie fără prihană...” — Un apel solemn, p. 25.

29 iunie

RIDICĂ-TE!
„Căci cel neprihănit de şapte ori cade şi se ridică, dar cei răi se
prăbuşesc în nenorocire.” Proverbele 24:16

„Harul și adevărul sunt făgăduite celui umilit și pocăit,
și judecățile sunt pregătite pentru cei păcătoși și răsculători... Omul a căzut, și lucrarea sa e pentru întreaga viață,
fie ea lungă sau scurtă, de a se ridica din căderea lui, și a
recâștiga, prin Hristos, chipul lui Dumnezeu, pe care el l-a
pierdut prin păcat și printr-o nelegiuire continuă. Dumnezeu cere o transformare completă a sufletului, a corpului
și a spiritului, pentru ca să recâștige starea pierdută prin
Adam. Plin de milă, Domnul își trimite razele Sale de lumină, ca să arate omului adevărata sa stare. Dar dacă el nu
vrea să umble în lumină, atunci el dă pe față o plăcere de
a rămâne în întuneric. El nu va veni la lumină, pentru ca
faptele lui să nu fie mustrate.” — Un apel solemn, p. 59.

IMITĂ MODELUL!
„Să împliniţi poruncile Mele şi să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” Leviticul 18:4

„Toți cei care Îl iubesc pe Isus și păzesc poruncile Lui vor
căuta să se ferească de orice se pare rău; nu pentru că sunt
constrânși să facă astfel, ci pentru că ei imită un model
de curăție și simt împotrivire față de orice este contrar cu
legea scrisă în inimile lor. Ei nu se încred în propriile lor
forțe, ci își pun încrederea în Dumnezeu, singurul în stare
să-i țină departe de păcat și necurăție. Atmosfera care-i
190 înconjoară este curată; ei nu-și vor întina nici sufletele lor,
nici sufletele altora. Plăcerea lor este să facă dreptate, să
iubească mila și să umble smeriți înaintea lui Dumnezeu.”
— Mărturie cu privire la comportament, p. 81.

30 iunie

VEI DA SOCOTEALĂ PENTRU GÂNDURI!
„Gura mea va vorbi cuvinte înţelepte şi inima mea are
gânduri pline de judecată.” Psalmii 49:3

„Ar trebui să vă țineți sub control gândurile. Aceasta
nu este o sarcină ușoară; nu puteți realiza acest lucru fără
efort serios. Și totuși, Dumnezeu cere acest lucru din partea voastră; aceasta este o datorie a fiecărei ființe responsabile. Veți da socoteală lui Dumnezeu pentru gândurile
voastre. Dacă vă îngăduiți închipuiri deșarte, permițând
minții să zăbovească asupra subiectelor necurate, voi sunteți, într-o anumită măsură, la fel de vinovați înaintea lui
Dumnezeu ca și în cazul în care gândurile voastre ar fi fost
transpuse în faptă... Odată instalat, este aproape imposibil
să întrerupi un asemenea obicei și să canalizezi gândurile
spre subiecte curate, sfinte, înălțătoare.” — Căminul adventist,
p. 344.

O APĂRARE SIGURĂ
„Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, Cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce
aleargă la El.” Psalmii 18:30

„Mintea ocupată numai cu chestiunile comune se pipernicește și slăbește. Dacă nu i se dă niciodată însărcinarea de a
înțelege marile și pătrunzătoarele adevăruri, își pierde după
un timp puterea de creștere. Ca o apărare împotriva acestei
degenerări și ca un stimulent pentru dezvoltare, nimic nu
poate egala studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ca mijloc de
educație intelectuală, Biblia este mai eficientă decât oricare 191
altă carte sau oricare alte cărți luate laolaltă. Măreția temelor ei, simplitatea plină de demnitate a afirmațiilor sale,
frumusețea imaginilor ei înviorează și înalță gândirea așa
cum nimic altceva nu o poate face.” — Educația, p. 124.

IULIE
UMBLÂND ÎN LUMINĂ
„Nici un căutător sfios nu trebuie să înceteze
a umbla în lumina cea curată și sfântă.”
— Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 140
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1 iulie

PURTĂTORI DE LUMINĂ
„Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte
nu poate să rămână ascunsă.” Matei 5:14

„Creștinii sunt puși ca purtători de lumină pe calea spre
ceruri. Ei trebuie să reflecte lumii lumina pe care o primesc de la Hristos. Viața și caracterul lor să fie astfel încât
prin ei și alții să ajungă să aibă o concepție dreaptă despre
Hristos și lucrarea Sa.
Dacă noi reprezentăm cum se cuvine pe Hristos, atunci
noi vom face ca slujirea Sa să apară cât mai atrăgătoare,
cum de fapt și este. Creștinii care adună întunecime și tristețe în sufletele lor și care murmură și se plâng dau celorlalți o falsă înfățișare a lui Dumnezeu și a vieții creștine. Ei
lasă impresia că Dumnezeu nu are plăcere să vadă pe copiii
Săi fericiți și prin aceasta dau o mărturie falsă despre Tatăl
nostru ceresc.” — Calea către Hristos, p. 116.

O MISIUNE SOLEMNĂ
„Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe
Tatăl vostru, care este în ceruri.” Matei 5:16

„Biserica lui Hristos este instrumentul folosit de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Misiunea ei este de a
duce lumii Evanghelia. Această îndatorire stă asupra tuturor creștinilor. Fiecare, în limitele darului său și ale ocaziilor pe care le are, trebuie să aducă la îndeplinire însărcinarea Mântuitorului. Iubirea lui Hristos, descoperită nouă,
ne face datori față de toți aceia care nu-L cunosc. Dumnezeu ne-a dat lumină nu numai pentru noi, ci pentru a o 193
revărsa și asupra altora.
Dacă urmașii Domnului Hristos ar fi treji la postul datoriei lor, ar fi mii acolo unde astăzi este numai unul care
vestește Evanghelia în țările lumii.” —Calea către Hristos, p. 81.

2 iulie

LUMINÂND APROAPE

„Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai presus
de puterile tale, nici departe de tine.” Deuteronom 30:14

„Nu este nevoie să mergem în țările păgâne, nici chiar
să părăsim cercul restrâns al familiei, dacă îndatoririle
noastre ne rețin aici, ca să lucrăm pentru Hristos. Noi putem face acest lucru în cămin, în comunitate, printre cei
care au legătură cu noi, printre cei cu care lucrăm zilnic.
Cea mai mare parte a vieții Mântuitorului pe pământ a fost
petrecută lucrând din greu în micul atelier de dulgherie din
Nazaret. Îngerii slujitori vegheau pe Domnul vieții pe când
Acesta mergea printre țărani și meseriași, nerecunoscut și
neonorat. El își îndeplinea tot atât de conștiincios chemarea
în timp ce lucra la modestul Său meșteșug, ca și atunci când
vindeca pe bolnavi sau când umbla pe valurile răscolite de
furtună ale mării Galileii. Tot așa și noi putem umbla și lucra
cu și pentru Hristos în cele mai umile îndatoriri și în cele mai
de jos poziții ale vieții.” — Calea către Hristos, p. 81

LUCRÂND „CA PENTRU DOMNUL”
„Ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata
moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.” Coloseni 3:24

„Cu un spirit plin de iubire, putem îndeplini cele mai
umile îndatoriri ale vieții „ca pentru Domnul”. Dacă iubirea
lui Dumnezeu este în inimă, ea se va manifesta atunci în
viața de fiecare zi. Vom fi atunci înconjurați de parfumul
plăcut al prezenței lui Hristos, iar influența noastră va fi
spre înălțare și binecuvântare.
Nu trebuie să aștepți ocazii mari, speciale sau talente
extraordinare pentru ca numai atunci să lucrezi pentru
194 Dumnezeu. Nu trebuie să te gândești ce va gândi lumea
despre tine. Dacă viața ta zilnică este o mărturie despre
curăția și sinceritatea credinței tale și dacă și ceilalți sunt
convinși că dorința ta este să le fii de folos, atunci eforturile tale nu vor fi în totul zadarnice.” — Calea către Hristos, p. 81

3 iulie

UN CĂMIN LUMINOS
„Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! ... Nevastă-ta este ca o viţă roditoare înăuntrul
casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Aşa este binecuvântat omul care se
teme de Domnul.” Psalmii 128:1-4

„Din fiecare cămin creștin ar trebui să strălucească o
lumină sfântă. Iubirea ar trebui să se dea pe față în activitate. Ea trebuie să se reverse în toate câte au loc în familie, arătându-se într-o bunătate profundă și o comportare
duioasă și neegoistă. Sunt familii unde acest principiu este
trăit, căminuri în care Dumnezeu este adorat și unde domnește cea mai curată iubire. Din aceste cămine, rugăciunea
de dimineață și seară se înalță la Dumnezeu ca un parfum
plăcut mirositor, iar mila și binecuvântările Lui se revarsă ca roua dimineții asupra celor plecați în rugăciune.”
—Patriarhi și profeți, p. 144.

LUMINA LUMII
„Măcar că nu este aşa casa mea înaintea lui Dumnezeu,
totuşi El a făcut cu mine un legământ veşnic, bine întărit în
toate privinţele şi tare. Nu va face El oare să răsară din el
tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea?” 2 Samuel 23:5

„Un cămin creștin bine ordonat este un puternic argument în favoarea adevărului religiei creștine — un argument pe care cel necredincios nu-l poate tăgădui. Toți pot
vedea că este la lucru o influență în familie, care se manifestă asupra copiilor, și că Dumnezeul lui Avraam este cu
ei. Dacă familiile celor ce mărturisesc a fi creștini ar avea 195
un adevărat caracter creștin, atunci ei ar exercita o puternică influență pentru veșnicie. Ei vor fi în adevăr „lumina
lumii”.” — Idem.

4 iulie

SEMNE ȘI MINUNI

„Iată, eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem nişte semne şi nişte minuni în Israel, din partea Domnului
oştirilor, care locuieşte pe muntele Sionului.” Isaia 8:18

„Am văzut că Domnul Isus ne cunoaște neputințele și a
împărtășit experiența noastră în toate lucrurile, cu excepția păcatului; de aceea, El ne-a pregătit o cărare potrivită
puterii și capacității noastre și, ca și Iacov, a mers încet și
la pas cu copiii, atât cât au putut ei suporta, ca să putem
beneficia de mângâierea companiei Sale și să ne fie o călăuză continuă. El nici nu disprețuiește, nici nu neglijează
și nici nu părăsește copiii turmei. El nu ne-a poruncit să
mergem înainte și să-i lăsăm. El nu o ia înainte, lăsându-ne
pe noi în urmă cu copiii noștri. Oh, nu; ci El a netezit cărarea vieții, chiar și pentru copii. Iar părinților li se cere,
în Numele Său, să-i conducă pe copii pe calea cea strâmtă.
Dumnezeu a lăsat o cărare potrivită și pentru puterea și
capacitatea copiilor.” — Căminul adventist, p. 281

O SLUJIRE BUCUROASĂ
„Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de
încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul
Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El
m-a mântuit.” Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele
mântuirii.” Isaia 12:2, 3

„Voi puteți să fiți exact ce le-a spus Domnul Hristos ucenicilor Săi că trebuie să fie — „lumina lumii”. Trebuie să
răspândiți asupra altora acea lumină, speranță și credință.
Să nu mergeți murmurând pe calea slujirii lui Dumnezeu,
ca și când El ar fi un conducător aspru, care pune asupra
196 voastră poveri pe care nu le puteți purta. Nu aceasta este
situația. El vrea să fiți plini de bucurie, plini de binecuvântarea lui Dumnezeu, să cunoașteți lungimea, lărgimea,
înălțimea și adâncimea iubirii lui Dumnezeu, care întrece
orice cunoștință.” — Credința și faptele, p. 78.

5 iulie

LUMINĂ DE LA FAȚA SA
„Fă să strălucească Faţa Ta peste robul Tău şi învaţă-mă
orânduirile Tale!” Psalmii 119:135

„Omenirea nu are în sine nici o lumină. Despărțiți de
Hristos, noi suntem ca o făclie neaprinsă, ca luna, atunci
când fața ei este întoarsă de la soare. Noi nu avem nici o
singură rază de strălucire, pe care să o revărsăm în întunericul lumii. Dar când ne întoarcem spre Soarele Neprihănirii, când venim în atingere cu Hristos, tot sufletul se
luminează de strălucirea feței Sale divine.” — Cugetări, p. 40

LĂSAȚI SĂ LUMINEZE!
„Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din
întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să
strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe
faţa lui Isus Hristos.” 2 Corinteni 4:6

„Dar Isus nu-i îndeamnă pe ucenicii Săi: „Siliți-vă să faceți lumina voastră să lumineze”, ci El le zice: „Lăsați să lumineze”. Dacă Hristos locuiește în inimă, este cu neputință
să ascundem lumina prezenței Sale. Dacă aceia care pretind a fi urmași ai lui Hristos nu sunt lumina lumii, aceasta se întâmplă din cauză că puterea dătătoare de viață i-a
părăsit; dacă nu au de dat lumină, înseamnă că nu mai au 197
legătură cu Izvorul de lumină.” —Idem,

6 iulie

LUMINI ÎN LUME
„Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis
şi Eu pe ei în lume.” Ioan 17:18

„Urmașii lui Hristos trebuie să fie mai mult decât o lumină în mijlocul oamenilor. Ei sunt lumina lumii... După
cum Hristos este calea prin care Se descoperă Tatăl, tot
așa și noi trebuie să fim mijlocul prin care Se descoperă
Hristos. Chiar dacă Mântuitorul nostru este marele Izvor
de lumină, să nu uiți, creștin iubit, că El este descoperit
prin unelte — oameni. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt
revărsate prin unelte omenești... Biserica Domnului Hristos, fiecare ucenic al Mântuitorului, este mijlocul hotărât
de cer pentru descoperirea lui Dumnezeu față de oameni.
Îngeri ai măririi așteaptă să dea prin noi, sufletelor care
sunt aproape să piară, lumina și puterea cerului.” —Cugetări, p. 41.

DUMNEZEU NE AUDE
„Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile
Lui iau aminte la strigătele lor.” Psalmii 34:15

„Domnul Hristos privește în sufletul nostru și, când vede
că ne purtăm povara cu credință, sfințenia Sa desăvârșită
acoperă deficiențele noastre. Dacă facem tot ce putem mai
bine, El ajunge să fie Neprihănirea noastră. Pentru a ajunge să fim lumina lumii, avem nevoie de fiecare rază pe care
ne-o trimite Dumnezeu.” — Credința și faptele, p. 102
„Marea noastră nevoie de ajutor este ea însăși un argu198 ment care pledează în modul cel mai elocvent în favoarea
noastră. Dar Dumnezeu trebuie căutat și rugat ca El să facă
toate aceste lucruri pentru noi. El spune: „Cereți și vi se va
da; căutați și veți găsi”.” — Calea către Hristos, p. 96.

7 iulie

CĂLĂUZIȚI ÎN MOD MINUNAT

„Ca vulturul care îşi scutură cuibul, Zboară deasupra
puilor, Îşi întinde aripile, îi ia Şi-i poartă pe penele lui,
Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său, Şi nu era
niciun dumnezeu străin cu El.” Deuteronom 32:11, 12

„Fiecare faptă a ascultării de Hristos, fiecare faptă de tăgăduire de sine, din pricina Numelui Său, fiecare încercare
suportată cum trebuie, fiecare biruință câștigată asupra ispitei este încă un pas pe drumul spre biruința finală. Dacă Îl
luăm pe Domnul ca îndrumător al nostru, El ne va conduce
în siguranță. Nici cel mai slab păcătos să nu regrete drumul
pe care merge. Nici un căutător sfios nu trebuie să înceteze
a umbla în lumina cea curată și sfântă. Deși calea este așa
de strâmtă, încât păcatul nu poate fi îngăduit pe ea, totuși
tuturor le-a fost asigurată primirea și niciun suflet îndoielnic sau sfios nu trebuie să zică: „Dumnezeu nu-mi poartă de
grijă”.” — Cugetări, p. 140.

HRISTOS, ÎNDRUMĂTORUL NOSTRU
„Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de
mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei
primi în slavă.” Psalmii 73: 23, 24

„Drumul poate fi aspru și urcușul stâncos; pot fi prăpăstii în dreapta și în stânga; putem avea parte de multă
trudă pe drumul nostru; când suntem istoviți, când tânjim
după odihnă, trebuie să muncim mai departe; când suntem
slăbiți, trebuie să luptăm; când suntem descurajați, încă
trebuie să nădăjduim; cu Hristos, ca Îndrumător al nostru,
vom ajunge în cele din urmă în cerul atât de mult dorit. 199
Hristos Însuși a mers pe drumul cel aspru, care stă înaintea noastră, și a netezit calea pentru picioarele noastre.”
— Idem.

8 iulie

CA SĂ NU NE POTICNIM
„Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii
tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa... Atunci vei
merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se
va poticni.” Proverbe 3:21, 23

„Dacă umblă cineva ziua”, a spus El mai departe, „nu
se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia.” Acela
care face voia lui Dumnezeu, care umblă pe drumurile prescrise de Dumnezeu, nu poate să se împiedice și să cadă.
Lumina, Spiritul călăuzitor al lui Dumnezeu, îi dă o clară
înțelegere a datoriei sale și-l călăuzește pe drumul cel drept
până la capătul lucrării sale. „Dar dacă umblă noaptea, se
poticnește, pentru că n-are lumină în el.” Acela care merge
pe o cărare aleasă de el și unde nu l-a chemat Dumnezeu se
va poticni. Pentru el, ziua se schimbă în noapte și, oriunde
s-ar afla, nu este sigur.” — Hristos, lumina lumii, p. 527.

UMBLÂND PE CĂILE ÎNȚELEPCIUNII
„Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ţi-a jurat El,
dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi
vei umbla pe căile Lui.” Deuteronom 28:9

„Pe tot parcursul drumului prăpăstios, care duce spre viața
veșnică, sunt izvoare de bucurie, care să-l învioreze pe cel istovit. Aceia care umblă în căile înțelepciunii, chiar în vremuri
de strâmtorare, se bucură peste măsură, pentru că Cel pe care
Îl iubește sufletul lor merge, nevăzut, alături de ei. Pe măsură
ce înaintează, ei văd și mai lămurit atingerea mâinii Sale; la
fiecare pas, raze și mai strălucitoare, de slavă, de la Cel nevă200 zut le luminează calea, iar cântările lor de laudă, din ce în ce
mai puternice, se înalță spre a se alătura melodiilor îngerilor
dinaintea tronului. „Cărarea celor neprihăniți este ca lumina
strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până
la miezul zilei.” — Calea către Hristos, p. 140.

9 iulie

CA SĂ PUTEM TRANSMITE LUMINA
„Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină,
ca să fiţi fii ai luminii...” Ioan 12:36 p.p.

„Cuvântul lui Dumnezeu este clar. Învățăturile lui nu pot
să fie confundate. Oare să le respectăm exact așa cum ni
le-a dat Dumnezeu sau să căutăm să vedem cât de departe
putem să ne abatem, și totuși să ne păstrăm mântuirea? Aș
dori ca toți aceia care sunt angajați în instituțiile noastre
să primească și să urmeze lumina divină, pentru ca astfel
să fie făcuți în stare să le transmită lumină acelora care
umblă în întuneric.
Conformarea cu lumea este un păcat care subminează
evlavia poporului nostru și împiedică serios capacitatea
lui de a fi folositor. Este inutil să-i vestim lumii o solie de
avertizare, în timp ce noi o dezmințim în treburile vieții de
zi cu zi.” — The Review and Herald, 28 martie, 1882.

SĂ CĂUTĂM LUMINA VIEȚII
„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Ioan 8:12

„Sunt atât de fericită că putem veni la Dumnezeu în umilință și să-L rugăm până ce sufletele noastre ajung într-o
comuniune atât de strânsă cu Isus, încât ne putem lăsa
poverile la picioarele Sale și să spunem: „știu în cine am
crezut și sunt convins că El poate să păstreze ce i-am încredințat până în ziua aceea”. Domnul poate să facă mult
mai mult decât putem noi toți cere sau gândi. Inimile noastre reci, lipsite de credință, pot fi înviorate și însuflețite... 201
Să căutăm plinătatea mântuirii lui Hristos. Să călcăm pe
urmele pașilor Fiului lui Dumnezeu, căci făgăduința este:
„Cel care Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci
va avea lumina vieții”. — Lucrarea misionară medicală, p. 203.

10 iulie

SUB INFLUENȚA DUHULUI SFÂNT
„Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează
pe orice om venind în lume.” Ioan 1:9

„Însă atunci când inima se supune influenței Duhului Sfânt, conștiința va fi trezită, iar păcătosul va ajunge să înțeleagă ceva din profunzimea și sfințenia legii lui
Dumnezeu, care este temelia guvernării Sale în ceruri și
pe pământ. „Lumina aceasta este adevărata Lumină care
luminează pe orice om, venind în lume”, care luminează
cămările tainice ale sufletului, iar lucrurile ascunse ale întunericului sunt aduse la lumină. Simțământul vinovăției
pune stăpânire pe minte și inimă. Păcătosul înțelege acum
dreptatea lui Dumnezeu și îi este groază să apară, în vinovăția și întinarea lui, înaintea Celui care cercetează inimile. El vede iubirea lui Dumnezeu, frumusețea sfințeniei și
bucuria curăției; el dorește atunci din inimă să fie curățit
și readus în legătură cu cerul.” — Calea către Hristos, p. 24.

RĂSCUMPĂRAȚII VOR UMBLA
ÎN LUMINA SA
„El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” Apocalipsa 21:3

„În locul unde păcatul s-a înmulțit, harul lui Dumnezeu
se înmulțește și mai mult. Pământul însuși, chiar locul acela
pe care Satan îl pretinde a fi al lui, urmează să fie nu numai răscumpărat, ci și făcut să strălucească de slavă. Mica
noastră lume, devenită sub blestemul păcatului singura pată
neagră în măreața Sa creațiune, va fi onorată mai mult decât
202 toate celelalte lumi din universul lui Dumnezeu... Iar prin
veacurile nesfârșite, când cei răscumpărați vor umbla în lumina Domnului, ei Îl vor preamări pentru darul Său nespus
de mare.” — Hristos, lumina lumii, p. 26.

11 iulie

CHIAR ȘI ACUM PUTEM STRĂLUCI
„Umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să
fiţi fericiţi!’” Ieremia 7:23

„Acum suntem un popor puternic, dacă ne punem încrederea în Domnul, deoarece avem adevărurile puternice
ale Cuvântului lui Dumnezeu. Avem toate motivele să fim
plini de recunoștință pentru acest fapt. Dacă vom umbla în
lumina care strălucește din scrierile vii ale lui Dumnezeu,
vom avea responsabilități atât de mari, pe cât de mare este
lumina care ne-a fost dată de Dumnezeu. Avem multe îndatoriri de îndeplinit, pentru că am fost făcuți depozitarii
adevărului sacru, care trebuie să-i fie vestit lumii în toată
frumusețea și slava lui. Suntem datori față de Dumnezeu
să folosim toate mijloacele cu care ne-a înzestrat pentru a
înfrumuseța adevărul prin sfințirea caracterului și pentru
a le transmite soliile de avertizare, de mângâiere, de speranță și de iubire tuturor celor care se află în întunericul
minciunii și al păcatului.” — Mărturii pentru pastori, p. 31

RĂSPUNZĂTORI DE DARURILE PRIMITE
„Pentru că celui ce are, i se va da şi va avea de prisos,
dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!” Matei 25:29

„Dacă ați fi cultivat talentele pe care vi le-a împrumutat Dumnezeu, ați fi strălucit ca lumini în lume. Însă lumina
tuturor celor care nu umblă în ea devine întuneric. Pentru a
fi acceptați și binecuvântați de Dumnezeu așa cum au fost
părinții noștri, trebuie să fim credincioși ca ei. Trebuie să tragem foloase de pe urma luminii noastre, după cum au făcut-o
profeții credincioși din vechime. Dumnezeu cere de la noi în
raport cu harul pe care l-a revărsat asupra noastră, iar El nu 203
va accepta nimic mai prejos decât ceea ce pretinde. Toate justele Sale cereri trebuie împlinite pe deplin. Pentru ca noi să
ne achităm de responsabilități, trebuie să stăm pe acel teren
înălțat pe care l-a pregătit pentru noi ordinea și înaintarea
adevărului sacru.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 64.

12 iulie

HRISTOS — ADEVĂRATA LUMINĂ
„În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.” Ioan 1:4

„Totul trebuie să fie înțeles în lumina exemplului lui
Hristos. El este adevărul. El este adevărata Lumină care
luminează pe orice om venind în lume. Ascultați cuvintele Sale, imitați exemplul Său de renunțare și sacrificiu de
sine și priviți la meritele Domnului Hristos, pentru ca slava
caracterului Său să fie revărsată asupra voastră. Cei care îl
urmează pe Hristos nu trăiesc pentru a-și satisface propria
imagine de sine. Standardele omenești sunt ca niște trestii
slabe. Standardul Domnului este desăvârșirea caracterului.” —Mărturii pentru pastori, p. 419.

NE PUTEM VERIFICA
„Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi...”
1 Corinteni 11:28

„A fost schimbat caracterul vostru? A fost înlocuit întunericul cu lumina, dragostea de păcat cu dragostea de sfințire și curăție? Ați fost convertiți voi, cei care sunteți angajați în lucrarea de a-i învăța adevărul pe alții? S-a produs în
voi o schimbare deplină și radicală? A fost Domnul Hristos
întrețesut în caracterul vostru? Nu aveți voie să fiți nesiguri în această privință. ... Un suflet unit cu Hristos, care
mănâncă trupul Său și bea sângele Său, care primește și
trăiește prin fiecare cuvânt ce iese din gura lui Dumnezeu
204 va lupta împotriva oricărei nelegiuiri și împotriva oricărei
manifestări a păcatului. Cu fiecare zi ce trece, el se va asemăna tot mai mult cu o lumină puternică și strălucitoare și
va fi tot mai biruitor. El va înainta din putere în putere, nu
din slăbiciune în slăbiciune.” —Idem, p. 440.

13 iulie

DORIND LUMINA
„Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul
meu îmi luminează întunericul meu.” Psalmii 18:28

„Voi, care simțiți în inimile voastre dorința după ceva
mai bun decât poate oferi lumea păcatului, recunoașteți
această dorință a sufletului vostru ca fiind vocea lui Dumnezeu! Cereți de la El să vă dea pocăința, rugați-L să vă
descopere pe Domnul Hristos în nemărginita Lui dragoste
și desăvârșită curăție. În viața Domnului Hristos principiile legii lui Dumnezeu, iubirea față de Dumnezeu și oameni,
au fost în mod desăvârșit exemplificate. Bunătatea, iubirea
neegoistă constituiau viața Sa. Numai când privim la El și
când lumina feței Mântuitorului nostru se revarsă asupra
noastră, numai atunci ajungem să vedem păcătoșenia inimilor noastre.” — Calea către Hristos, p. 28.

LUMINI CARE STRĂLUCESC
„Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru
ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de
rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.” 1 Petru 2:12

„O, Domnul Hristos primește așa de bucuros pe orice om
predat Lui! El aduce natura omenească în legătură cu cea
divină, pentru ca să poată împărtăși lumii tainele iubirii întrupate...
Încercările suportate cu răbdare, binecuvântările primite cu recunoștință, ispitele biruite cu bărbăție, umilința,
bunătatea, mila și dragostea, date pe față în chip natural, 205
sunt luminile care strălucesc în caracter, în contrast cu întunericul inimii egoiste, în care lumina vieții n-a luminat
niciodată.” — Cugetări, p. 44.

14 iulie

CA SĂ PUTEM ÎNVINGE
„Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere
şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie
slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi
vecii, şi acum, şi în veci. Amin.” Iuda 1:24, 25

„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
omului. Și să nu fie această cooperare cel mai înalt țel în
toate eforturile educaționale?” —Educația, p. 29.

HRISTOS NE POATE ELIBERA
„După ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne
va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în
sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.”
Luca 1:74, 75

„Ce drept are Domnul Hristos de a elibera pe cei captivi
din mâinile vrăjmașului? Acesta este dreptul câștigat prin
sacrificiul care satisface principiile Justiției, de care este
guvernată împărăția cerului. El a venit pe acest pământ ca
Mântuitor al neamului omenesc căzut, ca biruitor al dușmanului viclean și prin ținerea statornică la dreptul de a
206 elibera pe toți cei ce Îl primesc ca Mântuitor al lor. Pe crucea de la Golgota El a plătit prețul de răscumpărare pentru
neamul omenesc. Și pe calea aceasta El a câștigat dreptul
de a smulge pe captivi din prinsoarea marelui amăgitor...”
— The Signs of the Times, 30 septembrie, 1903.

15 iulie

O LUCRARE PERSONALĂ
„Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu
îngerii Săi, şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele
lui.” Matei 16:27

„Fiecare în parte are de făcut o lucrare și niciun prieten
sau slujbaș nu poate face această lucrare în locul său; fiecare în parte trebuie să se pocăiască și să-și mărturisească
păcatele înaintea lui Dumnezeu. Faceți din aceasta o lucrare profundă. Aveți credință pentru voi înșivă; primiți
harul lui Dumnezeu în inima voastră. Dumnezeu va avea
mereu martorii Săi adevărați și credincioși, care vor mărturisi puterea harului Său. Ei pot fi umili, cu toate acestea
vor umbla în lumina feței lui Dumnezeu, având drept ghid
Biblia.” — The Review and Herald, 18 decembrie 1888.

MAI MULT, TOT MAI MULT
„El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe fiii
lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul şi
vor aduce Domnului daruri neprihănite.” Maleahi 3:3

„Domnul vă îndeamnă să vă ridicați mai mult, pentru a
atinge un standard mai înalt. Trebuie să aveți o experiență
mult mai profundă chiar decât v-ați imaginat până acum.
... Oferiți lui Isus cele mai bune și sfinte sentimente. Prețuiți fiecare rază de lumină. Nutriți fiecare dorință a sufletului după Dumnezeu. Înzestrați-vă cu învățătura gândurilor
spirituale și a comuniunii sfinte. Voi n-ați văzut decât primele licăriri ale slavei Sale. Pe măsură ce continuați să-L
cunoașteți pe Domnul, veți descoperi că El Se ivește ca zo- 207
rile dimineții. ...După ce ne-am căit de păcatele noastre,
mărturisindu-le și găsind iertare, trebuie să continuăm
să învățăm despre Hristos, până când ajungem la apogeul
unei credințe desăvârșite a Evangheliei.” — 8 T., p. 317, 318.

16 iulie

CU CE NE PUTEM COMPARA?
„Negreşit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau
în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei,
prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei
cu ei înşişi, sunt fără pricepere.” 2 Corinteni 10:12

„Ne comparăm prea mult noi între noi, luând ca exemplu
muritorii săraci supuși greșelii, cât timp avem un Model sigur, infailibil. Poporul lui Dumnezeu nu ar trebui să se compare cu lumea, nici cu părerile oamenilor, nici cu ceea ce au
fost înainte de primirea adevărului. Credința și poziția lor
în lume, așa cum sunt în prezent, ar trebui, însă, a fi comparate cu ceea ce ar fi trebuit să fie dacă viața lor ar fi avut
un curs continuu înainte și în sus, din momentul în care au
mărturisit a fi urmași ai lui Hristos. Aceasta este singura
comparație sigură care poate fi făcută. În orice alt caz ar fi o
auto-înșelare.” — The Review and Herald, 31 august 1886.

PRIVIND MAI SUS
„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 veşnice.”
2 Corinteni 4:18

„Nu ne putem permite să trăim din pleava greșelilor și
căderilor altora. Vorbirea de rău este un blestem îndoit,
căzând cu mai multă greutate asupra celui ce o exprimă
decât asupra celui ce ascultă. Cel care seamănă semințele
neînțelegerii și certei, recoltează în sufletul său roade fata208 le. Însăși căutarea răului în alții dezvoltă răul în cei care
se ocupă cu aceasta. Contemplând la greșelile altora suntem schimbați în același chip. Dar privind la Isus, vorbind
despre dragostea și desăvârșirea caracterului Său, vom fi
schimbați după chipul Său.” — Pe urmele Marelui Medic, p. 492.

17 iulie

VOIOȘIA LUMINEAZĂ CALEA
„O inimă veselă înseninează faţa, dar, când inima este
tristă, duhul este mâhnit.” Proverbele 15:13

„În loc de a stărui asupra supărărilor și necazurilor, fiecare om are datoria de a cultiva voioșia. Mulți nu numai că
își produc în felul acesta o stare deplorabilă, dar sacrifică
sănătatea și fericirea pe altarul unei imaginații bolnave.
În jurul lor există lucruri dezagreabile, iar nemulțumirea
continuă este exprimată în înfățișarea lor într-o manieră
mult mai evidentă decât dacă ar fi fost rostită prin cuvinte.
Asemenea simțăminte descurajatoare produc mari daune sănătății, deoarece tulbură procesul digestiei și împiedică o bună nutriție. Deși teama și îngrijorarea nu pot
repara nici măcar un singur rău, ele pot crea mari pagube;
dar speranța și voioșia luminează calea vieții altora și sunt
„viață pentru cei ce le descoperă și sănătate pentru trupurile lor”.” — The Signs of the Times, 12 februarie, 1885.

PRIVIND LA PARTEA LUMINOASĂ
„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.”
Psalmii 56:3

„Pretutindeni în jur, auzim strigăte de protest, izvorâte din necazul lumii. Păcatul ne învăluie în întuneric, iar
mintea noastră trebuie să fie pregătită pentru orice lucrare
bună și pentru a adresa un cuvânt bun. știm că Isus este
prezent alături de noi.
Influența duioasă a Duhului Său cel Sfânt ne învață și
ne călăuzește gândurile, influențându-ne să rostim cuvinte
care încurajează și luminează cărarea celor din jur...
209
Privind la partea luminoasă a lucrurilor, descoperim suficiente motive 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.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 573.

18 iulie

STRĂLUCIREA BUNĂTĂȚII
„Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât arderi-de-tot!” Osea 6:6

„Oriunde se dă pe față iubire și simpatie, acolo unde inima acționează spre binecuvântarea și ajutorarea altora, acolo se manifestă lucrarea Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu.
În inima păgânismului, oamenii care nu au nicio cunoștință a Legii scrise a lui Dumnezeu, care n-au auzit niciodată
despre numele Domnului Hristos, au fost buni cu slujitorii
Săi, ocrotindu-i cu primejdia propriei lor vieți. Faptele lor
mărturisesc despre lucrarea unei puteri divine. Duhul Sfânt
a însămânțat harul Domnului Hristos în inima acestor sălbatici și a deșteptat simpatia lor, contrar naturii și educației
lor... Și oriunde locuiește Hristos în inimile omenești El va fi
descoperit în același fel. Acolo unde acționează religia Domnului Hristos va fi o binecuvântare. Acolo unde lucrează ea,
este strălucire.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 386.

ÎNCURAJEAZĂ!
„El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade
în leşin.” Isaia 40:29

„Spuneți drumețului rătăcit despre mâna Celui Atotputernic, care îl va putea ține în picioare, despre nemărginita iubire ce se află în Hristos, și care simte împreună cu el. Pentru el
nu este suficient să creadă în existența unei Legi și a unei puteri, amândouă fiind lucruri ce n-au milă și nu răspund niciodată strigătului după ajutor. El are nevoie să strângă puternic
o mână caldă și să se încreadă într-o inimă plină de bunătate.
210 În mintea sa trebuie să se întipărească bine gândul unei prezențe divine, care se află totdeauna lângă el, privindu-l mereu cu o iubire plină de compătimire. Îndemnați-l să cugete
la inima Tatălui, ... la vocea Tatălui care spune: „Afară numai
dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor
face pace cu Mine”. ” — Parabolele Domnului Hristos, p. 388.

19 iulie

OCROTIȚI SUB LUMINA SA
„Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem
lumina.” Psalmii 36:9

„Dacă Soarele Neprihănirii și-ar retrage razele Sale de
lumină din lume, noi am fi lăsați în întunericul unei nopți
veșnice. Domnul Isus a vorbit așa cum nu a vorbit niciodată un om. El a desfășurat în fața oamenilor toată comoara
cerească în ce privește cunoștința și înțelepciunea. El este
lumina care luminează pe orice om venind în lume... El nu a
venit să exprime opinii și sentimente îndoielnice, ci a venit
să prezinte numai adevărul întemeiat pe principii veșnice.
Atunci de ce să luați cuvintele nefondate ale oamenilor și
să le considerați o înțelepciune deosebită, când aveți la îndemână o înțelepciune mai mare și mai sigură? ... Mereu,
mereu oamenii au încercat să pună Biblia și scrierile oamenilor pe o bază comună; însă aceste încercări s-au dovedit
a fi un eșec; căci noi nu putem sluji și lui Dumnezeu, și lui
Mamona.” — Fundamentele educației creștine, p. 181.

SĂ RECUNOAȘTEM
LUCRURILE CEREȘTI
„Vor învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este
sfânt de ce nu este sfânt şi vor arăta deosebirea dintre
ce este necurat şi ce este curat.” Ezechiel 44:23

„Noi suntem în lume, însă nu trebuie să facem parte din
lume. Domnul Isus îi imploră fierbinte pe cei pentru care a
murit să nu-și piardă răsplata veșnică, investindu-și afecțiunea în lucrurile pieritoare ale acestui pământ, înșelându-se
pe ei înșiși și pierzând fericirea veșnică. Judecata luminată
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ne silește să recunoaștem că lucrurile cerești sunt superioare celor pământești și, cu toate acestea, inima stricată a
omului îl conduce să dea întâietate lucrurilor lumești. Părerile marilor oameni și teoriile așa-zisei științe sunt amestecate cu adevărurile scrierilor sfinte.” —Idem, p. 182.

20 iulie

INIMI CERCETATE DE DOMNUL
„Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar
Cel ce cercetează inimile este Domnul.” Proverbele 21:2

„Însă inima care este predată lui Dumnezeu iubește adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu; căci sufletul este reînnoit, regenerat prin adevăr. Mintea firească nu găsește plăcere în contemplarea Cuvântului lui Dumnezeu, însă acela
care este reînnoit în duhul minții sale descoperă noi lucruri
minunate în scrierile vii; căci frumusețea divină și lumina
cerească par să strălucească de pe fiecare pagină. Ceea ce
pentru mintea firească a fost un deșert, pentru mintea spirituală devine un ținut cu izvoare vii. Ceea ce pentru inima nerenăscută este ceva sterp, neroditor, pentru sufletul
convertit devine grădina lui Dumnezeu, plină de arbuști
înmiresmați și flori strălucitoare.” — Fundamentele educației
creștine, p. 182.

DACĂ CEREM, VOM PRIMI
„Dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru
pricepere,... atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei
găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.” Proverbele 2:3, 5

„Trebuie să-I cerem Domnului să ne lumineze înțelegerea, ca să putem pricepe adevărul divin. Dacă ne umilim
inimile înaintea lui Dumnezeu, le golim de vanitate, mândrie și egoism prin harul acordat nouă din belșug; dacă
avem o dorință sinceră și o credință statornică, razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii vor străluci asupra min212 ților noastre și ne vor lumina înțelegerea întunecată. Domnul Isus este lumina care luminează pe orice om venind în
lume. El este Lumina lumii și ne imploră să venim la El și
să învățăm de la El.” — Idem, p. 183

21 iulie

LUMINAȚI DE HRISTOS
„Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui
Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
Ioan 1:18

„Fiul lui Dumnezeu a venit pe acest pământ pentru a
arăta oamenilor caracterul Tatălui, ca ei să poată învăța
să I se închine în spirit și în adevăr. El a venit pentru a
semăna adevărul în lume. El avea cheile tuturor comorilor
înțelepciunii și putea să deschidă porțile științei și să pună
în evidență nedescoperitele surse de cunoaștere, esențiale
pentru mântuire. Lumina care luminează tot omul venit pe
lume și orice aspect al adevărului Îi erau cunoscute... Isus
vorbea ca nimeni altul până la El. El revărsa peste oameni
întreaga bogăție de cunoaștere și înțelepciune a cerului. El
nu venise pentru a prezenta incertitudini, ci pentru a rosti
adevărul fundamentat pe principii.” — Sfaturi pentru părinți,
profesori și elevi, p. 29.

DESCOPERIRI UIMITOARE
„Noroadele care ascultau au rămas uimite
de învăţătura lui Isus..” Matei 22:33

„Isus ... a venit pentru a-i căuta și salva pe cei pierduți,
și nu și-ar fi permis să se abată de la acest obiectiv. El a
redescoperit adevăruri care fuseseră îngropate sub balastul erorii și le-a debarasat de pretențiile și tradițiile oamenilor, proclamându-le apoi pentru a dăinui veșnic. El a
scos adevărul la lumină și l-a pus în forma potrivită pentru
a putea străluci în splendoarea lui originală. Ce minune,
mulțimile mergeau în urma Domnului, ascultând cuvintele 213
Lui și-I aduceau slavă!”
Hristos aducea lumii ceva cu totul contrar prezentărilor
lui Satan, referitoare la caracterul lui Dumnezeu, și căuta
să-i convingă de iubirea Tatălui...” — Idem.

22 iulie

CARACTERUL TATĂLUI DESCOPERIT
„Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-L voi mai
face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit
Tu să fie în ei şi Eu să fiu în ei.” Ioan 17:26

„[Isus] le-a subliniat oamenilor necesitatea rugăciunii,
a pocăinței, a mărturisirii și a părăsirii păcatului și i-a învățat cinstea, toleranța, mila și compasiunea, cerându-le
să îi iubească nu numai pe cei care îi iubeau, ci și pe aceia
care îi urau și-i tratau ostil. Prin toate acestea, El le arăta
caracterul Tatălui, care este îndelung răbdător, milos, plin
de iubire, încet la mânie și plin de bunătate și de adevăr...
Când vom fi în stare să înțelegem caracterul lui Dumnezeu, așa cum a făcut Moise, și noi ne vom grăbi să ne
plecăm în adorare și laudă.” — Sfaturi pentru părinți, profesori
și elevi, p. 30.

IZVORUL ÎNȚELEPCIUNII
„Ca ploaia să curgă învăţăturile mele, Ca roua să cadă
cuvântul meu, Ca ploaia repede pe verdeaţă, Ca picăturile de ploaie pe iarbă!” Deuteronom 32:2

„Numai înțelepciunea lui Dumnezeu ne poate desluși
tainele planului de mântuire. Înțelepciunea omului poate
sau nu poate fi de preț, după cum va demonstra experiența,
dar înțelepciunea lui Dumnezeu este de neînlocuit... De ce
să luați cuvintele nestatornice ale oamenilor drept înțelepciune de admirat, când o înțelepciune mai mare și sigură
vă stă la dispoziție? ... Când vom asculta de acest cuvânt,
214 vom înțelege corect învățăturile Scripturii și vom aprecia
adevărul ca pe cea mai de preț comoară cu care să ne îmbogățim mintea și vom avea astfel în noi un izvor de apă a
vieții.” — Idem.

23 iulie

ORICINE ARE DREPTUL LA LUMINĂ
„Ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci
El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei
buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.”
Matei 5:45

„Lumina este o binecuvântare, o binecuvântare universală, revărsându-și comorile peste o lume nemulțumitoare,
nesfântă, demoralizată. Așa este și cu lumina Soarelui neprihănirii. Pământul întreg, înfășurat în întunericul păcatului, al suferinței și durerii trebuie să fie iluminat de cunoașterea dragostei lui Dumnezeu. Lumina care luminează
de la tronul cerului nu trebuie oprită de la nici o grupare,
de la nici un rang sau clasă de oameni.
Solia nădejdii și milei trebuie dusă până la marginile pământului. Oricine dorește poate întinde mâna credinței să
prindă ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca să fie în pace cu
El, și va avea cu adevărat pacea.” —Profeți și regi, p. 719.

LUMINEAZĂ!
„Ridică-te, străluceşte, căci lumina ta a venit şi gloria
Domnului a răsărit peste tine”. Isaia 60:1, BTF

„Hristos a luat toate măsurile pentru ca biserica Sa să
fie un corp schimbat, iluminat cu Lumina lumii, având slava lui Emanuel. Scopul Lui este ca orice creștin să fie înconjurat cu o atmosferă spirituală de lumină și pace. El
dorește să dăm pe față bucuria Sa în viață.
Hristos vine cu putere și slavă mare. El vine cu propria Sa
slavă și în slava Tatălui. Și îngerii sfinți Îl vor însoți pe cale. În
timp ce lumea întreagă este cufundată în întuneric, în toate
locuințele sfinților va fi lumină. Ei vor observa prima lumină 215
a celei de a doua arătări a Sa. Lumina neîntunecată va străluci
din splendoarea Sa, și Hristos, Răscumpărătorul, va fi admirat de toți aceia care L-au slujit. În timp ce nelegiuiții fug, urmașii lui Hristos se vor bucura în prezența Sa.” — Idem, p. 720.

24 iulie

O LUMINĂ ÎN ÎNTUNERIC
„Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.” Ioan 12:46

„Satan a intrat și s-a așezat între Dumnezeu și om. Este
lucrarea sa aceea de a distrage mintea umană și el aruncă
umbra sa întunecată de-a curmezișul cărărilor noastre, așa
încât noi să nu putem discerne între Dumnezeu, pe de o
parte, și întunericul moral, corupția și mormanul de nelegiuire, ce există în lumea noastră. Atunci, ce vom face referitor la această chestiune? Vom lăsa să rămână întunericul?
Nu. Există o putere aici pentru noi, care va aduce lumina
cerului în lumea noastră întunecată. Hristos a fost în cer și
El va aduce lumina cerului, va împinge înapoi întunericul
și va lăsa să pătrundă înăuntru lumina soarelui slavei Sale.
Atunci vom vedea, în mijlocul corupției și a pângăririi, lumina cerului.” — Reflectând chipul lui Hristos, p. 39.

DUMNEZEU SĂ FIE PROSLĂVIT
„Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi
proslăvit şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.” Ioan 15:8

„Prea adesea creștinii uită datoria lor către Făcătorul lor.
Temându-se cu groază de cruce, ei neglijează să Îl onoreze
oferind ascultare de poruncile Sale; și religia este interpretată greșit și disprețuită de necredincioși, pentru că atât de
mulți care pretind că Îl urmează pe Hristos nu descoperă
caracterul Său în viețile lor... pentru că se vede egoism și se
manifestă idolatrie și lăcomie... Cei ce Îl urmează cu adevărat pe Hristos vor păzi poruncile lui Dumnezeu, așa cum
216 le-a ținut El. Dacă ei Îl acceptă în mod sincer ca Salvator
personal al lor, ei vor fi mișcați de o dorință serioasă de a-și
împlini datoria lor față de Dumnezeu și de a-L reprezenta
în caracter. Iar dacă legea ar fi ascultată în mod perfect, pământul nu ar fi acum corupt sub locuitorii săi.” —Idem, p. 57.

25 iulie

VALOAREA ASCULTĂRII
„Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, care vă temeţi de Cuvântul Lui: „Iată ce zic fraţii voştri, care vă urăsc şi vă izgonesc
din pricina Numelui Meu: ‘Să-Şi arate Domnul slava, ca să vă
vedem bucuria!’ Dar ei vor rămâne de ruşine!” Isaia 65:5

„Ascultarea trebuie să vină din inimă. A fost o lucrare
din inimă în cazul lui Hristos. Atunci când dorim să Îl onorăm pe Dumnezeu, descurajările vor veni la noi; vrăjmașul
va încerca cu toată puterea lui să ne facă să ne abatem de
la ceea ce este drept; însă nu e nevoie, din cauza acestui
lucru, să abandonăm războiul contra răului. Datoria noastră este de a păzi cu atenție punctele slabe din caracterele
noastre, căutând prin har divin să le facem tari. Nu există
nicio persoană vie care să aibă vreo putere pe care să nu o
fi primit de la Dumnezeu, iar sursa de unde aceasta a venit
este deschisă celei mai slabe ființe omenești.” — The Signs of
the Times, 4 martie 1897.

SUB STEAGUL PRINȚULUI EMANUEL
„De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat.” Psalmii 119:127

„Credința în Isus este cea care lucrează în viața ta ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Nu Îl vei accepta pe
Hristos ca și Căpitan al tău și să te înrolezi în armata Sa?
Nu vei părăsi steagul negru al prințului întunericului și vei
mărșălui sub steagul pătat de sânge al Prințului Emanuel?
Nu vei face un vot solemn că vei asculta de poruncile Căpitanului tău, că vei suporta greutăți ca un bun ostaș al lui
Isus Hristos, luptând lupta cea bună a credinței și apucând
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viața veșnică? Nu vei veni dintr-o stare de încălcare a legii
într-o stare de ascultare și iubire? Cei care cred în Isus nu
au nicio vrăjmășie față de legea lui Dumnezeu. Ei se delectează în legea Sa...” — The Review and Herald, 14 februarie 1888.

26 iulie

MAI MULT DECÂT O SIMPLĂ
CUNOȘTINȚĂ
„Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în
inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul
Meu.” Evrei 8:10

„Nevoia ca Duhul Sfânt să lucreze trebuie să fie deslușită de toți. Dacă Spiritul nu este acceptat și cultivat ca reprezentant al lui Hristos, a cărui lucrare este de a reînnoi și
sfinți întreaga ființă, adevărurile importante care au fost
încredințate ființelor omenești își vor pierde puterea asupra minții. Nu este suficient pentru noi să avem o cunoaștere a adevărului. Trebuie să umblăm și să lucrăm în iubire, conformând voia noastră cu voia lui Dumnezeu. Despre
cei care fac aceasta, Domnul declară: „Voi pune legile Mele
în mintea lor și le voi scrie în inimile lor.” —The Review and
Herald, 10 iunie 1902.

IMPLORĂ AJUTOR!
„Izbăveşte-mă de toate fărădelegile mele!... ” Psalmii 39:8

„Nu fi descurajat pentru că inima ta pare împietrită. Fiecare obstacol, fiecare vrăjmaș interior, sporește doar nevoia ta de Hristos. El a venit pentru a lua deoparte inima de
piatră și a-ți da o inimă de carne. Privește la El pentru har
special pentru a birui defectele tale individuale. Când ești
asaltat de ispită, rezistă cu fermitate îndemnurilor rele;
spune-i sufletului tău: „Cum pot dezonora eu pe Răscumpărătorul meu? M-am predat lui Hristos, nu pot face faptele lui Satan.” Strigă către scumpul Mântuitor după ajutor
218 pentru a sacrifica fiecare idol și pentru a pune la o parte
fiecare păcat drag. Lasă ca ochiul credinței să Îl vadă pe
Isus stând înaintea tronului Tatălui, prezentând mâinile
Sale rănite când pledează pentru tine. Crede că puterea îți
vine prin prețiosul tău Mântuitor.” — The Sanctified Life, p. 90.

27 iulie

IUBIND, UMBLĂM ÎN LUMINĂ
„Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el
nu este niciun prilej de poticnire.” 1 Ioan 2:10

„Trebuie să dăm la o parte tot egoismul și să lucrăm împreună în iubire și unitate. Noi ne-am iubit și ne-am menajat pe noi înșine și ne-am scuzat în încăpățânarea noastră; însă am fost fără milă față de frații noștri, care poate
nu sunt atât de greșiți ca noi înșine. Domnul ne iubește și
ne rabdă, chiar și când suntem nerecunoscători față de El
și uituci față de îndurările lui, foarte necredincioși; însă,
gândiți-vă, fraților, cât de neînduplecați suntem unii față
de alții, cât de lipsiți de milă; cum ne lovim și ne rănim unii
pe alții, când ar trebui să iubim așa cum ne-a iubit Hristos!
Să facem o schimbare completă. Să cultivăm planta prețioasă a iubirii și să ne delectăm în a ne ajuta unii pe alții.”
—Slujitorii Evangheliei, p. 429.

AMABILITATE ȘI CALM
„Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca
să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.” Coloseni 4:6

„Unii se mândresc cu faptul că sunt deschiși, tăioși și aspri
și numesc aceasta franchețe, dar nu este numită corect. Este
egoism de cea mai puternică esență. Aceste persoane pot
avea virtuți; ele pot fi darnice și pot avea impulsuri bune;
însă manierele lor nepoliticoase îi fac aproape insuportabili.
Ei critică, ei rănesc, ei spun lucruri neplăcute. Îl reprezintă
caracterul pe care ei îl cultivă pe Isus? Îi va pregăti el pentru
societatea cerului? Am face bine să ne examinăm pe noi înșine, pentru a vedea ce fel de spirit cultivăm. Să învățăm să 219
vorbim blând, liniștit, chiar și în cele mai provocatoare împrejurări. Să ne controlăm nu doar cuvintele, ci gândurile și
imaginația noastră. Să fim amabili, politicoși în cuvintele și
comportamentul nostru.” —Restaurând chipul lui Hristos, p. 288

28 iulie

TRĂIND TOATĂ LUMINA
„Și să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece
orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea
lui Dumnezeu.” Efeseni 3:19

„Putem învăța adevărul Bibliei trăind întreaga lumină
pe care o avem prin îndeplinirea voii lui Dumnezeu, sau
putem face așa cum fac mulți alții: putem întuneca și perverti crezul nostru și putem denatura credința noastră prin
neascultare. Oamenii se întorc de la marele standard moral
de neprihănire al lui Dumnezeu și încearcă să se îndoiască de ceea ce este sfânt, drept și bun. Ei doresc libertatea
să păcătuiască și pe termen lung ei ajung să se îndoiască
dacă cerințele legii sunt obligatorii.” —The Review and Herald,
4 septembrie, 1888.

„Noi nu trebuie să avem o credință cu o jumătate de inimă, ci acea credință perfectă care lucrează prin iubire și
curăță sufletul.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 534.

CREȘTINI RODITORI
„Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu
poate face roade bune. Orice pom care nu face roade
bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că după roadele
lor îi veţi cunoaşte.” Matei 7:18-20

„Creștinii roditori vor fi uniți cu Dumnezeu și inteligenți
în lucrurile lui Dumnezeu. Ei meditează la adevărul și iubirea lui Dumnezeu. Ei s-au ospătat din cuvintele vieții și
când le aud rostite de la amvon, pot spune, așa cum au
făcut cei doi ucenici care călătoreau spre Emaus...„nu ne
ardea inima înăuntrul nostru, când vorbea cu noi pe drum
220 și ne deschidea scripturile?”
Toți cei care sunt legați de lumină vor lăsa lumina lor să
strălucească în lume și în mărturisirile lor Îl vor lăuda pe
Dumnezeu, către care inimile lor se vor revărsa în mulțumire.” — The Review and Herald, 1 ianuarie, 1880.

29 iulie

UN PRIVILEGIU DEOSEBIT
„Legea Dumnezeului său este în inima lui şi nu i se clatină paşii.” Psalmii 37:31

„Noi nu apreciem Biblia așa cum ar trebui. Nu avem o
apreciere potrivită a bogăției rezervelor ei, nici nu înțelegem marea nevoie de a cerceta Scripturile pentru noi înșine. Oamenii neglijează studiul cuvântului lui Dumnezeu
cu scopul de a urmări un interes lumesc sau de a se angaja
în plăcerile timpului... Este privilegiul fiecărui copil al lui
Dumnezeu să-și umple mintea cu adevărul divin și cu cât
face mai mult aceasta, cu atât mai multă vigoare și claritate a minții va avea pentru a pătrunde în lucrurile adânci
ale lui Dumnezeu. El va fi din ce în ce mai serios și mai viguros, pe măsură ce principiile adevărului sunt îndeplinite
în viața sa zilnică.” — Review and Herald, 1 ianuarie, 1880.

LUMINAȚI ÎN EL
„Căci cei ce au fost luminaţi odată şi au gustat darul
ceresc şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt.” Evrei 6:4

„Dumnezeu ar vrea să dați la o parte întunericul vostru
și să arătați că există o putere în religia creștină cum nu
există în lume. El vrea să vă facă pe toți lumină în El; El
vrea să vă umple inimile cu iubire, pace și speranță. Dacă,
atunci, voi continuați să vă agățați de întunericul vostru, Îl
dezonorați pentru că nu prezentați lumii în mod corect un
Salvator iertător de păcate. Dacă sunteți mohorâți, descurajați, lipsiți de speranță, voi sunteți un reprezentant sărac 221
al religiei creștine. Hristos a murit pentru toți. Sacrificiul
este complet. Este privilegiul și datoria voastră de a arăta
lumii că aveți un Salvator deplin, atotputernic.” — Historical
Sketchers, p. 142.

30 iulie

DESPRE CE VORBIM,
ACEEA VOM DEVENI
„De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te
din morţi, şi Hristos te va lumina.” Efeseni 5:14

„Mergeți într-o pivniță și veți putea vorbi mult despre
întuneric și puteți spune: „Nu văd, nu văd!” Însă veniți în
camera de sus, unde strălucește lumina și nu va fi nevoie
să stați în întuneric. Veniți unde este Hristos și veți avea
lumină. Vorbiți despre necredință și veți avea necredință;
însă vorbiți despre credință și veți avea credință. Conform
cu sămânța va fi și recolta. Dacă vorbiți despre cer și despre răsplata veșnică, veți deveni din ce în e mai luminoși în
Domnul și credința voastră va crește, pentru că este exersată.” —Idem.

TRĂIȚI ÎN PREZENT!
„Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca
nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.” Efeseni 5:15

„Pironiți-vă ochii asupra lui Isus, dragi prieteni, și prind
voi veți deveni asemenea chipului Său. Nu permiteți gândurilor voastre să se ocupe în mod continuu cu lucrurile
pământului, ci așezați-le asupra lucrurilor care sunt cerești
și atunci, oriunde ați fi voi, sunteți o lumină pentru lume.
Trăiți viața de credință zi după zi. Nu deveniți nerăbdători și neliniștiți referitor la timpul de încercare, și astfel să
222 aveți un timp de încercare înainte de cel real... Voi trebuie
să trăiți pentru prezent, doar pentru această zi. Ziua de
mâine nu este a voastră. Astăzi trebuie să mențineți victorie asupra eului. Mâine trebuie să trăiți o viață de credință.
Astăzi trebuie să luptați lupta cea bună a credinței.” — Idem.

31 iulie

O EXPERIENȚĂ VALOROASĂ
„Veniţi, casă a lui Iacov, să umblăm
în lumina Domnului!” Isaia 2:5

„Poporul lui Dumnezeu trebuie să umble în lumina cerului, nu în lumina scânteilor aprinse de ei înșiși sau în lumina scânteilor pe care vrăjmașul le va aprinde pentru ei.
Noi trebuie să ne așezăm în acea poziție unde vom atinge
cel mai înalt standard al adevărului și al neprihănirii, al
echității și judecății...
Mulți privesc spre predicatorii lor pentru ca aceștia să
le aducă lor lumină de la Dumnezeu, părând a considera
aceasta o cale mai ieftină decât deranjul de a merge la
Dumnezeu pentru ei înșiși. Unii ca aceștia pierd mult. Dacă
L-ar urma zilnic pe Hristos și L-ar face ghidul și consilierul lor, ei ar putea obține o cunoaștere clară a voii Sale, și
astfel ar câștiga o experiență valoroasă.” — Reflectând chipul
lui Hristos, p. 301.

SĂ DORIM LUMINA!
„Trimite lumina şi credincioşia Ta ca să mă călăuzească
şi să mă ducă la muntele Tău cel sfânt
şi la locaşurile Tale!” Psalmii 43:3

„Este un lucru teribil să ai o lumină mare și o binecuvântare, să ai multe ocazii și privilegii și totuși să nu le
folosești spre mântuire. Acei care nu folosesc spre mântuire ocaziile lor vor fi condamnați de privilegiile pe care li
le-a oferit Dumnezeu; însă acei care umblă în lumină, vor
avea lumină sporită. Cei care au avut lumina adevărului,
dar care nu au umblat în lumină, sunt sub aceeași sentință
de condamnare cum erau Horazimul și Betsaida. Nu vor 223
fi ascultate aceste avertizări? Nu vor avea aceste sfaturi
greutate pentru noi? În viitorul apropiat, se va vedea exact
cine a umblat în mod umil cu Dumnezeu și cine a ascultat
de ordinele Sale.” — Christian Education, pp. 140, 141

AUGUST
În comuniune cu Cerul
„Dimineața și seara, cerul privește la fiecare familie
care se roagă, iar îngerul cu tămâia care reprezintă
sângele ispășirii, își găsește intrare la Dumnezeu.”
— Comentarii Biblice, vol. 7, p. 971.
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1 august

PRIVILEGIUL COMUNIUNII
„Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa, eu îmi
îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.” Psalmii 5:3

„Noi avem privilegiul de a ne deschide inima și de a lăsa
lumina prezenței lui Hristos să intre în ea. Fratele meu,
sora mea, stați în fața luminii. Veniți în prezența reală și
personală a lui Hristos, ca să puteți exercita o influență
înălțătoare și înviorătoare. Credința voastră să fie puternică, statornică și curată. Recunoștința față de Dumnezeu
să umple inima voastră. Când vă treziți dimineața, îngenuncheați pe marginea patului și cereți-I lui Dumnezeu să
vă dea puterea necesară pentru a îndeplini datoriile zilei
și pentru a înfrunta ispitele ei. Cereți-I să vă ajute să aduceți frumusețea caracterului lui Hristos în lucrarea voastră. Cereți-I să vă ajute să rostiți cuvinte care le vor inspira
speranță și curaj celor din jurul vostru și vă vor aduce mai
aproape de Mântuitorul.” — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 199.

JERTFA DE SEARĂ
„Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta şi ca jertfa
de seară să fie ridicarea mâinilor mele!” Psalmii 141:2

„Dimineața și seara, cerul privește la fiecare familie
care se roagă, iar îngerul cu tămâia care reprezintă sângele ispășirii, își găsește intrare la Dumnezeu.” — Comentarii
Biblice, vol. 7, p. 971.

Tații și mamele ar trebui să-și înalțe adesea inimile către Dumnezeu în cereri umile pentru ei și pentru copiii lor.
Tatăl, ca preot al familiei, să așeze pe altarul lui Dumnezeu 225
jertfa de dimineață și seară, în timp ce soția și copiii se
unesc cu el în rugăciune și laudă. Isus va rămâne cu plăcere
într-un astfel de cămin.” — Patriarhi și profeți, p. 144.

2 august

RESPIRAȚIA SUFLETULUI
„Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi
putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor
întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”
Luca 21:36

„Rugăciunea este respirația sufletului. Este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului nu o poate înlocui pentru a păstra sănătatea sufletului. Rugăciunea aduce
inima într-o comuniune directă cu Izvorul vieții și întărește vigoarea și tonusul experienței religioase. A neglija rugăciunea sau a ne ruga ocazional, atunci când ne convine,
înseamnă a pierde legătura cu Dumnezeu. Însușirile spirituale își pierd vitalitatea, iar experiența religioasă va fi
lipsită de sănătate și vigoare....” — Solii pentru tineret, p. 249

PRIVILEGIUL DE A VORBI
CU CREATORUL
„Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte
rugăciunea!” Psalmii 6:9

„Este un lucru minunat că ne putem ruga cu eficiență,
că noi, muritorii nevrednici și supuși greșelii, avem capacitatea de a-I prezenta cererile noastre lui Dumnezeu. Ce
putere mai mare ca aceasta și-ar putea dori omul, decât să
226 aibă legătură cu Dumnezeul cel nemărginit? Omul slab și
păcătos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul său. Putem
pronunța cuvinte care vor atinge tronul Stăpânului universului. Putem vorbi cu Isus, mergând pe cale, iar El ne spune: „Eu sunt la dreapta ta”.” — Solii pentru tineret, p. 250.

3 august

RUGĂCIUNEA — UN ZID DE APĂRARE
„Doamne, eu Îţi cer ajutorul şi dimineaţa rugăciunea
mea se înalţă la Tine.” Psalmii 88:13

„Dimineața, primele gânduri ale creștinului trebuie să
fie îndreptate spre Dumnezeu. Lucrul vremelnic și interesele proprii trebuie să fie pe plan secundar. Copiii să fie
învățați să respecte ora de rugăciune.... Părinții creștini au
datoria de a ridica un zid de apărare în jurul copiilor lor,
rugându-se stăruitor și cu o credință perseverentă, dimineața și seara. Ei trebuie să-i educe cu răbdare, învățându-i
cu bunătate și neobosit cum să trăiască pentru a fi pe placul lui Dumnezeu.” — Îndrumarea copilului, 519.

DEVREME ȘI FĂRĂ GRABĂ
„Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov!”
Psalmii 81:1

„Seara devreme, când ne rugăm fără grabă și inteligent,
ar trebui să prezentăm rugămințile noastre și să înălțăm
vocile noastre în laude pline de fericire și recunoștință la
adresa lui Dumnezeu.
Toți cei care îi vizitează pe creștini să înțeleagă faptul
că ora de rugăciune este cea mai prețioasă, cea mai sfântă
și cea mai fericită oră din zi. Aceste ocazii de rugăciune 227
exercită o influență înălțătoare asupra tuturor celor care
participă la ele. Ele aduc o pace și o odihnă binemeritată
sufletului.” — Îndrumarea copilului, 520, 521.

4 august

RUGĂCIUNEA PERSONALĂ
„Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi
roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău,
care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” Matei 6:6

„Nu neglijați rugăciunea tainică, deoarece ea este sufletul
religiei. Cereți curăția inimii, în rugăciune stăruitoare și fierbinte. Rugați-vă la fel de serios și stăruitor, ca și când v-ați
ruga pentru viața voastră muritoare, dacă ar fi în pericol. Rămâneți înaintea lui Dumnezeu, până când în sufletul vostru
se nasc dorințe de nedescris după mântuire și veți primi dovada plăcută a iertării păcatului.” — Spiritual Gifts, vol. 2, p. 264.
Oh, îl cunoaștem noi oare pe Dumnezeu așa cum ar trebui? ... Noi trebuie să Îl cunoaștem din experiență personală. Va fi de mare folos pentru noi să petrecem mai mult
timp în rugăciune tainică, personală, cunoscându-L pe Tatăl nostru ceresc.” — Lucrarea misionară medicală, p. 102.

SINGURUL CONFIDENT
„Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la
cererile mele! Ascultă-mă în credincioşia şi dreptatea Ta!”
Psalmii 143:1

„Noi trebuie să mergem la Domnul Isus și să-I spunem
toate nevoile noastre. Să-I prezentăm micile noastre griji și nedumeriri, precum și marile noastre necazuri. Orice probleme s-ar ivi, care ne-ar tulbura sau ne-ar întrista,
să venim cu ele la Domnul, în rugăciune. Când simțim că
avem nevoie de prezența Domnului Hristos la fiecare pas,
atunci Satan va avea puține ocazii de a interveni cu ispitele
228 lui. Efortul său atent este acela de a ne ține departe de cel
mai bun și cel mai înțelegător prieten al nostru. Nu ar trebui să avem alt confident, decât pe Domnul Isus. Noi putem
să împărtășim cu El tot ce avem în inima noastră.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 200, 201.

5 august

PROMISIUNEA CĂ SUNTEM AUZIȚI
„Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion şi
împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute.
Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii
vor veni la Tine.” Psalmii 65:1, 2

„Rugăciunea este deschiderea inimii noastre înaintea lui
Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Nu pentru că ar fi necesar să-I vorbim despre noi, ci pentru a ne face capabili să
Îl acceptăm. Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi,
ci ne înalță pe noi la El.
Când a fost pe pământ, Domnul Isus i-a învățat pe ucenici cum să se roage. El i-a sfătuit să-și prezinte nevoile
zilnice înaintea lui Dumnezeu și să așeze toată povara lor
asupra Lui. Asigurarea pe care le-a dat-o, că rugăciunile
lor vor fi ascultate, este valabilă și pentru noi.” — Calea către
Hristos, p. 93.

MERGÂND CU DUMNEZEU ALĂTURI
„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când
este El la dreapta mea, nu mă clatin.” Psalmii 16:8

„Este minunat că ne putem ruga eficient, că ființele muritoare, nevrednice, au puterea de a-și înălța cererile spre Dumnezeu. Ce putere mai înaltă ca aceasta își poate dori omul —
să intre în legătură cu Dumnezeul cel infinit? Omul slab și
păcătos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul lui. Noi putem
vorbi cu Isus, în timp ce mergem pe drum, iar El ne spune:
Eu sunt la dreapta ta. Putem avea comuniune cu Dumnezeu
în inima noastră și putem merge pe drum însoțiți de Domnul
Hristos. Când suntem angajați în munca noastră de zi cu zi, 229
ne putem exprima dorințele inimii, neauzite de nicio ureche
omenească, dar cuvintele noastre nu se vor stinge în tăcere și nici nu se vor pierde. Ele se ridică deasupra tumultului
străzii, deasupra zgomotelor. Noi Îi vorbim lui Dumnezeu, iar
rugăciunea noastră este auzită” —Slujitorii Evangheliei, p. 258.

6 august

MAI MULT DECÂT O ÎNTREVEDERE
„Tu, care eşti 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

„Noi am primit invitația specială de a veni la Dumnezeu, iar El așteaptă să ne spună bun venit în camera Sa de
audiență. Primii ucenici care L-au urmat pe Isus nu s-au
mulțumit cu o conversație grăbită și ocazională; ei au spus:
„Rabi, unde locuiești? … S-au dus și au văzut unde locuia și
în ziua aceea au rămas la El”. Tot astfel putem fi și noi acceptați pentru a avea o relație mai strânsă cu Dumnezeu și
pentru comuniunea cu El... Toți cei care doresc binecuvântarea lui Dumnezeu să bată la ușa harului și să aștepte cu o
încredere neclintită, spunând: Pentru că Tu, o, Doamne, ai
zis: „Cine cere capătă, cine caută găsește; celui ce bate, i se
va deschide”. — Cugetări, p. 131.

SUB OCROTIREA SA
„Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește
la umbra Celui Atotputernic zice despre Domnul: „El
este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul
meu în care mă încred”. Psalmii 91:1, 2

„Încredințează-te cu deplină liniște în mâinile Domnului Isus. Contemplă dragostea Sa cea mare și, în timp ce
meditezi la renunțarea Sa de sine, la jertfa Sa nemărginită
adusă pentru noi, ca să credem în El, inima ta va fi umplută
de o bucurie sfântă, de o pace și de o dragoste de nedescris.
230 Când vorbim despre Domnul Isus, când Îl chemăm în rugăciune, încrederea că El este Mântuitorul nostru personal și
iubitor se va întări, iar caracterul Său ni se va părea din ce
în ce mai plăcut…” — Comentarii Biblice, vol. 3, 1147.
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UIMIȚI DE DRAGOSTEA SA
„Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile
Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine.
Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez, dar numărul lor
este prea mare ca să le povestesc.” Psalmii 40:5

„Noi putem să ne bucurăm de dovezile îmbelșugate ale
dragostei, iar când credem pe deplin că suntem copiii Săi
prin adopție, putem să avem o pregustare a cerului. Așteptați intervenția Domnului cu credință. Domnul atrage
sufletul nostru în rugăciune și ne face să simțim dragostea
Sa prețioasă. Noi putem să ne apropiem de El și să rămânem într-o comuniune plăcută cu El. Astfel, ajungem la o
înțelegere clară a milei și duioșiei Sale, iar inima noastră
împietrită este sfărâmată și sensibilizată prin contemplarea dragostei care ne este dată de El. Simțim într-adevăr
locuirea lui Hristos în suflet.” — Idem.

STRÂNS UNIȚI CU DOMNUL NOSTRU
„După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi
Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine
va trăi şi el prin Mine.” Ioan 6:57

„Viața noastră trebuie să fie strâns legată de Hristos.
Trebuie să primim continuu putere de la El, să ne împărtășim din Pâinea vie care S-a coborât din cer, să bem din fântâna mereu proaspătă a vieții și să transmitem mai departe
fără încetare comorile ei abundente. Dacă Îl păstrăm pe
Domnul în atenția noastră, îngăduind inimii noastre să-și
exprime mulțumirea și laudele la adresa Lui, viața noastră
religioasă își va păstra o stare de înviorare continuă. Rugăciunile noastre vor lua forma unei conversații cu Dumne- 231
zeu, ca și când am vorbi cu un prieten. El ne va descoperi
tainele Sale în mod personal... Domnul ne va atrage tot mai
aproape de El, stabilind o relație de comuniune cu noi.” —
Parabolele Domnului Hristos, 129, 130.
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CERE CĂLĂUZIRE!
„Eu strig cu glasul meu către Domnul şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt.” Psalmii 3:4

„Rugăciunea pentru călăuzirea lui Dumnezeu poate să
fie înălțată în orice timp și în orice loc. Nu există timp sau
loc nepotrivit pentru a ne înălța cererile spre Dumnezeu.
Nu există nimic care să ne poată împiedica să facem ca
inima să ne fie cuprinsă de spiritul înălțător al rugăciunii
stăruitoare. În aglomerația străzilor, în mijlocul ocupațiilor zilnice, noi putem să aducem cererile noastre înaintea
lui Dumnezeu, pentru ca El să ne acorde călăuzirea divină... Un loc retras pentru rugăciune poate fi găsit oriunde
ne-am afla. Noi ar trebui să avem ușa inimii deschisă în
permanență, adresând mereu invitația ca Domnul Hristos
să vină și să locuiască în ea ca oaspete ceresc.” — Calea către
Hristos, p. 100.

RIDICÂNDU-NE MAI SUS
DE ATMOSFERA POLUATĂ
„La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul... Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale!” Psalmii 25:1, 4

„Deși în jurul nostru ar putea fi o atmosferă coruptă, nu
trebuie să respirăm miasmele ei otrăvitoare, ci putem să
trăim respirând aerul curat al cerului. Prin înălțarea inimii
noastre în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune sinceră,
noi putem închide porțile minții, împiedicând intrarea oricărui gând imoral și nesfânt. Cei a căror inimă este des232 chisă pentru a primi sprijinul și binecuvântarea lui Dumnezeu vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea
a pământului și vor avea o continuă comuniune cu cerul.”
—Idem.
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AJUTOR LA ÎNDEMÂNA ORICUI
„O iau înaintea zorilor şi strig; nădăjduiesc
în făgăduinţele Tale.” Psalmii 119:147

„Când vă treziți dimineața, sunteți conștienți de neajutorarea voastră și de nevoia de a primi putere de la Dumnezeu?
Îi aduceți voi la cunoștință Tatălui ceresc nevoile voastre, cu
umilință și din toată inima? Dacă faceți așa, îngerii consemnează rugăciunile voastre, iar dacă aceste rugăciuni au ieșit
de pe buze neprefăcute, când vă aflați în pericolul de a face
un rău fără să vă dați seama și de a exercita o influență care
îi va determina pe alții să greșească, îngerul vostru păzitor
va fi lângă voi, sugerându-vă o cale mai bună, alegând cuvintele pentru voi și influențând faptele voastre.” — Mărturii
pentru comunitate, vol. 3, p. 363, 364.

ASIGURARE PREȚIOASĂ
„Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa.”
Psalmii 55:16

„Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu constituie un subiect de rugăciune și ne prezintă cuvântul lui Iehova ca garanție a împlinirii ei. Oricare ar fi binecuvântarea spirituală de care avem nevoie, avem privilegiul de
a o cere în Numele lui Isus. Putem să-l vorbim Domnului
cu simplitatea unui copil, cerându-I exact lucrurile de care
avem nevoie. Putem să-I aducem la cunoștință grijile noastre trecătoare, să-I cerem atât pâinea și îmbrăcămintea
obișnuită, cât și pâinea vieții și haina neprihănirii lui Hris- 233
tos. Tatăl tău ceresc știe că ai nevoie de toate acestea și ești
invitat să-L rogi cu privire la ele. În Numele lui Isus, îți va
fi acordată orice favoare. Dumnezeu va onora acest Nume
și va împlini trebuințele tale, dăruindu-ți fără nicio reținere din bogățiile Sale.” — Cugetări, p. 133
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ÎNARMAȚI CORESPUNZĂTOR
„De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă
puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.” Efeseni 6:13

„Aceia care îmbracă toată armătura lui Dumnezeu și consacră zilnic un timp pentru meditație, rugăciune și studiul
Scripturilor, vor fi puși în legătură cu cerul și vor avea o influență mântuitoare și transformatoare asupra celor din jurul
lor. Ei vor avea gânduri mari, aspirații nobile, o înțelegere
clară a adevărului și datoriei față de Dumnezeu. Ei vor avea
o dorință arzătoare după curăție, lumină și iubire, precum și
după toate darurile nașterii din nou. Rugăciunile lor stăruitoare vor trece dincolo de perdeaua dinăuntru. Acești oameni
vor avea o îndrăzneală simțitoare de a veni în prezența Celui
infinit. Ei vor simți că lumina și slava cerului sunt pentru ei,
că vor ajunge să fie curățiți, înălțați și înnobilați prin această
legătură apropiată cu Dumnezeu. Acesta este privilegiul adevăraților creștini.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 112, 113

RUGĂCIUNEA, O PUTERE
„Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe
calea cea dreaptă.” Psalmii 18:32

„Puterea obținută în rugăciunea adresată lui Dumnezeu,
unită cu efortul personal de a educa mintea să fie atentă
și grijulie, pregătește omul pentru datoriile zilnice și păstrează spiritul păcii în toate circumstanțele vieții, oricât
de dificile ar fi. Ispitele la care suntem expuși zi de zi fac
ca rugăciunea să fie o necesitate. Ca să putem fi păziți de
puterea lui Dumnezeu prin credință, dorințele inimii trebuie să se înalțe continuu într-o rugăciune tăcută pentru
234 ajutor, pentru lumină, pentru putere și cunoaștere. Totuși
meditația și rugăciunea nu pot să ia locul unei folosiri conștiincioase și serioase a timpului. În lucrarea pentru desăvârșirea caracterului creștin este nevoie atât de lucrare,
cât și de rugăciune.” — Harul uimitor, p. 317.
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DIN ZORII ZILEI
„Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom veseli!” Psalmii 90:14

„Prima dorință arzătoare a sufletului, dimineața, ar trebui
să fie aceea de a avea prezența lui Isus. „Fără Mine”, spune El,
„nu puteți să faceți nimic”. Noi avem nevoie de Isus. Lumina
Sa, viața Sa și spiritul Său trebuie să fie ale noastre fără încetare. Dimineața, ar trebui să ne rugăm ca, așa cum soarele
luminează câmpul și umple lumea cu lumina lui, tot așa Soarele Neprihănirii să lumineze încăperile minții și ale inimii și
să ne facă să fim cu toții o lumină în Domnul. Nicio clipă, nu
putem să facem nimic fără prezența Sa. Vrăjmașul știe când
ne începem lucrul fără Domnul nostru și se află acolo, gata
să ne umple mintea cu sugestiile lui rele, ca să ne pierdem
statornicia. Totuși Domnul dorește să rămânem în El clipă de
clipă și să fim desăvârșiți în El.” — My Life Today, p. 15

AVEM NEVOIE DE TĂRIA CERULUI
„Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu
îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină
fără veste asupra voastră.” Luca 21:34

„Trebuie să vegheați ca nu cumva activitățile încărcate
ale vieții să vă ducă la neglijarea rugăciunii, tocmai atunci
când aveți cea mai mare nevoie de puterea pe care numai
rugăciunea poate să o dea. Evlavia este în pericolul de a fi
scoasă din suflet, din cauza preocupării exagerate cu afacerile vieții. Este un mare rău să vă lipsiți sufletul de tăria și
înțelepciunea cerului, care așteaptă să le cereți. Aveți nevoie 235
de iluminarea pe care numai Dumnezeu o poate da. Dacă
nu are înțelepciunea aceasta, nimeni nu este pregătit să își
conducă afacerile.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 560.
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CERÂND ÎMPLINIREA FĂGĂDUINȚEI
„Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.”
Coloseni 4:2

„Dacă vrem să progresăm în viața spirituală, trebuie sa
ne rugăm mai mult. Cât de mult ne rugam când solia adevărului a fost vestită pentru prima dată! Cât de des, vocea
mijlocirii s-a auzit în cameră, în hambar, în livadă sau în
dumbravă! Adesea am petrecut ore întregi în rugăciuni stăruitoare, doi sau trei împreună, cerând împlinirea făgăduinței. Adesea, suspinul plânsului era auzit, iar apoi vocea
mulțumirii și a cântecului de laudă. Acum, ziua Domnului
este mai aproape decât atunci când am crezut prima dată
și, de aceea, trebuie să fim mai stăruitori, mai zeloși și mai
arzători, decât am fost în acele zile de început. Primejdiile
sunt mult mai mari acum decât au fost atunci. Sufletele sunt
mult mai împietrite. Avem nevoie să fim plini de spiritul
Domnului Hristos și nu trebuie să ne odihnim până când
nu-l vom primi.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 161, 162

COOPERÂND CU PUTEREA DIVINĂ
„Domnul Se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniţi.” Proverbele 15:29

„Prin rugăciuni zilnice către Dumnezeu, ei vor primi de
la El har și înțelepciune pentru a suporta conflictele și realitățile dure ale vieții și pentru a ieși biruitori din aces-tea.
Seninătatea și liniștea minții pot fi menținute doar prin
veghere și rugăciune.” — Solii pentru tineret, p. 80.
„Biruința poate fi câștigată numai prin multă rugăciune
stăruitoare, numai reprimând firea, clipă de clipă. Voința
236 noastră nu trebuie silită să coopereze cu puterea divină, ci
ea trebuie să se supună de bună voie.” — Cugetări, p. 142
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CA SĂ AVEM SUCCES
„Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să
trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot
lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri,
dar tu nu vei lua cu împrumut.” Deuteronom 28:12

„În fiecare dimineața, luați-vă timp pentru a începe
lucrul vostru cu rugăciune. Nu considerați că acesta este
un timp pierdut, pentru că este un timp care va dăinui în
veacurile veșnice. Prin acest mijloc, succesul și biruința
spirituală vor fi aduse în viața practică. Mașinile de tipar
vor răspunde la atingerea mâinii Domnului. Atunci, cu siguranță, binecuvântarea lui Dumnezeu poate fi cerută, iar
lucrul poate să fie săvârșit bine, numai dacă începutul este
bun. Înainte ca Domnul să poată folosi cu succes un lucrător, mâinile lui trebuie să fie întărite și inima lui trebuie să
fie curățită.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 194

RUGĂCIUNEA NE SUSȚINE
„Dar Tu, Doamne, nu Te depărta! Tu, Tăria mea, vino
degrabă în ajutorul meu!” Psalmii 22:19

„Pe măsură ce activitatea crește și avem succes într-o ramură oarecare a lucrării pentru Dumnezeu, apare primejdia
de a ne încrede în planurile și metodele omenești. Există tendința de a ne ruga mai puțin și de a avea credință puțină. Ca
și ucenicii, suntem în primejdia de a pierde din vedere dependența noastră de Dumnezeu și de a căuta să facem un mântuitor din activitatea noastră. Trebuie să privim fără încetare la
Isus și să ne dăm seama că puterea Lui este aceea care săvârșește lucrarea. Deși trebuie să lucrăm cu seriozitate pentru
mântuirea celor pierduți, trebuie să ne luăm timp și pentru 237
meditație, pentru rugăciune și pentru studierea Cuvântului
lui Dumnezeu. Numai lucrul săvârșit cu multă rugăciune și
sfințit prin meritele lui Hristos se va dovedi în cele din urmă
a fi folositor spre bine.” — Hristos, Lumina lumii, p. 362
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CA SĂ ÎNȚELEGEM DEPLIN
„...să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de
înţelepciune şi pricepere duhovnicească.” Coloseni 1:9

„A stărui asupra adevărurilor Planului de Mântuire înseamnă siguranța noastră, viața noastră și bucuria noastră. Pentru a contempla lucrurile adânci ale lui Dumnezeu
este nevoie de rugăciune și credință. Mintea noastră este
așa de limitată de idei înguste, încât surprindem doar niște
concepții reduse cu privire la experiența pe care avem privilegiul să o deținem. Cât de puțin înțelegem noi ce semnifică rugăciunea apostolului care spune: „Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere,
prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să
locuiască în inimile voastre prin credință... și să cunoașteți
dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să
ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu!” — The Review and Herald, 17 noiembrie, 1891

RUGĂCIUNEA NU ÎNLOCUIEȘTE
ACȚIUNEA
„Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!
Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici
lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!”
Eclesiastul 9:10

„Dacă vrem să fim pregătiți pentru lucrarea pe care Dumnezeu dorește să ne-o încredințeze, este nevoie de multă rugăciune și de cea mai viguroasă exercitare a minții. Mulți
nu ajung la poziția pe care ar putea să o ocupe, deoarece
așteaptă ca Dumnezeu să facă pentru ei lucrurile pe care
238 El le-a dat puterea să le facă singuri. Toți aceia care sunt
pregătiți să fie folositori în viața aceasta trebuie să fie instruiți prin disciplina mintală și morală cea mai severă, iar
atunci Dumnezeu îi va ajuta prin combinarea puterii divine
cu efortul uman.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 611
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PUTEREA CREȘTINULUI

„Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie şi mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!” Psalmii 68:35 u.p.

„Motivul pentru care unii sunt neliniștiți este acela că nu
merg la adevăratul izvor al fericirii. Ei se străduiesc mereu să găsească fără Hristos acea satisfacție care se găsește
numai la El. La El nu sunt speranțe dezamăgite. Oh, cât de
mult este neglijat privilegiul prețios al rugăciunii! Citirea
Cuvântului lui Dumnezeu pregătește mintea pentru rugăciune. Unul dintre cele mai mari motive pentru care mulți au o
dispoziție așa de mică de a se apropia de Dumnezeu prin rugăciune este acela că și-au pierdut singuri pregătirea pentru
lucrarea aceasta sfântă prin citirea de povestiri fascinante,
care le-au stârnit imaginația și pasiunile nesfinte. Cuvântul
lui Dumnezeu a ajuns să fie neplăcut, ora de rugăciune a
ajuns să fie pierdută din vedere. Rugăciunea este puterea
creștinului.” — The Review and Herald, 11 martie, 1880.

DUMNEZEU NE ASCULTĂ
„Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu
omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite
şi să îmbărbătez inimile zdrobite.” Isaia 57:15

„Biblia ni-L prezintă pe Dumnezeu în locul Lui înalt și
sfânt, nu într-o stare de inactivitate, nu în tăcere și singurătate, ci înconjurat de zece mii de ori câte zece mii și mii de
făpturi inteligente și sfinte, toate așteptând să facă voia Lui.
... Totuși, interesul Său și al întregului cer este concentrat
tocmai spre această parte a universului, asupra oamenilor
pentru mântuirea cărora L-a dat pe unicul Său Fiu. Dumnezeu Se apleacă de pe tronul Său pentru a asculta strigătele 239
celor apăsați. La fiecare rugăciune sinceră, El răspunde: „Iată-Mă!” El îi ridică pe cei întristați și obosiți. În toate durerile noastre, El simte durerea împreună cu noi. În fiecare
ispită și în fiecare încercare, îngerul feței Sale este aproape,
ca să aducă eliberare.” — Hristos, Lumina lumii, p. 356
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CERÂND ZILNIC AJUTOR
„Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii
ajutorul nostru în fiecare dimineaţă şi izbăvirea noastră la vreme de nevoie!” Isaia 33:2

„Înainte de a pleca de acasă la lucru, întreaga familie
trebuie să se adune, iar tatăl, sau mama în absența tatălui,
trebuie să se roage cu stăruință lui Dumnezeu să-i ocrotească pe parcursul zilei. Veniți cu umilință, cu o inimă plină de duioșie, conștienți de pericolele și ispitele care vă
așteaptă pe voi și pe copiii voștri. Aduceți-i la altar cu credință, implorând grija Domnului pentru ei. Îngerii slujitori
îi vor ocroti pe copiii care sunt consacrați lui Dumnezeu în
felul acesta.” — Îndrumarea copilului, p. 519.

COPIII SĂ FIE ÎNVĂȚAȚI
SĂ SE ROAGE
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi
când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.”
Proverbele 22:6

„În biserica de acasă, copiii trebuie să învețe să se roage
și să se încreadă în Dumnezeu. Învățați-i să repete poruncile lui Dumnezeu... Veniți cu umilință, cu o inimă plină
de duioșie, înțelegând ispitele și pericolele ce stau în fața
240 voastră și a copiilor și, prin credință, apropiați-i de altar,
cerând pentru ei ocrotirea Domnului. Învățați-i pe copii să
se roage în cuvinte simple. Spuneți-le că Dumnezeu Se bucură auzindu-i cum apelează la El.” — Sfaturi pentru părinți,
educatori și elevi, p. 110.
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VEGHERE CONTINUĂ,
RUGĂCIUNE NEÎNCETATĂ
„Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă, căci nu ştiţi când
va veni vremea aceea..” Marcu 13:33

„Fără rugăciune neîncetată și fără veghere atentă, noi
suntem în pericolul de a ajunge nepăsători și de a ne abate
de pe calea cea dreaptă. Vrăjmașul caută fără încetare să
pună piedici pe calea spre tronul harului, ca să nu fim stăruitori în rugăciunea și credința care sunt necesare pentru
a primi harul și puterea de a ne împotrivi ispitei.” — The
Review and Herald, 8 decembrie, 1904

„Nimeni nu va intra pe porțile cerului prin îngăduință
de sine, nesăbuință, amuzament și egoism, ci numai printr-o veghere continuă și o rugăciune neîncetată. Vigilența
spirituală pe care o exercităm personal este prețul siguranței noastre.” — Comentarii Biblice, vol. 6, p. 1094.

ESTE NECESAR SĂ NE CUNOAȘTEM
NEVOILE
„Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin
cuptorul de foc rărunchii şi inima!” Psalmii 26:2

„Mulți din poporul lui Dumnezeu nu înțeleg importanța
cunoașterii de sine și a stăpânirii de sine. Ei nu veghează și
nu se roagă să nu cadă în ispită. Dacă ar veghea, ei ar ajunge
să-și cunoască punctele slabe în care sunt cei mai înclinați
să fie atacați de ispită. Prin veghere și rugăciune, punctele
lor cele mai slabe pot să fie păzite în așa fel, încât să ajungă 241
punctele cele mai puternice, iar ei pot să întâmpine ispita
fără să fie biruiți. Fiecare urmaș ai lui Hristos trebuie să se
cerceteze zilnic, spre a ajunge să-și cunoască perfect propria purtare.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 511

18 august

ASCULTAȚI PRIN MERITELE SALE
„Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia
cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.” 1 Corinteni 1:9

„Domnul Hristos S-a angajat să fie înlocuitorul și Garantul nostru, iar El nu neglijează pe nimeni. Ascultarea Sa desăvârșită oferă o resursă inepuizabilă de merite. În ceruri,
meritele Sale, renunțarea la sine și sacrificiul de sine pe
care le-a manifestat El sunt prețuite asemenea miresmei
de tămâie care se înălța împreună cu rugăciunile poporului
Său. Când rugăciunile sincere și umile se înalță la scaunul
de domnie al lui Dumnezeu, Domnul Hristos le amestecă
împreună cu meritele vieții Sale de ascultare desăvârșită.
Rugăciunile noastre sunt făcute să aibă un parfum plăcut,
datorită meritelor Sale. Domnul Hristos S-a angajat să mijlocească pentru noi, iar Tatăl îl ascultă întotdeauna pe Fiul
Său.” — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 22

ÎNCREDINȚEAZĂ-I CAZUL TĂU!
„Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile
celui nenorocit şi nu-Şi ascunde Faţa de el, ci îl ascultă
când strigă către El.” Psalmii 22:24

„Noi ne revărsăm dorințele inimii în cămăruța noastră,
rostim o rugăciune când mergem pe drum, iar cuvintele
noastre ajung la scaunul de domnie al Monarhului universului. Ele pot să nu fie auzite de nicio ureche omenească,
dar nu pot să se risipească în tăcere, nici să se piardă printre activitățile continue. Nimic nu poate să stingă dorința
sufletului. Ea se ridică deasupra zgomotului străzii, dea242 supra agitației mulțimii și ajunge până în curțile cerești.
Dumnezeu este Acela căruia Îi vorbim, iar rugăciunea
noastră este auzită. Toți aceia care vă simțiți a fi cei mai
nevrednici nu vă temeți să-I încredințați Lui Dumnezeu cazul vostru.” — In Heavenly Places, p. 82

19 august

CA SĂ AI SUCCES
„Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi, scapă-ne prin
dreapta Ta şi ascultă-ne!” Psalmii 108:6

„În afacerile voastre, în orele de destindere ale părtășiei
cu alții, în căsătorie și în toate tovărășiile în care intrați,
să începeți cu rugăciune sinceră, umilă. Astfel, veți arăta
că îl onorați pe Dumnezeu, iar Dumnezeu vă va onora pe
voi. Rugați-vă când sunteți cuprinși de teamă. Când deznădejdea pune stăpânire pe voi, pecetluiți-vă buzele față
de oameni, nu umbriți calea altora, dar spuneți-I totul lui
Isus. Ridicați-vă mâinile după ajutor în slăbiciunea voastră, prindeți-vă de tăria infinită. Cereți umilință, înțelepciune, curaj, sporirea credinței, ca să vedeți lucrurile în
lumina lui Dumnezeu și să vă bucurați în dragostea Sa.” —
Divina vindecare, p. 513.

CÂND RĂSPUNSUL ÎNTÂRZIE
„Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi
mă încred în Domnul fără şovăire!” Psalmii 26:1

„Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pentru aceia care vor conlucra cu El. Toți cei ce îl ascultă pot să ceară
cu încredere împlinirea făgăduințelor Sale. Dar noi trebuie
să manifestăm o încredere fermă și neabătută în Dumnezeu. Adesea, El întârzie să ne răspundă pentru a pune la
încercare încrederea noastră sau pentru a verifica sinceritatea dorinței noastre. Dacă am cerut după Cuvântul Său, 243
trebuie să credem în făgăduința Sa și să continuăm cu insistență să-I adresăm cererile noastre, având convingerea
că nu vor fi respinse.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 145

20 august

ÎNCHINARE SINCERĂ
„Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, ca
să păzesc orânduirile Tale!” Psalmii 119:145

„Când preoții intrau în locul sfânt dimineața și seara,
... acesta era un timp de mare însemnătate pentru închinători... Înainte de a intra în prezența lui Dumnezeu prin
slujirea preotului, ei trebuiau să-și ia timp să-și cerceteze
stăruitor inima și să-și mărturisească păcatele... În felul
acesta, cererile lor se înălțau odată cu norul de tămâie, în
timp ce credința se prindea puternic de meritele Mântuitorului făgăduit, simbolizat prin jertfa de ispășire... Deși
condamnă un simplu șir de ceremonii, lipsite de spiritul
închinării, Dumnezeu privește cu multă plăcere asupra
acelora care-L iubesc și care se pleacă dimineața și seara
în rugăciune spre a căuta iertare pentru păcatele făptuite
și spre a-I prezenta cererile lor pentru binecuvântările necesare.” — Patriarhi și profeți, 353, 354.

RUGĂCIUNE, ACȚIUNE ȘI CREDINȚĂ
„Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă
Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc!” Luca 11:28

„Dimineața și seara, câștigați biruința pentru voi înșivă,
în familia voastră. Nu lăsați ca lucrul zilnic să vă lipsească
de aceasta. Luați-vă timp să vă rugați și, în timp ce vă rugați,
să credeți că Dumnezeu vă ascultă. Amestecați credința cu
rugăciunile voastre. S-ar putea să nu simțiți întotdeauna răspunsul imediat, însă, în acel timp, credința este pusă la încercare... Umblați pe calea cea strâmtă a credinței. Încredeți-vă
cu toții în făgăduințele Domnului. Încredeți-vă în Dumnezeu
244 când treceți prin întuneric. Acesta este timpul când trebuie să
aveți credință... Numai prin meritele lui Isus veți fi mântuiți,
sângele Lui este singurul care vă va curăți. Totuși voi aveți
de făcut niște eforturi... Fiți plini de râvnă și pocăiți-vă, apoi
credeți.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 167

21 august

RUGĂCIUNEA SALVEAZĂ SUFLETE
„Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii
pe care o dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă
vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te
ascultă.” 1 Timotei 4:16

„Dacă [membrii bisericilor] ar înainta cu rugăciune stăruitoare, cu blândețea și smerenia inimii, căutând să le
împartă și altora cunoștința mântuirii, solia ar putea să
ajungă la locuitorii pământului.” — The Review and Herald, 11
aprilie, 1893.

„Alegeți un suflet, iar apoi încă unul, căutând zi de zi călăuzirea lui Dumnezeu, aducând totul înaintea Lui în rugăciune stăruitoare și lucrând cu înțelepciunea divină. Dacă veți
face așa, veți vedea că Dumnezeu vă va da Duhul Sfânt pentru
a-i convinge pe oameni și vă va da puterea adevărului pentru
a converti suflete.” — Lucrarea misionară medicală, 245.

EFORTURI STĂRUITOARE
„Căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de
alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa
mânjită de carne.” Iuda 1:23

„Dacă într-un loc se află numai doi sau trei care cunosc
adevărul, aceștia să alcătuiască o grupă de lucrători. Să-și
păstreze legătura frățească, depunând eforturi împreună,
în dragoste și unitate și încurajându-se unul pe altul, să înainteze fiecare, primind curaj și putere din ajutorul oferit de
ceilalți... Dacă vor lucra și se vor ruga în Numele lui Hristos,
numărul lor va crește.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 21
„Să ținem o adunare de rugăciune, cerându-l Domnului să 245
deschidă calea pentru ca adevărul să pătrundă în fortărețele
unde Satan și-a instaurat scaunul de domnie și să alunge întunericul pe care el l-a așternut pe calea celor pe care caută
să-i amăgească și să-i nimicească.” — Idem, vol. 6, p. 80

22 august

RUGĂCIUNE PENTRU CALM
„Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte
uşa buzelor mele!” Psalmii 141:3

„Când ești pe punctul de a vorbi pătimaș, taci din gură.
Nu rosti niciun cuvânt. Roagă-te înainte de a vorbi, iar îngerii vor veni în ajutorul tău și îi vor respinge pe îngerii
răi, care vor să te determine să-L dezonorezi pe Dumnezeu,
să faci de rușine lucrarea Lui și să îți slăbești propria putere sufletească.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 82
„Tuturor acelora care vor lucra în armonie cu căile lui
Dumnezeu și vor urma planurile Sale, le este garantată
paza îngerilor. Noi putem să cerem în rugăciune stăruitoare și smerită ca ajutoarele cerești să vină de partea noastră. Oștirile invizibile ale luminii și puterii vor lucra împreună cu omul smerit și blând.” — Solii alese, vol. 1. p. 97

RUGĂCIUNE PENTRU ÎNȚELEPCIUNE
„Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. –
Când vei veni la mine? – Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele.” Psalmii 101:2

„Aveți privilegiul de a veni la El cu o îndrăzneală sfântă.
Când Îi cerem cu sinceritate să îngăduie ca lumina Sa să
strălucească asupra noastră, El ne va auzi și ne va răspunde. Totuși, noi trebuie să trăim în armonie cu rugăciunile
noastre. Dacă trăim contrar lor, ele nu au nicio valoare.
Am văzut un tată care, după ce citea un pasaj din Scriptură
și se ruga, adesea, aproape îndată ce se ridica de pe genunchi, începea să-i certe pe copii. Cum putea Dumnezeu
246 să răspundă la rugăciunea pe care o făcuse? Dacă, după ce
îi ceartă pe copiii săi, un tată se roagă, oare rugăciunea
aceea le face bine copiilor? Nu, cu excepția faptului că este
o rugăciune de mărturisire a păcatului înaintea lui Dumnezeu.” — Îndrumarea copilului, p. 499

23 august

CA SĂ VĂ BUCURAȚI!
„Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi
căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 16:24

„Mulți dintre aceia care se străduiesc să asculte de poruncile lui Dumnezeu au puțină pace și bucurie. Această lipsă
în experiența lor este urmarea faptului că nu și-au exercitat
credința. Ei se comportă ca și cum ar trăi într-o țară cu pământul sărat, într-o pustie pârjolită de soare. Ei cer puțin,
în timp ce ar putea să ceară mult, pentru că făgăduințele Iui
Dumnezeu nu au nicio limită. Astfel de oameni nu reprezintă sfințirea ce vine prin ascultarea de adevăr. Dumnezeu ar
dori ca toți fiii și fiicele Sale să fie fericiți, în pace și ascultători. Prin exercitarea credinței, cel credincios ajunge în posesia acestor binecuvântări. Prin credință poate fi împlinită
orice lipsă a caracterului, poate fi curățită orice pată, poate
fi corectată orice greșeală și poate fi dezvoltată orice însușire aleasă.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 563.

PUTEM CERE ORICE
„Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă
din toate necazurile lor.” Psalmii 34:17

„Rugăciunea este mijlocul rânduit de cer pentru a avea
succes în lupta cu păcatul și în dezvoltarea caracterului
creștin. Influența divină, care vine ca răspuns la rugăciunea credinței, va împlini în sufletul celui care se roagă tot
ce a cerut el. Noi putem cere iertare pentru păcate, putem
cere Duhul Sfânt, o fire asemenea lui Hristos, înțelepciune 247
și tărie pentru a face lucrarea Sa și orice dar pe care El l-a
promis, iar făgăduința este: „Veți primi”.” — Idem, p. 564.

24 august

DOAR DUMNEZEU NE POATE IZBĂVI
„De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori
nu te va atinge răul.” Iov 5:19

„Când se ivesc necazuri și sunteți confruntați cu dificultăți, nu căutați ajutorul oamenilor. Încredințați totul lui
Dumnezeu. Obiceiul de a le spune altora greutățile noastre
ne face doar mai slabi, dar nu ne aduce nicio putere de a le
rezolva. Prin aceasta, așezăm asupra lor o povară a neputințelor noastre spirituale, pe care ei nu o pot ușura. Noi
căutăm putere din partea unor oameni greșiți și limitați,
în timp ce putem avea puterea unui Dumnezeu infinit, care
nu greșește.” —Parabolele Domnului Hristos, p. 146

RUGAȚI-VĂ PENTRU ORICE PRICEPERE
„Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere
şi care să caute pe Dumnezeu.” Psalmii 14:2

„Nu trebuie să mergeți până la marginile pământului în căutarea înțelepciunii, căci Dumnezeu este aproape. Nu capacitățile pe care le aveți acum sau pe care le veți avea vreodată sunt
cele care vă vor da succesul, ci lucrurile pe care le poate face
Domnul pentru voi. Trebuie să avem mult mai puțină încredere
în ce poate face omul și mult mai multă încredere în ce poate
face Dumnezeu pentru fiecare suflet care crede. El dorește cu
248 ardoare ca voi să-L căutați prin credință. Dumnezeu vrea să
așteptați lucruri mari de la El. El dorește cu nerăbdare să vă
ofere atât înțelegerea lucrurilor pământești, trecătoare, cât și
a lucrurilor spirituale. Domnul poate ascuți mintea voastră. El
vă poate da tact și îndemânare. Puneți la lucru talentele voastre, cereți-I lui Dumnezeu înțelepciune și vă va fi dată.” — Idem.

25 august

FIȚI CONVINȘI CĂ VEȚI PRIMI!
„Și orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca
Tatăl să fie proslăvit în Fiul.” Ioan 14:13

„Cei care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu trebuie să
acționeze înțelept. Să nu fie mulțumiți până când fiecare
păcat cunoscut nu este mărturisit. Apoi, este privilegiul
și datoria lor să creadă că Domnul Isus îi primește... Nu
confundați credința cu sentimentul. Acestea sunt distincte.
Credința trebuie să fie exercitată. Noi trebuie să punem
această credință la lucru fără încetare. Să credem continuu. Credința voastră să vă inspire convingerea că veți primi binecuvântarea, iar aceasta va fi a voastră. Sentimentele voastre nu au nimic de a face cu această credință. Când
credința aduce binecuvântare inimii voastre și voi vă bucurați de această binecuvântare, bucuria aceasta pe care o
simțiți nu mai este credință, ci sentiment.” — Mărturii pentru
comunitate, vol. 1, p. 167

MÂNA CARE PRINDE PUTEREA INFINITĂ
„Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul
meu! Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea
dreaptă!” Psalmii 143:10

„Cât de puternice sunt adevărata credință și adevărata
rugăciune! Ele sunt ca mâinile cu care rugătorul se prinde
de puterea Iubirii Infinite. A avea credință înseamnă a avea
încredere în Dumnezeu, a crede că El ne iubește și știe ce
este spre binele nostru. Prin urmare, în loc de a merge pe
propria cale, credința ne determină să alegem calea Sa. În
locul ignoranței noastre, ea acceptă înțelepciunea Sa; în
249
locul slăbiciunii noastre, puterea Sa; în locul păcătoșeniei
noastre, neprihănirea Sa. Viața noastră, noi înșine suntem
deja ai Săi. Credința recunoaște dreptul Său de proprietate
și primește binecuvântările ei.” — Slujitorii evangheliei, p, 259

26 august

RUGĂCIUNEA CREDINȚEI
„Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte
de Domnul, şi rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în
Templul Tău cel sfânt.” Iona 2:7

„Rugăciunea nu este un act de ispășire a păcatului, ea nu
este o virtute sau un merit. Cele mai alese și mai frumoase
cuvinte nu înseamnă nimic în comparație cu o dorință sinceră și sfântă. Dacă nu exprimă adevăratele sentimente ale
inimii, chiar și cele mai elocvente rugăciuni sunt doar niște cuvinte fără rost. Dar rugăciunea care izvorăște dintr-o
inimă sinceră și exprimă nevoile simple ale sufletului, ca și
când i-am cere o favoare unui prieten, cu încrederea că ne
va fi acordată — aceasta este rugăciunea credinței. Dumnezeu nu dorește complimentele noastre formale, dar strigătul
nerostit al inimii frânte și copleșite de simțământul păcătoșeniei și al unei neputințe totale ajunge până la Tatăl oricărei îndurări.” — Cugetări, p. 86

PUTEREA CARE ÎNVINGE PE VRĂJMAȘ
„Prin aceasta voi cunoaşte că mă iubeşti, dacă nu mă va
birui vrăjmaşul meu.” Psalmii 41:11

„Îngerii aud jertfa de laudă și rugăciunea credinței, iar ei
duc cererile la Acela care slujește în Sanctuar pentru poporul Său și prezintă meritele Sale în favoarea lor. Rugăciunea
adevărată se bazează pe Cel Atotputernic și le dă oamenilor
biruința. Așezat pe genunchi, creștinul obține puterea de a
se împotrivi ispitei.” — The Review and Herald, 1 februarie, 1912
„Rugăciunea credinței constituie cea mai mare putere a
creștinului, iar aceasta îl va învinge cu siguranță pe Satana.
Acesta este motivul pentru care el insinuează că nu avem ne250
voie de rugăciune. El detestă Numele lui Isus, Apărătorul nostru, iar atunci când venim stăruitor înaintea Lui, cerând ajutor,
oștirea lui Satan intră în panică. Dacă neglijăm rugăciunea, o
facem spre câștigul lui, căci atunci, minunile lui mincinoase
sunt primite mai ușor.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 296

27 august

RUGĂCIUNE ȘI LUCRARE
„De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu
credinţa voastră fapta; cu fapta...” 2 Petru 1:5

„Noi nu trebuie să stăm într-o stare de așteptare liniștită a asupririi și necazului și să ne împreunăm mâinile,
fără să facem nimic spre a abate răul. Strigătele noastre
unite să se înalțe spre cer. Rugați-vă și lucrați, lucrați și
rugați-vă! Totuși nimeni să nu acționeze pripit. Învățați, ca
niciodată mai înainte, că trebuie să fiți blânzi și smeriți cu
inima.” — Solii alese, vol. 2, pp. 370, 371
„Veți fi nevoiți să luptați cu multe dificultăți, să purtați
poveri, să sfătuiți, să alcătuiți planuri și să le îndepliniți căutându-L fără încetare pe Dumnezeu pentru ajutor. Rugați-vă
și lucrați, lucrați și rugați-vă, învățați de la Domnul Isus ca
niște elevi în școala Sa!” — Mărturii pentru pastori, p. 498

PREGĂTIȚI PENTRU VIAȚĂ
„Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.”
Ioan 9:4

„Puterea obținută în rugăciunea adresată lui Dumnezeu,
unită cu efortul individual în educarea minții pentru a fi
atentă și precaută, îl pregătește pe om pentru îndatoririle
zilnice și păstrează spiritul de pace în toate împrejurările, oricât de critice ar fi acestea. Ispitele la care suntem
expuși zilnic fac din rugăciune o necesitate. Ca să putem
fi păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, dorințele
sufletului să se înalțe continuu în rugăciune tăcută pentru
ajutor, pentru lumină, pentru putere, pentru cunoștință. 251
Totuși gândul și rugăciunea nu pot lua locul folosirii serioase și judicioase a timpului. Atât lucrarea, cât și rugăciunea sunt necesare pentru lucrarea de desăvârșire a caracterului creștin.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 459

28 august

EXPERIENȚĂ CREȘTINĂ
„Domnul întăreşte paşii omului când Îi place calea lui;
dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci
Domnul îl apucă de mână.” Psalmii 37:23, 24

„Dacă o persoană care comunică zilnic cu Dumnezeu se
abate de pe cale, dacă încetează pentru o clipă să privească
statornic la Domnul Isus, acest lucru nu se întâmplă deoarece păcătuiește cu voia, pentru că, atunci când își înțelege
greșeala, se întoarce din nou și își ațintește privirile către
Isus, iar faptul că a greșit nu o face să fie mai puțin dragă inimii lui Dumnezeu; El știe că persoana aceea are o
comuniune cu Mântuitorul, iar când este mustrată pentru
greșeala ei, ea nu pleacă supărată și nu se plânge de Dumnezeu, ci schimbă greșeala într-o biruință. Ea învață lecția
aflată în cuvintele Domnului și ia aminte, ca să nu fie amăgită din nou.” — The Review and Herald, 12 mai, 1896

CÂND RUGĂCIUNEA NU ESTE ASCULTATĂ
„Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte legea,
chiar şi rugăciunea lui este o scârbă.” Proverbele 28:9

„Ce poate face mulțimea rugăciunilor voastre, dacă păcatul este prețuit în inimile voastre? Dacă nu faceți o schimbare
totală, nu peste mult timp, veți ajunge sătui de mustrare și vă
veți lepăda de Dumnezeu. Unii dintre voi recunoașteți mustrarea prin cuvinte, dar nu o acceptați în inimă. Faceți aceleași
lucruri ca și mai înainte, numai că sunteți mai puțin sensibili
la influența Duhului lui Dumnezeu, ajungând din ce în ce mai
orbiți, având mai puțină înțelepciune, mai puțină stăpânire de
sine, mai puțină putere morală și mai puțin zel și atracție pen252 tru lucrurile religioase, iar dacă nu vă convertiți, în cele din
urmă veți renunța de tot să vă țineți de Dumnezeu...
Când este în legătură cu Dumnezeu și caută sincer să-L
cunoască, omul devine înălțat, înnobilat și sfințit.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pp. 332, 339.

29 august

CONDIȚII PENTRU RĂSPUNS
„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele
Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da.” Ioan 15:7

„Cei care aduc cererile lor înaintea lui Dumnezeu, solicitând împlinirea făgăduinței Sale, dar nu se conformează condițiilor, Îl insultă pe Iehova. Ei folosesc Numele lui
Hristos ca garanție a împlinirii făgăduinței, dar nu îndeplinesc acele lucruri care demonstrează credința lor în Hristos și dragostea față de El.
Mulți ignoră condiția acceptării lor de către Tatăl ceresc.
Trebuie să examinăm mai atent faptele credinței prin care
ne apropiem de Dumnezeu. Dacă suntem neascultători, Îi
aducem Domnului un ordin de plată, pe care Îi cerem să îl
onoreze, în timp ce noi nu am îndeplinit condițiile care îl
fac să fie plătibil.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 144.

RUGĂCIUNE PENTRU BIRUINȚĂ
„Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de
mine!” Psalmii 26:11

„Privește la Domnul Hristos în orice timp și în orice loc,
înălțându-ți rugăciunea dintr-o inimă sinceră, ca să știi să
faci voia Sa. Apoi, când vrăjmașul năvălește ca un potop,
Duhul lui Dumnezeu va ridica împrejurul tău un scut împotriva lui. Când ești pe punctul de a ceda, de a-ți pierde
răbdarea și stăpânirea de sine, de a fi aspru și mustrător,
de a găsi greșeli și de a acuza — acesta este momentul când
trebuie să înalți către cer următoarea rugăciune: „Ajută-mă, o, Doamne, să rezist ispitei, să alung din inima mea
253
orice amărăciune, orice mânie și orice vorbire de rău. Dami blândețea Ta, iubirea Ta, neprihănirea Ta, răbdarea Ta.
... Ajută-mă să fiu milos, sensibil, iertător. Ajută-mă ... să
reprezint în fața semenilor caracterul Domnului Hristos.”
— Căminul adventist, p. 214, 215.

30 august

PREA GRĂBIȚI...
„Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav
şi Domnul îl va însănătoşi şi, dacă a făcut păcate, îi vor
fi iertate.” Iacov 5:15

„L-am întrebat pe înger de ce nu s-a manifestat mai multă credință și putere în Israel. El a spus: „Voi vă desprindeți
prea repede de brațul Domnului. Aduceți cu insistență cererile voastre înaintea scaunului Său de domnie și rezistați
printr-o credință puternică. Făgăduințele Sale sunt sigure.
Credeți că primiți lucrurile pentru care vă rugați și le veți
avea”. ... Am văzut că noi ne îndoiserăm de făgăduințele
sigure și Îl răniserăm pe Mântuitorul, prin lipsa noastră de
credință. ... Prin urmare, cei slabi trebuie să privească la
Isus și să se încreadă în El. Așadar, ei trebuie să-și exercite
credința.” — Experiențe și viziuni, p. 73.

CÂND EUL ESTE SUPUS
„Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte
şi aştept făgăduinţa Lui.” Psalmii 130:5

„Multe suflete se zbat pentru biruințe speciale și binecuvântări deosebite, ca să poată săvârși unele lucruri mari.
În scopul acesta, ele simt întotdeauna că trebuie să ducă
lupte pline de agonie și lacrimi în rugăciune. Dacă vor cerceta Scripturile, rugându-se să cunoască voința explicită
a lui Dumnezeu și apoi vor face voia Sa din inimă, fără
rețineri sau îngăduință de sine, aceste persoane vor găsi
pacea. Nici chiar toată agonia, toate lacrimile și luptele lor
nu le vor aduce binecuvântarea pe care o doresc așa de stă254 ruitor. Eul trebuie să fie supus în întregime lui Dumnezeu.
Aceste suflete trebuie să facă lucrarea care li se prezintă,
însușindu-și belșugul de har pe care Dumnezeu a făgăduit
că-l va da tuturor celor ce îl cer cu credință.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 165

31 august

EXEMPLUL NOSTRU DE RUGĂCIUNE
„El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi
către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte şi fiind
ascultat din pricina evlaviei Lui...” Evrei 5:7

„Puterea lui Hristos a stat în rugăciune. El Se retrăgea în
dumbrăvi sau în munți, departe de mulțime și de orice altceva. Acolo era singur cu Tatăl Său, Își revărsa cererile cu o
stăruință puternică și căuta cu toată puterea sufletului Său
să Se prindă de mâna Celui Infinit. Când în fața Lui se găseau
încercări noi și mari, El se retrăgea în singurătatea munților
și petrecea noaptea întreagă, rugându-Se Tatălui Său ceresc.
Pentru că Domnul Hristos este exemplul nostru în toate
lucrurile, dacă noi imităm acest model de rugăciune stăruitoare și neîncetată, cerând, în Numele Aceluia care nu a
cedat niciodată ispitelor lui Satan, puterea de a ne împotrivi amăgirilor dușmanului cel viclean, nu vom fi biruiți de
el.” — The Youth’s Instructor, 1 aprilie, 1873

SĂ NE RUGĂM CONTINUU!
„Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi
dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii.” 1 Petru 4:7

„În lucrarea de păzire a inimii, trebuie să ne rugăm neîncetat și să trimitem neobosit cererile noastre către tronul
harului, pentru a primi sprijin. Aceia care poartă Numele lui Hristos trebuie să vină la Dumnezeu cu stăruință și
umilință, cerând ajutor. Mântuitorul ne-a spus să ne rugăm
fără încetare. Creștinul nu poate să stea mereu în poziția
de rugăciune, dar gândurile și dorințele lui pot să fie îndreptate fără încetare spre cer. Dacă am vorbi mai puțin și 255
ne-am ruga mai mult, încrederea de sine s-ar risipi.” — Fii
și fiice ale lui Dumnezeu, p. 99

SEPTEMBRIE
Rămâi conectat cu Cerul
„O legătură strânsă cu cerul va da un ton corect credincioșiei voastre și va fi temelia succesului vostru.”
— Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 538
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1 septembrie

LEGĂTURĂ PERMANENTĂ
CU DUMNEZEU
„Către Tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii, la
Tine caut adăpost; nu-mi părăsi sufletul!” Psalmii 141:8

„Cel care se îndreaptă în fiecare zi spre Dumnezeu, prin
rugăciuni stăruitoare și serioase, pentru a primi ajutor,
sprijin și putere de la El, va avea aspirații nobile, o înțelegere limpede a adevărului și a responsabilității personale,
obiective înalte de acțiune și o continuă foame și sete după
neprihănire. Prin menținerea unei legături permanente cu
Dumnezeu, vom deveni capabili să le transmitem și celor
cu care venim în contact, lumina, pacea, liniștea și simțământul de siguranță care domnesc în inima noastră.”
— Cugetări, 85

CULTIVĂ UN DUH MULȚUMIT!
„...căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care
mă găsesc.” Filipeni 4:11

„Consacră-ți mintea lucrurilor spirituale. Abține-te de a
te mai gândi la tine însăți. Cultivă un duh mulțumit și bine
dispus. Vorbești prea mult despre lucruri fără importanță.
Nu câștigi nicio putere spirituală din aceasta. Dacă puterea folosită în discuții ar fi consacrată rugăciunii, ai primi
putere spirituală și I-ai cânta lui Dumnezeu în inima ta.” —
Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 434

„Cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu poate
să o dea omului este spiritul rugăciunii stăruitoare. Tot ce- 257
rul este deschis înaintea omului rugăciunii... După ce vor fi
venit înaintea lui Dumnezeu în rugăciune stăruitoare, ambasadorii lui Hristos vor avea putere în lucrarea cu oamenii.” — The Review and Herald, 20 octombrie, 1896.

2 septembrie

TEMELIA SUCCESULUI
„Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă
ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura
mea!” Psalmii 18:2

„O legătură strânsă cu cerul va da un ton corect credincioșiei voastre și va fi temelia succesului vostru. Simțământul vostru de dependență vă va aduce la rugăciune și
simțul datoriei vă va chema la efort. Rugăciunea și efortul,
efortul și rugăciunea vor fi ocupația vieții voastre. Trebuie
să vă rugați, ca și când reușita și lauda s-ar datora întru totul lui Dumnezeu și să lucrați, ca și când toată datoria ar fi
a voastră. Dacă doriți să aveți putere, o puteți avea, pentru
că ea vă așteaptă. Numai să credeți în Dumnezeu, credeți-L
pe Cuvânt, acționați prin credință și binecuvântările vor
veni.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 538, 539.

LOCUL OBȚINERII BIRUINȚEI
„Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura
steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi
asculte toate dorinţele tale!” Psalmii 20:5

„Cele mai mari biruințe ale bisericii lui Hristos sau ale
creștinului nu sunt acelea care se obțin prin talent și educație, prin avere sau prin favoarea oamenilor. Ci sunt acele
biruințe care sunt câștigate în camera de audiență cu Dumnezeu, când credința stăruitoare până la agonie ,se prinde
strâns de brațul cel tare al puterii.
Aceia care nu sunt dispuși să părăsească orice păcat și
258 să caute cu stăruință binecuvântarea lui Dumnezeu nu o
vor primi. Dar toți aceia care se vor baza pe făgăduințele
lui Dumnezeu, așa cum a făcut Iacov, și care sunt dispuși să
fie tot așa de sinceri și de stăruitori cum a fost el vor birui,
așa cum a biruit el.” — Patriarhi și profeți, p. 203.

3 septembrie

ASIGURARE PREȚIOASĂ
„Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi
Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu.” Apocalipsa 21:7

„Slava așezată asupra lui Hristos este o garanție a iubirii lui Dumnezeu față de noi. Ea ne vorbește despre puterea rugăciunii — cum poate ajunge vocea omenească la
urechea lui Dumnezeu și cum sunt primite cererile noastre
în curțile cerești. Prin păcat, pământul a fost despărțit de
cer și înstrăinat de legăturile cu el, dar Isus l-a legat din
nou de tronul slavei. Iubirea Lui l-a înconjurat pe om și a
ajuns la cerurile preaînalte. Lumina care a venit asupra
Mântuitorului nostru prin porțile deschise ale cerului va
veni și asupra noastră când ne rugăm pentru ajutorul de a
ne împotrivi ispitei. Vocea care i-a vorbit lui Isus îi spune
fiecărui suflet credincios: „Acesta este Fiul Meu preaiubit,
în care îmi găsesc plăcerea”. — Hristos, lumina lumii, p. 113.

MULȚUMIRI ÎN LOC DE CERERI
„Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte,
şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta
mântuirea lui Dumnezeu.” Psalmii 50:23

„Dacă iubirea plină de bunătate a lui Dumnezeu ar stârni mai multă mulțumire, recunoștință și laudă, noi am avea
mult mai multă putere în rugăciune. Vom avea mai mult și
tot mai mult din iubirea lui Dumnezeu și vom avea mai multe cuvinte de laudă pe care să I le adresăm. Voi, cei care vă
plângeți că Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunile, schimbați
ordinea prezentă a lucrurilor și amestecați lauda cu cereri- 259
le voastre. Atunci când vă veți gândi la bunătatea si mila Sa,
veți constata că El va lua în considerare nevoile voastre.”
— Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 317.

4 septembrie

EXEMPLU DE MULȚUMIRE VOIOASĂ
„Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la
Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile,
primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce,
în loc de tauri, lauda buzelor noastre.” Osea 14:2

„Deseori, [Isus] își exprima bucuria inimii, cântând
psalmi și melodii cerești. Locuitorii din Nazaret îi auzeau
adesea vocea înălțându-se în laude și mulțumiri către
Dumnezeu. El întreținea legătura cu cerul prin cântec, iar
când tovarășii Săi se plângeau de oboseala muncii, ei erau
înviorați de sublimele melodii ieșite de pe buzele Sale. Imnurile Sale de laudă păreau că izgonesc îngerii cei răi și,
asemenea fumului de tămâie, umpleau locul cu mireasmă
plăcută. Mintea ascultătorilor Săi era transportată din exilul ei pământesc către căminul ceresc.” — Hristos, Lumina lumii, 73, 74.

MAI MULT CÂNTEC ȘI MULȚUMIRE
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi
în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii
pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire
în inima voastră.” Coloseni 3:16

„Dacă ar fi mult mai multe cântece de laudă la adresa
Domnului și mult mai puține repetări jalnice ale motivelor
de descurajare, ar fi câștigate mult mai multe biruințe.
Exprimați-vă lauda și recunoștința prin cântări. Când suntem ispitiți, în loc să dăm glas simțămintelor noastre, să înăl260 țăm prin credință o cântare de recunoștință către Dumnezeu.
Cântecul este o armă care poate fi folosită întotdeauna
împotriva descurajării. Când ne deschidem astfel inima înaintea razelor de lumină ale prezenței Mântuitorului, vom
avea sănătate și binecuvântarea Sa.” — Evanghelizare, p. 499

5 septembrie

CA SĂ FIM ÎN SIGURANȚĂ
„Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău;
acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale.”
Proverbele 16:17

„Vrăjmașul nu poate să-l biruiască pe elevul umil al lui
Hristos, pe acela care trăiește într-un spirit de rugăciune
înaintea Domnului. Hristos Se așază între el și atacurile
celui rău, ca un adăpost, un loc de scăpare. Făgăduința
este: „Când va năvăli vrăjmașul ca un rău, Duhul Domnului îl va pune pe fugă”... În toată oștirea satanică nu există nicio putere care să fie în stare să nimicească sufletul
care manifestă o încredere simplă în înțelepciunea care
vine de la Dumnezeu.” — My Life Today, p. 316.
„Un apel către Cer făcut de cel mai umil dintre sfinți îl
înspăimântă pe Satan mai mult decât hotărârile din guverne sau poruncile împăraților.” — In Heavenly Places, p. 82

VALOAREA STUDIULUI CU RUGĂCIUNE
„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va
trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile
şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Ioan 14:26

„Biblia n-ar trebui să fie niciodată studiată fără rugăciune. Numai Duhul Sfânt poate să ne facă în stare să simțim
importanța acelor lucruri ușor de înțeles sau să ne ferească
de interpretarea tendențioasă a adevărurilor greu de înțeles... Ispitele par adesea irezistibile pentru că, prin neglijarea rugăciunii și a studiului Bibliei, cel ispitit nu-și poate
aminti cu ușurință făgăduințele lui Dumnezeu și nu-l poate
întâmpina pe Satan cu armele Scripturii. Dar îngerii sunt 261
în jurul acelora care sunt gata să se lase învățați în lucrurile dumnezeiești; și în timp de mare nevoie, ei își vor aminti
chiar acele adevăruri de care au trebuință.” — Tragedia veacurilor, p. 600.

6 septembrie

NEVOIA UNEI SCHIMBĂRI
„Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou;
voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da
o inimă de carne.” Ezechiel 36:26

„Schimbarea de care avem nevoie este o schimbare a inimii, iar aceasta poate să fie obținută, numai dacă Îl căutăm
pe Dumnezeu personal, cerând binecuvântarea și puterea Sa,
rugându-ne fierbinte ca harul Său să vină asupra noastră,
așa încât caracterul nostru să poată fi schimbat. Aceasta este
schimbarea de care avem nevoie astăzi, iar pentru realizarea
unei asemenea experiențe ar trebui să depunem un efort perseverent și să manifestăm o stăruință din toată inima. Să ne
întrebăm cu toată sinceritatea: „Ce trebuie să fac pentru a fi
mântuit?” Noi trebuie să știm bine care sunt pașii pe care îi
facem pe calea spre ceruri.” — Solii Alese, vol. 1, p. 187.

MEREU DEPENDENȚI DE DUMNEZEU
„Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei avea pace;
te vei bucura astfel iarăşi de fericire.” Iov 22:21

„Niciun om nu este în siguranță nici măcar o zi sau o
oră, fără rugăciune. În mod deosebit trebuie să-L rugăm pe
Domnul pentru înțelepciunea de a înțelege Cuvântul Său.
Aici sunt descoperite ademenirile ispititorului și mijloacele prin care putem să ne împotrivim lui cu succes. Satan
este expert în citarea Scripturii și în a-și pune propria interpretare asupra pasajelor prin care nădăjduiește să ne
262 facă să cădem. Trebuie să studiem Biblia cu inima smerită
și să nu pierdem niciodată din vedere dependența noastră
de Dumnezeu. În timp ce trebuie să fim continuu atenți la
planurile lui Satan, trebuie să ne rugăm continuu în credință: „Și nu ne duce în ispită”.” — Tragedia veacurilor, p. 530.

7 septembrie

NU SUNTEM ABANDONAȚI
„Am fost tânăr şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel
neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.”
Psalmii 37:25

„Îndemnați-i pe frați să se roage. Dacă vrem să găsim,
trebuie să căutăm. Dacă vrem să primim, trebuie să cerem
și dacă vrem să ni se deschidă o ușă, trebuie să batem.”
— Signs of the Times, 10 februarie, 1890.
„Domnul Isus nu ne cere să-L urmăm, pentru ca după aceea să ne părăsească. Dacă ne consacrăm viața în slujba Sa,
nu vom fi niciodată într-o situație pentru care Dumnezeu nu
a prevăzut dinainte resursele necesare. Oricare ar fi situația
în care ne aflăm, noi avem un Sfătuitor sigur. Oricare ar fi
necazul nostru, întristarea sau însingurarea, noi avem un
Prieten plin de simpatie. Dacă greșim din neștiință, Domnul
Hristos nu ne părăsește...” — Slujitorii evangheliei, p. 263.

LEGĂTURĂ PERMANENTĂ
„Rugaţi-vă neîncetat.” 1 Tesaloniceni 5:17

„Rugăciunea continuă este legătura sufletului cu Dumnezeu, legătură ce nu poate fi ruptă, astfel încât viața de la
Dumnezeu se revarsă în viața noastră, apoi din viața noastră, curăția și sfințenia se reîntorc la Dumnezeu.
Este necesară silința în rugăciune; nimeni și nimic să nu
te împiedice de la aceasta. Trebuie să depui orice efort spre
a păstra deschisă comuniunea dintre Domnul Hristos și ființa ta. Caută să folosești orice ocazie de rugăciune, oriunde
ți s-ar oferi ea. Aceia care caută cu adevărat comuniunea cu
Dumnezeu vor fi văzuți în adunările de rugăciune, îndepli- 263
nindu-și cu credincioșie datoria, fiind plini de zel și dornici
să culeagă toate binecuvântările care le sunt oferite. Ei vor
folosi orice ocazie pe care o au spre a se așeza în acel loc în
care pot primi razele luminii cerești.” —Calea către Hristos, p. 98.

8 septembrie

CÂND NU PRIMIM RĂSPUNS
„Pleacă-Ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii
pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi
găsesc scăparea!” Psalmii 31:2

„Dacă nu primim lucrurile pe care le-am cerut chiar atunci
când ne-am rugat, trebuie totuși să credem că Dumnezeu aude
și că El va răspunde rugăciunilor noastre. Noi suntem așa de
greșiți și înguști la vedere, încât uneori cerem lucruri care n-ar
fi o binecuvântare pentru noi; dar Tatăl nostru ceresc, pentru
că ne iubește, răspunde rugăciunilor noastre dându-ne acele
lucruri care sunt în adevăr spre binele nostru și pe care noi
înșine am dori să le avem dacă ochii noștri, luminați fiind de
Duhul Sfânt, ar putea vedea lucrurile așa cum sunt în realitate.
Când ni se pare că nu primim răspuns la rugăciunile noastre,
trebuie totuși să ne prindem tare de făgăduințele care ne sunt
date, căci timpul răspunsului va veni cu siguranță, și vom primi binecuvântarea de care avem cea mai mare nevoie.” — Calea
către Hristos, p. 96.

CONDIȚIA ASCULTĂRII
Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile
voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul
vostru... şi-L împiedică să v-asculte!” Isaia 59:1, 2

„Dacă păstrăm nelegiuire în inimile noastre, dacă stăruim într-un păcat cunoscut, Dumnezeu nu ne va auzi; dar
rugăciunea inimii căite și zdrobite va fi totdeauna ascultată. Când am îndreptat tot ceea ce știm că a fost rău, atunci
putem avea încredere că Dumnezeu va răspunde cererilor
noastre. Propriile noastre merite nu ne vor recomanda ni264 ciodată bunăvoinței lui Dumnezeu; ci numai meritele Domnului Hristos, numai acelea ne vor mântui; sângele Său va
fi acela care ne va curăți. Totuși, noi avem o lucrare de făcut, și anume aceea de a împlini condițiile ce se cer pentru
a fi primiți de Dumnezeu.” — Calea către Hristos, p. 96.

9 septembrie

NU TE TEME!
„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu
mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi
nuiaua Ta mă mângâie.” Psalmii 23:4

„Dar a pretinde ca rugăciunea să fie totdeauna împlinită
chiar în felul dorit de noi ar fi o îndrăzneală necuvenită din
partea noastră. Dumnezeu este prea înțelept ca să poată greși
și prea bun ca să rețină vreun bine de la cei ce umblă în neprihănire. Deci nu trebuie să ne temem a ne încrede în El, chiar
dacă nu vedem imediat un răspuns la rugăciunile noastre. Să
ne bizuim pe făgăduința Lui, care este sigură: „Cereți și vi se
va da”... Să venim la Dumnezeu, dându-ne seama de neputința și dependența noastră de El, așa cum suntem în adevăr, și
în credință plină de umilință și încredere să facem cunoscut
lui Dumnezeu dorințele noastre. Și El... poate și va asculta
strigătele noastre și va face ca lumina să lumineze în inimile
noastre.” — Calea către Hristos, p. 96.

DUMNEZEU NE ASCULTĂ
„Totuşi, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău şi la cererea lui; ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-o face astăzi robul Tău.” 1 Regi 8:28

„Prin rugăciuni sincere, suntem aduși în legătură cu inima Celui Atotputernic. Poate că nu vom avea, în momentul acela, dovada clară că fața Mântuitorului nostru este
aplecată asupra noastră în nespusă milă și dragoste. Totuși
lucrurile așa stau. Poate că nu simțim atingerea Sa vizibilă, dar mâna dragostei Sale este asupra noastră plină de
bunătate... O altă condiție a ascultării rugăciunii este per- 265
severența. Dacă dorim să creștem în credința și experiența
creștină, trebuie să ne rugăm neîncetat. Să fim „stăruitori
în rugăciune”, să „stăruim în rugăciune, veghind în ea cu
mulțumiri”. — Calea către Hristos, p. 97.

10 septembrie

RUGĂCIUNI ASCULTATE
„Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune
copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în
ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!” Matei 7:11

„Mi-a fost arătat că noi suntem asemenea copiilor care
cer o binecuvântare de la părinții lor pământești, care îi iubesc. Ei cer un lucru despre care părintele știe că le va face
rău, dar în locul acelui lucru pe care copiii l-au dorit, el le
dă lucruri care vor fi bune și sănătoase pentru ei. Am văzut
că fiecare rugăciune adresată cu credință și dintr-o inimă
sinceră va fi auzită de Dumnezeu și va primi răspuns, iar
cel care s-a rugat va avea binecuvântarea atunci când va fi
cea mai mare nevoie de ea, iar binecuvântarea va întrece
adesea așteptările lui. Nicio rugăciune rostită de un sfânt
adevărat nu se pierde, dacă vine dintr-o inima sinceră, cu
credință.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 121.

PROMISIUNEA ASCULTĂRII
„Eu, Domnul, îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel,
nu-i voi părăsi.” Isaia 41:17 u.p.

„Înțelepciunea omenească spune că rugăciunea nu este
esențială. Oamenii de știință pretind că nu poate exista un
răspuns real la rugăciune, că acest fapt ar fi o călcare a legilor naturii, o minune, și că minuni nu există. Universul, spun
ei, este guvernat de legi fixe și nici chiar Dumnezeu nu poate
face nimic împotriva acestor legi. În felul acesta, ei îl reprezintă pe Dumnezeu ca fiind legat de propriile legi — ca și când
acțiunea unei legi divine ar exclude libertatea divină. O astfel de învățătură este contrară mărturiei Scripturii... Același
266 Mântuitor milostiv trăiește și astăzi și este tot atât de doritor
să asculte rugăciunea credinței ca atunci când a trăit vizibil
printre oameni. O parte a planului lui Dumnezeu este să ne
ofere, ca răspuns la rugăciunea credinței, lucruri pe care nu
ni le-ar da, dacă nu le cerem.” — Tragedia veacurilor, p. 525.

11 septembrie

MAI MULTĂ RUGĂCIUNE
„Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele!” Psalmii 28:6

„Dacă în viața noastră ar fi fost mai multă rugăciune, o
exercitare mai mare a unei credințe vii și o dependență mai
mică de altcineva care să aibă experiență în locul nostru,
noi am fi înaintat mult mai departe decât suntem astăzi în
domeniul înțelegerii spirituale. Avem nevoie de o experiență spirituală personală profundă. Apoi, vom fi în stare să
spunem ce face Dumnezeu și cum lucrează El. Avem nevoie
de o experiență vie în domeniul lucrurilor lui Dumnezeu,
iar dacă nu vom avea această experiență, nu vom fi în siguranță... Trebuie să venim la Dumnezeu, încrezându-ne în
tot ce a făgăduit în Cuvântul Său, iar apoi să trăim în toată
lumina și puterea pe care le dă El.” — The Review and Herald,
1 iulie, 1909.

PUTERE PRIN RUGĂCIUNE
„Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braţ
al Domnului! Trezeşte-te, ca în zilele de odinioară şi în
veacurile din vechime! Oare n-ai doborât Tu Egiptul şi
n-ai străpuns balaurul?” Isaia 51:9

„Când îl urmați pe Hristos, privindu-L ca fiind Autorul
și Desăvârșitorul credinței voastre, veți simți că lucrați sub
ocrotirea Lui, că sunteți influențați de prezența Lui și că
El vă cunoaște motivele. La fiecare pas, veți întreba: „Îi
va plăcea lui Isus lucrul acesta? Va fi el pentru slava lui
Dumnezeu?” Rugăciunile voastre să se înalțe spre Dumnezeu dimineața și seara pentru binecuvântarea și călăuzirea 267
Sa. Rugăciunea adevărată se prinde de Cel Atotputernic și
vă dă biruința. Pe genunchi, creștinul obține putere spre a
rezista ispitei.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pp. 615, 616.

12 septembrie

ÎN LUMINA FEȚEI SALE
„Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei, care
umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!” Psalmii 89:15

„Tatăl nostru ceresc așteaptă să-și reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale. Este privilegiul nostru
acela de a bea cu îndestulare din fântâna iubirii nemărginite. Este de mirare că ne rugăm așa de puțin! Cu toate că
Dumnezeu este binevoitor și gata să asculte rugăciunea sinceră a celui mai umil dintre copiii Săi, din partea noastră se
manifestă o mare reținere și lipsă de interes pentru a-I face
cunoscute nevoile noastre. ... Îngerii se închină înaintea lui
Dumnezeu cu plăcere și simt plăcere să stea aproape de El.
Ei consideră comuniunea cu Dumnezeu cea mai mare bucurie a lor; totuși, fiii acestui pământ, care au așa de multă
nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, par
a fi mulțumiți să umble în afara luminii Duhului Său și fără
însoțirea prezenței Sale.” — Calea către Hristos, p. 94.

OBSTACOLELE ÎNDEPĂRTATE
„Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tău. Tu eşti bun şi binefăcător: învaţă-mă orânduirile Tale!” Psalmii 119:67, 68

„Dumnezeu îi primește pe aceia care au o inimă umilă,
încrezătoare și pocăită și ascultă rugăciunile lor, iar când
Dumnezeu ajută, toate obstacolele vor fi învinse. Cât de
mulți bărbați cu mari daruri naturale și cunoștințe înalte
nu au reușit când au fost puși în poziții de răspundere, în
timp ce aceia cu un intelect mai slab, care trăiesc într-un
268 mediu mai puțin favorabil, au avut un succes minunat. Secretul a constat în faptul că cei dintâi s-au încrezut în ei
înșiși, iar cei de pe urmă s-au unit cu Acela care este minunat la sfat și puternic în lucrare spre a-și îndeplini voința.”
— Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 538.

13 septembrie

ÎN NUMELE LUI
„Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin cântări şi
prin laude Îl voi preamări.” Psalmii 69:30

„Cărarea sincerității și a cinstei nu este lipsită de piedici, dar, în fiecare greutate, noi trebuie să vedem o chemare la rugăciune. Nu există suflet care să aibă putere, fără să
o fi primit de la Dumnezeu, iar izvorul de unde vine ea este
deschis și pentru cea mai slabă ființă omenească... „În Numele Meu”, i-a îndemnat Hristos pe ucenici să se roage. În
Numele lui Hristos vor sta urmașii Lui în fața lui Dumnezeu. Datorită valorii jertfei aduse pentru ei, au și ei valoare
în fața Domnului. Pentru că li se atribuie neprihănirea lui
Hristos, ei sunt priviți ca având preț. Pentru Numele lui
Hristos, Domnul iartă pe aceia care se tem de El. El nu vede
în ei ticăloșia păcatului. El recunoaște în ei asemănarea cu
Fiul Său, în care aceștia cred.” — Hristos, Lumina lumii, p. 667.

TOTDEAUNA SPRE BINELE NOSTRU
„Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos
Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă
va face neclintiţi.” 1 Petru 5:10

„Prin urmare, cereți și veți primi. Cereți umilință, înțelepciune, curaj și o creștere în credință. Pentru fiecare
rugăciune sinceră, va exista un răspuns, S-ar putea să nu
vină exact când ați dori, sau la momentul pe care-l așteptați, dar va veni în forma și la momentul care va împlini cel
mai bine nevoile voastre. Rugăciunile pe care le înălțați în 269
singurătate, în oboseală și în încercări, nu vor primi întotdeauna răspuns de la Dumnezeu în conformitate cu așteptările voastre, dar întotdeauna spre binele vostru.” — Solii
pentru tineret, p. 250.

14 septembrie

RUGĂCIUNE ȘI MEDITAȚIE
„Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea şi
cine se încrede în Domnul este fericit.” Proverbe 16:20

„Apropiați-vă de coasta sângerândă a lui Hristos. Faceți
ca viața să vă fie împodobită cu un spirit blând și liniștit,
iar rugăciunile voastre stăruitoare, zdrobite și smerite să
se înalțe spre El, cerând înțelepciunea de care aveți nevoie,
ca să aveți succes nu numai în salvarea propriului suflet, ci
și a altor suflete. Cântați mai puțin și rugați-vă mai mult.
Nu credeți că aveți mai multă nevoie de rugăciune decât
de cântec? Tineri și tinere, Dumnezeu vă cere să lucrați
pentru El. Faceți o schimbare totală în viața voastră. Voi
puteți face o lucrare pe care cei care lucrează în domeniul
predicării și al învățării nu o pot face. Voi puteți ajunge la
o clasă de oameni la care pastorul nu poate ajunge.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 513.

RUGĂCIUNI SIMPLE ASCULTATE
„În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.” Psalmii 138:3

„Rugăciunile simple, făcute la îndemnul Duhului Sfânt,
se vor înălța prin porțile întredeschise, prin ușa deschisă
despre care Domnul Hristos a declarat: „Am deschis o ușă
pe care niciun om nu poate să o închidă”. Rugăciunile acestea, amestecate cu tămâia desăvârșirii lui Hristos, se vor
înălța la Tatăl asemenea miresmei de tămâie plăcut mirositoare, iar răspunsurile vor veni.” — Mărturii pentru comuni-

270 tate, vol. 6, p. 467.
„Chiar înainte ca rugăciunea să fie rostită, ... harul care
vine de la Hristos iese în întâmpinarea harului care lucrează asupra sufletului omenesc.” — Parabolele Domnului Hristos,
p. 206.

15 septembrie

RUGĂCIUNI DE MIJLOCIRE
„În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a
izbăvit de legea păcatului şi a morţii.” Romani 8:2

„Domnul Hristos este puntea de legătură între Dumnezeu și om. El a făgăduit mijlocirea Sa personală, prin folosirea Numelui Său. El pune toată virtutea neprihănirii Sale
de partea celui ce se roagă. Domnul Hristos pledează pentru om, iar omul, având nevoie de ajutorul divin, pledează
pentru sine însuși în prezența lui Dumnezeu, folosind puterea de influență a Aceluia care și-a dat viața pentru lume.
Când recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că prețuim meritele lui Hristos, rugăciunile noastre de mijlocire ajung să
fie plăcute. Oh, cine poate să înțeleagă valoarea acestui har
și a acestei mari iubiri!” — Comentarii biblice, vol. 6, p. 1078.

AVEM UN MIJLOCITOR
„Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în
toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de
încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.” Evrei 2:17

„Când ne apropiem de Dumnezeu în virtutea meritelor
lui Hristos, noi suntem îmbrăcați cu veșmintele Sale preoțești. El ne așază aproape, alături de El, cuprinzându-ne
cu brațul Său omenesc, în timp ce Se prinde cu brațul Său
divin de scaunul de domnie al Celui Infinit. El pune în că- 271
delnița din mâinile noastre meritele Sale, ca pe o tămâie
plăcut mirositoare, spre a încuraja cererile noastre. El făgăduiește să asculte și să răspundă rugăciunilor noastre.”
— Comentarii Biblice, vol. 6, p. 1078.

16 septembrie

STRIGAȚI CĂTRE DOMNUL!
„Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte:
Domnul aude când strig către El.” Psalmii 4:3

„A te ruga așa cum s-a rugat Neemia ... este o posibilitate la
îndemâna creștinului în împrejurări, în care alte forme de rugăciune pot fi cu neputință. Truditorii, în mersul împovărat al
vieții, aglomerați și aproape copleșiți de încurcături, pot înălța
la Dumnezeu o rugăciune pentru călăuzire divină. Călătorii pe
mare și pe uscat, când sunt amenințați de vreo primejdie, se
pot preda în felul acesta protecției Cerului. În vremuri de primejdie sau greutăți neașteptate, inima își poate înălța strigătul
după ajutor spre Cel care S-a angajat să vină în sprijinul celor credincioși ai Săi, oricând Îl cheamă. În orice împrejurare,
în orice stare, sufletul împovărat de amărăciune și grijă, sau
asaltat crunt de ispită poate găsi asigurare, sprijin și ajutor în
dragostea și puterea inepuizabilă ale unui Dumnezeu care-și
păstrează legământul.” — Profeți și regi, pp. 631, 632.

DUMNEZEU IA AMINTE
„Eu zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu! Ia aminte,
Doamne, la glasul rugăciunilor mele!” Psalmii 140:6

„Fiecare sfânt care vine înaintea lui Dumnezeu cu o
inimă deschisă și își înalță cererile sincere către El prin
credință va primi răspuns la rugăciunile sale. Dacă nu vedeți sau nu simțiți imediat răspunsul la rugăciune, credința voastră nu trebuie să se desprindă de făgăduințele lui
Dumnezeu. ... Am văzut că, dacă nu primim răspuns imediat la rugăciuni, noi ar trebui să ne menținem credința și
să nu îngăduim descurajarea, căci aceasta ne va despărți
272 de Dumnezeu. Dacă credința noastră șovăie, nu vom primi
nimic de la El. Încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să
fie puternică, iar când vom avea cel mai mult nevoie de
aceasta, binecuvântarea va cădea asupra noastră ca un ropot de ploaie.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 120, 121.

17 septembrie

CEREȚI ÎNȚELEPCIUNE!
„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea,
s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână
largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.” Iacov 1:5

„Domnul ne-a făgăduit: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată”. ...
Uniți-vă în rugăciune și spuneți-I lui Dumnezeu dificultățile voastre. Vorbiți mai puțin. Mult timp prețios este pierdut în conversații care nu aduc nicio lumină. Frații să se
unească în rugăciune și post pentru a cere înțelepciunea pe
care Dumnezeu a făgăduit să le-o dea fără rețineri.” — Mărturii pentru pastori, p. 499.

DUMNEZEU AȘTEAPTĂ SĂ CEREM
„Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi şi Se va
scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu
drept. Ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El!” Isaia 30:18

„Dumnezeu ar lucra cu putere pentru poporul Său astăzi, dacă acesta s-ar așeza pe deplin sub călăuzirea Sa.
Credincioșii au nevoie de locuirea fără încetare a Duhului
Sfânt în ei. Dacă în adunările acelora care poartă răspunderi ar fi mai multă rugăciune, mai multă smerire a inimii
înaintea lui Dumnezeu, am vedea dovezi mai abundente ale
conducerii divine și lucrarea noastră ar face un progres rapid.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 238.
273
„Când ispitele și încercările năvălesc asupra noastră, să
mergem la Dumnezeu și să ne rugăm stăruitor. El nu ne va
lăsa să plecăm înapoi cu sufletul gol, ci ne va da harul și
puterea de a birui și va sfărâma puterea vrăjmașului.” —
Experiențe și viziuni, p. 46.

18 septembrie

CĂUTAȚI-L CU SERIOZITATE!
„Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte
sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!” Psalmii 42:1

„Dumnezeu va fi totul pentru noi, dacă îi vom îngădui
să fie. Rugăciunile noastre apatice, rostite cu o jumătate de
inimă, nu ne vor aduce rezultate din ceruri. Oh, trebuie să
stăruim în rugăciune! Să cerem cu credință, să așteptăm cu
credință, să primim cu credință, să ne bucurăm în nădejde,
pentru că oricine caută găsește. Fiți serioși în privința aceasta. Căutați-L pe Dumnezeu cu toată inima. Oamenii își pun
tot sufletul și seriozitatea în lucrurile trecătoare pe care vor
să le realizeze până când eforturile lor sunt încununate de
succes. Învățați cu toată seriozitatea îndeletnicirea de a căuta
binecuvântările pe care Dumnezeu le-a făgăduit și, printr-un
efort perseverent și hotărât, veți avea lumina Sa, adevărul
Său și harul Său îmbelșugat.” — Înalta noastră chemare, p. 131.

STRIGAȚI CU SINCERITATE!
„Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile
Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul
cel viu!” Psalmii 84:2

„Strigați după Dumnezeu cu sinceritate și cu o foame a sufletului. Luptați cu solii cerești, până când veți avea biruința.
Puneți-vă toată făptura în mâinile Domnului, trup, suflet și
spirit, și hotărâți-vă să fiți slujitorii Săi iubitori și consacrați,
conduși de voința și gândirea Sa și pătrunși de Duhul Său.
Spuneți-I lui Isus dorințele voastre cu toată sinceritatea
sufletului. Nu vi se cere să aveți o conversație lungă cu Dumnezeu sau să-l țineți o predică, dar spuneți-I cu inima plină de
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întristare pentru păcatele voastre astfel: „Scapă-mă, Doamne, sau voi pieri!”. Pentru asemenea suflete există speranță.
Ele vor căuta, vor cere, vor bate și vor găsi. Când Domnul Isus
va ridica povara păcatului care zdrobește sufletul vostru, veți
trăi experiența binecuvântării păcii lui Hristos.” — Idem.

19 septembrie

PERSEVERENȚĂ ÎN RUGĂCIUNE
„Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se
roage necurmat şi să nu se lase.” Luca 18:1

„Perseverența în rugăciune îl aduce pe cel care se roagă la o atitudine mai serioasă și îi dă o dorință tot mai
mare de a primi lucrurile pe care le cere... Dar mulți nu
au o credință vie. Acesta este motivul pentru care nu văd o
manifestare mai mare a puterii lui Dumnezeu. Slăbiciunea
lor este rezultatul necredinței. Ei au mai multă încredere
în acțiunile lor, decât în lucrarea lui Dumnezeu pentru ei.
... Rugăciunile noastre trebuie să fie tot așa de insistente
și de perseverente ca rugăciunea acelui prieten care cerea
câteva pâini în miez de noapte. Cu cât vom cere mai stăruitor și mai statornic, cu atât legătura noastră spirituală cu
Domnul Hristos va fi mai strânsă. Noi vom primi tot mai
multe binecuvântări, pentru că vom avea o credință tot mai
mare.” — Parabolele Domnului Hristos, pp. 145, 146,

ÎN NUMELE LUI ISUS
„Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care
strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?
Vă spun că le va face dreptate în curând.” Luca 18:7, 8 p.p.

„Când un om îi adresează lui Dumnezeu o rugăciune
foarte stăruitoare în Numele lui Isus, în acea stăruință și
seriozitate se găsește un angajament al lui Dumnezeu, asigurându-l că El este gata să răspundă la rugăciune într-o
măsură nespus de îmbelșugată, mai mult decât putem noi
să cerem sau să gândim. Noi nu trebuie să ne rugăm doar
în Numele lui Isus, ci și prin inspirația și îndemnurile fierbinți ale Duhului Sfânt. Acest fapt explică semnificația cu- 275
vintelor: „Duhul Însuși mijlocește pentru noi cu suspine
negrăite”. Rugăciunile trebuie sa fie înălțate cu o credință
serioasă. Atunci, ele vor ajunge la tronul harului.” — The
Gospel Herald, 28 mai, 1902.

20 septembrie

DE CE ATÂT DE SLABI?
„Căci cine este Dumnezeu afară de Domnul şi cine este
o stâncă afară de Dumnezeul nostru?” Psalmii 18:31

„Motivul pentru care așa de mulți sunt lăsați singuri în locuri ale ispitei este că nu Îl păstrează întotdeauna pe Domnul
în atenția lor. Când îngăduim ca părtășia noastră cu Dumnezeu să fie întreruptă, atunci ne pierdem apărarea. Toate
scopurile voastre bune, toate intențiile voastre bune nu vă
vor ajuta să vă împotriviți răului. Trebuie să fiți oameni ai
rugăciunii. Cererile voastre nu trebuie să fie slabe, ocazionale și de formă, ci din toată inima, perseverente și continue.
Nu este întotdeauna necesar să vă plecați pe genunchi pentru
a vă ruga. Cultivați obiceiul de a vorbi cu Mântuitorul când
sunteți singuri, când mergeți pe drum și când sunteți ocupați
cu munca zilnică. Inima voastră să se înalțe neîncetat, cerând
în tăcere ajutor, lumină, tărie, cunoaștere. Fiecare respirație
să fie o rugăciune.” — Divina vindecare, pp. 510, 511.

EXEMPLE DE RUGĂCIUNE
„Totdeauna mi se topeşte sufletul de dor
după legile Tale.” Psalmii 119:20

„Este nevoie de rugăciune — de cea mai serioasă, arzătoare
și chinuitoare rugăciune — o rugăciune ca aceea înălțată de
David, când a exclamat: ... „Mi se topește sufletul de dor după
legile Tale”. „Suspin după mântuirea Ta”. „Sufletul meu suspină și tânjește după curțile Domnului, inima și carnea mea
strigă către Dumnezeul cel viu”. „Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale”. Acesta este spiritul rugăciunii luptătoare, asemenea celui de care a fost stăpânit psalmistul rege.
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Daniel s-a rugat lui Dumnezeu nu înălțându-se pe sine
sau revendicând vreo virtute: „Ascultă, Doamne! Iartă,
Doamne! Ia aminte, Doamne!” ... Aceasta este rugăciunea
pe care Iacov o numește eficientă și fierbinte.” — Mărturii
pentru comunitate, vol. 4, p. 534.

21 septembrie

FII STATORNIC!
„El le dă linişte şi încredere, are privirile îndreptate
spre căile lor.” Iov 24:23

„După ce rugăciunea a fost făcută, dacă răspunsul nu
este înțeles imediat, nu obosi să aștepți și nu deveni nestatornic. Nu te îndoi. Prinde-te de făgăduința: „Cel ce v-a
chemat este credincios și va face lucrul acesta”. Ca și văduva stăruitoare, susține-ți cazul, urmărindu-ți ferm scopul.
Este lucrul pe care îl ceri foarte important pentru tine? Hotărât că este. Atunci nu te îndoi, deoarece credința ta poate fi încercată. Dacă lucrul pe care îl dorești are valoare,
atunci merită un efort puternic și serios. Tu ai făgăduința,
așadar, veghează și roagă-te! Fii statornic, iar rugăciunea
va primi răspuns, pentru că nu este, oare, Dumnezeu Acela
care a făgăduit?” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 131.

SINGURA NOASTRĂ NĂDEJDE
„Vei fi plin de încredere şi nădejdea nu-ţi va fi
zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea
că te poţi odihni liniştit.” Iov 11:18

„Faceți tot ce puteți mai bine și apoi așteptați cu răbdare, cu speranță și cu bucurie, pentru că făgăduința lui
Dumnezeu nu poate să dea greș. ... Domnul Hristos este
singura noastră nădejde. Veniți la Dumnezeu, în Numele
Aceluia care și-a dat viața pentru lume. Bazați-vă pe eficiența jertfei Sale. Arătați că dragostea și bucuria Lui se află
în sufletul vostru și că, din motivul acesta, bucuria voas- 277
tră este deplină. Dumnezeu este puterea noastră. Rugați-vă
mult! Rugăciunea este viața sufletului. Rugăciunea credinței este arma cu care putem să ne împotrivim cu succes
fiecărui atac al vrăjmașului.” — Solii Alese, vol. 1, p. 88.

22 septembrie

CA SĂ AVEM ÎNȚELEPCIUNE
„La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea;
sfatul şi priceperea ale Lui sunt.” Iov 12:13

„Noi nu prețuim așa cum ar trebui puterea și eficiența
rugăciunii... „Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci
nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite”. Dumnezeu dorește
să venim la El în rugăciune, ca să poată ilumina mintea
noastră. Numai El poate să ofere o înțelegere clară a adevărului. Numai El poate să sensibilizeze și să supună inima. El poate să mărească inteligența noastră, ca să facem
deosebire între adevăr și ideile false. El poate să întărească mintea șovăitoare și să-i dea o cunoaștere și o credință
care vor rezista încercării. Prin urmare, rugați-vă fără încetare. Domnul care a auzit rugăciunea lui Daniel va auzi
și rugăciunile voastre, dacă vă veți apropia de El asemenea
lui Daniel.” — The Review and Herald, 24 martie, 1904.

DOMNUL NU NE VA PĂRĂSI
„Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă
înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va
merge El Însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.”
Deuteronomul 31:6

„De ce nu primim mai mult de la Acela care este izvorul
luminii și al puterii? Noi așteptăm prea puțin. Oare și-a
pierdut Dumnezeu dragostea pentru om? Oare dragostea
aceasta nu se revarsă încă peste pământ? Și-a pierdut El
dorința de a Se dovedi plin de putere pentru poporul Său?
278 Domnul Hristos ne va da biruință în luptă. Cine se poate îndoi de lucrul acesta, când noi știm că El Și-a lăsat la o parte
mantia și coroana împărătească și a venit în lumea aceasta
în veșmântul naturii omenești spre a putea fi înlocuitorul
și garantul omului?” — The Review and Herald, 24 martie, 1904.

23 septembrie

UNIȚI PRIN RUGĂCIUNE
„Eu nădăjduiesc în Domnul, care Îşi ascunde Faţa de
casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea.” Isaia 8:17

„Rugăciunea ne unește unii cu alții și cu Dumnezeu. Rugăciunea Îl aduce pe Domnul Isus de partea noastră și îi dă
sufletului dezorientat și ajuns la epuizare o putere nouă
pentru a birui lumea, firea pământească și pe diavol. Rugăciunea îndepărtează atacurile lui Satan.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 250.

„Pentru sufletul umil și credincios, Casa lui Dumnezeu
de pe pământ este poarta cerului. Cântecul de laudă, rugăciunea, cuvintele rostite de reprezentanții Domnului
Hristos sunt instrumentele rânduite de Dumnezeu ca să
pregătească un popor pentru biserica din cer, pentru acea
închinare înaltă, în care nu poate intra nimic ce întinează.”
— Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 491.

UN SCUT PENTRU CEI CE-L CAUTĂ
„Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite,
Cuvântul Domnului este curăţit; El este un scut pentru
toţi cei ce caută adăpost în El.” 2 Samuel 22:31

„De ce oare copiii Iui Dumnezeu sunt așa reticenți
și lipsiți de dispoziția de a se ruga, știind că rugăciunea
este cheia cu care mâna credinței deschide tezaurul cerului, unde se află depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? Fără rugăciune continuă și fără veghere
atentă, suntem în pericolul de a deveni din ce în ce mai nepăsători și de a ne abate de la calea cea dreaptă. Vrăjmașul 279
mântuirii se străduiește fără încetare să ne blocheze calea
spre tronul milei, ca să nu putem obține, prin rugăciune
stăruitoare și prin credință, harul și puterea de a rezista
ispitei.” — Calea către Hristos, p. 94, 95.

24 septembrie

MOTIV DE RECUNOȘTINȚĂ
„Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu,
cererile mele.” Psalmii 116:1

David declară: „Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul
meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de
aceea-L voi chema toată viața mea”. Bunătatea manifestată
de Dumnezeu prin faptul că ascultă rugăciunile noastre și
le răspunde ne face să avem obligația serioasă de a ne exprima recunoștința pentru favorurile pe care ni le oferă. Ar
trebui să-L lăudăm pe Dumnezeu mai mult decât o facem.
Binecuvântările primite ca răspuns la rugăciune trebuie să
fie recunoscute cu promptitudine. Raportul lor trebuie să
fie scris în jurnalul nostru, pentru ca, atunci când luăm
cartea în mână, să ne aducem aminte de bunătatea Domnului și să lăudăm Numele Său sfânt.” — The Review and Herald,
7 mai, 1908.

SUFICIENT PENTRU O ZI
„Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine;
căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi.
Ajunge zilei necazul ei.” Matei 6:34

„Adevărul lui Dumnezeu primit în inimă este în stare să te
facă înțelept pentru mântuire. Dacă vei crede în el și i te vei
supune, vei primi har suficient pentru îndatoririle și încercările de azi. Nu ai nevoie de har pentru mâine. Ar trebui să
simți că ai de-a face numai cu ziua de astăzi. Obține biruința
astăzi, învinge eul astăzi, veghează și roagă-te pentru astăzi,
primește biruințe în Dumnezeu pentru astăzi... În loc să în280 gădui ca mintea și gândurile să îți alunece pe un făgaș din
care nu vei avea nimic de câștigat, ar trebui să studiezi zilnic
Scripturile și să te achiți de acele datorii ale vieții zilnice, care
pot fi plictisitoare acum pentru tine, dar pe care cineva tot
trebuie să le facă.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 333.

25 septembrie

O EXPERIENȚĂ VALOROASĂ
„Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin
cuptorul cu foc, ca argintul.” Psalmii 66:10

„Când te-ai rugat în necazul tău, cerând pace de la Hristos, un nor de întuneric a părut că se așterne peste mintea ta. Pacea și liniștea nu au venit așa cum te-ai așteptat.
Uneori, credința ta a părut că este încercată până la extrem. Când ai privit înapoi la viața ta din trecut, ai văzut
tristețe și dezamăgire, iar când ai privit în viitor, totul a
fost nesigur. Mâna divină te-a condus într-o modalitate minunată, ca să te aducă la cruce și să te învețe că Dumnezeu
este cu adevărat un Dumnezeu care îi răsplătește pe aceia
care Îl caută cu perseverență. Aceia care cer după voia lui
Dumnezeu vor primi. Aceia care caută cu credință vor găsi.
Experiența câștigată în cuptorul încercării și al necazului
valorează mai mult decât toată durerea și disconfortul care
au însoțit-o.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 415

DIFERIT FAȚĂ DE AȘTEPTĂRI
„Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea; Tu
ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii.
Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!” Isaia 38:17

„Rugăciunile pe care le-ai înălțat în singurătatea ta, când
te simțeai încercat și trudit, nu au primit întotdeauna răspuns
de la Dumnezeu în conformitate cu așteptările tale, dar întotdeauna spre binele tău. Tu nu ai avut concepții clare și corecte
cu privire la frații tăi, nici nu te-ai văzut pe tine însuți într-o lumină corectă. Totuși, în providența Sa, Dumnezeu a lucrat spre
a răspunde rugăciunilor pe care le-ai înălțat în necazul tău, 281
într-o modalitate care te-a salvat și a dat slavă Numelui Său.
Pentru că nu te-ai cunoscut pe tine însuți, nu ai cerut lucrurile
care erau cele mai bune pentru tine. Dumnezeu a ascultat rugăciunile tale sincere, dar binecuvântarea pe care ți-a dat-o a
fost foarte diferită de așteptările tale.” — Idem, p. 416.

26 septembrie

SCOPUL LUI DUMNEZEU CU NOI
„Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău ... ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai
să păzeşti sau nu poruncile Lui.” Deuteronom 8:2

„Acela care l-a binecuvântat pe slujbașul împărătesc din
Capernaum vrea tot așa de mult să ne binecuvânteze și pe
noi. Dar, la fel ca tatăl îndurerat, noi îl căutăm pe Mântuitorul de multe ori, din dorința de a câștiga bunuri pământești.
Noi avem încredere în iubirea Lui numai când ni se împlinesc cererile. Mântuitorul vrea să ne dea binecuvântări mai
mari decât acelea pe care le cerem și întârzie cu răspunsul,
ca să ne poată arăta răutatea din inimă și cât de mult avem
nevoie de harul Lui. El vrea să renunțăm la egoismul care ne
determină să-L căutăm. Când mărturisim starea noastră rea
și lipsa noastră de putere, trebuie să ne încredem cu totul în
iubirea Lui.” — Hristos, Lumina lumii, p. 200.

MÂNTUIT SAU OSÂNDIT
„Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu
va crede va fi osândit.” Marcu 16:16

„Slujbașul împărătesc voia să vadă împlinirea rugăciunii sale înainte ca să creadă, dar el a trebuit să primească
asigurarea lui Isus că rugăciunea lui era ascultată și binecuvântarea era dată. Noi trebuie să învățăm același lucru.
Nu trebuie să credem pentru că vedem sau simțim că Dumnezeu ne ascultă. Trebuie să ne încredem în făgăduințele
Lui. Când venim la El în credință, fiecare cerere pătrunde în inima lui Dumnezeu. Când am cerut binecuvântările
282 Lui, trebuie să credem în același timp că le primim și să-I
mulțumim că le-am primit. Apoi să ne vedem de îndatoririle noastre, fiind siguri că binecuvântarea se va da, atunci
când vom avea mai mare nevoie de ea. Când am învățat să
facem lucrul acesta, vom ști că rugăciunile noastre au fost
ascultate.” —Idem.

27 septembrie

PENTRU BINELE NOSTRU
„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre
binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” Romani 8:28

„În grija Sa iubitoare și în interesul arătat față de noi,
adesea, Cel care ne înțelege mai bine decât ne înțelegem noi
înșine, refuză să ne lase să căutăm în mod egoist satisfacerea propriei ambiții. El nu ne permite să trecem pe lângă
îndatoririle comune, dar sfinte, care se află chiar lângă noi.
Adesea, aceste îndatoriri reprezintă tocmai pregătirea esențială pentru o lucrare mai înaltă. Deseori, planurile noastre
dau greș numai pentru a avea succes acelea pe care le are
Dumnezeu pentru noi.” — Divina vindecare, p. 473.

BINECUVÂNTĂRI MAI MARI
„Şi să-Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale
îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă
(despre noi vorbesc).” Romani 9:23

„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 ceva ce
ne împiedică în calea noastră spre cer. Chiar și când ni se
cere să renunțăm la acele lucruri care sunt bune în ele însele, putem fi siguri că Dumnezeu ne pregătește un bine și
mai mare.
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În viața viitoare, tainele care aici ne-au necăjit și dezamăgit ni se vor desluși. Vom vedea că rugăciunile noastre
aparent neascultate și așteptările noastre zadarnice s-au
numărat printre binecuvântările cele mai mari.” — Idem.

28 septembrie

ACCEPTÂND VOINȚA SA
„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în
fundul inimii mele.” Psalmii 40:8

„Când venim la El, trebuie să ne rugăm să fim făcuți în
stare să împlinim scopul Său și să cerem ca dorințele și interesele noastre să poată fi pierdute în ale Lui. Trebuie să
recunoaștem că acceptăm voința Sa, nu să ne rugăm ca El
să fie de acord cu voința noastră.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 148

„Trebuie să privim fiecare îndatorire ca fiind sfântă, oricât de umilă ar fi, pentru că ea este o parte din slujirea
adusă lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră zilnică ar trebui
să fie: „Doamne, ajută-mă să fac tot ce pot mai bine. Învață-mă cum să fac o lucrare mai bună. Dă-mi energie și
voioșie. Ajută-mă să aduc în slujirea mea spiritul iubitor cu
care a slujit Mântuitorul”. — Divina vindecare, p. 474.

NU UITAȚI SĂ-L LĂUDAȚI!
„Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui
va fi totdeauna în gura mea.” Psalmii 34:1

„Oare toate exercițiile noastre devoționale să constea
numai în a cere și a primi? Să ne gândim oare totdeauna la
nevoile noastre și niciodată la ce primim? Să fim oare primitori ai milei Sale și niciodată să nu-L lăudăm pentru ce a
284 făcut El pentru noi? De rugat, nu ne rugăm prea mult, dar
suntem prea zgârciți în a-I aduce mulțumiri...
Rugați-vă, rugați-vă cu ardoare și fără încetare, dar nu
uitați să aduceți laude.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5,
p. 317.

29 septembrie

RUGĂCIUNI ASCULTATE IMEDIAT
„El S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre ca să
ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului
nostru şi Tatăl.” Galateni 1:4

„Atunci când ne rugăm pentru binecuvântări pământești, răspunsul la rugăciune poate să întârzie sau este posibil ca Dumnezeu să ne dea altceva decât lucrul pe care îl
cerem, dar nu așa se întâmplă când cerem să fim scăpați
de păcat. Dorința Lui este tocmai să ne curețe de păcat, să
facă din noi copii ai Lui și să ne dea putere pentru a trăi o
viață sfântă. Hristos „S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia
Dumnezeului nostru și Tatăl”.” — Mărturii pentru comunitate,
vol. 6, p. 364.

NEVOIE URGENTĂ
„Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca
să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul
vremurile de înviorare.” Fapte 3:19

„Cea mai mare și cea mai urgentă dintre toate nevoile
noastre este o înviorare a adevăratei evlavii în rândurile
noastre. Trebuie să depunem un efort stăruitor pentru a obține binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu
este doritor să reverse binecuvântarea Sa asupra noastră, ci
pentru că noi suntem nepregătiți să o primim. Tatăl nostru
ceresc este mai doritor să le dea Duhul Său cel Sfânt celor
ce Îl cer, decât sunt părinții pământești doritori să le dea
daruri bune copiilor lor. Cu toate acestea, lucrarea noastră 285
este aceea de a ne mărturisi păcatul, de a ne umili, de a ne
pocăi și de a ne ruga stăruitor, îndeplinind astfel condițiile
pe care le-a pus Dumnezeu când a făgăduit că ne va da binecuvântarea Sa.” — Solii Alese, vol. 1, p. 121.

30 septembrie

RUGĂCIUNI CURĂȚITE
„Vă voi primi ca pe nişte miresme cu miros plăcut, după
ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor şi vă voi strânge din ţările în care sunteţi risipiţi, şi voi fi sfinţit de
voi înaintea neamurilor.” Ezechiel 20:41

„Serviciile religioase, rugăciunile, laudele, mărturisirile
pline de căință ale păcatului, se înalță de la credincioșii cei
adevărați până la Sanctuarul ceresc, asemenea unei jertfe
de tămâie. Totuși, pentru că vin de la făpturi omenești căzute, ele sunt așa de întinate, încât, dacă nu ar fi curățite
de sângele lui Hristos, nu ar putea să aibă niciodată valoare înaintea lui Dumnezeu. Ele nu se înalță într-o stare de
curăție deplină și, dacă nu ar fi Mijlocitorul care Se află la
dreapta lui Dumnezeu, ca să le curețe prin neprihănirea Sa
și să le prezinte, nu ar fi bine primite de Dumnezeu. Toate
jertfele de tămâie care se înalță din sanctuarele pământești trebuie să fie udate cu stropii curățitori ai sângelui lui
Hristos.” — Solii Alese, vol. 1, p. 344.

NICIO PIEDICĂ...
„Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un
loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.” Psalmii 84:6

„Satan nu se teme de nimic așa de mult cum se teme că
poporul lui Dumnezeu va elibera calea, îndepărtând orice
piedică, așa încât Domnul să poată revărsa Duhul Său asupra unei biserici ofilite și asupra unei adunări nepocăite...
Când calea va fi pregătită pentru Duhul lui Dumnezeu, binecuvântarea va veni. Satan nu poate să împiedice o ploaie de
binecuvântări care coboară asupra poporului lui Dumnezeu,
așa cum nu poate să închidă ferestrele cerului, pentru ca
286
ploaia să nu poată cădea pe pământ. Oamenii răi și diavolii nu sunt în stare să împiedice lucrarea lui Dumnezeu sau
să îndepărteze prezența Sa din adunările celor ce alcătuiesc
poporul Său, dacă ei își mărturisesc păcatele și le înlătură cu
o inimă supusă și smerită.” — Solii Alese, vol. 1, p. 124.

OCTOMBRIE
În lume, dar nu din lume
„[Poporul lui Dumnezeu] nu se va conforma spiritului
și obiceiurilor necredincioșilor, ci le va condamna printr-o conversație sfântă și un exemplu evlavios.”
— Istoria mântuirii, p. 61.
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1 octombrie

PRIVEȘTE PAGINILE PLĂCUTE!
„Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m-a
mântuit.” Psalmii 118:14

„Satan tresaltă de bucurie atunci când poate duce pe copiii lui Dumnezeu la necredință și descurajare... Oare n-ai
avut și momente luminoase în experiența ta? N-ai avut
oare ocazii prețioase când inima ți-a tresăltat de bucurie
răspunzând lucrării Duhului lui Dumnezeu? Când privești
înapoi și răsfoiești capitolele cuprinzând experiența vieții
tale, nu găsești oare și pagini plăcute? Nu cresc oare făgăduințele lui Dumnezeu, asemenea florilor plăcut mirositoare, pretutindeni de-a lungul cărării vieții tale? Nu vei
lăsa tu oare ca frumusețea și dulceața lor suavă să-ți umple
inima de bucurie?” — Calea către Hristos, p. 117

CU INIMA VESELĂ
„Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale: cânt Domnului, căci mi-a
făcut bine!” Psalmii 13:5, 6

„Spinii și mărăcinii nu vor face decât să te rănească și
să-ți producă durere; și dacă îi culegi numai pe aceștia și îi
dai și altora, atunci, pe lângă faptul că disprețuiești bunătatea lui Dumnezeu, nu împiedici tu oare și pe cei din jurul
tău să umble pe calea vieții?...
Când începem să punem la îndoială iubirea lui Dumne288 zeu și să nu ne mai încredem în făgăduințele Lui, atunci îl
dezonorăm și întristăm pe Duhul Său Sfânt... Cum ne privește oare Tatăl nostru ceresc atunci când dăm pe față neîncredere față de iubirea Lui care L-a determinat să dea pe
unicul Său Fiu ca noi să trăim prin El?” —Idem.

2 octombrie

ÎNVIORÂND CU VORBA
„Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să
ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare... ”
Isaia 50:4 p.p.

„Când Satan te ispitește, nu rosti nici un cuvânt de îndoială sau tristețe. Dacă alegi să deschizi ușa în fața ispitelor
lui, atunci mintea ți se va umple de neîncredere și întrebări
de răzvrătire. Dacă-ți faci cunoscut sentimentele atunci orice
îndoială pe care ai exprimat-o nu numai că te va influența pe
tine, dar va fi o sămânță care va încolți și va aduce roade în
viața altora, astfel că va fi imposibil să lupți împotriva influenței cuvintelor rostite de tine. Poate că vei fi în stare să te
eliberezi de ispitele și cursele lui Satan, dar alții care au fost
determinați la aceasta de influența ta poate că nu vor putea
să scape de necredința pe care le-ai sugerat-o. Cât de important este deci ca noi să rostim numai acele cuvinte care vor da
putere spirituală și viață.” — Calea către Hristos, p. 119.

NICIUN CUVÂNT DE ÎNDOIALĂ
„Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui
Dumnezeu Tatăl.” Coloseni 3:17

„Conversația ta să-L aibă ca subiect pe El, care trăiește ca să
mijlocească pentru tine înaintea Tatălui. Când dai mâna cu un
prieten, pe buzele tale și în inima ta să fie laude la adresa lui
Dumnezeu. Faptul acesta va îndrepta cugetele lui la Hristos.
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. Trebuie să-ți faci ca regu- 289
lă de viață de a nu rosti vreodată un cuvânt de îndoială sau
descurajare. Poți face foarte mult pentru iluminarea vieții
altora și pentru susținerea eforturilor lor prin cuvinte dătătoare de nădejde și bucurie sfântă.” — Idem.

3 octombrie

UN IZVOR DE VIAȚĂ
„Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este
turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat
Dumnezeu pe vecie.” Psalmii 45:2

„Se spune adesea despre Domnul Hristos că a plâns dar
că niciodată n-a fost văzut zâmbind. În adevăr, Mântuitorul
nostru a fost un Om al durerilor și obișnuit cu suferința,
pentru că Și-a deschis inima pentru toate durerile oamenilor. Dar deși viața Sa a fost o viață de lepădare de sine și
umbrită de dureri și griji, spiritul Său n-a fost însă niciodată
zdrobit. Fața Sa nu purta expresia durerii și nemulțumirii,
ci era totdeauna expresia păcii și seninătății. Inima Sa era
un izvor de viață și oriunde mergea, ducea cu Sine odihna și
pacea, bucuria și fericirea.” — Calea către Hristos, p. 120.

URMÂNDU-I EXEMPLU
„Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea,
Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn
de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi
de slujbă.” Psalmii 45:7

„Mântuitorul nostru era de o profundă seriozitate și de
un zel intens, dar nu era niciodată întunecat și ursuz. Viața acelora care îi urmează exemplul va fi plină de planuri
serioase; ei vor avea o profundă înțelegere a răspunderii
personale. Ușurătatea va dispărea; nu va mai fi vorba de
plăceri zgomotoase și nici de glume grosolane, căci religia
290 Domnului Hristos aduce pacea asemenea unui râu. Ea nu
stinge lumina bucuriei; nu scade amabilitatea și nici nu
întunecă fața luminoasă și zâmbitoare. Hristos n-a venit să
I se slujească, ci să slujească; și când iubirea Lui domnește
în inimile noastre, atunci îi vom urma exemplul.” —Idem.

4 octombrie

IUBIND CU ADEVĂRAT
„Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea
este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din
Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.” 1 Ioan 4:7

„Dacă în mintea noastră păstrăm cu precădere faptele
lipsite de bunăvoință și nedrepte ale altora, atunci vom găsi
că este imposibil să-i iubim așa cum Hristos ne-a iubit pe
noi; dar dacă cugetele noastre se vor ocupa de iubirea minunată și de mila Domnului Hristos manifestate față de noi,
atunci același spirit îl vom da și noi pe față în legăturile cu
alții. Trebuie să ne iubim și să ne respectăm unii pe alții, în
ciuda greșelilor și imperfecțiunilor pe care nu putem să nu
le observăm. Atunci va fi cultivată umilința și neîncrederea
în sine și se va da pe față o răbdătoare delicatețe față de greșelile altora. Aceasta va nimici în noi orice egoism și ne va
face să avem o inimă largă și generoasă.” — Idem, p. 121

DE CE SĂ NE ÎNGRIJORĂM?
„Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să
adauge un cot la lungimea vieţii lui?” Luca 12:25

„Greutățile pe care unii ca aceștia le întâmpină, în loc
să-i apropie de Dumnezeu, singurul Izvor al ajutorului
pentru ei, îi îndepărtează de El, pentru că trezesc în ei neliniște și murmurare.
Și atunci este bine să fim așa de necredincioși? 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. Dacă totuși facem acest lucru, atunci tot- 291
deauna vom avea ceva care să ne tulbure și să ne necăjească. N-ar trebui să ne complăcem în griji care nu fac altceva
decât să ne chinuiască și să ne istovească, dar care nu ne
ajută să suportăm încercările.” —Idem, p. 122.

5 octombrie

SPRIJININDU-NE PE HRISTOS
„Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi
nenorociri, dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate
iarăşi din adâncurile pământului.” Psalmii 71:20

„Este posibil să ajungi în mari greutăți în activitatea ta;
perspectivele poate că devin din ce în ce mai întunecate
și ești amenințat cu pierderi mari; nu trebuie să te descurajezi; aruncă grijile tale asupra lui Dumnezeu, rămâi
calm și plin de voie bună. Roagă-te pentru înțelepciunea
de a rezolva problemele vieții tale cu tact, prevenind astfel
pierderi și dezastre. În dreptul tău adu la îndeplinire tot
ceea ce poți pentru a avea bune rezultate. Domnul Hristos a făgăduit ajutorul Său, dar nu ne-a scutit de eforturi.
Atunci când, sprijinindu-te pe Hristos — Ajutorul nostru
— ai făcut tot ce ai putut, primește cu bucurie rezultatele.”
— Calea către Hristos, p. 122.

ÎNDRĂZNIȚI ȘI FIȚI BIRUITORI!
„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

„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
292 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.” — Idem.

6 octombrie

MAI PREȚIOȘI DECÂT PĂSĂRILE
„Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă,
nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare,
şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu
sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?” Matei 6:26

„Mântuitorul îndreaptă atenția urmașilor Săi la păsările
cerului, cum își ciripesc cântecele de laudă, libere de orice grijă... Și Mântuitorul întreabă: „Oare nu sunteți voi cu
mult mai de preț decât ele?” Marele Purtător de grijă al oamenilor și al animalelor își deschide mâna și îndestulează
trebuințele tuturor făpturilor Sale. Păsările cerului nu sunt
trecute nici ele cu vederea... Nu suntem noi oare închinători inteligenți și spirituali, de o mai mare valoare decât
păsările cerului? Oare Creatorul nostru, Păstrătorul vieții
noastre, Cel care ne-a făcut după chipul și asemănarea Sa,
nu Se va îngriji de toate trebuințele noastre, dacă ne vom
încrede în El?” — Calea către Hristos, p. 123.

AJUTORUL NOSTRU REAL
„Da, Dumnezeu este ajutorul meu,
Domnul este sprijinul sufletului meu!” Psalmii 54:4

„Avem înclinația să căutăm la semenii noștri compătimire și încurajare, în loc să le căutăm la Isus. În îndurarea
și credincioșia Sa, Dumnezeu îngăduie adesea ca aceia în
care ne punem încrederea să ne înșele așteptările, ca să
putem înțelege nebunia de a ne încrede în om și de a face
tăria noastră din ceea ce este carne muritoare. Să ne încredem pe deplin în Dumnezeu, cu umilință, fără egoism.
El cunoaște întristările pe care le simțim în adâncul ființei 293
noastre, dar pe care nu le putem exprima. Când totul pare
întunecat și inexplicabil, amintiți-vă cuvintele lui Hristos:
„Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”
(Ioan 13:7).” — Divina vindecare, p. 486.

7 octombrie

STÂND NECLINTIȚI PRIN PUTEREA SA
„Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci ştiţi singuri că la aceasta suntem rânduiţi.”
1 Tesaloniceni 3:3

„Câtă vreme suntem în lume, ne vom confrunta cu influențe potrivnice. Vor exista provocări, pentru a ne pune la încercare stăpânirea de sine; iar harurile creștine se dezvoltă
prin întâmpinarea acestora într-un spirit liniștit. Dacă Hristos este în noi, vom fi răbdători, buni și îndelung răbdători,
optimiști în mijlocul supărărilor și stărilor de iritare. Zi de
zi și an de an, vom birui eul și vom crește până la un eroism
nobil. Aceasta este sarcina pe care am primit-o; dar ea nu
poate fi împlinită fără ajutorul lui Isus, fără o hotărâre fermă, un țel nestrămutat, o veghere neîncetată și rugăciune
continuă. Fiecare dintre noi are de dus o luptă. Nici măcar
Dumnezeu nu poate aduce noblețe caracterelor noastre și nu
poate face ca viețile să ne fie folositoare, dacă nu devenim
împreună lucrători cu El.” — Divina vindecare, p. 487.

DUMNEZEU ȚINE EVIDENȚA
„Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în
burduful Tău! Nu sunt ele scrise în cartea Ta?” Psalmii 56:8

„Nu trebuie să ținem o evidență personală a încercărilor și dificultăților, întristărilor și durerilor noastre. Toate
aceste lucruri sunt scrise în cărți, iar cerul va avea grijă de
ele. În timp ce numărăm lucrurile dezagreabile, multe altele, asupra cărora putem reflecta cu plăcere, ni se șterg din
memorie, cum ar fi: bunătatea plină de îndurare a lui Dumnezeu, care ne înconjoară în fiecare clipă, și iubirea care îi
face pe îngeri să se minuneze — că Dumnezeu a dat pe Fiul
Său să moară pentru noi. Dacă simțiți, ca lucrători pentru
294 Hristos, că ați avut griji și încercări mai mari decât au avut
alții, amintiți-vă că pentru voi există o pace necunoscută
celor care se feresc de aceste poveri. Există mângâiere și
bucurie în serviciul lui Hristos. Lumea trebuie să vadă că o
viață cu El nu este un eșec.” — Idem.

8 octombrie

REZISTÂND ÎNCERCĂRILOR
„Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea
tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva
mea, tot plin de încredere aş fi.” Psalmii 27:3

„Dacă nu-ți simți inima ușoară și voioasă, nu vorbi despre simțămintele tale. Nu arunca nicio umbră asupra vieților altora. O religie rece, fără soare, nu atrage niciodată
suflete la Hristos. Le îndepărtează de El în plasele pe care
Satan le-a întins pentru picioarele celor rătăcitori. În loc să
te gândești la descurajările tale, gândește-te la puterea pe
care o poți cere în Numele lui Hristos. Imaginația ta să se
prindă de lucrurile nevăzute. Gândurile tale să se îndrepte către dovezile iubirii celei mari a lui Dumnezeu pentru
tine. Credința poate rezista încercării, poate face față ispitei, poate suporta apăsarea dezamăgirii. Isus trăiește ca
Apărător al nostru. Tot ceea ce ne este asigurat prin mijlocirea Sa ne aparține.” — Divina vindecare, p. 488.

DOMNUL PROMITE SĂ NE FIE ALĂTURI
„Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu
tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te
înspăimânta!” Deuteronom 31:8

„Nu crezi că Hristos îi prețuiește pe aceia care viețuiesc în sfințenie pentru El? Nu crezi că îi vizitează pe aceia
care, asemenea preaiubitului Ioan în exil, se află pentru El
în locuri grele și apăsătoare? Dumnezeu nu va putea accepta ca vreunul din lucrătorii Săi cu inimă curată să fie lăsat
singur, să lupte împotriva unor forțe mult superioare și să
fie biruit. El păstrează ca pe un giuvaer prețios pe orice om 295
a cărui viață este ascunsă cu Hristos în El. Despre fiecare
dintre aceștia, El spune: „Te voi păstra ca o pecete; căci Eu
te-am ales.” (Hagai 2:23)” — Idem.

9 octombrie

CA BINE SĂ AJUNGĂ LA NOI
„Aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut şi întocmit şi care de
la naşterea ta este sprijinul tău: Nu te teme de nimic, robul
Meu Iacov, Israelul Meu, pe care l-am ales.” Isaia 44:2

„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 asupră-i 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.

NICIODATĂ SINGURI
„Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi
culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo. Dacă voi lua
aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea
mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă
va apuca.” Psalmii 139:8-10

„Nu suntem niciodată singuri. Fie că ni-L alegem, fie că
nu, avem un Tovarăș. Amintește-ți că, oriunde te afli, orice
vei face, Dumnezeu este acolo. Nimic din ceea ce este spus,
făcut sau gândit nu poate scăpa atenției Sale. Ai un martor
pentru fiecare cuvânt sau faptă — pe Dumnezeu Cel Sfânt, Cel
296 ce urăște păcatul. Gândește-te mereu la acest lucru înainte să
vorbești sau să acționezi. Creștin fiind, ești membru al familiei împărătești, copil al Împăratului ceresc. Să nu spui nici un
cuvânt, să nu faci nimic care va aduce dezonoare asupra frumosului „nume pe care-l purtați.” (Iacov 2:7)” — Idem, p. 490.

10 octombrie

IMPORTANȚA LUCRURILOR MICI
„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai
mici lucruri este nedrept şi în cele mari.” Luca 16:10

„Viața este constituită în cea mai mare parte nu din mari
jertfe și realizări minunate, ci din lucruri mărunte. Cel mai
adesea, prin lucrurile mărunte — care par atât de nevrednice de a fi luate în seamă — este adus în viața noastră
un mare bine sau un mare rău. Obiceiurile se formează și
caracterul este modelat greșit tocmai prin eșecul nostru de
a trece cu bine probele lucrurilor mărunte cu care suntem
confruntați; iar când vin marile încercări, ne găsesc nepregătiți. Numai acționând din principiu în probele vieții
de zi cu zi putem dobândi puterea de a rămâne neclintiți și
credincioși în cele mai periculoase și mai dificile situații.”
— Divina vindecare, p. 490.

PE URMELE PAȘILOR LUI
„Dreptatea va merge şi înaintea Lui şi-L va şi urma,
călcând pe urmele paşilor Lui!” Psalmii 85:13

„Studiază cu atenție caracterul divin-uman și întreabă-te
mereu: „Ce-ar face Isus dacă ar fi în locul meu?” Aceasta ar
trebui să fie ștacheta datoriei noastre. Nu te plasa în mod
inutil în societatea celor care, prin șiretenia lor, îți vor slăbi hotărârea de a face binele sau vor aduce o pată asupra
conștiinței tale. Să nu faci nimic ... din toate câte ar putea
avea o cât de mică aparență de rău. Fă în fiecare zi ceva să
îmbogățești, să înfrumusețezi și să înnobilezi viața pe care a 297
răscumpărat-o Hristos cu propriul Său sânge.” — Idem, p. 491.

11 octombrie

CONDUȘI DE PRINCIPIU
„Cel fără prihană rămâne totuşi tare pe calea lui, cel cu
mâinile curate se întăreşte tot mai mult.” Iov 17:9

„Acționează mereu din principiu, nu din impuls. Stăpânește-ți înflăcărarea naturală a firii — prin umilință și
blândețe. Nu vă îngăduiți nici un fel de ușurătate sau neseriozitate. Nici o vorbă „de duh” ironică să nu vă scape de
pe buze. Nici chiar gândurile nu trebuie lăsate fără control.
Ele trebuie înfrânate, aduse în captivitate, în ascultare de
Hristos. Să se îndrepte către lucruri sfinte. Atunci, prin harul lui Hristos, ele vor fi curate și oneste.
Avem nevoie de înrâurirea neîncetată a puterii înnobilatoare a gândurilor curate. Singura siguranță a oricărui
suflet este să aibă gânduri bune.” — Divina vindecare, p. 491.

VORBIȚI DE BINE DE ALȚII!
„Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor!
Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele
său vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea... ” Iacov 4:11

„Cultivați obiceiul de a vorbi de bine pe alții. Reflectați
asupra calităților bune ale celor cu care vă însoțiți și observați cât mai puțin posibil erorile și cusururile lor. Când
sunteți ispitiți să vă plângeți de ceea ce a spus sau a făcut
cineva, arătați-vă prețuirea pentru ceva din viața sau caracterul acelei persoane. Cultivați spiritul de a fi mulțumitor. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru dragostea Sa minunată,
298 arătată prin aceea că a dat pe Hristos să moară pentru noi.
Nu câștigăm niciodată nimic dacă ne gândim la nemulțumirile noastre. Dumnezeu ne cheamă să ne gândim la îndurarea Sa și la iubirea Lui fără pereche, pentru a fi inspirați
cu laude la adresa Sa.” — Idem, p. 492.

12 octombrie

PREOCUPĂRI IMPORTANTE
„Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă
toate greşelile.” Proverbele 10:12

„Lucrătorii sinceri nu au timp să se ocupe de greșelile altora. Nu ne putem permite să trăim din pleava greșelilor și
metehnelor altora. Vorbirea de rău este un blestem îndoit,
căzând cu mai multă greutate asupra celui ce spune decât
asupra celui ce ascultă. Cel care seamănă semințele învrăjbirii și neînțelegerii culege roadele mortale în propriul său
suflet. Însuși faptul de a căuta răul în alții dezvoltă răul
în cei ce privesc. Ocupându-ne de greșelile altora, suntem
schimbați după chipul acesta. Însă, privind la Isus, vorbind
despre dragostea Sa și perfecțiunea caracterului Său, ne
schimbăm după chipul Lui. Contemplând idealul măreț pe
care l-a pus înaintea noastră, vom fi înălțați într-o atmosferă curată și sfântă — ne vom afla chiar în prezența lui
Dumnezeu.” — Divina vindecare, p. 492.

SIMȚIND CU ALȚII
„Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii,
iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi.” 1 Petru 3:8

„În loc să-i criticați și să-i condamnați pe alții, spuneți:
„Trebuie să-mi lucrez propria mântuire. Dacă eu cooperez
cu Cel care dorește să-mi salveze sufletul, trebuie să mă
controlez neîncetat. Trebuie să îndepărtez orice rău din
viața mea. Trebuie să birui orice defect. Trebuie să devin
o făptură nouă în Hristos. Atunci, în loc să-i slăbesc pe cei
care se luptă împotriva răului, îi pot întări prin cuvinte de
încurajare”. Suntem prea indiferenți unii față de alții. Uităm prea adesea că tovarășii noștri de lucrare au nevoie de 299
tărie și îmbărbătare. Nu uitați să-i asigurați de interesul și
simpatia voastră față de ei. Ajutați-i prin rugăciunile voastre și ei să știe că faceți acest lucru.” — Idem.
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TOTDEAUNA ÎNGĂDUITORI
„Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se
plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat
Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.” Coloseni 3:13

„În mila și îndelunga Sa răbdare, Dumnezeu îi îngăduie
cu toleranță pe cei îndărătnici și chiar pe cei cu inima nesinceră. Printre apostolii aleși ai lui Hristos a fost și trădătorul Iuda. Atunci să existe motiv de surprindere sau
descurajare că sunt și unii vicleni printre lucrătorii Săi de
astăzi? Dacă Acela care citește inimile l-a îngăduit pe cel
despre care știa că este trădătorul Său, cu ce răbdare ar
trebui să-i îngăduim noi pe cei greșiți?
În măsura în care suntem în stare, trebuie să fim pentru
alții ce a fost Isus pentru ucenicii Săi când a umblat și a
vorbit cu ei pe pământ.” — Divina vindecare, p. 493.

CONTRIBUIND
LA FERICIREA ALTORA
„Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine,
în vederea zidirii altora.” Romani 15:2

„Profitați de orice ocazie de a contribui la fericirea celor
din jurul vostru. Amintiți-vă că bucuria adevărată poate fi
găsită numai în slujire altruistă.
Îngăduința și lipsa de egoism își pun amprenta asupra
cuvintelor și faptelor tuturor celor care duc viața cea nouă
în Hristos. În timp ce căutați să trăiți viața pe care a tră300 it-o El, străduindu-vă să biruiți eul și egoismul și să slujiți
în vederea satisfacerii nevoilor altora, veți câștiga victorie
după victorie. Astfel, influența voastră va binecuvânta lumea.” — Idem, p. 362.
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ISUS SE IDENTIFICĂ CU ORICE SUFLET
„Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că,
ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’” Matei 25:40

„Aduceți-vă aminte că nu puteți citi inimile. Nu cunoașteți
motivele care au stat la baza faptelor pe care le priviți ca fiind
greșite. Sunt mulți care nu au primit o educație corectă; caracterele lor sunt diforme, sunt plămădiți dintr-un material
dur și colțuros și par suciți în orice privință. Însă harul lui
Hristos îi poate transforma. Nu-i aruncați niciodată la o parte, nu-i împingeți niciodată spre descurajare sau disperare,
zicând: „M-ai dezamăgit și nu voi încerca să te ajut.” Câteva
cuvinte spuse cu nesăbuință la provocare — ceea ce credem
noi că merită — pot tăia firele influenței care ar fi trebuit să
lege inimile lor de ale noastre. Viața consecventă, îndelunga
răbdare, spiritul care rămâne calm când este provocat reprezintă întotdeauna argumentul cel mai convingător și apelul
cel mai solemn.” — Divina vindecare, p. 494.

VALOAREA BLÂNDEȚII
„Să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că
Dumnezeu le va da pocăinţa ca să ajungă la cunoştinţa
adevărului.” 2 Timotei 2:25

„Pentru ca ceara să primească amprenta clară și adâncă a sigiliului, nu apeși sigiliul pe ea cu grabă și violență;
îl pui cu grijă pe aceasta și îl apeși încet, ferm, până când
ceara s-a întărit după forma lui. Într-un mod asemănător
să vă purtați cu sufletele omenești. Exercitarea permanentă
a influenței creștine este secretul puterii ei, și aceasta depinde de statornicia cu care manifestați caracterul lui Hristos. Ajutați-i pe cei care au greșit, spunându-le experiențele
voastre. Arătați-le cum, când ați făcut greșeli grave, răbda- 301
rea, bunătatea și ajutorul venit din partea tovarășilor voștri
de lucrare v-au dat curaj și speranță. Până la judecată, nu
veți ști care a fost influența unei purtări blânde și atente
față de cei nestatornici, iraționali, nevrednici.” — Idem.
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CIZELÂNDU-NE RECIPROC
„Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi
preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare,
cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă
răbdare.” Coloseni 3:12

„Toți cei ce mărturisesc că sunt copii ai lui Dumnezeu ar
trebui să-și amintească faptul că, în calitate de misionari,
vor fi aduși în legătură cu toate felurile de gândiri. Cu cele
rafinate și cu cele grosolane, cu cele umile și cu cele mândre, cu cele religioase și cu cele sceptice, cu cele educate și
cu cele neștiutoare, cu cele ale bogaților și cu cele ale săracilor. Aceste minți diferite nu pot fi tratate toate în același
fel; însă toate au nevoie de blândețe și înțelegere. Prin contact reciproc, mințile noastre ar trebui să se cizeleze și să
capete rafinament. Depindem unii de alții, fiind strâns legați prin legăturile frăției umane.” — Divina vindecare, p. 495.

SURPRINDEȚI PRIN BUNĂTATE
„Războinic viteaz, încinge-ţi sabia – podoaba şi slava,
da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă,
apără adevărul, blândeţea şi neprihănirea, şi dreapta ta
să strălucească prin isprăvi minunate!”
Psalmii 45:3, 4

„Când ne confruntăm cu nerecunoștință și înșelarea încrederii sfinte, suntem provocați să ne manifestăm disprețul sau indignarea. Cei vinovați se așteaptă la acestea, sunt
302 pregătiți pentru ele. Dar răbdarea plină de bunătate îi ia
prin surprindere și adesea trezește în ei pornirile lor mai
bune și o dorință de a duce o viață mai nobilă...” — Divina
vindecare, p. 495.
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UN TOVARĂȘ PERMANENT
„Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut,
pentru că l-a luat Dumnezeu.” Geneza 5:24

„Și noi putem avea ce a avut Enoh. Îl putem avea pe Hristos ca tovarăș al nostru permanent. Enoh a umblat cu Dumnezeu și când era asaltat de ispititorul, el putea vorbi cu
Dumnezeu despre aceasta. El n-a avut însă un „Așa stă scris”
cum avem noi, dar el avea o cunoștință despre Tovarășul său
ceresc. El a făcut din Dumnezeu Sfătuitorul său, și era strâns
legat de Isus. Și Enoh a fost onorat în umblarea lui. El a fost
mutat la cer fără să vadă moartea. Și acei care vor fi mutați
la cer la încheierea timpului, vor fi cei care au comuniune
cu Dumnezeu pe Pământ. Acei care vor da pe față faptul că
viața lor este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, Îl vor reprezenta pe El în toate practicile vieții lor. Egoismul va fi stârpit din rădăcini.” — Comentarii Biblice, V.T., Geneza cap. 5

UMBLÂND CU DUMNEZEU
„Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să
nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise
mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.” Evrei 11:5

„Încrezându-te în Tatăl ceresc pentru a te ajuta în timp
de nevoie, El nu te va lăsa niciodată singur. Dumnezeu are
un cer plin de binecuvântări, pe care dorește să le reverse
peste acei care caută după acel ajutor pe care numai Domnul îl poate da. Privind prin credință la Isus, întrebându-L
pe El, crezând că fiecare cuvânt rostit va fi confirmat, ast- 303
fel a umblat Enoh cu Dumnezeu. El s-a ținut strâns alipit de
Dumnezeu, ascultând de fiecare cuvânt al Său... El a dus o
viață minunată de unire. Hristos era Tovarășul său. El avea
o părtășie intimă cu Dumnezeu.” — Idem.
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ÎN LUME, DAR NU DIN LUME
„Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.”
Ioan 17:15

„El [Enoh] nu a căutat să locuiască între cei nelegiuiți.
El nu s-a așezat în Sodoma, gândindu-se că o să o salveze.
El s-a așezat împreună cu familia lui acolo unde atmosfera
urma să fie pe cât mai curată posibil. De acolo mergea apoi
din când în când la locuitorii lumii, cu solia încredințată lui
de Dumnezeu. Orice vizită pe care o făcea în lume era foarte dureroasă pentru el. El vedea și înțelegea câte ceva din
lepra păcatului. După ce își proclama solia, se înapoia acasă, întotdeauna luând cu sine în locul retragerii sale pe cei
care primiseră solia lui de avertizare. Unii dintre aceștia
au devenit biruitori și au murit înainte de a veni potopul.
Dar unii au trăit atât de mult sub influența stricăcioasă a
păcatului, așa încât n-au rezistat să ducă o viață de neprihănire.” — Idem.

CURAȚI ÎNTR-O LUME MURDARĂ
„Le-am dat Cuvântul Tău, şi lumea i-a urât, pentru că ei nu
sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.” Ioan 17:14

„Enoh a umblat cu Dumnezeu în timp ce despre lumea din
jurul lui, istoria sfântă raportează: răutatea omului era mare
pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui
erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.” Viața neprihănită a lui Enoh era însă în contrast marcant cu a nelegiuiților
din jurul lui. Evlavia, curăția, integritatea lui statornică erau
rezultatul umblării lui cu Dumnezeu, pe când nelegiuirea lumii era rezultatul umblării cu amăgitorul omenirii.” — Idem.
304
„Ca și Enoh, poporul lui Dumnezeu va fi pregătit pentru
înălțarea la cer. În timp ce se străduiește să învețe și să
avertizeze lumea, el nu se va conforma spiritului și obiceiurilor necredincioșilor, ci le va condamna printr-o conversație sfântă și un exemplu evlavios.” — Istoria mântuirii, p. 61.

18 octombrie

AMABILITATE CREȘTINĂ
„Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste,
fiecare să dea întâietate altuia.” Romani 12:10

„Adevărata amabilitate nu se învață prin simpla aplicare
a regulilor de etichetă. Corectitudinea comportamentului
trebuie controlată tot timpul; respectul față de ceilalți ne
va face să ne conformăm obiceiurilor acceptate, acolo unde
principiul nu este încălcat; însă adevărata politețe nu cere
sacrificarea principiului de dragul practicilor stabilite. Nu
ține cont de castă. Ea învață respectul de sine, respectul
față de demnitatea omului ca om, considerația față de fiecare membru al marii familii omenești.” — Educația, p. 240.

PREȚUINDU-I PE SEMENI
„Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.”
Filipeni 2:3 u.p.

„Există primejdia de a pune un preț prea mare pe maniere și formă și de a consacra prea mult timp educației în
această direcție. Viața de efort intens care se cere fiecărui
tânăr, munca grea, adesea neplăcută, de care este nevoie
pentru achitarea de îndatoririle obișnuite ale vieții și încă
și mai mult pentru ușurarea marilor poveri ale lumii, poveri
ale neștiinței și stării de nenorocire în care se află — acestea
nu mai lasă decât puțin loc pentru convenționalisme.
Mulți care pun mare accent pe etichetă arată puțin respect pentru orice altceva, oricât de bun ar fi, care nu se 305
conformează standardului lor artificial. Aceasta este o
educație falsă. Ea cultivă orgoliul gata de critică și exclusivismul îngust. Esența adevăratei politeți este respectul
față de ceilalți.” — Educația, p. 241.
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POLITICOȘI CU ORICINE
„Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni.
Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi
cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor
mândri, dar celor smeriţi le dă har”.” 1 Petru 5:5

„Educația de bază, trainică, este aceea care răspândește
simpatia și încurajează bunătatea față de oricine. Este un
eșec așa-numita cultură care nu-l face pe tânăr respectuos
față de părinți, cu un spirit de apreciere pentru lucrurile în
care aceștia excelează, îndelung răbdători cu defectele lor
și gata să-i ajute cu cele ce le sunt de trebuință; care nu-l
face atent și delicat, generos și de ajutor celor tineri, celor
în vârstă și celor nenorociți, care nu-l face politicos cu toți.
Adevăratul rafinament al gândirii și comportamentului
se învață mai bine în școala Învățătorului Divin decât dacă
s-ar respecta orice reguli prestabilite.” — Idem, p. 241.

URMÂND EXEMPLUL DIVIN
„Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe
voi. Rămâneţi în dragostea Mea.” Ioan 15:9

„Biblia prescrie curtoazia și ne prezintă multe ilustrații
legate de acel spirit lipsit de egoism, de buna-cuviință delicată, de purtarea cuceritoare, ce caracterizează adevărata
politețe. Acestea nu sunt decât reflecții ale caracterului lui
Hristos. Toată blândețea și curtoazia adevărată din lume,
chiar și printre aceia care nu recunosc Numele Său, sunt
306 de la El. Iar Domnul dorește ca aceste caracteristici să fie
reflectate perfect în copiii Săi. Scopul Său este ca oamenii
să privească în noi frumusețea Sa.” — Idem.
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O MĂRTURIE REALĂ
„Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.”
Matei 3:8

„Pentru a-L mărturisi pe Hristos, trebuie mai întâi să-L
cunoaștem. Nimeni nu-L poate mărturisi cu adevărat pe
Hristos dacă gândul și spiritul Lui nu sunt în el. ... Noi trebuie să înțelegem ce înseamnă să-L mărturisești pe Hristos și, cu toate acestea, să Îl tăgăduiești. Este posibil să-l
mărturisim cu buzele pe Hristos și cu faptele noastre să-L
tăgăduim. Roada Duhului în viața noastră constituie o
mărturisire a Lui. Dacă noi am lăsat totul pentru Hristos,
inimile noastre vor fi umile, conversația noastră cerească,
iar comportamentul nostru fără pată. Influența puternică,
curățitoare, a adevărului în suflet și caracterul Domnului
Hristos dovedit în viață, constituie o mărturisire a Lui.” —
Mărturii pentru comunitate. vol. 1, p. 303.

FAPTELE VORBESC
„Îi veţi cunoaşte după roadele lor...” Matei 7:16 p.p.
„Dacă cuvintele vieții veșnice sunt semănate în inimile noastre, roadele vor fi neprihănirea și pacea. Îl putem
tăgădui pe Hristos în viața noastră, îngăduind iubirea de
plăceri sau de sine, glumind sau fiind ușuratici, căutând
onoarea lumii. Noi Îl putem tăgădui prin înfățișarea noastră exterioară asemănătoare lumii, printr-o privire plină
de mândrie sau îmbrăcăminte costisitoare. Doar prin veghere continuă și rugăciune consecventă și aproape neîncetată vom putea să manifestăm în viața noastră caracterul 307
Domnului Hristos sau influența sfințitoare a adevărului.
Mulți Îl alungă pe Domnul Hristos din familiile lor printr-un spirit nerăbdător, pătimaș. Unii ca aceștia au de biruit ceva în această privință.” — Idem.

21 octombrie

CÂND LIPSEȘTE ÎNGĂDUINȚA
„De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi
cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?” Matei 7:3

„Cuvintele Sale [ale lui Isus] îl descriu pe acela care este
gata în orice moment să vadă defecte la alții. Și atunci când
crede că a descoperit o pată în caracterul sau viața unui
om, este foarte zelos să o trâmbițeze și altora; dar Isus
spune că această trăsătură de caracter, dezvoltată prin săvârșirea acestei lucrări necreștinești, este, în comparație
cu fapta criticată, ca o bârnă față de un pai. Numai lipsa
spiritului îngăduinței și iubirii îl poate împinge pe om să
facă dintr-un țânțar armăsar. Aceia care n-au simțit niciodată pocăința deplinei predări pe altarul lui Hristos nu dau
pe față, în viața lor, blânda influență a iubirii Mântuitorului.” — Cugetări, p. 125.

CA SĂ POȚI VEDEA DESLUȘIT
„Scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea
desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.” Matei 7:5

„Domnul Hristos este singura măsură adevărată a caracterului, și acela care se așază ca măsură pentru alții ia
locul lui Hristos...
Un spirit rece, dedat la critică și neiertător, care caracterizează fariseismul, este păcatul care aduce cele mai nefericite urmări. Atunci când viața religioasă a cuiva este
lipsită de iubire, Isus nu este în ea; lumina prezenței Sale
nu este acolo. Nici activitatea deosebit de mare sau zelul
lipsit de spiritul lui Hristos nu pot să umple golul. Poate că
308 cineva, înzestrat cu o uimitoare ascuțime de minte, descoperă defectele altora, dar tuturor acelora care se lasă târâți
de acest spirit, Isus le zice: „fățarnicule, scoate întâi bârna
din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din
ochiul fratelui tău”.” — Idem.

22 octombrie

ÎNAINTE DE A FACE BINE
„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă
pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste,
în credinţă, în curăţie.” 1 Timotei 4:12

„Când vine o criză în viața unui suflet oarecare și încerci să dai un sfat sau o avertizare, cuvintele tale vor avea
numai atâta greutate de influențat spre bine, cât propriul
tău exemplu și spirit au câștigat pentru tine. Trebuie să fii
bun, mai înainte de a fi în stare să faci binele. Nu poți avea
o influență care să-i schimbe pe alții, până ce propria ta
inimă n-a fost umilită, curățită și îmblânzită prin harul lui
Hristos. Dacă s-a săvârșit în inima ta această schimbare, va
fi tot așa de natural pentru tine să trăiești spre binecuvântarea altora, cum este și pentru trandafir să răspândească
parfumul său mirositor sau pentru vița de vie să rodească
ciorchinele purpuriu.” — Cugetări, p. 127

VERIFICĂ-TE ȘI FII REALIST!
„Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu
te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul,
te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci
aceleaşi lucruri.” Romani 2:1

„Dacă Hristos este în tine „nădejdea măririi”, nu vei găsi
plăcerea să-i pândești pe alții, spre a le trâmbița greșelile.
În loc să cauți să învinuiești și să osândești, ținta va fi să
ajuți, să binecuvântezi și să salvezi. Lucrând cu aceia care
sunt în rătăcire, vei asculta de îndemnul: „Ia seama la tine,
ca să nu fii ispitit și tu”. (Galateni 6:1). Îți vei aduce aminte
de câte ori te-ai rătăcit tu însuți și cât de greu ți-a fost să 309
găsești drumul cel bun, după ce-l pierduseși cândva. N-ai
să-l împingi pe fratele tău într-un întuneric mai mare, ci,
cu o inimă plină de milă, îi vei atrage atenția asupra primejdiei care îl pândește.” — Idem, p. 128.

23 octombrie

PREGĂTIT PENTRU A MUSTRA
„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa
pentru prietenii săi.” Ioan 15:13

„Acela care privește adesea la crucea de pe Calvar, amintindu-și că păcatele sale L-au dus acolo pe Mântuitorul, nu
va încerca niciodată să compare măsura vinei sale cu a altora. El nu se va urca pe scaunul de judecată spre a aduce
învinuire împotriva altora. În inima aceluia care umblă în
umbra crucii de pe Calvar, nu poate avea loc spiritul de critică sau de înălțare de sine.
Abia când simți că ți-ai putea jertfi demnitatea ta proprie, ba chiar viața ta, spre a-l salva pe un frate rătăcit,
abia atunci ai scos bârna din propriul tău ochi și ești în
stare să-l ajuți pe fratele tău. Atunci vei putea să te apropii
de el și să-i miști inima.” —Idem, p 128.

CU DUHUL BLÂNDEȚII
„Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo
greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu
duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi ca să nu fii
ispitit şi tu.” Galateni 6:1

„Niciodată n-a fost cineva întors din calea sa greșită prin
mustrări și reproșuri; dar, în felul acesta, mulți au fost îndepărtați de Hristos și și-au închis inimile în fața convingerii. Un spirit de iubire, o purtare amabilă și atrăgătoare
poate să-i salveze pe cei rătăciți și să acopere o mulțime de
păcate. Descoperirea lui Hristos în propriul tău caracter va
310 avea o putere transformatoare asupra tuturor acelora cu
care vii în contact. Fie ca Hristos să Se manifeste zilnic în
tine și El va descoperi prin tine energia creatoare a Cuvântului Său — o influență blândă, convingătoare și totodată
puternică, pentru a crea din nou alte suflete după frumusețea Domnului Dumnezeului nostru.” — Idem.

24 octombrie

MĂSURA DATORIEI
„Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi
la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Prorocii.”
Matei 7:12

„La asigurarea iubirii lui Dumnezeu față de noi, Isus
adaugă iubirea unul față de altul, într-un principiu larg,
care cuprinde toate legăturile societății omenești.
Iudeii erau preocupați de ceea ce aveau să primească;
problema cu care își băteau capul era cum să-și asigure
puterea, respectul și serviciul care credeau că li se cuvine.
Dar Domnul Hristos ne învață că preocuparea noastră nu
trebuie să fie: cât de mult vom primi, ci cât de mult putem
să dăm. Măsura datoriei noastre față de alții se găsește în
ceea ce noi înșine am socotit ca datorie a lor față de noi.”
— Cugetări, p. 134.

AȘEZÂNDU-TE ÎN LOCUL
SEMENULUI TĂU
„Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului
tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
Eu sunt Domnul.” Leviticul 19:18

„În prietenia ta cu alții, așază-te în locul lor. Pătrunde
în simțămintele lor, în greutățile lor, în dezamăgirile lor,
în bucuriile și întristările lor. Identifică-te cu ei, apoi poartă-te cu ei așa cum ai dori să se poarte ei cu tine, dacă ar fi
să schimbi locul cu ei. Aceasta este adevărata regulă de sinceritate. Este o altă expresie a Legii. „Să iubești pe aproa- 311
pele tău ca pe tine însuți.” (Matei 22:39.) Și acesta este și
miezul învățăturii profeților. Este principiul cerului și va
fi împlinit în toți cei ce sunt pregătiți pentru societatea lui
sfântă.” — Idem.

25 octombrie

DELICATEȚE DE SUS
„Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline
de har care ieşeau din gura Lui şi ziceau: „Oare nu este
acesta feciorul lui Iosif?” Luca 4:22

„O, ce raze de blândețe și frumusețe străluceau în viața zilnică a Mântuitorului nostru! Câtă noblețe se revărsa
din însăși prezența Sa! Același spirit va fi descoperit și în
copiii Săi. Aceia în care locuiește Hristos vor fi înconjurați
de o atmosferă divină. Veșmintele lor albe de curăție vor fi
îmbibate cu un parfum din grădinile Domnului. Fețele lor
vor străluci de lumina Sa, luminând calea pentru picioarele
care șovăie și care obosesc.
Niciun om care are adevăratul ideal, cu privire la un
caracter desăvârșit, nu va da greș în a dovedi simpatia și
iubirea lui Hristos. Influența harului trebuie să înmoaie
inima, să înnobileze și să curețe sentimentele, dând o delicatețe de sus și un simț de bunăcuviință.” — Cugetări, p. 135.

ÎMPĂRTĂȘIND CU ALȚII
„Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o
pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de
mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” 1 Corinteni 9:16

„Dar această regulă de aur are o semnificație și mai adâncă. Oricine a devenit ispravnic al feluritelor daruri ale lui
Dumnezeu, este chemat să le împărtășească sufletelor care
zac în necunoștință și întuneric, tot așa cum ar dori să i se
împărtășească și lui, dacă ar fi în locul lor... Prin faptul că ai
știut mai mult despre iubirea lui Dumnezeu, prin faptul că
ai primit mai mult din darurile bogate ale harului Său decât
312 sufletul cel mai întunecat și mai decăzut de pe fața pământului, ești dator față de el să-i faci parte de aceste daruri.
Tot așa stau lucrurile și cu bunurile și binecuvântările vremelnice: tot ce ai mai mult decât semenii tăi, te face la fel de
dator față de cei mai puțini favorizați.” — Cugetări, pp. 135, 136.

26 octombrie

DARURILE SUNT RĂSPLĂTITE
„Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce
măsură măsuraţi, vi se va măsura.” Matei 7:2

„Binecuvântările pământești din care le facem parte și
altora, pot fi, și adesea chiar sunt, răsplătite în aceeași măsură. Ceea ce dăm în vreme de nevoie ne este înapoiat, adesea împătrit, împărătește. Dar, în afară de aceasta, darurile
sunt răsplătite chiar în viața aceasta și printr-o revărsare
mai deplină a iubirii Sale, care cuprinde toată slava cerului și comoara Lui. Chiar și răul se întoarce la cel ce l-a
săvârșit. Oricine a fost gata să condamne sau să descurajeze, va ajunge să treacă în viață prin aceleași împrejurări
prin care i-a făcut pe alții să treacă; el va simți ce au suferit ei din cauza lipsei sale de simpatie și de amabilitate.”
— Cugetări, p. 136.

CEL MAI PUTERNIC ARGUMENT
„Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” Ioan 13:35

„Poți să răscolești cerul și pământul și nu vei găsi un
adevăr descoperit mai puternic decât acela care se dovedește prin faptele de milostenie față de cei care au nevoie de simpatia și ajutorul nostru. Acesta este adevărul așa
cum este în Isus. Când cei care mărturisesc Numele lui
Hristos vor trăi în viața lor principiile regulii de aur, lu- 313
crarea Evangheliei va fi însoțită de aceeași putere ca pe
vremea apostolilor.” — Cugetări, p. 137.

27 octombrie

TRĂIND ÎN ARMONIE
„Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare;
îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste.” Efeseni 4:2

„Nu îngăduiți ca cearta sau neînțelegerile să pătrundă
în casa voastră. Vorbiți blând. Niciodată nu lăsați ca vorba
să vă fie aspră. Păstrați-vă calmul. Îndepărtați căutarea de
greșeli și orice fel de falsitate. Spuneți-le copiilor voștri
că doriți să-i ajutați să se pregătească pentru un cer sfânt,
unde există numai pace, unde nu se aud certuri. Aveți răbdare cu ei când trec prin încercări, care vouă poate că vi se
par mici, însă pentru ei sunt mari.
Când tata și mama sunt convertiți, va exista o convertire adevărată a principiilor lor de conducere. Gândurile lor
vor fi convertite; limbile lor vor fi convertite...” — Căminul
adventist, p. 436.

IMPORTANȚA FELULUI VORBIRII
„Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din
cuvintele tale vei fi osândit.” Matei 12:37

„Nefericirea este cauzată adesea de folosirea neînțeleaptă a talantului vorbirii. Cuvântul lui Dumnezeu nu autorizează pe nimeni să vorbească aspru, creând în acest
fel simțăminte neplăcute și nefericire în familie. Ceilalți
membri ai familiei își pierd respectul pentru cel care vorbește astfel și acesta, dacă s-ar stăpâni, ar câștiga de fapt
încrederea și afecțiunea tuturor...
Nu vă lăsați duși de valul vulgarității în acțiune, cuvin314 te sau gânduri. Vorbele grosolane, glumele vulgare, lipsa
amabilității și a adevăratei curtoazii în viața de familie,
vor deveni o a doua natură și veți fi necorespunzători pentru societatea acelora care sunt sfințiți prin adevăr.” — Căminul adventist, p. 437

28 octombrie

BINEFACEREA - CALITATE CREȘTINĂ
„Sufletul binefăcător va fi săturat, și cel ce udă pe alții
va fi udat și el.” Proverbele 11:25

„Omul milos are parte de pace dulce, iar cel ce slujeşte
cu dezinteres binele altora, va avea o mulţumire binecuvântată în viaţă. Duhul Sfânt, care rămâne în suflet şi este
învederat în viaţă, va îndulci inimile aspre şi va da naştere la simpatie şi duioşie. Veţi secera ceea ce aţi semănat.
„Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac... Domnul îl păzeşte
şi-l ţine în viaţă. El este fericit pe pământ şi nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui. Domnul îl sprijină când este pe
patul de suferinţă; îi uşurează durerile în toate bolile lui“
(Psalmii 41:1-3).” — Cugetări, p. 23.

AVEM OBLIGAȚII
„Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea,
ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului,
apăraţi pe văduvă!” Isaia 1:17

„Prin poziția pe care o avem ca ispravnici, suntem plasați de asemenea sub obligația față de oameni, nu numai
față de Dumnezeu. Fiecare făptură omenească este îndatorată infinitei iubiri a Răscumpărătorului pentru darurile
vieții. Hrană, îmbrăcăminte, adăpost, trup, minte și suflet
— toate sunt cumpărate cu sângele Său. Iar prin obligația
recunoștinței și slujirii, care se impun astfel, Hristos ne-a 315
legat de semenii noștri. El ne îndeamnă: „Slujiți-vă unii
altora în dragoste.” „Adevărat vă spun că, ori de câte ori
ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați
frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut”.” — Educația, p. 139

29 octombrie

APROBAȚI DE CER

„Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia; căci lui
Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” Evrei 13:16

„Când simpatia omenească este împletită cu iubire şi
dărnicie şi sfinţită de Spiritul lui Isus, ea este un element
ce poate produce mult bine. Cei care cultivă generozitatea, nu numai că fac o lucrare bună pentru alţii şi-i binecuvântează pe cei care primesc binefacerea, ci ei îşi aduc
un beneficiu lor înşişi prin faptul că îşi deschid inima la
începutul influenţei adevăratei generozităţi. Fiecare rază
de lumină revărsată asupra altora va fi reflectată asupra
propriilor noastre inimi. Fiecare cuvânt de bunătate şi de
compasiune spus celui mâhnit, fiecare faptă de uşurare a
celui apăsat şi fiecare dar de întâmpinare a nevoilor semenilor noştri, dat sau făcut având în vedere doar slava lui
Dumnezeu, va aduce binecuvântări dăruitorului. Cei care
lucrează în felul acesta ascultă o lege a cerului şi vor primi
aprobarea lui Dumnezeu.” — Lucrarea de binefacere, p. 304.

LIBERI DE EGOISM
„Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel
legea lui Hristos.” Galateni 6:2

„Mai presus de toţi ceilalţi, slujitorii lui Hristos, care
poartă adevărul solemn pentru aceste zile de pe urmă, trebuie să fie liberi de egoism. Binefacerea trebuie să sălăşluiască în ei în mod natural. Lor ar trebui să le fie ruşine de faptele făcute faţă de fraţii lor, care poartă pecetea
egoismului. Ei ar trebui să fie modele de evlavie, epistole
vii, cunoscute şi citite de toţi oamenii. Roadele lor trebuie
316 să fie în conformitate cu sfinţirea. Spiritul pe care îl au
trebuie să fie în opoziţie cu cel manifestat de cei lumeşti.
Prin acceptarea adevărului divin, ei devin slujitori ai lui
Dumnezeu şi nu mai sunt fii ai întunericului şi slujitori ai
lumii.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 548.

30 octombrie

TEST ȘI CONSECINȚE
„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.” 2 Corinteni 9:7

„Am văzut că inimile vor fi încercate prin sistemul dăruirii sistematice. Este un test continuu, viu, prin care omul
este condus să îşi cunoască propria inimă, să vadă dacă
adevărul sau dragostea de lume predomină. Acesta este un
test pentru cei egoişti din fire şi lacomi. Ei îşi declară afacerile în cifre foarte mici. În acest punct, ei se înşală... Îngerii urmăresc dezvoltarea caracterului, iar faptele unora
ca aceştia sunt duse în ceruri de mesagerii cereşti. Unii
vor fi cercetaţi de Dumnezeu cu privire la aceste lucruri,
iar venitul lor va ajunge să scadă la cifrele declarate de ei.”
— Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 221.

FIȚI DARNICI!
„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 9:11

„Dăruirea, care este fructul tăgăduirii de sine, este un
ajutor minunat pentru cel care dăruieşte. Aceasta ne oferă o educaţie care ne face capabili să înţelegem pe deplin
lucrarea lui Isus, care a umblat făcând binele, uşurând suferinţe şi procurând cele necesare pentru nevoiaşi. Mântuitorul nu a trăit pentru a Se mulţumi pe Sine. În viaţa Sa
nu era nicio urmă de egoism. Chiar şi într-o lume pe care 317
El Însuşi a creat-o, n-a pretins niciun loc ca fiind al Său.
„Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi“ a spus
El; „dar Fiul omului n-are unde să-şi plece capul“.” — Solii
pentru tineret, p. 300.

31 octombrie

EXEMPLU DE ALTRUISM
„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut
peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” Isaia 53:5

„Hristos avea mereu înaintea ochilor rezultatul misiunii
Sale. Viaţa Sa pământească, plină de atâta trudă şi jertfire
de sine, era înviorată la gândul că toată această muncă a Sa
nu va fi în zadar. Dându-Şi viaţa pentru viaţa oamenilor, El
avea să restabilească în om chipul lui Dumnezeu. El avea
să ne ridice din ţărână, să ne remodeleze caracterul după
modelul propriului Său caracter şi să-l înfrumuseţeze cu
propria Sa slavă” — Divina vindecare, p. 504.
„Viaţa Sa a fost o jertfire neîncetată. El nu a avut un
cămin în această lume, în afară de acela pe care bunătatea
prietenilor I-l punea la dispoziţie, Lui, ca drumeţ... Nerecunoscut şi neonorat, El a umblat fără încetare în mijlocul
oamenilor pentru care făcuse atât de mult’’. — Idem, p. 19.

SLUJIND ALTORA
„S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele
untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus
la un han şi a îngrijit de el.” Luca 10:34

„Spiritul lucrării dezinteresate pentru alţii dă caracterului profunzime, statornicie şi o bunătate plină de iubire
ca a lui Hristos, care aduce celui ce are un asemenea caracter pace şi fericire. Atunci aspiraţiile vieţii devin mai
înalte. Nu mai este loc pentru lenevie şi egoism. Cei care
folosesc în acest fel darurile spirituale ale lui Hristos vor
318 creşte şi vor deveni puternici spre a lucra pentru Dumnezeu. Ei vor dobândi o înţelegere spirituală mai clară şi o
credinţă puternică, mereu crescândă, cum şi o mai mare
putere în rugăciune.” — Calea către Hristos, p. 80.

NOIEMBRIE
Nu avem timp de pierdut!
„Timpul nostru aparține lui Dumnezeu.
Fiecare clipă este a Sa și suntem sub solemna obligație
de a o folosi spre slava Sa.”
— Parabolele Domnului Hristos, p. 343
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TIMPUL ESTE PREȚIOS
„Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.”
Efeseni 5:16

„Timpul nostru aparține lui Dumnezeu. Fiecare clipă
este a Sa și suntem sub solemna obligație de a o folosi spre
slava Sa. Despre nici un talent pe care El ni l-a dat nu ne va
cere o mai strictă socoteală ca despre timpul nostru.
Valoarea timpului este mai presus de orice evaluare.
Domnul Hristos a considerat orice moment foarte prețios
și așa ar trebui să-l socotim și noi. Viața este prea scurtă
spre a fi risipită fără rost. Nu avem decât câteva zile de
har în care să ne pregătim pentru veșnicie. Nu avem nici
un timp pe care să-l folosim în plăceri egoiste, nici un timp
pentru a ne lăsa târâți în păcat. Acum noi trebuie să ne formăm caractere pentru viața viitoare, pentru viața veșnică.
Acum noi trebuie să ne pregătim în vederea judecății de
cercetare.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 342.

UN MOD DE A RĂSCUMPĂRA TIMPUL
„Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară;
răscumpăraţi vremea.” Coloseni 4:5

„Omul care prețuiește timpul ca fiind ziua sa de lucru,
se va pregăti pentru un locaș și pentru o viață care este
veșnică. Pentru el, este bine că s-a născut.
Suntem sfătuiți să răscumpărăm vremea. Dar timpul,
care a fost risipit, nu mai poate fi răscumpărat niciodată.
Nu putem chema înapoi nici chiar un singur moment. Singura cale prin care putem să răscumpărăm timpul nostru,
este aceea de a folosi cât mai bine timpul ce ne-a rămas,
320 fiind conlucrători împreună cu Dumnezeu, în marele Său
Plan de Mântuire. În cel care face astfel, are loc o transformare a caracterului său. El devine un fiu al lui Dumnezeu,
un membru al familiei regale, un copil al Împăratului cerului. El este pregătit spre a fi în tovărășia îngerilor.” — Idem.
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LUCRÂND EFECTIV
„Şi iată poruncile pe care li le-a dat: „Voi să lucraţi în
frică de Domnul, cu credinţă şi curăţie de inimă.”
2 Cronici 19:9

„Acum este timpul nostru de a lucra pentru salvarea semenilor noștri. Sunt unii care gândesc că dacă dau bani
pentru cauza Domnului Hristos, aceasta este tot ceea ce
se cere de la ei să facă; timpul prețios în care ei ar putea
face o lucrare personală pentru El, trece nefolosit. Dar este
privilegiul și datoria tuturor acelora, care au sănătate și
putere, de a împlini, pentru Dumnezeu, un serviciu activ.
Toți trebuie să lucreze pentru câștigarea sufletelor la Hristos. Dăruirea de bani nu poate lua locul lucrării personale.”
— Parabolele Domnului Hristos, p. 343.

O VIAȚĂ ACTIVĂ
„Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să
lucraţi cu mâinile voastre...” 1 Tesaloniceni 4:11

„Fiecare clipă este plină de consecințe veșnice. Noi trebuie să stăm ca un ostaș gata la momentul potrivit pentru
slujire. Ocazia pe care o avem de a vorbi acum unor suflete
în nevoie, din Cuvântul vieții, poate nu ni se va mai oferi
vreodată... În ziua cea mare a judecății, cum vom da noi
socoteală lui Dumnezeu, în acest caz?
Viața este prea solemnă ca să fie cu totul absorbită în
lucrurile vremelnice și pământești, prinsă într-o morișcă
de griji și temeri pentru lucruri ce nu sunt decât asemenea
unui atom, în comparație cu lucrurile de interes veșnic. Și 321
totuși, Dumnezeu ne-a chemat să-I slujim, chiar și în problemele vremelnice ale vieții. Sârguința în această lucrare
este tot așa de mult o parte a adevăratei religii, așa cum
este și închinarea.” —Idem.
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TIMPUL FOLOSIT CU ÎNȚELEPCIUNE!
„Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică.” Ioan 6:27 p.p.

„De folosirea dreaptă a timpului nostru, depinde succesul
în dobândirea cunoștinței și de cultivare a minții. Cultivarea intelectului nu trebuie să fie împiedicată de sărăcie, de
originea umilă a cuiva, sau din cauza împrejurărilor nefavorabile. Trebuie să folosim flecare clipă a vieții. Câteva clipe
aici, câteva clipe acolo, care pot fi risipite în vorbiri nefolositoare; orele de dimineață pierdute adesea prin șederea în
pat; timpul petrecut în călătorii cu tramvaiul, sau cu trenul,
sau așteptând în stații, sau clipe de așteptare până ni se servește masa, sau timpul petrecut în așteptarea acelora care
întârzie la întâlnirile date — dacă o carte ar fi păstrată la
îndemână și aceste fragmente de timp ar fi folosite pentru
studiu, pentru lectură sau pentru o profundă meditație, câte
nu s-ar putea realiza.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 343.

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

„Este datoria fiecărui creștin de a se deprinde cu ordinea, conștiinciozitatea și promptitudinea. Nu există nici
o scuză pentru munca înceată și de cârpaci a cuiva. Când
cineva este totdeauna la lucru, dar lucrarea respectivă nu
este niciodată terminată, aceasta se datorează faptului că
mintea și inima nu sunt puse în lucrarea aceea. Cel care
este încet la lucru și care lucrează fără spor, ar trebui să-și
dea seama că acestea sunt defecte ce trebuie să fie îndrep322 tate. Unul ca acesta are nevoie să-și pună mintea la contribuție, plănuind cum să folosească timpul în așa fel, încât să
poată obține cele mai bune rezultate. Cu tact și cu metodă,
unii vor realiza tot atât de mult în cinci ore, cât fac alții în
zece ore.” — Idem.
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LUCRÂND CU ÎNDEMÂNARE
„Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa şi până seara nu lăsa
mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti:
aceasta sau aceea sau dacă amândouă sunt deopotrivă
de bune.” Eclesiastul 11:6

„Unii care sunt angajați în lucrări gospodărești, sunt
totdeauna la lucru și nu pentru că au atât de mult de făcut,
ci pentru că ei nu fac planuri pentru ca să câștige foarte
mult la ceea ce ar fi trebuit să lucreze foarte puțin. Dar
toți aceia care vor, pot birui aceste deprinderi lipsite de
simplitate și zădărnicie. În activitatea lor, unii ca aceștia
trebuie să aibă o țintă anumită. Să se stabilească cât timp
este necesar pentru o anumită lucrare și apoi depuneți orice efort spre a termina lucrarea în timpul hotărât. Exercitarea puterii voinței, va face ca și mâinile să se miște mai
cu îndemânare.” — Idem, p. 344.

HRANA SE CÂȘTIGĂ PRIN MUNCĂ
„În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei
întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână
eşti şi în ţărână te vei întoarce.” Geneza 3:19

„Tinerii ar putea lua asupra umerilor lor puternici multe
din răspunderile pe care altcineva trebuie să le poarte.
Viața Domnului Hristos, din cei mai fragezi ani ai Săi,
a fost o viață de intensă activitate. El n-a trăit pentru a-și
plăcea Sie însuși. El era Fiul Dumnezeului Celui Veșnic și
cu toate acestea, El a lucrat meseria de dulgher ca tatăl
Său Iosif. Ocupația Sa era semnificativă. El a venit în lume
ca să formeze, să construiască caractere și astfel, El a fost 323
desăvârșit în toată lucrarea Sa. În toată activitatea Sa aici
pe pământ, El a adus aceeași desăvârșire, ca și în caracterele pe care El le transforma prin puterea Sa divină. El este
exemplul nostru.” — Idem, p. 345.
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PUTEREA INFLUENȚEI
„Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i
se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” Ioan 3:21

„Fiecare faptă a vieții noastre îi influențează pe alții fie
în bine, fie în rău. Influența noastră tinde fie în sus, fie în
jos; ea este simțită, acționează și, într-o măsură mai mare
sau mai mică, este reprodusă de alții. Dacă, prin exemplul
nostru îi ajutăm pe alții la dezvoltarea principiilor bune, le
dăm putere să facă binele. La rândul lor, ei exercită aceeași
influență binefăcătoare asupra altora, și în felul acesta,
sute și mii se află sub influența noastră fără să ne dăm seama. Dacă, prin fapte, întărim sau forțăm la acțiune puterile
răului, deținute de cei din jurul nostru, ne împărtășim de
păcatul lor și vom avea de dat socoteală pentru binele pe
care l-am fi putut face și nu l-am făcut, pentru că n-am
făcut ca Dumnezeu să fie tăria noastră, călăuza noastră și
sfetnicul nostru.” — 2 T., p. 133

MAI SUNT SPERANȚE
„Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor
Mei faptele rele pe care le-aţi făcut!
Încetaţi să mai faceţi răul!” Isaia 1:16

„Dumnezeu nu renunță la noi din cauza păcatelor noastre. Putem să facem greșeli și să întristăm Duhul Său, dar,
dacă ne pocăim și venim la El cu inima smerită, El nu ne
va alunga. Există piedici care trebuie să fie îndepărtate.
Au fost cultivate simțăminte greșite și a existat mândrie,
mulțumire de sine, nerăbdare și murmurare. Toate acestea
ne despart de Dumnezeu. Păcatele trebuie să fie mărturisite și în inimă trebuie să aibă loc o lucrare mai adâncă a
324
harului. Cei care se simt slabi și descurajați pot să ajungă oameni puternici ai lui Dumnezeu și să îndeplinească
o lucrare nobilă pentru Domnul. Dar ei trebuie să lucreze
dintr-o perspectivă înaltă și să nu fie influențați de niciun
motiv egoist.” — Credința și faptele, p. 35.
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DARUL PRIMIT CONDIȚIONAT
„Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci
aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te
cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.” Matei 5:23, 24

„Atunci când cineva, care mărturisește că Îi servește lui
Dumnezeu, îi face rău sau îl vatămă pe un frate, el reprezintă în mod fals caracterul lui Dumnezeu față de acel frate,
dar răul trebuie să fie mărturisit, iar el trebuie să-l recunoască drept păcat, pentru ca să fie în armonie cu Dumnezeu. Poate că fratele nostru ne-a făcut un rău mai mare
decât i-am făcut noi, dar aceasta nu micșorează cu nimic
răspunderea noastră. Dacă atunci când venim înaintea lui
Dumnezeu ne aducem aminte că cineva are ceva împotriva noastră, trebuie să lăsăm darul nostru de rugăciune, de
mulțumire, darul de bunăvoie, și să mergem la fratele cu
care suntem dezbinați, să ne mărturisim păcatul cu umilință și să-i cerem iertare.” — Cugetări, p. 58.

REPARĂ PAGUBA!
„Să-şi mărturisească păcatul şi să dea înapoi în
întregime preţul lucrului câştigat prin mijloace
necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia
faţă de care s-a făcut vinovat.” Numeri 5:7

„Dacă am păgubit sau insultat pe fratele nostru, în vreun mod oarecare, trebuie să-l despăgubim. Dacă am adus
mărturie mincinoasă fără să știm, dacă i-am răstălmăcit
cuvintele, dacă i-am păgubit influența în vreun fel, trebuie
să mergem la cel cu care am vorbit despre el și să ne retragem toate cuvintele injurioase.
Dacă neînțelegerile dintre frați n-ar fi fost descoperite
înaintea altora, ci ar fi fost rezolvate între ei, în spiritul 325
iubirii creștine, cât rău s-ar fi putut evita! Câte rădăcini de
amărăciune, prin care mulți au fost pătați, ar fi fost nimicite și cât de strânse și duioase ar fi fost legăturile dintre
urmașii lui Hristos, uniți în iubirea Sa!” — Idem, p. 59.
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ÎNGERI ÎN AJUTORUL NOSTRU
„Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului,
care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.” Psalmii 125:1

„În experiența tuturor vin vremuri de descurajare cruntă și dezamăgire amară — zile când amărăciunea le este
partea și le este greu să creadă 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 încrederea 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.

PUTEM BIRUI
„Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă
dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele
înşelătoare.” Efeseni 4:22

„Prin harul lui Hristos puteţi obţine biruinţă asupra eului şi a egoismului. Trăind viaţa Lui, dovedind jertfire de
sine la fiecare pas, dând pe faţă fără încetare o simpatie
tot mai puternică pentru cei care au nevoie de ajutor, veţi
câştiga biruinţă după biruinţă. Domnul Isus va fi lumina,
puterea şi coroana bucuriei voastre deoarece supuneţi voinţa voastră voinţei Lui. Bărbaţi şi femei pot ajunge idealul
lui Dumnezeu pentru ei dacă vor lua pe Domnul Hristos ca
326 Ajutor al lor. Predaţi-vă fără rezervă lui Dumnezeu. Convingerea că luptaţi pentru a avea viaţa veşnică vă va întări
şi vă va mângâia. Domnul Hristos vă poate da puterea de a
birui. Cu ajutorul Lui puteţi distruge cu desăvârşire rădăcina egoismului.” — 7 T. p. 49.
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VESTEA CEA BUNĂ
„Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti
Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te
teme şi spune cetăţilor lui Iuda:
„Iată Dumnezeul vostru!” Isaia 40:9

„Întunericul necunoașterii lui Dumnezeu a cuprins lumea. Oamenii pierd cunoștința despre caracterul Său. El
a fost înțeles greșit și interpretat în mod greșit. În acest
timp trebuie vestită o solie de la Dumnezeu, o solie iluminatoare în influența ei și mântuitoare prin puterea ei.
Caracterul Său trebuie să fie făcut cunoscut. În întunericul acestei lumi trebuie să strălucească lumina slavei Sale,
lumina bunătății, a milei și a adevărului Său.” — Parabolele
Domnului Hristos, p. 415.

RĂSPÂNDIND LUMINĂ
„Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, el
este milostiv, îndurător şi drept.” Psalmii 112:4

„Ultimele raze ale luminii harului, ultima solie de har
care trebuie să fie vestită lumii, este o descoperire a caracterului iubirii Sale. Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe
față slava Sa. În propria lor viață și în propriul lor caracter,
ei trebuie să descopere ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei.
Lumina Soarelui Neprihănirii trebuie să strălucească prin
fapte bune — prin cuvinte ale adevărului și fapte de sfințenie.
Domnul Hristos, strălucirea slavei Tatălui, a venit pe
acest pământ ca lumină a Lui. El a venit ca să înfățișeze pe 327
Dumnezeu înaintea oamenilor și despre El este scris că a
fost uns „cu Duhul Sfânt și cu putere”, și „umbla din loc în
loc și făcea bine”... Aceasta este lucrarea cu care El a însărcinat pe ucenicii Săi să o ducă la îndeplinire.” — Idem, p. 416
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IZVOARE DESIGILATE

„Împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe
nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l şi nu întoarce spatele semenului tău!” Isaia 58:7

„Astfel, în noaptea întunericului spiritual, slava lui
Dumnezeu trebuie să lumineze prin Biserica Sa, spre a ridica pe cei doborâți și a mângâia pe cei care plâng...
Lucrarea de ajutorare practică va avea un efect mult mai
mare, decât numai predicarea. Noi trebuie să hrănim pe
cei flămânzi, să îmbrăcăm pe cei goi și să adăpostim pe cei
fără cămin. Dar noi suntem chemați a face mult mai mult
decât numai atât. Numai iubirea Domnului Hristos poate
satisface nevoile sufletului. Dacă Domnul Hristos locuiește
în noi, atunci inimile noastre vor fi pline de compătimire divină. Atunci, izvoarele pecetluite ale unei iubiri calde, asemenea celei a Domnului Hristos, vor fi desigilate.”
— Parabolele Domnului Hristos, p. 417.

MAI MULT DECÂT DARURI
„Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni...
Proverbele 10:21

„Dumnezeu nu cere să dăm celor în nevoi numai darurile noastre ci să le arătăm o față veselă, să le adresăm
cuvinte încurajatoare și să le strângem mâna cu căldură...
Sunt mulți aceia care nu mai au nădejde. Aduceți-le din
nou razele soarelui. Mulți și-au pierdut curajul. Adresați-le
cuvinte de încurajare. Rugați-vă pentru ei. Sunt, de asemenea, aceia care au nevoie de pâinea vieții. Citiți-le din Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți au sufletul bolnav, pe care nici
328
un balsam omenesc și nici un medic nu-l poate vindeca.
Rugați-vă pentru aceste suflete și aduceți-le înapoi la Hristos. Spuneți-le că există un balsam în Ghilead și un medic
care poate vindeca.” — Idem, p. 418
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RISIPIȚI ÎNTUNERICUL
„Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte!
De aceea lumea este tare şi nu se clatină.” Domnul
judecă popoarele cu dreptate.” Psalmii 96:10

„Întregul pământ, învăluit — așa cum este — în întunericul păcatului, în necazuri și dureri, trebuie să fie luminat
de cunoașterea iubirii lui Dumnezeu. Lumina ce strălucește
de la tronul lui Dumnezeu din ceruri, nu trebuie reținută,
oprită de la nicio grupare religioasă, rang, sau clasă socială.
Solia speranței și a milei trebuie dusă până la marginile
pământului. Oricine vrea poate să întindă mâna și să apuce
puterea lui Dumnezeu și să facă pace cu El și va avea pace.
Păgânii nu mai trebuie învăluiți în întunericul de la miezul nopții. Întunecimea trebuie să dispară înaintea razelor
strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. Puterea iadului a
fost înfrântă.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 418.

PRIMIND LUMINĂ PENTRU A OFERI
„Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să
răsară peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!” Psalmii 4:6

„Dar nimeni nu poate da altora ceea ce el personal n-a
primit. În lucrarea lui Dumnezeu, în firea omenească, omul
nu poate face nimic. Nimeni, din propriile sale eforturi nu
poate deveni purtător de lumină pentru Dumnezeu. Untdelemnul de aur, turnat de către solii cerești în țevile de
aur, pentru a curge în vasele de aur și apoi în lămpile de
la sanctuar, era acela care producea o lumină continuă și
o strălucire vie. Iubirea lui Dumnezeu, transmisă fără întrerupere omului, este ceea ce-l face să dea și altora lumi- 329
nă. În mâinile tuturor acelora care sunt una cu Dumnezeu,
prin credință, untdelemnul de aur al iubirii se revarsă liber,
pentru ca să strălucească iarăși în fapte bune și într-o slujire reală și pornită din inimă, pentru Dumnezeu.” — Idem.
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LUMINI ÎN LUME
„Căci aşa ne-a poruncit Domnul: ‘Te-am pus ca să fii
Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la
marginile pământului.’” Fapte 13:47

„Este privilegiul oricărui suflet acela de a fi un canal
viu, prin care Dumnezeu să poată transmită lumii bogățiile
harului Său, bogățiile de nepătruns ale Domnului Hristos.
Nimic nu dorește Domnul Hristos așa de mult, decât de
a avea instrumente care să reprezinte lumii caracterul și
spiritul Său. Nu este nimic de care lumea să aibă așa de
mare nevoie, ca manifestarea iubirii Mântuitorului prin
oameni. Cerul întreg așteaptă canale prin care untdelemnul cel sfânt să poată fi turnat ca să fie o bucurie și o binecuvântare pentru inimile omenești.” — Parabolele Domnului
Hristos, p. 419.

ÎNCONJURAȚI DE LUMINĂ ȘI PACE
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, faceţi
cunoscute printre popoare faptele Lui înalte!...
Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului
slavă şi cinste!” 1 Cronici 16:8, 28

„În familie, tații și mamele ar trebui să prezinte totdeauna înaintea copiilor lor exemplul pe care îl doresc să
fie urmat. Ei să manifeste unul față de altul un respect gingaș în cuvânt, privire și faptă. Să facă cunoscut faptul că
Duhul Sfânt îi stăpânește, prezentând copiilor lor caracterul Domnului Isus Hristos. Puterile imitației sunt tari, iar
330 în copilărie și tinerețe, când această capacitate are cea mai
activă perioadă, înaintea tânărului trebuie așezat un model
perfect. Copiii să aibă încredere în părinții lor și în felul
acesta să-și însușească lecțiile pe care părinții doresc să le
predea.” — The Review and Herald, 13 martie, 1894
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MAI MULT DECÂT IERTARE
„Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi
mai aduce aminte de păcatele tale.” Isaia 43:25

„Religia Domnului Hristos înseamnă mai mult decât numai iertarea păcatelor, ea înseamnă îndepărtarea păcatelor și umplerea locului rămas liber cu harul Duhului Sfânt.
Înseamnă iluminare spirituală și bucurie în Dumnezeu.
Ea însemnează o inimă eliberată de eu și binecuvântată
de prezența continuă a Domnului Hristos. Când Domnul
Hristos domnește în suflet, atunci acolo este curăție și eliberare de păcat. Slava, plinătatea și desăvârșirea planului
Evangheliei sunt atunci împlinite în viață. Primirea Mântuitorului aduce strălucirea unei păci depline, a unei iubiri
desăvârșite și a unei asigurări perfecte.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 419

LUMINA VA STRĂLUCI
„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce
vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci
ca stelele în veac şi în veci de veci.” Daniel 12:3

„Domnul Hristos nu poruncește urmașilor Săi ca ei să se
străduiască să lumineze. Ci El spune: „Lăsați ca lumina voastră să lumineze”. Dacă ați primit harul lui Dumnezeu, atunci
lumina este în voi. Dați la o parte toate piedicile și slava lui
Dumnezeu se va manifesta. Atunci, lumina va străluci pentru
a pătrunde întunericul și a-l împrăștia. Noi nu putem opri lumina ca ea să nu lumineze în cercul influenței noastre.
Descoperirea slavei Sale în trup omenesc, va aduce cerul 331
așa de aproape de oameni, încât frumusețea care împodobește templul lăuntric, va fi văzută în orice suflet în care
locuiește Mântuitorul. Oamenii vor fi captivați de slava lui
Hristos, care locuiește în lăuntrul nostru.” — Idem, p. 420
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OCOLIȚI ORICE MEDIU ÎNDOIELNIC
„Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile
bune.” 1 Corinteni 15:33

„Nu alege societatea acelora care sunt slujitori ai păcatului, așezându-te astfel în calea ispitei. Noblețea de caracter nu se câștigă așezându-te într-un mediu îndoielnic. Nu
da la o parte marile cerințe ale Cuvântului lui Dumnezeu.
Singura ta speranță constă în a te așeza într-o relație corespunzătoare cu Dumnezeu.
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. Planul lui Dumnezeu pentru noi este să înaintăm continuu.”
— Lucrarea misionară medicală, p. 44

CONVINGEȚI CU BLÂNDEȚE
„Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui
Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura
Mea şi să-i înştiinţezi din partea Mea.” Ezechiel 33:7

„Duceți lumina oriunde mergeți; arătați că aveți un scop
precis, că nu sunteți persoane nehotărâte, duse ușor încoace
și încolo de tovărășiile rele. Nu cedați cu ușurință sugestiilor
celor care îl dezonorează pe Dumnezeu, ci mai degrabă căutați să vindecați, să scăpați și să salvați sufletele din păcat.
Recurgeți la rugăciune, convingeți cu blândețe și umilință pe cei care vi se împotrivesc. Un suflet salvat din păcat
și adus sub stindardul lui Hristos va produce bucurie în
332 ceruri și va așeza o stea în cununa bucuriei tale. Un suflet
salvat va aduce, prin influența lui bună, și alte suflete la
cunoștința mântuirii și astfel lucrarea se va înmulți și doar
dezvăluirile din ziua judecății vor da pe față mărimea acestei lucrări.” — Sfaturi pentru biserică, p. 189.
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SĂNĂTOȘI ȘI ACTIVI
„Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi
meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum
sporeşte sufletul tău.” 3 Ioan 2

„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 Dumnezeu 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... Aceia care își scurtează în acest
fel viața și devin astfel incapabili pentru slujire, datorită
nerespectării legilor naturale, sunt vinovați înaintea lui
Dumnezeu de jaf... Domnul ne consideră vinovați, atunci
când prin obiceiurile noastre vătămătoare, lipsim lumea de
binele ce-l putem face.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 346.

TEMPLE ALE DUHULUI SFÂNT
„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt
care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” 1 Corinteni 6:19

„Atunci când bărbații și femeile sunt cu adevărat convertiți, ei vor privi în chip conștiincios legile vieții, pe care
Dumnezeu le-a așezat în ființa lor, căutând în felul acesta
să evite slăbiciunea fizică, mintală și morală. Ascultarea de
legile acestea trebuie să fie o problemă de datorie personală... Noi urmează să răspundem înaintea lui Dumnezeu
pentru obiceiurile și deprinderile noastre. De aceea, pentru
noi, problema nu este „Ce va zice lumea?”, ci „Cum voi trata
eu, care pretind că sunt creștin, locuința pe care mi-a dat-o 333
Dumnezeu? Voi lucra eu pentru cel mai mare bine al meu
temporal și spiritual, păstrând corpul meu ca un templu în
care să locuiască Duhul Sfânt sau am să mă sacrific ideilor și
obiceiurilor lumii?” — Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 369.
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CUMPĂTAȚI ÎN DISTRACȚII
„Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt
de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.” Psalmii 92:4

„Aceia care sunt angajați în studiu trebuie să se și relaxeze. Mintea nu trebuie forțată să lucreze necontenit, deoarece delicata ei mașinărie obosește... Dar este mare nevoie
de cumpătare în distracție, ca de altfel în orice. Și caracterul acestor distracții trebuie să fie atent și bine cumpănit.
Orice tânăr trebuie să se întrebe: „Ce influență vor avea
aceste distracții asupra sănătății mele fizice, mintale și
spirituale? Va ajunge cumva mintea mea să-L uite pe Dumnezeu? Voi înceta să am dinainte slava Sa?... O minte luminată, o minte cu discernământ va găsi din abundență
mijloace de distracție care sunt nu numai inocente, dar și
instructive. Recrearea în aer liber, contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu în natură, sunt dintre cele mai benefice.”
— Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 333.

DISTRACȚII (NE)PERICULOASE
„Căci Tu eşti ajutorul meu şi sunt plin de veselie
la umbra aripilor Tale.” Psalmii 63:7

„Mintea firească înclină spre plăcere și satisfacerea de
sine. Politica lui Satan este aceea de a căuta să umple mintea
oamenilor cu dorința după distracții lumești, pentru ca ei
să nu aibă timp să se întrebe: „Cum stau cu sufletul meu?”
Iubirea de plăceri este molipsitoare. Abandonată acestui
sentiment, mintea aleargă de colo-colo, într-o continuă căutare de ceva distractiv. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu
contracarează această înclinație și ridică bariere împotriva
334 lipsei de sfințenie... Orice distracție în care vă puteți angaja, cerând, în credință, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru
ea, nu va fi periculoasă. Dar orice distracție care vă ia posibilitatea de a vă ruga în taină, de a vă închina sau de a merge
la biserică nu este sigură, ci periculoasă.” — Idem, p. 337.
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DISTINȘI CA LUMINA ÎN NOAPTE
„Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel
neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui
Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.” Maleahi 3:18

„Dumnezeul cel veșnic a trasat linia de demarcație între sfinți și păcătoși, între convertiți și neconvertiți. Aceste
două categorii nu se întrepătrund imperceptibil, așa cum
o fac culorile curcubeului. Ele sunt la fel de distincte ca
amiaza de miezul nopții.
Aceia care caută neprihănirea lui Hristos vor zăbovi asupra temelor măreței mântuiri. Biblia este izvorul de hrană
pentru sufletele lor. Ei meditează la întruparea lui Hristos,
contemplă marea jertfă care a avut loc pentru a-i salva de
la pieire, aducându-le iertare, pace și neprihănire veșnică. Sufletul este sensibilizat de aceste teme înălțătoare.”
— Idem, p. 341.

CONVERSAȚII PLĂCUTE
„Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi
credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.” Psalmii 145:10

„Cât de puțini realizează că, nevăzut, Isus merge alături de ei! Cât de rușinați ar fi mulți să audă vocea Sa vorbindu-le și să știe că El ascultă conversația lor ușoară! Și
câte inimi ar arde de bucuria sfântă, numai dacă ar ști că
Mântuitorul merge alături, că sfânta atmosferă a prezenței
Lui îi învăluie și că El îi hrănește cu pâinea vieții! Cât de
bucuros ar fi Mântuitorul să-i audă pe urmașii Lui vorbind
despre valoroasele Sale învățături și să știe că ei au plăcere
în lucrurile sfinte!
Atunci când adevărul se află în inimă, nu mai este loc 335
pentru critici sau pentru vânătoare de greșeli. Ceea ce este
în inimă va curge de pe buze fără opreliște. Lucrurile pe
care le-a pregătit Dumnezeu pentru aceia care-L iubesc vor
fi tema conversației.” — Idem, 342.

17 noiembrie

PRACTICÂND CUMPĂTAREA
„Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare.” Tit 2:12

„Cei care mănâncă și lucrează necumpătat și irațional
vorbesc și acționează irațional. Un om necumpătat nu poate
fi un om răbdător. Nu este neapărat nevoie să consumi băuturi alcoolice pentru a fi necumpătat. Păcatul de a mânca fără
cumpătare, de a mânca prea des, prea mult și încă alimente
bogate, vătămătoare, distruge acțiunea sănătoasă a organelor digestive, afectează creierul și pervertește judecata, împiedicând o gândire și o acțiune rațională, calmă, sănătoasă.
Și aceasta este o sursă rodnică de încercări în biserică. De
aceea, pentru ca poporul Său să se afle într-o stare în care
pot fi aprobați de El, ... să practice cumpătarea în toate lucrurile. Atunci pot ei să înțeleagă adevărul în frumusețea și
limpezimea sa, să-l aplice în viețile lor și, printr-o umblare
prudentă, înțeleaptă, cinstită să nu dea vrăjmașilor credinței
noastre nici o ocazie de a aduce rușine cauzei adevărului.”
— Dietă și hrană, p. 50.

BENEFICIILE CUMPĂTĂRII
„Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese
ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a
rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească
să se spurce.” Daniel 1:8

„O conformare strictă la cerințele lui Dumnezeu este binefăcătoare pentru sănătatea trupului și a minții. Pentru a
atinge cele mai înalte standarde de realizări morale și intelectuale, este necesar să căutăm înțelepciune și tărie de la
Dumnezeu și să păzim o cumpătare strictă în toate obiceiurile vieții. În experiența lui Daniel și a tovarășilor lui avem
336 un exemplu al triumfului principiului asupra ispitei de a ne
îngădui apetitul. Ne arată că, prin principiu religios, tinerii
pot birui asupra poftele carnale și pot rămâne credincioși
cerințelor lui Dumnezeu, chiar dacă i-ar costa un mare sacrificiu.” — Dietă și hrană, p. 32.
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CA SĂ FII LUMINĂ
„Aduceţi jertfe neprihănite
şi încredeţi-vă în Domnul!” Psalmii 4:5

„Aceia care poartă numele de creștini cheltuiesc anual
sume uriașe în îngăduințe dăunătoare și inutile, în timp
ce sufletele pier, alergând după Cuvântul vieții. Dumnezeu
este jefuit în zecimi și daruri, în timp ce ei consumă pe
altarul poftei distrugătoare mai mult decât dau pentru ajutorarea săracilor sau pentru susținerea Evangheliei. Dacă
toți aceia care mărturisesc a fi urmași ai lui Hristos ar fi în
adevăr sfințiți, atunci mijloacele lor, în loc să fie cheltuite
în practici inutile și chiar dăunătoare, ar fi aduse în tezaurul Domnului, iar creștinii ar fi exemplu de cumpătare, de
lepădare de sine și de jertfire. Atunci ei ar fi lumina lumii.”
— Tragedia veacurilor, p. 475.

PRACTICAȚI ECONOMIA!
„Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului;
şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea.” Iacov 1:15

„Domnul a considerat că este bine să-mi prezinte relele
care rezultă ca urmare a obiceiurilor de nepracticare a economiei, pentru ca eu să-i pot îndemna pe părinți să-și învețe copiii să practice o economie strictă. Învățați-i că banii cheltuiți
pe ceea ce nu au nevoie sunt pervertiți de la un scop bun. Cel
care este necredincios în lucrurile mici va fi necredincios și în
lucrurile mari. Dacă oamenii nu sunt credincioși în lucrurile
vremelnice, nu li se pot încredința bogății veșnice. Păziți-i de
poftă; învățați-i pe copii, atât prin cuvânt, cât și prin exemplu, să folosească o dietă simplă. Învățați-i să fie harnici, nu 337
numai ocupați, ci să se angajeze în lucru folositor. Căutați să
treziți simțurile morale. Învățați-i că Dumnezeu are anumite
cerințe față de ei, chiar din cei mai fragezi ani ai copilăriei.”
— Principii fundamentale ale educației creștine, p. 152.
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NU CEDA ISPITEI!
„Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai
dinainte; ... Nu pofti mâncărurile lui alese, căci sunt o
hrană înşelătoare!” Proverbele 23:1, 3

„Oricărui om ispitit să-și îngăduie pofta i-aș spune: Nu
ceda ispitei, ci limitează-te la folosirea alimentelor sănătoase. Te poți educa pentru a te bucura de o dietă sănătoasă.
Domnul îi ajută pe cei ce se ajută singuri; dar când oamenii
nu fac eforturi deosebite pentru a împlini gândul și voința
lui Dumnezeu, cum poate lucra El cu ei? Să ne facem partea,
ducându-ne până la capăt mântuirea, cu frică și cutremur
— cu frică și cutremur să nu facem greșeli în modul în care
ne tratăm corpurile, pe care, înaintea lui Dumnezeu, avem
obligația să le păstrăm în cea mai sănătoasă condiție posibilă.” — The Review and Herald, 10 februarie, 1910.

SUNTEM RĂSPUNZĂTORI
„Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea
pământească împreună cu patimile şi poftele ei.”
Galateni 5:24

„Nimeni să nu creadă că poate face cum poftește în ce
privește alimentația. Ci toți cei care stau la masă cu voi să
vadă că vă conduceți după principii în privința mâncării,
cât și în toate celelalte privințe, pentru ca slava lui Dumnezeu să se poată descoperi. Nu vă puteți permite să faceți
338 altfel; căci aveți de format un caracter pentru viața viitoare, nemuritoare. Mari răspunderi apasă asupra fiecărui suflet omenesc. Haideți să înțelegem aceste responsabilități
și să le purtăm cu noblețe în Numele Domnului.” — Dietă și
Hrană, p. 34.
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UNIRE CONTINUĂ CU CERUL
„Aşadar să urmărim lucrurile care duc la pacea
şi zidirea noastră.” Romani 14:19

„Voi sunteți zidirea lui Dumnezeu.” Nu vă puteți zidi
singuri. Există o Putere în afara voastră care trebuie să
zidească biserica, punând cărămidă peste cărămidă și cooperând fără încetare cu însușirile primite de om de la
Dumnezeu. Mântuitorul trebuie să-și găsească un cămin în
această clădire a Sa. Ce face Dumnezeu și ce face omul?
Pentru ca darurile lui Dumnezeu să poată aduce roade fără
încetare este necesar ca ele să fie primite continuu. Este
primire și reumplere continuă. Domnul a prevăzut ca sufletul să-și primească hrana de la El pentru a da mai departe din nou și din nou pe parcursul realizării scopurilor
Sale. Ca să aibă loc o dăruire continuă, trebuie să existe o
intrare, o unire continuă a naturii divine cu natura umană.” — Credința și faptele, p. 26.

PENTRU UN SUCCES DEPLIN
„Eu în ei şi Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip
desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis
şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” Ioan 17:23

„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. Mai întâi trebuie să primim gânduri și simțăminte, pentru ca apoi să le putem exprima. Legea acțiunii omenești și divine îl face pe primitor să fie un
colaborator cu Dumnezeu. Ea îl conduce pe om în situația
339
în care, dacă este unit cu Divinitatea, poate să facă faptele
lui Dumnezeu. Natura omenească vine în contact cu ce este
omenesc. Puterea divină unită cu lucrătorul omenesc va fi
un succes deplin, deoarece neprihănirea lui Hristos poate
să îndeplinească totul.” — Idem.
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DARUL LUI DUMNEZEU
„Sionul va fi mântuit prin judecată şi cei ce se vor
întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiţi
prin dreptate.” Isaia 1:27

„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni
2:8). Iată adevărul care, dacă nu închideți ochii în fața luminii, vă va descoperi acest subiect și vă va face să-l înțelegeți. Viața veșnică este un dar infinit. Acest fapt o așază
dincolo de posibilitățile noastre de a o câștiga, deoarece
este nemărginită. Este absolut necesar să fie un dar. Deoarece este un dar, ea trebuie să fie primită prin credință,
mulțumirea și lauda fiindu-I aduse lui Dumnezeu.” — Idem,
p. 27.

PRIVIȚI LA ISUS!
„Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile Tale şi îşi aduc aminte de
Tine. Dar Te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom
suferi noi veşnic sau putem fi mântuiţi?” Isaia 64:5

„Puterea amăgitoare a lui Satan îi determină pe oameni
să privească la ei înșiși, în loc să privească la Domnul Isus.
Dacă slava Domnului va ajunge să fie răsplata noastră, neprihănirea lui Hristos trebuie să meargă înaintea noastră.
Dacă împlinim voia lui Dumnezeu, vom putea primi în dar
mari binecuvântări de la El, însă nu datorită vreunui me340 rit al nostru, pentru că meritul nu are nicio valoare. Când
îndepliniți lucrarea lui Hristos, Îl onorați pe Dumnezeu și
ajungeți mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit
și Și-a dat viața pentru noi, ca să avem viața și mântuirea
în Isus Hristos.” — Idem.

22 noiembrie

ÎNCREDE SAU ÎNGRIJORARE?

„Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre,
căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” 1 Petru 5:7

„Isus a fost foarte clar când a numit factorii care ne pot
împiedica să creștem în El. Unul din factorii pe care i-a identificat El este „grijile lumii”. Aceasta se aplică la toți oamenii, indiferent de situația lor socială. Săracii se tem că nuși vor putea împlini necesitățile vitale. Bogații se tem că-și
vor pierde averile acumulate. Temerile noastre ale tuturor
în privința siguranței personale ar trebui să ne conducă la
Acela care a promis să ne împlinească toate nevoile, pentru
că El Se îngrijește de noi... Putem deveni atât de absorbiți de
îndeletnicirile noastre lumești încât să eliminăm din viața
noastră ceea ce este absolut necesar pentru creșterea seminței Cuvântului lui Dumnezeu: timpul pentru a medita...,
timpul pentru rugăciune, timpul pentru a studia Scriptura,
timpul pentru a-L căuta și a-I sluji lui Dumnezeu.” — Parabolele Domnului Hristos, pp. 49, 50

SĂMÂNȚA CĂZUTĂ ÎN PĂMÂNT BUN
„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

„Dacă inimile noastre devin „pământ bun”, vom alege să
ne umplem mintea cu gânduri mărețe, cu gânduri curate.
Isus va trăi în noi, făcând sa apară roada cea bună a ascultării și faptelor bune. Necazurile și greutățile ne vor ajuta
să devenim mai asemănători cu Hristos, până ce vom căuta
din toată inima viața veșnică, chiar și cu prețul pierderii,
persecuției sau chiar morții...
341
Duhul lui Dumnezeu este gata să rupă vechile căi și obiceiuri și să vă dea o viață nouă dacă îngăduiți ca inimile
voastre să fie „pământ bun”, adică să fiți ascultători, dar și
împlinitori ai Cuvântului Său.” — Idem, p. 47.

23 noiembrie

PERICOLUL NEÎNCREDERII
„Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă
povara, Dumnezeu, mântuirea noastră!” Psalmii 68:19

„Să nu vă faceți niciodată griji dacă sunteți sau nu mântuiți. Când vă puneți pe voi înșivă în centrul acestei întrebări, gândurile se concentrează asupra eului, îndepărtându-se de Isus. Odată ce I-ați consacrat Lui viața voastră,
încredeți-vă în El, vorbiți cu El, gândiți-vă la El. Înlăturați
orice îndoială și temere din mintea voastră. Iată cum.
Tinerii adulți, în mod special, sunt copleșiți de îndoieli.
Aceasta se întâmplă din multe cauze. De exemplu, ei nu
înțeleg unele lucruri din Biblie și se întreabă dacă le vor
înțelege vreodată. Uneori pot părea incapabili să-și depășească îndoiala... Oricine vrea să se îndoiască poate găsi
motive s-o facă. La fel, toți cei care doresc cu adevărat să
cunoască adevărul vor găsi belșug de dovezi pe care să-și
sprijine credința.” — Credința și faptele, p. 64.

SUB CONDUCEREA DUHULUI
„Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din
Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau
Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea
este aşa.” Fapte 17:11

„Cu toții ne apropiem de Biblie cu un anumit grad de
mândrie și este umilitor să ne dăm seama că ne aflăm față în
față cu unele lucruri pe care nu le putem înțelege oricât de
mult le-am studia. Este planul lui Dumnezeu ca adevărurile
Cuvântului Său să devină din ce în ce mai clare pe măsură ce
le citim. Iată cum se petrece aceasta. El ne-a dat Duhul Său,
să ne călăuzească gândurile când citim Biblia. ... Înțelegerea
342 începe cu studiul Scripturii, sub conducerea Duhului, prin
folosirea puterilor rațiunii și înțelegerii pe care vi le-a dat
Dumnezeu. Deschideți, așadar, cu reverență Cartea; ea este
Cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru călăuzirea Duhului și veți vedea cum îndoielile voastre pălesc.” — Idem.

24 noiembrie

FIȚI ÎNCREZĂTORI ÎN ORICE VREME
„Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă
inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.”
Psalmii 62:8

„Dar dacă, în ciuda tuturor acestor lucruri [studiu cu
rugăciune și reverență], continuă să vă bântuie îndoiala?
Atunci se cuvine să vă întrebați dacă nu cumva cunoașterea și înțelegerea crescânde ale voinței lui Dumnezeu vin
în contradicție cu ceva care vă place să faceți, dar care ați
început să înțelegeți că nu face parte din voia lui Dumnezeu pentru voi. Dacă se dovedește a fi așa, luați decizia ca
relația voastră cu Isus să fie mai importantă decât orice
altceva din vechiul vostru mod de viață. Biblia cuprinde
această invitație: „Gustați și vedeți că Domnul este bun.”
Continuați, așadar, să „gustați” și veți găsi binecuvântarea.
... Isus vrea să fiți fericiți!” — Credința și faptele, p. 65

CURÂND TOTUL VA FI LIMPEDE
„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi
ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când
Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa
cum este.” 1 Ioan 3:2

„Prin credință, ne putem imagina veșnicia și putem să
ne prindem de promisiunea Iui Dumnezeu că ne va mări
puterea intelectului pe măsură ce Duhul Sfânt ia în stăpânire natura noastră omenească. Curând, tot ce ne nedumerea cu privire la Providența lui Dumnezeu va deveni limpede. Așa cum scria Pavel bisericii din Corint: „Acum vedem 343
într-o oglindă, întunecat, dar atunci vom vedea față în față.
Acum cunosc numai în parte; atunci voi cunoaște deplin,
așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin.” (1 Corinteni
13:12)” — Idem.

25 noiembrie

ÎNDRĂZNIȚI CA LA UN TATĂ!
„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada;
de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” Isaia 1:18

„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... El vă invită să
schimbați sărăcia voastră cu bogățiile harului Său. Noi nu
suntem vrednici de iubirea lui Dumnezeu, dar Hristos, siguranța noastră, este vrednic, este cu totul în stare să-i
mântuiască pe toți aceia care vin la El. Oricare ar fi fost
starea din trecut, oricât de descurajatoare ar fi situațiile
tale, dacă vei veni la Isus așa cum ești, slab, fără speranță
și descurajat, milostivul nostru Mântuitor te va întâmpina
încă de departe, te va cuprinde în brațele Sale iubitoare și
te va îmbrăca cu mantia neprihănirii Lui.” — Cugetări, p. 8.

AVEM UN TATĂ IUBITOR
„Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi
treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El
nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea!” Mica 7:18

„Nu trebuie să căutăm să ne micșorăm vinovăția, scuzând păcatul. Trebuie să vedem păcatul așa cum îl vede
Dumnezeu, cu adevărat oribil. Numai Golgota poate să descopere marea grozăvie a păcatului. Dacă ar fi să ne purtăm
propria vinovăție, ne-ar zdrobi. Dar Cel fără păcat a luat
locul nostru; deși nu merita aceasta, El a purtat fărădelegi344 le noastre. „Dacă ne mărturisim păcatele”, Dumnezeu „este
credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe
de orice nelegiuire”. (1 Ioan 1:9). Măreț adevăr! Drept față
de propria Sa Lege și totuși Îndreptățitorul tuturor acelora
care cred în Isus.” — Idem, p. 116.

26 noiembrie

SFINȚIȚI PRIN JERTFA LUI
„Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin
jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată
pentru totdeauna.” Evrei 10:10

„Există oameni care pretind a fi sfinți, care declară că
sunt cu totul ai Domnului, care pretind a avea dreptul la
făgăduințele lui Dumnezeu, în timp ce nu vor să asculte de
poruncile Sale. Acești călcători ai Legii pretind tot ce este
făgăduit copiilor lui Dumnezeu, dar aceasta este o îndrăzneală din partea lor, căci Ioan ne spune că adevărata iubire
față de Dumnezeu se va descoperi prin ascultarea de toate
poruncile Sale. Nu este îndeajuns a crede teoria adevărului, a face declarație de credință în Hristos, a crede că Isus
nu este un înșelător și că religia nu este un basm meșteșugit alcătuit. ... „Cine păzește poruncile Lui rămâne în El, și
El în el”. ” — Istoria faptelor apostolilor, p. 562.

CONDIȚII PENTRU IERTARE
„Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am
ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi
Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului
meu.” Psalmii 32:5

„Condițiile pentru a dobândi îndurare de la Dumnezeu
sunt simple și drepte. Domnul nu cere din partea noastră
să facem unele lucruri dureros de grele pentru a dobândi
iertarea. Nu este nevoie să facem lungi și obositoare pelerinaje sau să împlinim penitențe chinuitoare pentru a re- 345
comanda sufletele noastre Dumnezeului cerului sau pentru ispășirea nelegiuirilor noastre. Cine „mărturisește și se
lasă” de păcatul său, „capătă îndurare”. (Proverbe 28:13.)
— Idem, p. 552.

27 noiembrie

CONDIȚII PENTRU ALEGERE
„Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită
unei alegeri prin har.” Romani 11:5

„Fiecare suflet care va lucra la propria sa mântuire cu
frică și cutremur va fi ales. Va fi ales acela care va lua asupra-și armura și va lupta lupta cea bună a credinței. Va
fi ales acela care va veghea și se va ruga, care va cerceta
Scriptura și care va fugi de ispite. Va fi ales acela care va
avea mereu credință și va asculta de orice cuvânt care iese
din gura lui Dumnezeu. Mijloacele mântuirii sunt oferite
în mod liber tuturor; dar de rezultatele mântuirii se vor
bucura numai aceia care au respectat condițiile.” — Patriarhi
și profeți, pp. 207, 208.

LOCAȘURI PENTRU CEI SCHIMBAȚI
„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi
aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.”
Ioan 14:2

„Isus S-a dus să pregătească locuințe pentru aceia care
se pregătesc, prin iubirea și harul Lui, pentru lăcașurile
fericirii. În familia lui Dumnezeu din cer nu se va găsi nicio
persoană egoistă. Pacea și armonia curților cerești nu vor
fi întinate de prezența cuiva care e aspru și lipsit de ama346 bilitate. Acela care, în lucrarea ce i-a fost dată să o facă pe
acest pământ, înalță eul, nu va vedea niciodată Împărăția
lui Dumnezeu, dacă nu va fi preschimbat în spirit, devenind
blând și smerit, manifestând simplitatea unui copilaș.”
— Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pp. 139, 140.

28 noiembrie

MENȚINEȚI LEGĂTURA CU EL

„Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi
înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru
noi!” Romani 8:34
„În curțile de sus, Hristos mijlocește pentru biserica Sa,
pentru aceia pentru care El a plătit cu sângele Său prețul
răscumpărării. Secolele, veacurile, nu pot niciodată scădea
nimic din puterea jertfei Lui de ispășire. Nici viața și nici
moartea, nici înălțimea și nici adâncimea nu pot să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus; nu
fiindcă noi Îl ținem pe El așa de tare, ci fiindcă El ne ține
pe noi așa de strâns. Dacă mântuirea noastră ar depinde
de strădaniile noastre, atunci nu am putea fi mântuiți; dar
ea depinde de Acela care Se află înapoia tuturor făgăduințelor. Prinderea noastră de El se poate să fie slabă, dar
iubirea Lui este aceea a unui frate mai mare; atâta timp cât
menținem legătura cu El, nimeni nu ne poate smulge din
mâna Sa.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 552.

VALOAREA MĂRTURISIRII SINCERE
„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”
Romani 10:10

„Harul Domnului Isus Hristos a fost făgăduit tuturor celor ce vin la El prin credință. Tu poate spui: eu mi-am mărturisit păcatele, dar nu mă simt deloc mai bine. Ce au de-a
face sentimentele cu aceasta? Dacă tu ți-ai mărturisit păcatele, dacă ți-ai așezat picioarele pe un teren sigur, dacă
regreți păcatele tale, în așa măsură încât să nu le mai repeți,
vei primi iertare. Adu-ți aminte că atunci când păcătuiești,
347
rănești din nou pe Cel ce și-a dat viața Sa prețioasă pentru tine, așezând ocară asupra Lui... Să considerăm că este
un lucru nobil să ne mărturisim greșelile și să le părăsim.”
— The Review and Herald, 18 mai, 1905.

29 noiembrie

CARACTERUL PĂCATULUI
„Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul
este ruşinea popoarelor.” Proverbele 14:34

„Caracterul ofensiv al păcatului se vede în prețul plătit
de Fiul lui Dumnezeu prin umilință, suferință și moarte.
Întregul Univers a văzut în El o mărturie vie despre ororile
păcatului, pentru că în natura Sa divină El a purtat însemnele blestemului. El este în mijlocul Tronului ca un Miel
care a fost junghiat. Cei mântuiți vor fi pentru totdeauna
puternic impresionați de caracterul detestabil al păcatului,
în timp ce vor privi spre Cel ce a murit pentru fărădelegile
lor. Valoarea Jertfei va fi mai bine înțeleasă pe măsură ce
se înțelege mai limpede valoarea sângelui ispășitor, prin
care Dumnezeu a făcut o cale nouă și vie pentru mântuirea
omului, prin unirea umanității cu divinitatea în Hristos.”
— The Signs of the Times, 30 decembrie, 1889.

POCĂINȚĂ SINCERĂ
„Îmi mărturisesc fărădelegea, mă doare de păcatul
meu... Nu mă părăsi, Doamne! Dumnezeule,
nu Te depărta de mine!” Psalmii 38:18, 21

„Dacă am păgubit pe cineva prin afaceri necinstite, dacă
i-am înșelat buna-credință sau dacă am furat ceva, chiar
dacă lucrul s-a făcut fără a ieși din granițele legii, trebuie
să mărturisim nedreptatea și să dăm înapoi atât cât ne stă
în putere. E drept să dăm înapoi nu numai ceea ce am luat,
ci și ceea ce s-ar fi putut aduna, dacă ar fi fost bine și înțelept folosit în tot timpul cât a fost în stăpânirea noastră.
Mântuitorul i-a spus lui Zacheu: „Astăzi a intrat mântui348 rea în casa aceasta” Atunci când Hristos e primit ca Mântuitor personal, omul ajunge să cunoască mântuirea. Zacheu
nu L-a primit pe Isus numai ca pe un oaspete trecător în
casa sa, ci ca pe Cineva care rămâne în templul sufletului.”
— Hristos, lumina lumii, p. 556

30 noiembrie

PĂCATUL POATE FI ÎNLĂTURAT
„Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi
cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veşnice, căci a
fost numit de Dumnezeu Mare Preot...” Evrei 5:9, 10

„Valoarea răscumpărătoare a sângelui lui Hristos trebuia să-i fie prezentată poporului într-o modalitate nouă
și convingătoare, ca să se poată încrede în meritele Sale.
Așa cum marele preot stropea sângele cald asupra tronului
harului, în timp ce tămâia plăcut mirositoare se înălța la
Dumnezeu, tot așa, când ne mărturisim păcatele și apelăm
la eficiența sângelui ispășitor al Mântuitorului, rugăciunile
noastre se înalță spre cer, împreună cu parfumul plăcut al
meritelor caracterului Său. În ciuda nevredniciei noastre,
trebuie să ne aducem aminte fără încetare că există Cineva
care poate să îndepărteze păcatul și să-l mântuiască pe cel
păcătos. Dumnezeu va înlătura orice păcat mărturisit înaintea Lui cu o inimă smerită.” — Mărturii pentru pastori, p. 92.

CREDINCIOȘI PÂNĂ LA CAPĂT
„Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeaşi râvnă, ca
să păstreze până la sfârşit o deplină nădejde.” Evrei 6:11

„Frații mei, trăim perioada cea mai solemnă din istoria
acestui pământ. Nu avem timp pentru păcat. Întotdeauna
este periculos să continui în fărădelege, dar acest lucru este
valabil mai ales în zilele noastre. Acum, ne aflăm chiar la
hotarele lumii veșnice și trăim într-o relație cu timpul și cu
veșnicia, mai solemnă decât oricând înainte. Fiecare om să-și
cerceteze inima și să se roage ca razele luminoase ale Soarelui Neprihănirii să alunge întunericul spiritual și să o curețe
de păcat... Domnul Isus, Autorul mântuirii noastre, Desăvâr- 349
șitorul credinței noastre, va întări, prin harul Său, însușirile
noastre morale, iar cel păcătos se poate considera, prin credință și fără a ține cont de simțăminte, „mort față de păcat,
dar viu pentru Dumnezeu, prin Isus Hristos”.” — Idem, p. 147.

DECEMBRIE
Mai e puțin!
„Am ajuns aproape acasă. Stăm la hotarele lumii
veșnice. Cei care se vor dovedi vrednici vor fi invitați
în curând în împărăția lui Dumnezeu.”
— Mărturii nepublicate, p. 248
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1 decembrie

PROMISIUNEA ÎNTOARCERII LUI
„După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El,
S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum
stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer pe când Se suia El,
iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis:
„Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest
Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în
acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” Fapte 1:9-11

„Făgăduința celei de a doua veniri a lui Hristos trebuia să
fie păstrată mereu proaspătă în mintea ucenicilor Săi. Același Isus, pe care ei Îl văzuseră înălțându-Se la cer, urma să
vină iarăși spre a-i lua la Sine pe aceia care pe acest pământ
s-au consacrat servirii Lui. Același glas care le-a spus: «Iată
că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului»,
le va ura în curând bun venit înaintea feței Sale, în Împărăția cerească.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 33.

EL VINE PE NOR!
„...Vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu
putere şi cu o mare slavă.” Matei 24:30 u.p.

„După cum în serviciul preînchipuitor marele preot dezbrăca haina pontificală și slujea în veșmântul alb de in al
preotului de rând, tot astfel Hristos Și-a dezbrăcat hainele
Sale împărătești, S-a îmbrăcat cu haina naturii omenești
și a oferit sacrificiu, El Însuși fiind și preot și victimă. Așa
cum marele preot, după ce-și îndeplinea slujba în Sfânta
Sfintelor, ieșea afară, în hainele sale pontificale, înaintea
întregii adunări care îl aștepta, tot la fel Hristos va veni a 351
doua oară îmbrăcat în cele mai albe haine, cum «nici un
nălbitor de pe pământ n-o poate da». El va veni în propria
Sa slavă, cum și în slava Tatălui Său și în drumul Său va fi
însoțit de toată oastea îngerilor.” — Idem.
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AVERTIZĂRI OFERITE LA TIMP

„Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.” Apocalipsa 14:6

„Am văzut o grupă care stătea neclintită și bine păzită și
nu-i sprijinea pe cei care voiau să tulbure credința stabilită
a întregului corp. Dumnezeu privea la ei aprobator. Mi s-au
arătat trei trepte: prima, a doua și a treia solie îngerească. Îngerul meu însoțitor a zis: „Vai de acela care va mișca
vreo cărămidă sau vreun cui al acestor solii. Înțelegerea
adevărată a acestor solii este de importanță vitală. Destinul sufletelor atârnă de modul în care sunt primite.”
Mi-a fost iarăși atrasă atenția la aceste solii și am văzut
cât de scump a plătit poporul lui Dumnezeu pentru experiența sa. Ea a fost obținută prin multă suferință și prin luptă aspră. Dumnezeu i-a condus pas cu pas, până i-a așezat
pe o platformă solidă, de neclintit.” — Istoria mântuirii, p. 385

O TEMELIE SIGURĂ
„Fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra
din capul unghiului fiind Isus Hristos.” Efeseni 2:20

„Am văzut niște persoane apropiindu-se de platformă și
examinându-i temelia. Unii urcau imediat pe platformă, cu
bucurie. Alții începeau să-i critice temelia. Ei doreau să se
aducă îmbunătățiri, socotind că numai atunci platforma ar
fi perfectă, iar oamenii mult mai fericiți.
Unii au coborât de pe ea ca s-o examineze și au declarat că
a fost așezată greșit. Am văzut, însă, că aproape toți au rămas
neclintiți pe platformă și i-au îndemnat pe cei care coborâseră să înceteze cu plângerile lor; căci Dumnezeu era Meșterul
352 Zidar, așa că luptau de fapt împotriva Lui. Au recapitulat lucrarea minunată a lui Dumnezeu, care îi condusese la platforma neclintită, și și-au ridicat împreună ochii spre cer și au
slăvit pe Dumnezeu cu glas tare. Acest lucru i-a impresionat
pe unii dintre cei care se plânseseră și părăsiseră platforma,
iar ei au urcat din nou pe ea, cu umilință.” — Idem.
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AMĂGIRI SATANICE
„Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de
minuni, de semne şi puteri mincinoase.” 2 Tesaloniceni 2:9

„[Satan] are putere chiar să aducă înaintea oamenilor
apariții asemănătoare cu prietenii lor morți. Contrafacerea
este perfectă; înfățișarea cunoscută, cuvintele și tonul vocii
sunt reproduse cu o claritate uimitoare. Mulți sunt mângâiați de asigurarea că cei dragi ai lor se bucură de fericirea
cerului și, fără să bănuiască primejdia, își pleacă urechea la
spusele duhurilor înșelătoare și la învățăturile demonilor.
După ce oamenii au fost făcuți să creadă că morții într-adevăr se întorc să comunice cu ei, Satan face să apară
cei ce au coborât nepregătiți în mormânt. Aceștia pretind
că sunt fericiți în cer și chiar ocupă acolo poziții înalte. În
felul acesta este învățată rătăcirea că nu se face nici o deosebire între cel neprihănit și cel rău. Pretinșii vizitatori din
lumea spiritelor rostesc uneori avertizări și dau semnale
de alarmă ce se dovedesc corecte.”— Istoria mântuirii, p. 393

ÎNȘELĂTORII BINE CAMUFLATE
„Băgați de seamă, să nu vă înșele cineva.” Matei 24:4

„Apoi, pe măsură ce câștigă încrederea oamenilor, ei [cei
care pretind că sunt în Cer] prezintă învățături ce subminează
direct credința în Scripturi. Dând impresia de profund interes
pentru binele prietenilor de pe pământ, ei strecoară cele mai
primejdioase erori. Faptul că spun unele adevăruri și sunt uneori în stare să prezică evenimente viitoare, dă o aparență de
temeinicie spuselor lor, iar învățăturile lor false sunt acceptate
de mulțimi cu atâta ușurință și crezute fără nicio rezervă, ca
și cum ar fi adevărurile sacre ale Bibliei. Legea lui Dumnezeu
este dată la o parte, Duhul harului disprețuit și sângele legământului socotit ca un lucru nesfânt. Spiritele neagă divinita- 353
tea Domnului Hristos și-L plasează chiar pe Creator la același
nivel cu ele. Astfel, sub o mască nouă, marele rebel încă își continuă războiul împotriva lui Dumnezeu, lupta începută în cer și
continuată de aproape șase mii de ani pe pământ.” — Idem.
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ÎNȘELĂTORIA POATE FI DEMASCATĂ
„Se vor scula mulţi proroci mincinoşi
şi vor înşela pe mulţi.” Matei 24:11

„Nimeni, însă, nu trebuie să fie amăgit de pretențiile
mincinoase ale spiritismului. Dumnezeu a dat lumii suficientă lumină ca s-o facă în stare să descopere capcana.
Dacă nu ar exista alte dovezi, ar trebui să fie destul pentru
creștin faptul că spiritele nu fac nicio deosebire între neprihănire și păcat, între cei mai curați și nobili apostoli ai
lui Hristos și cei mai decăzuți slujitori ai lui Satan. Prezentându-i pe cei mai decăzuți dintre oameni ca fiind în cer, în
poziții înalte, Satan spune, de fapt, lumii: Nu contează cât
ești de rău; nu contează dacă vei crede sau nu în Dumnezeu
și în Biblie. Trăiește cum îți place; cerul este oricum căminul tău.” — Istoria mântuirii, p. 396.

NU TE LĂSA AMĂGIT!
„Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească,
nu te lăsa câştigat de ei!” Proverbele 1:10

„Cei care se opun învățăturilor spiritismului, nu-i înfruntă numai pe oameni, ci pe Satan și îngerii lui... Satan nu va
ceda niciun centimetru de teren decât dacă este alungat de
puterea solilor cerești. Poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie
în stare să-l întâmpine cu cuvintele „Stă scris”...
Cei care vor să stea în picioare în timp de primejdie trebuie să înțeleagă mărturia Scripturilor cu privire la natura
omului și la starea morților, deoarece în viitorul apropiat
354 mulți se vor confrunta cu spirite ale demonilor întruchipând rude sau prieteni iubiți și susținând cele mai periculoase erezii. ... Noi trebuie să fim pregătiți să le facem față
cu adevărul Bibliei că morții nu știu nimic și că aceia care
apar astfel sunt spiritele demonilor.” — Idem. p. 398.
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VREMURI DE STRÂMTORARE
„Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o
nădăjduim noi de la Tine!” Psalmii 33:22

„Casele și pământurile nu vor fi de niciun folos pentru
sfinți în timpul strâmtorării, căci atunci va trebui să fugă
dinaintea mulțimilor înfuriate și nu-și vor putea folosi
avuțiile pentru înaintarea cauzei adevărului prezent. Mi-a
fost arătat că este voia lui Dumnezeu ca sfinții să se debaraseze de orice piedici înainte să vină timpul de strâmtorare și să facă un legământ cu Dumnezeu, prin sacrificiu.
Dacă se prezintă înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce au și cer
cu stăruință ca El să le arate care le este datoria în legătură
cu avuția lor, Domnul îi va învăța când este timpul să renunțe la aceste lucruri. Atunci ei vor fi liberi în timpul de
strâmtorare și nu vor avea nicio povară care să-i tragă în
jos.” — Experiențe și viziuni, p. 56.

ASIGURAREA HRANEI
„El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce
pururea aminte de legământul Lui.” Psalmii 111:5

„Domnul mi-a arătat de repetate ori că este împotriva
Bibliei a face vreo provizie pentru nevoile noastre vremelnice din timpul de strâmtorare... Atunci va fi un timp când
va trebui să ne încredem pe deplin în Dumnezeu, iar El ne
va susține. Am văzut că pâinea și apa ne vor fi asigurate
pentru acel timp și nu vom duce lipsă și nu vom suferi de
foame; căci Dumnezeu este în stare să întindă pentru noi 355
o masă și în pustie. Dacă va fi necesar, va trimite corbi să
ne hrănească, așa cum a făcut pentru a-l hrăni pe Ilie, ori
va ploua cu mană din ceruri, cum a făcut pentru israeliți.”
— Sfaturi pentru biserică, p. 281.

6 decembrie

RĂBDÂND PÂNĂ LA CAPĂT
„Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.”
Matei 24:13

„Atenție, fraților, la prima întunecare a luminii voastre,
la prima neglijență a rugăciunii, la primul simptom de ațipire spirituală! „Cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” Exercitarea credinței și a iubirii îi face pe cei credincioși să strălucească asemenea unor lumini în lume...
Ceea ce dă fericirea nu este bogăția sau intelectul, ci
adevărata valoare morală și simțământul datoriei împlinite. Voi puteți avea răsplata biruitorului și să stați înaintea
tronului lui Hristos, să-I cântați laude în ziua când Îi va
aduna pe sfinții Săi; dar hainele voastre trebuie să fie curățite în sângele Mielului și iubirea trebuie să vă acopere ca
un veșmânt și să fiți găsiți fără pată și fără cusur.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 124.

STANDARDE CEREȘTI
„Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui,
pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi care sunt cu
El, de asemenea, îi vor birui.” Apocalipsa 17:14

„Dacă nu înaintăm din biruință în biruință, sufletul va
da înapoi spre pierzare. Nu trebuie să stabilim niciun standard omenesc prin care să măsurăm caracterul. Am văzut
destule lucruri pe care oamenii le numesc „desăvârșire”
pe pământul acesta. Legea sfântă a lui Dumnezeu este singurul standard prin care putem să stabilim dacă mergem
sau nu pe calea Sa. Dacă suntem neascultători, caracterul
356 nostru nu este în armonie cu Legea morală a guvernării lui
Dumnezeu, iar a spune: „Sunt mântuit” înseamnă a declara o minciună. Niciun călcător al Legii lui Dumnezeu, care
este temelia guvernării Sale în cer și pe pământ, nu este
mântuit.” — Solii alese, vol. 1, p. 155
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ISUS MIJLOCEȘTE ÎNCĂ
„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem
un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de
domnie al Măririi, în ceruri.” Evrei 8:1

„Am fost luată în viziune în Sfânta Sfintelor, unde L-am
văzut pe Isus mijlocind încă pentru Israel. În partea de jos
a veșmântului Său era un clopoțel și o rodie. Apoi am văzut
că Isus nu avea să părăsească Locul Preasfânt până când
nu avea să fie hotărât fiecare caz, fie pentru mântuire, fie
pentru nimicire, și că mânia lui Dumnezeu nu putea veni
până când Isus nu-Și termina lucrarea în Sfânta Sfintelor,
până nu-și scotea veșmintele de preot și nu Își punea hainele răzbunării. Atunci Isus nu va mai sta între Tatăl și om,
iar Dumnezeu nu va mai păstra tăcerea, ci Își va revărsa
mânia asupra celor care au respins adevărul Său.” — Experiențe și viziuni, p. 36

AGITAȚIE ÎN CER
„[Îngerii] nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise
să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni
mântuirea?” Evrei 1:14

„Am văzut că cei patru îngeri vor ține în frâu cele patru
vânturi până când lucrarea lui Isus se va isprăvi în Sanctuar și atunci vor veni cele șapte plăgi...
Îngerul care mă însoțea m-a condus din nou la cetate,
unde am văzut patru îngeri care zburau către poarta cetății. Tocmai prezentau biletul de aur îngerului de la poartă,
când am văzut un alt înger zburând cu viteză din locul celei
mai mari slăvi și strigând cu glas tare către ceilalți îngeri și 357
fluturând în sus și în jos ceva aflat în mâna lui. L-am rugat
pe îngerul meu însoțitor să-mi explice ceea ce văzusem.
Mi-a spus că nu mai puteam vedea nimic atunci, dar că
avea să-mi arate la scurtă vreme ce însemnau acele lucruri
pe care le văzusem atunci.” —Idem, p. 37.
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DUMNEZEU AȘTEAPTĂ
„Zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea,
nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” Apocalipsa 7:3

„Am văzut patru îngeri care aveau de făcut o lucrare pe pământ și tocmai mergeau spre a o împlini. Isus era îmbrăcat cu
hainele de preot. El a privit înduioșat rămășița, apoi și-a ridicat mâinile și cu un glas plin de milă a strigat: „Sângele Meu,
Tată, sângele Meu, sângele Meu, sângele Meu!” Apoi am văzut o lumină nespus de strălucitoare venind de la Dumnezeu,
care ședea pe marele tron alb, și toată lumina s-a revărsat în
jurul lui Isus. Apoi am văzut un înger cu o însărcinare de la
Isus, zburând cu repeziciune la cei patru îngeri care aveau de
făcut o lucrare pe pământ și fluturând în sus și în jos un lucru
pe care-l ținea în mână, strigând cu glas tare: „Țineți! Țineți!
Țineți! Țineți! până când slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilați
pe frunțile lor.” — Experiențe și viziuni, p. 38.

LUCRAREA DE SIGILARE
„Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin
mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.” Ezechiel 9:4

„L-am întrebat pe îngerul care mă însoțea ce urma să facă
cei patru îngeri. El mi-a zis că Dumnezeu era Acela care ținea în frâu puterile ... că cei patru îngeri aveau putere de la
Dumnezeu de a ține cele patru vânturi și că se aflau pe punctul de a le lăsa în voie; însă în timp ce mâinile lor slăbeau
încet strânsoarea ... ochiul plin de milă al lui Isus a privit
asupra rămășiței care nu era sigilată, Și-a ridicat mâinile
358 către Tatăl și S-a rugat de El, spunându-I că Își vărsase sângele pentru aceștia. Atunci fusese însărcinat un alt înger să
zboare repede la cei patru îngeri cu porunca de a ține vânturile până când slujitorii lui Dumnezeu aveau să fie sigilați pe
frunțile lor cu sigiliul viului Dumnezeu.” — Idem.
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UN DECRET SPECIAL

„Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi
şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe
frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să
aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul
numelui ei.” Apocalipsa 13:16, 17

„Deoarece aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu
sunt puși în felul acesta în contrast cu aceia care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei, urmează ca
păzirea Legii lui Dumnezeu, pe de o parte, și călcarea ei,
pe de altă parte, să facă deosebirea dintre închinătorii lui
Dumnezeu și închinătorii fiarei.
Caracteristica deosebită a fiarei, precum și a chipului ei,
este călcarea poruncilor lui Dumnezeu.” — Tragedia veacurilor, p. 445.

COPIII LUI DUMNEZEU PROBAȚI
„Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin,
să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru
numele acesta.” 1 Petru 4:16

„Se apropie timpul când poporul lui Dumnezeu va simți
mâna persecuției pentru că țin cu sfințenie ziua a șaptea.
Satan a produs schimbarea și înlocuirea Sabatului adevărat
cu speranța de a-și îndeplini scopul lui, de a dezrădăcina ce
a sădit Dumnezeu. El caută să facă să aibă mai puțină putere de influență poruncile lui Dumnezeu în lume, decât legile oamenilor... Omul păcatului va făuri legi care să impună
cu forța respectarea zilei întâi a săptămânii. Dar poporul 359
lui Dumnezeu trebuie să stea cu statornicie de partea Lui.
Și Domnul va lucra pentru ei, arătând lămurit că El este
Dumnezeul dumnezeilor.” — Comentarii Biblice (Apocalipsa 13).
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ÎNCHINARE FALSĂ DIN NEȘTIINȚĂ
„Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă
şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni
să se pocăiască.” Fapte 17:30

„Dar creștinii din generațiile trecute au păzit duminica,
fiind convinși că, făcând astfel, ei păzesc Sabatul biblic;
și astăzi mai există creștini adevărați în fiecare biserică,
inclusiv în cea Romano-Catolică, ce cred cu sinceritate că
duminica este Sabatul rânduit de Dumnezeu. Dumnezeu
primește sinceritatea scopului lor și integritatea lor înaintea Lui. Dar atunci când păzirea duminicii va fi impusă
prin lege, iar lumea va fi lămurită cu privire la obligația
Sabatului adevărat, atunci toți aceia care vor călca porunca
lui Dumnezeu, pentru a asculta de un precept care nu are o
autoritate mai înaltă decât aceea a Romei, vor onora prin
aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Ei se închină
fiarei și chipului ei.” — Tragedia veacurilor, p. 449.

O SOLIE IMPORTANTĂ
„Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare:
„Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte
semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul
mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul
mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea
sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.” Apocalipsa 14:9, 10

„Cea mai înfricoșată amenințare adresată vreodată muritorilor este cuprinsă în a treia solie îngerească... Oamenii nu
trebuie să fie lăsați în întuneric cu privire la această problemă importantă; avertizarea împotriva acestui păcat trebuie
dată lumii înainte de venirea judecăților lui Dumnezeu, pen360 tru ca toți să cunoască ce îi așteaptă și să aibă posibilitatea
de scăpare... Toată creștinătatea se va împărți în două clase
cu privire la această problemă — aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și aceia care se închină
fiarei și chipului ei și primesc semnul ei.” — Idem.
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O CONSTATARE DUREROASĂ

„Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne!
N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci
în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în
Numele Tău?’ Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu
v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care
lucraţi fărădelege.’ Matei 7:22, 23

„Nu toți cei care mărturisesc a păstra Sabatul vor fi sigilați. Printre cei care învață pe alții adevărul, sunt mulți
care nu vor primi sigiliul lui Dumnezeu pe frunțile lor. Ei
au lumina adevărului, cunosc voia stăpânului lor, înțeleg
fiecare punct din credința noastră, dar nu fac fapte corespunzătoare. Aceștia, care sunt atât de familiarizați cu profețiile și cu comorile înțelepciunii divine, ar fi trebuit să
acționeze în armonie cu credința lor. Ei ar fi trebuit ca,
printr-o familie bine ordonată, să poată prezenta lumii influența adevărului asupra inimii omenești.” — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 213.

PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU
„Câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,
nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.”
Evrei 3:15

„Fiecare trebuie să cerceteze acum Biblia pentru sine, pe
genunchi, înaintea lui Dumnezeu, cu inima umilă și gata de
a primi învățătura ca un copil, dacă vrea să cunoască ceea
ce cere Dumnezeu de la el. Oricât de înaltă ar fi favoarea în
care un slujitor stă înaintea lui Dumnezeu, dacă neglijează
să urmeze lumina pe care i-a dat-o Dumnezeu, dacă refuză 361
să se lase învățat asemenea unui copilaș, va ajunge în întuneric, iar înșelăciunile și voia lui Satan vor duce și pe alții
pe același drum.” — Idem.
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SIGILIUL LUI DUMNEZEU
„Ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile
lor.” Apocalipsa 22:4

„Ce este sigiliul lui Dumnezeu care se pune pe frunțile
poporului Său? Este semnul pe care numai îngerii, iar nu
oamenii, îl pot citi pentru că îngerul nimicitor trebuie să
vadă acest semn al răscumpărării. Mintea inteligentă a văzut semnul crucii de la Golgota în fiii și fiicele adoptive ale
Domnului. Păcatul călcării legii lui Dumnezeu a fost ridicat
și îndepărtat. Ei sunt îmbrăcați cu hainele albe de nuntă
ale ascultării cu credincioșie de toate poruncile lui Dumnezeu.” — Comentarii Biblice, N.T. (Apocalipsa 7).
„Mulți nu primesc sigiliul lui Dumnezeu pentru că nu țin
poruncile Sale sau nu aduc roadele neprihănirii.” — Idem.

SABATUL - SEMNUL DISTINCTIV
„Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis:
„Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat
hainele şi le-au albit în sângele Mielului.” Apocalipsa 7:14

„Numai acei ce primesc sigiliul viului Dumnezeu vor
avea pașaport să intre prin porțile Cetății Sfinte. Sunt mulți însă care își iau asupra lor răspunderi în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu, care nu sunt credincioși cu toată inima și care, dacă rămân așa, ei nu pot primi sigiliul viului
Dumnezeu; ei se încred în dreptatea lor proprie, pe care
Domnul o socotește ca o nebunie.
Acei care vor avea sigiliul lui Dumnezeu pe frunțile lor
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trebuie să țină Sabatul poruncii a patra. Aceasta îi deosebește de creștinii nesinceri, care au acceptat o întocmire
omenească în locul Sabatului adevărat. Respectarea zilei
de odihnă a lui Dumnezeu este semnul de deosebire dintre
cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-I slujește.” — Idem.
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REDEȘTEPTAREA FINALĂ
„Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii
Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune şi îşi
vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns.”
Zaharia 12:10 p.p.

„Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului lui Dumnezeu va
avea loc o așa reînviorare a evlaviei de la început, cum nu
s-a mai văzut din timpurile apostolice. Duhul și puterea
lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii Săi. În vremea
aceea, mulți se vor despărți de bisericile acelea în care dragostea pentru lume a luat locul iubirii față de Dumnezeu și
față de Cuvântul Său. Mulți, atât slujitori, cât și laici, vor
primi cu bucurie acele adevăruri mari pe care Dumnezeu
le-a rânduit să fie vestite în vremea aceea, pentru a pregăti
un popor pentru a doua venire a Domnului.” — Tragedia veacurilor, p. 464

CONVERTIRI SINCERE
„Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului şi mare va fi
propăşirea fiilor tăi.” Isaia 54;13

„Se vor face minuni prin convertiri sincere, minuni pe
care acum nu le bănuim. Cei mai mari oameni de pe pământ nu se află dincolo de puterea unui Dumnezeu făcător de minuni. Dacă aceia care sunt împreună lucrători cu
El își vor face datoria cu curaj și credincioșie, Dumnezeu
va converti oameni care ocupă locuri de răspundere, oameni cu influență și intelect strălucit. Prin puterea Duhului Sfânt, mulți vor fi conduși să accepte principiile divine.
Când le va fi clar că Domnul așteaptă de la ei,... mulți vor 363
deveni unelte în mâna lui Dumnezeu pentru a lucra pentru
alții... Timp și bani vor fi consacrați lui Dumnezeu, talent
și influență vor fi devotate lucrării de câștigare de suflete
pentru Hristos.” — Divina vindecare, p. 216
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PUTEREA EVANGHELIEI

„Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe
acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu,
şi va fi o turmă şi un Păstor.” Ioan 10:16

„Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie dusă mai departe
cu putere. Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Avem
nevoie să înțelegem că Dumnezeu va adăuga la rândurile
poporului Său oameni cu capacitate și influență, care urmează să-și facă partea în avertizarea lumii. Nu toți cei
din lume sunt nelegiuiți și păcătoși. Dumnezeu are multe
mii care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Sunt
mulți oameni, bărbați și femei, care se tem de Dumnezeu
în bisericile apostaziate... Mulți dintre cei sinceri cu inima
doresc cu înfocare să poată respira viața cerească. Ei vor
recunoaște Evanghelia atunci când le este adusă în frumusețea și simplitatea în care ea este prezentată în Cuvântul
lui Dumnezeu.” — Măturii pentru comunitate, vol. 9, p. 110.

EVANGHELIA VESTITĂ PRETUTINDENI
„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită
în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Matei 24:14

„Slujitorii lui Dumnezeu, îmbrăcați cu putere de sus, cu
fețele luminate și strălucind de sfântă consacrare, mergeau
înainte ca să proclame solia din cer. Sufletele răspândite în
toate organizațiile religioase răspundeau chemării, iar cei
cu inima curată erau grăbiți să iasă din bisericile osândite,
după cum Lot a fost scos în grabă din Sodoma înainte de
distrugerea ei. Poporul lui Dumnezeu era întărit de slava
364 extraordinară revărsată din abundență asupra lor pentru
a-i pregăti să îndure ceasul ispitei. Am auzit pretutindeni o
mulțime de glasuri spunând: „Aici este răbdarea sfinților,
care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.”
— Istoria mântuirii, p. 401
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DEZAMĂGIRI
„Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: ‘
Doamne, Doamne, deschide-ne!’ Dar el, drept răspuns, le-a
zis: ‘Adevărat vă spun că nu vă cunosc!’” Matei 25:11, 12

„Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară
și așteptau timpul de „înviorare” și pe cel al „ploii târzii”
care să-i facă în stare să stea în picioare în ziua Domnului
și să trăiască înaintea Sa. O, pe cât de mulți i-am văzut în
timpul strâmtorării neacoperiți! Ei neglijaseră pregătirea
necesară; din această pricină, ei nu au putut primi înviorarea pe care toți trebuie s-o aibă ca să poată fi pregătiți să
trăiască în fața unui Dumnezeu sfânt... Ar trebui, de aceea,
să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul și să căutăm cu sinceritate acea pregătire necesară pentru a ne face
în stare să rămânem neclintiți în bătălie în ziua Domnului.”
— Experiențe și viziuni, p. 71.

ÎNCHIDEREA HARULUI
„Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este
întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană
să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt
să se sfinţească şi mai departe!” Apocalipsa 22:11

„Când lucrarea judecății de cercetare se încheie, soarta
tuturor va fi hotărâtă pentru viață sau pentru moarte. Timpul de har se încheie cu puțin înainte de venirea Domnului
pe norii cerului... Este primejdioasă starea acelora care,
obosiți de veghere, se întorc la atracțiile lumii. În timp ce
omul de afaceri este captivat de urmărirea câștigului, în
timp ce iubitorul de plăceri caută satisfacerea poftelor, în 365
timp ce fiica modei își aranjează podoabele, s-ar putea ca
în ceasul acela Judecătorul întregului pământ să rostească
sentința: „Ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit prea
ușor”.” — Tragedia veacurilor, p. 490
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NOAPTEA STRÂMTORĂRII
„S-a luptat cu îngerul şi a fost biruitor, a plâns şi s-a
rugat de el.” Osea 12:4 p.p.

„Noaptea de groază a lui Iacov, atunci când s-a luptat în
rugăciune pentru eliberarea din mâna lui Esau, reprezintă experiența poporului lui Dumnezeu în ultimul timp de
strâmtorare... Singura lui nădejde era în harul lui Dumnezeu; singura lui apărare trebuia să fie rugăciunea. Cu toate
acestea, n-a lăsat nimic nefăcut din partea lui pentru a ispăși răul făcut fratelui și pentru a îndepărta primejdia care-l
amenința. Tot astfel și urmașii lui Hristos, când se apropie
timpul strâmtorării, fac toate demersurile pentru a fi priviți
într-o lumină potrivită de oameni, pentru a dezarma prejudecata și pentru a îndepărta primejdia care amenință libertatea de conștiință.” — Tragedia veacurilor, p. 616.

AUTOVERIFICARE FINALĂ
„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

„Așa cum Satan l-a influențat pe Esau să meargă împotriva lui Iacov, tot astfel el îi va provoca pe cei nelegiuiți
să distrugă poporul lui Dumnezeu în timpul strâmtorării.
... El își va ridica acuzațiile împotriva poporului lui Dumnezeu... Deși copiii lui Dumnezeu sunt înconjurați de vrăjmași, care sunt hotărâți să-i distrugă, chinul de care suferă
ei nu este teama de persecuție pentru adevăr; ei se tem că
nu s-au pocăit de toate păcatele și că, prin vreo greșeală,
366 vor pierde împlinirea făgăduinței Mântuitorului... Credința nu slăbește din cauză că rugăciunile lor nu sunt ascultate imediat. Cu toate că suferă cea mai intensă neliniște,
groază și amărăciune, ei nu-și încetează stăruințele. Ei se
prind de puterea lui Dumnezeu.” — Idem, p. 619.
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NU FĂRĂ SUFERINȚE
„Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare;
în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu
părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi.” 2 Corinteni 4;8, 9

„Cerul va fi nespus de ieftin, dacă-l vom obține prin suferință. Trebuie să ne tăgăduim eul în tot drumul nostru, să
murim zilnic față de el, să lăsăm ca să iasă la iveală numai
Isus și să ținem necurmat slava Sa înaintea ochilor. Am văzut că aceia care au îmbrățișat în ultima vreme adevărul va
trebui să știe ce înseamnă să suferi de dragul lui Hristos,
că vor avea de trecut prin încercări care vor fi dureroase și
tăioase pentru ca ei să poată fi curățiți și învredniciți, prin
suferință, să primească sigiliul viului Dumnezeu, să treacă
prin timpul necazului celui mare, să-L vadă pe Împărat în
frumusețea Sa și să stea în prezența lui Dumnezeu și a îngerilor curați, sfinți.” — Experiențe și viziuni, p. 67.

REVĂRSAREA PLĂGILOR
„Şi am auzit un glas tare, care venea din Templu şi care zicea celor şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele
şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!” Apocalipsa 16:1

„Plăgile cădeau asupra locuitorilor pământului. Unii Îl
acuzau pe Dumnezeu și Îl blestemau. Alții se grăbeau la cei
din poporul lui Dumnezeu și îi implorau să-i învețe cum să
scape de judecățile Lui. Dar sfinții nu aveau nimic pentru
ei. Fusese vărsată ultima lacrimă pentru păcătoși, fusese
înălțată ultima rugăciune agonizantă, fusese purtată ultima povară, fusese dată ultima avertizare. Dulcele glas al
îndurării nu avea să-i mai îmbie vreodată. Când sfinții și
tot cerul au fost interesați de mântuirea lor, ei nu au avut 367
niciun interes față de propriile lor persoane. Le-a fost pusă
înainte viața și moartea. Mulți au dorit viața, dar nu au făcut niciun efort pentru a o obține. Planul de mântuire fusese împlinit, dar puțini aleseseră să-l accepte.” — Idem, 281.
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PRIGONIȚI, DAR LA ADĂPOST
„Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn tare
împotriva vrăjmaşului.” Psalmii 61:3
„I-am văzut pe sfinți părăsind orașele și satele, strângându-se laolaltă în grupuri și trăind în locurile cele mai
singuratice. Îngerii le asigurau hrana și apa, în timp ce oamenii cei răi sufereau de foame și de sete. Apoi i-am văzut
pe conducătorii pământului consfătuindu-se, iar pe Satan și
îngerii lui, lucrând febril în jurul lor. Am văzut ceva scris și
multe copii ale acestui document răspândite în diferite părți
ale țării, cu ordin ca, dacă sfinții nu renunță la credința lor
specifică, dacă nu părăsesc Sabatul și nu păzesc prima zi a
săptămânii, oamenii să aibă libertatea, după o anumită perioadă de timp, să-i omoare. Dar, în acest ceas al încercării,
sfinții erau calmi și cu stăpânire de sine, încrezându-se în
Dumnezeu și prinzându-se de făgăduința Sa, că se va croi o
cale de scăpare pentru ei.” — Experiențe și viziuni, p. 282.

ELIBERARE
„Da, Domnul va zidi iarăşi Sionul şi Se va arăta
în slava Sa.” Psalmii 102:16
„La miezul nopții, Dumnezeu Își va arăta puterea pentru
eliberarea poporului Său. Soarele se arată, strălucind în
toată puterea lui. Semne și minuni urmează într-o succesiune rapidă... În mijlocul cerurilor dezlănțuite este un spațiu luminat de o slavă de nedescris, de unde se aude glasul
lui Dumnezeu ca sunetul multor ape, zicând: „S-a isprăvit.”
Glasul acela zguduie cerul și pământul. Urmează un
cutremur puternic, un cutremur atât de puternic și mare
„cum n-a fost de când sunt oamenii pe pământ.” Firma368 mentul pare că se deschide și se închide. Slava de la tronul
lui Dumnezeu strălucește printre nori. Munții tremură ca o
trestie bătută de vânt, iar stâncile prăbușite sunt răspândite peste tot... Zidurile închisorilor se prăbușesc și poporul
lui Dumnezeu, care a fost ținut în captivitate pentru credința lui, este eliberat.” — Tragedia veacurilor, p. 636.
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OCROTIȚI DE DOMNUL LOR
„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea...”
Apocalipsa 1:7 p.p.

„Printr-o deschizătură în nori, strălucește o stea a cărei
luminozitate este de patru ori mai mare în contrast cu întunericul. Ea inspiră nădejde și bucurie celor credincioși,
dar asprime și mânie călcătorilor Legii lui Dumnezeu. Aceia
care au jertfit totul pentru Hristos sunt acum în siguranță,
ocrotiți ca în cortul tainic al Domnului. Ei au fost încercați
înaintea lumii și a disprețuitorilor adevărului, și au dovedit
credincioșia față de Acela care a murit pentru ei. O schimbare uimitoare s-a petrecut cu aceia care și-au păstrat integritatea chiar și în fața morții. Au fost eliberați deodată
din întuneric și de sub tirania oamenilor transformați în demoni. Fețele lor, până de curând palide, îngrijorate și trase,
strălucesc acum de uimire, credință și iubire. Glasurile lor
se înalță într-un cântec de biruință.” — Idem, 638.

ÎNVIEREA SPECIALĂ
„Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor
scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi
ruşine veşnică.” Daniel 12:2

„Mormintele se deschid „și mulți din aceia care au adormit în țărâna pământului ... se trezesc, unii pentru viață
veșnică, iar alții pentru rușine și ocară veșnică” (Daniel
12:2). Toți aceia care au murit în credința soliei îngerului
al treilea ies din morminte slăviți, ca să asculte legământul lui Dumnezeu de pace cu aceia care au păzit Legea Sa.
„Și cei care L-au străpuns” (Apocalipsa 1:7), aceia care au 369
batjocorit și au râs de agonia de moarte a lui Hristos și cei
mai violenți împotrivitori ai adevărului și ai poporului Său
sunt înviați, ca să-L vadă în slava Sa și să vadă cinstea pe
care o primesc cei credincioși și ascultători.” — Idem, p. 637.
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ISUS VINE!
„Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge
un foc mistuitor şi împrejurul Lui, o furtună puternică.”
Psalmii 50:3

„Isus vine ca un cuceritor puternic. Acum nu mai este
„Omul durerii”, ca să bea paharul amar al rușinii și al durerii, ci El vine biruitor în cer și pe pământ... Odată cu acordurile melodiei cerești a îngerilor sfinți, o mulțime nenumărată Îl însoțește pe drumul Său. Firmamentul pare plin
de forme strălucitoare — „zeci de mii de ori zece mii și
mii de mii”. Nicio pană omenească nu poate descrie scena;
nicio minte muritoare nu este în stare să-i înțeleagă splendoarea. Când norul cel viu se apropie mai mult, orice ochi
Îl privește pe Prințul vieții. Nicio coroană de spini nu mai
rănește capul Acela sfânt; ci o diademă de slavă se odihnește pe sfânta Sa frunte. Fața Sa strălucește de lumina
orbitoare a soarelui de amiază.” — Idem.

GROAZĂ DE NEDESCRIS
„Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi
şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de
domnie şi de mânia Mielului.” Apocalipsa 6:16

„Nu se pot descrie groaza și disperarea acelora care au călcat în picioare sfintele porunci ale lui Dumnezeu. Dumnezeu
le-a dat Legea Sa; ei și-ar fi putut compara caracterele cu ea
și ar fi descoperit defectele cât încă era ocazia pentru pocăință și pentru schimbare; dar, pentru a-și asigura aprobarea
lumii, I-au dat la o parte preceptele și i-au învățat pe alții să
o calce. Ei au încercat să-l constrângă pe poporul lui Dumne370
zeu să-I profaneze Sabatul. Acum sunt condamnați de Legea
aceea pe care au disprețuit-o. Cu o claritate îngrozitoare, văd
că nu au nicio scuză. L-au ales pe acela pe care l-au slujit și
căruia i s-au închinat.” — Tragedia veacurilor, p. 639.

TABLELE LEGII
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„Atunci, cerurile vor vesti dreptatea Lui,
căci Dumnezeu este Cel ce judecă.” Psalmii 50:6

„Norii se dau la o parte și se vede cerul înstelat, nespus de
glorios, în contrast cu firmamentul întunecat și amenințător
de partea cealaltă. Slava cetății cerești străbate prin porțile
deschise. Apoi apare pe cer o mână care ține cele două table
de piatră închise ca o carte. Această Lege sfântă, neprihănirea lui Dumnezeu care a fost proclamată pe Sinai în mijlocul
tunetelor și al focului ca o călăuză a vieții, este acum descoperită oamenilor ca regulă de judecată. Mâna deschide tablele și
se văd preceptele Decalogului, parcă scrise cu o pană de foc.
Cuvintele sunt atât de clare, încât toți le pot citi. Memoria
este trezită, întunericul superstiției și al rătăcirii este alungat
de orice minte și Cele Zece Cuvinte ale lui Dumnezeu, scurte,
cuprinzătoare și autoritare, sunt aduse la cunoștința tuturor
locuitorilor pământului. ” — Tragedia veacurilor, p. 368.

PREA TÂRZIU
„Şi neamurile vor şti că Eu sunt Domnul, care sfinţeşte
pe Israel, când Locaşul Meu cel Sfânt va fi pentru
totdeauna în mijlocul lor.»’” Ezechiel 37:28

„Vrăjmașii Legii lui Dumnezeu, de la slujitorii altarelor și
până la ultimul dintre ei, au o nouă înțelegere cu privire la
adevăr și datorie. Prea târziu văd că Sabatul poruncii a patra
este sigiliul viului Dumnezeu. Prea târziu văd natura adevărată a sabatului lor fals și temelia de nisip pe care au clădit.
Își dau seama acum că au luptat împotriva lui Dumnezeu. Învățătorii religiei au dus sufletele la pierzare, pretinzând că le
duc către porțile Paradisului. Până în ziua socotelilor finale, 371
nu se va ști cât de mare este răspunderea bărbaților din slujbele sfinte și cât de teribile sunt urmările necredincioșiei lor.
Numai în veșnicie vom putea aprecia corect pierderea unui
singur suflet.” — Idem, p. 640.
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ÎNVIEREA DREPȚILOR
„Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi
întâi vor învia cei morţi în Hristos.” 1 Tesaloniceni 4:16

„În mijlocul zguduirii pământului, a strălucirii fulgerelor și a bubuitului tunetelor, glasul Fiului lui Dumnezeu îi
strigă pe sfinții adormiți. În lungul și în latul pământului,
morții aud glasul acela și aceia care îl aud, învie. Și pământul întreg va răsuna de vuietul acelei armate nespus
de mari din fiecare națiune, neam, limbă și popor. Ei vin
din închisoarea morții, îmbrăcați cu slavă nemuritoare...
Iar neprihăniții cei vii și sfinții înviați își unesc glasurile
într-un strigăt de biruință îndelung, fericit.” — Tragedia veacurilor, p. 644.

SCHIMBAȚI ÎN NEMURIRE
„Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă
trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi
putrezirii...” 1 Corinteni 15:52

„Toți ies din mormintele lor având aceeași statură cu care
au intrat în mormânt. Adam, care se găsește în mulțimea
celor înviați, este de o înălțime distinsă și cu o statură maiestuoasă, cu puțin mai prejos decât Fiul lui Dumnezeu. Este
un mare contrast între el și oamenii din ultimele generații;
în această privință, se vede marea degenerare a neamului
omenesc. Dar toți învie cu prospețimea și vigoarea tinere372 ții veșnice... Păcatul a desfigurat și aproape a șters chipul
divin; dar Hristos a venit să refacă ceea ce a fost pierdut...
Chipul muritor, lipsit de frumusețe, odinioară întinat de păcat, devine desăvârșit, frumos și nemuritor. Toate defectele
și diformitățile sunt lăsate în mormânt.” — Idem.
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ÎNCORONAREA SFINȚILOR

„Să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească, în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie,
în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh
mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad
al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.” Isaia 61:3

„Înainte de a intra în cetatea lui Dumnezeu, Mântuitorul
acordă urmașilor Săi emblemele biruinței și îi învestește cu
însemnele rangului lor împărătesc. Rândurile strălucitoare
sunt aliniate în careu în jurul regelui lor, a cărui statură se
înalță maiestuoasă, mai presus de sfinți și de îngeri, a cărui
față strălucește asupra lor plină de dragoste binevoitoare...
Pe capul biruitorilor, Isus, cu propria mână, pune coroana
de slavă. Pentru fiecare este câte o coroană, purtând noul
său nume. În fiecare mână este pusă ramura de palmier a
biruitorului și harpe strălucitoare... O încântare de nespus,
pune stăpânire pe toate inimile și toate glasurile se înalță
în laudă plină de recunoștință.” — Idem.

RIDICAȚI DE PE PĂMÂNT
„Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi
astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” 1 Tesaloniceni 4:17

„Am ajuns cu toții la nor și, timp de șapte zile, am urcat
până la marea de cristal, când Domnul Isus a adus coroanele
și cu mâna Lui dreaptă le-a așezat pe capetele noastre. Ne-a
dat harpe de aur și laurii victoriei. Aici, la marea de cristal,
cei 144.000 stăteau într-un careu desăvârșit... Și toți erau
îmbrăcați în haine albe de slavă... Îngerii erau toți în jurul
nostru când mergeam pe marea de cristal, spre poarta cetății. Domnul Isus a ridicat brațul Său puternic, glorios, a apu- 373
cat poarta de mărgăritare, a deschis-o și, în timp ce aceasta
aluneca în balamalele ei strălucitoare, ne-a spus: „Voi v-ați
spălat hainele în sângele Meu, ați stat neclintiți pentru adevărul Meu, intrați.” — 1 T., p. 60.
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ÎN CETATE
„Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească.
De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească
Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.” Evrei 11:16

„Apoi L-am văzut pe Isus conducându-i pe cei răscumpărați către poarta Cetății. A prins poarta cu mâna, a tras-o
înapoi făcând-o să se miște în balamalele sale strălucitoare și a îndemnat pe cei care păziseră poruncile să intre. În
Cetate, totul era o încântare pentru ochi. Ei priveau pretutindeni o slavă minunată. Apoi, Isus S-a uitat la sfinții Săi
răscumpărați; fețele le străluceau de slavă; și în timp ce Își
fixase asupra lor ochii plini de iubire, a spus, cu glasul Său
adânc, melodios: „Privesc rodul muncii sufletului Meu și
sunt mulțumit. Vă veți putea bucura de această slavă bogată
pentru veșnicie. Întristările voastre au luat sfârșit...” Am văzut mulțimea celor răscumpărați plecându-se, aruncându-și
coroanele la picioarele lui Isus.” — Experiențe și viziuni, p. 288.

POMUL VIEȚII
„Binecuvântaţi sunt cei ce împlinesc poruncile Lui, ca
să aibă dreptul la pomul vieţii ...” Apocalipsa 22:14 BTF

„Apoi L-am văzut pe Isus conducându-Și poporul la pomul vieții ... În pomul vieții erau cele mai frumoase fructe,
din care sfinții puteau lua după plăcerea inimii. În Cetate
era un tron plin de slavă, din care ieșea un râu curat cu apa
vieții, limpede precum cristalul. De fiecare parte a acestui
râu era pomul vieții, iar pe malurile râului se mai aflau și
alți pomi minunați care aveau fructe bune de mâncat.
Limba este cu totul neputincioasă pentru a încerca o de374
scriere a cerului... Copleșită de splendoarea neîntrecută și
slava strălucitoare, îmi las jos tocul și exclam: „O, ce iubire! Ce iubire minunată!” Cea mai elevată exprimare nu
poate reuși să redea gloria cerului sau profunzimea necuprinsă a iubirii Mântuitorului.” — Experiențe și viziuni, p. 289.
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PE MAREA DE CRISTAL
„Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc şi
pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână,
stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului
numelui ei.” Apocalipsa 15:2

„Pe marea de cristal, înaintea tronului, acea mare ca de
sticlă amestecată cu foc — atât de mult strălucind de slava lui Dumnezeu, este adunată mulțimea care a „câștigat
biruința asupra fiarei, a chipului ei, a semnului ei și a numărului numelui ei”. Împreună cu Mielul pe Muntele Sionului, „cu harpele lui Dumnezeu în mână”, stau cei o sută
patruzeci și patru de mii care au fost răscumpărați dintre
oameni; și se aude ca sunetul multor ape și ca sunetul unui
tunet puternic „glasul cântăreților care cântau din harpele
lor”. Ei cântau „o cântare nouă”, înaintea tronului, o cântare pe care niciun om n-o poate cânta afară de cei o sută
patruzeci și patru de mii.” — Tragedia veacurilor, p. 648.

UN GRUP DEOSEBIT
„Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele
Sionului şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi
patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi
Numele Tatălui Său... Ei nu s-au întinat cu femei, căci
sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au
fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod
pentru Dumnezeu şi pentru Miel.” Apocalipsa 14:1, 4

„Aceștia sunt cei care au venit din strâmtorarea cea
mare”; au trecut printr-un timp de strâmtorare cum nu a
fost niciodată pe pământ. Ei au rezistat groazei din timpul strâmtorării lui Iacov, au stat fără mijlocitor în timpul
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revărsării finale a judecăților lui Dumnezeu. Dar au fost
eliberați, căci „și-au spălat hainele și le-au albit în sângele
Mielului”. „În gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără
pată” înaintea lui Dumnezeu. „De aceea stau ei înaintea
tronului lui Dumnezeu și-I slujesc zi și noapte.” — Idem.
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PE NOUL PĂMÂNT
„Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că
Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii
vecilor.” Apocalipsa 22:5

„În cetatea lui Dumnezeu „nu va fi noapte”. Nimeni nu
va avea nevoie și nu va dori odihnă. Acolo nu va fi oboseală
în a face voia lui Dumnezeu și în a da laudă Numelui Său.
Vom simți mereu prospețimea dimineții și mereu vom fi
departe de încheierea ei. „Nu vor mai avea trebuință nici
de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina” (Apocalipsa 22:5). Lumina soarelui va
fi înlocuită cu o lumină care nu este supărătoare, cu toate
că întrece strălucirea de la amiază. Slava lui Dumnezeu și a
Mielului inundă Cetatea Sfântă cu o lumină care nu slăbește. Cei răscumpărați umblă în slava fără soare a unei zile
permanente.” — Tragedia veacurilor, p. 676.

DESCRIERI ÎNCURAJATOARE
„Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea găseşte
viaţă, neprihănire şi slavă.” Proverbe 21:21

„Domnul mi-a dat să văd o priveliște a altor lumi. Mi-au
fost date aripi și un înger m-a însoțit într-un loc strălucitor
și plin de slavă. Iarba din acel loc era de un verde viu, iar
păsările ciripeau un cântec dulce. Locuitorii acelui loc erau
de toate dimensiunile; erau nobili, maiestuoși și iubitori.
Ei erau asemenea lui Isus, iar fețele lor radiau de sfântă bucurie, expresie a libertății și fericirii acelui loc. L-am
întrebat pe unul dintre ei de ce erau mult mai atrăgători
376 decât ființele de pe pământ. Răspunsul a fost: „Noi am trăit în strictă ascultare de poruncile lui Dumnezeu și nu am
căzut prin neascultare, ca cei de pe pământ....” — Experiențe
și viziuni, pp. 39, 40.

MIA DE ANI
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„Când va sta Fiul omului ... la înnoirea tuturor lucrurilor,
voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece
scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece
seminţii ale lui Israel.” Matei 19:28

„Apoi am văzut niște scaune de domnie și cum Isus și
sfinții răscumpărați s-au așezat pe ele; și sfinții au domnit
ca împărați și preoți ai lui Dumnezeu. Hristos, împreună cu
poporul Său, i-a judecat pe morții cei răi, comparând faptele
lor cu cartea statutară, Cuvântul lui Dumnezeu, și hotărând
fiecare caz după faptele făcute în trup. Ei au hotărât apoi
pentru cei răi cât trebuie să sufere — după faptele lor; și lucrul acesta a fost scris în dreptul numelor lor în cartea morții. Satan și îngerii lui au fost, de asemenea, judecați de Isus
și de sfinți. Pedeapsa lui Satan urma să fie cu mult mai mare
decât a acelora pe care-i amăgise. Suferințele lui aveau să le
depășească într-o măsură atât de mare pe ale acestora din
urmă, încât să nu suporte nicio comparație.” — Idem, p. 290.

PĂMÂNTUL CEL NOU
„Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele
Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit;
Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit
şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate
din munte se va trage înapoi spre miazănoapte,
iar jumătate, spre miazăzi.” Zaharia 14:4

„După ce se terminase judecarea morților celor răi, la
sfârșitul celor o mie de ani, Isus a părăsit Cetatea, iar sfinții, alături de o suită de îngeri, L-au urmat. Isus a coborât
pe un munte mare, care, de îndată ce a fost atins de picioarele Sale, s-a despicat în două și a devenit o câmpie foarte
377
mare. Apoi, noi am privit în sus și am văzut Cetatea cea
mare și frumoasă, având douăsprezece temelii și douăsprezece porți... Și aceasta s-a coborât în toată splendoarea și
slava sa orbitoare și s-a așezat pe câmpia întinsă, pe care o
pregătise Isus pentru ea.” — Idem, p. 291.
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A DOUA ÎNVIERE

„Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi
Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele.
Fiecare a fost judecat după faptele lui.” Apocalipsa 20:13

„Cu o măreție teribilă, înfricoșătoare, Isus i-a chemat la
viață pe morții cei răi; aceștia au ieșit cu aceleași trupuri
slăbite, bolnăvicioase, cu care coborâseră în morminte. Ce
priveliște! Ce scenă! La prima înviere, toți au venit la viață
în floarea nemuririi; la cea de-a doua însă, semnele blestemului sunt vizibile asupra tuturor. Împărații și nobilii pământului, cei săraci și umili, cei învățați și cei neînvățați,
toți au înviat împreună. Toți L-au privit pe Fiul omului; și
chiar aceia care L-au disprețuit și batjocorit, care I-au pus
cununa de spini pe fruntea sacră și care L-au lovit Îl privesc în toată măreția Sa împărătească.” — Idem. p. 292.

DREPTATEA RESTABILITĂ
Nu, negreşit, Dumnezeu nu săvârşeşte fărădelegea;
Cel Atotputernic nu calcă dreptatea.” Iov 34:12

„Satan pare paralizat în timp ce privește slava și maiestatea lui Hristos. El, care a fost cândva un heruvim ocrotitor, își amintește de unde a căzut. Un serafim strălucitor,
„fiu al zorilor”; cât de schimbat, cât de degradat acum! Satan vede că răzvrătirea lui deliberată l-a descalificat pentru cer. El și-a educat puterile ca să lupte împotriva lui
Dumnezeu. Curăția, pacea și armonia cerului ar fi pentru
el cea mai mare tortură. Acuzațiile lui împotriva harului și
dreptății lui Dumnezeu au încetat acum. Ocara pe care a
378 căutat s-o arunce asupra lui Iehova zace acum asupra lui.
El se pleacă și mărturisește justețea sentinței sale.
Acum este clarificat fiecare aspect al adevărului și rătăcirii din lunga perioadă de controversă. Dreptatea lui Dumnezeu este pe deplin reabilitată.” — Istoria mântuirii, p. 427.
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NU VA MAI FI PĂCAT
„Ce planuri faceţi voi împotriva Domnului? El le zădărniceşte! Nenorocirea nu va veni de două ori.” Naum 1:9

„Întregul univers va fi martor cu privire la natura și la urmările păcatului. Și distrugerea lui totală, care la început ar
fi provocat îngerilor frică, iar lui Dumnezeu dezonoare, va
îndreptăți acum iubirea Sa și-I va restabili onoarea în fața
universului ființelor care-și găseau plăcerea să facă voia Sa
și în a căror inimă este Legea Sa. Niciodată nu va mai fi păcatul. Cuvântul Domnului spune: „Nenorocirea nu vine de
două ori”. Legea lui Dumnezeu, pe care Satan a declarat-o a
fi un jug al robiei, va fi cinstită ca lege a libertății. O creațiune încercată și trecută prin experiențe nu va mai fi niciodată
îndepărtată de la supunerea față de Acela al cărui caracter a
fost deplin descoperit înaintea lor, ca fiind iubire nepătrunsă și înțelepciune infinită.” — Tragedia veacurilor, p. 504.

UN CER NOU ȘI UN PĂMÂNT NOU
„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că
cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu
mai era.” Apocalipsa 21:1

„Biblia numeşte moştenirea mântuiţilor „patrie”. Acolo, marele Păstor Îşi conduce turma la fântâni de apă vie.
Pomul vieţii rodeşte în fiecare lună, iar frunzele sale servesc la vindecarea neamurilor. Acolo sunt râuri care curg
fără încetare, limpezi precum cristalul, iar lângă ele pomii
legănându-se, îşi aruncă umbra pe calea pregătită pentru
răscumpăraţii Domnului. Acolo, câmpiile întinse se înalţă
formând frumoase dealuri, iar în spatele lor îşi înalţă cres- 379
tele înalte, munţii lui Dumnezeu. Pe acele câmpii pline de
pace, lângă râurile cu apă vie, poporul lui Dumnezeu, care
a rătăcit şi a peregrinat un timp aşa de îndelungat, va găsi
un cămin.” — Istoria mântuirii, p. 431.
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VREDNIC ESTE MIELUL
„Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească
puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și
lauda!” Apocalipsa 5:12

„A venit ceasul când Hristos Își ocupă poziția de drept și
este preamărit mai presus de domnii și de puteri și de orice
nume ce se poate da. Pentru bucuria care-I era pusă înainte —
ca să aducă multe suflete la slavă — a suferit El crucea și a disprețuit rușinea. Și pe cât de neînțeles de mari au fost durerea
și rușinea, cu mult mai mari sunt bucuria și slava. El privește
asupra celor răscumpărați, înnoiți după chipul Său, toate inimile purtând pecetea desăvârșită a divinului, toate fețele reflectând asemănarea cu Împăratul lor. El vede în ei rezultatul
muncii sufletului Său și este mulțumit. Apoi, cu un glas care
mișcă mulțimile celor drepți și ale celor nelegiuiți, El declară:
„Pentru aceștia am suferit, pentru ei am murit, ca să locuiască
înaintea Mea în veacurile veșnice.” — Tragedia veacurilor, p. 671.

SEMNELE RĂMÂN
„Şi dacă-l va întreba cineva: ‘De unde vin aceste răni pe
care le ai la mâini?’, el va răspunde: ‘În casa celor ce mă
iubeau le-am primit.’” Zaharia 13:6

„Numai o singură amintire rămâne: Mântuitorul nostru
va purta pentru veșnicie semnele răstignirii. Pe fruntea Sa
rănită, pe coasta Sa, pe mâinile și picioarele Sale, se vor
păstra pe veci urmele lucrării pline de cruzime pe care a
făcut-o păcatul. Privindu-L pe Hristos în slava Sa, profetul
spune: „Din mâna Lui pornesc raze, și acolo este ascunsă tăria Lui” ... Puternic ca să mântuiască, prin jertfa răscumpă380 rării, El a fost puternic să execute dreptatea asupra acelora
care au disprețuit mila lui Dumnezeu. Iar semnele umilinței Sale formează cinstea Sa cea mai înaltă; prin veacurile
veșnice, rănile de la Calvar vor provoca lauda Sa și vor face
cunoscută puterea Sa.” — Tragedia veacurilor, p. 674.
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MEMBRI AI FAMILIEI CEREȘTI
„Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai
casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu sfinţii, oameni
din casa lui Dumnezeu.” Efeseni 2:19

„Fraților, datoria voastră, fericirea, utilitatea voastră viitoare și mântuirea voastră vă cheamă să rupeți legăturile
afecțiunilor voastre de tot ceea ce este pământesc și stricat. ... Acum, voi sunteți chemați puternic să fiți silitori în
folosirea oricărui mijloc al harului, ca să fiți transformați
în caracter și să puteți crește până la statura plinătății de
bărbați și femei în Isus Hristos.
Avem de câștigat mari biruințe, dar un cer de pierdut
dacă nu le câștigăm. Inima firească trebuie să fie crucificată; căci tendința ei este spre corupția morală și sfârșitul va
fi, deci, moartea. Numai influențele dătătoare de viață ale
Evangheliei pot ajuta sufletul.” — 5 T., p. 267.

TAINELE SUNT EXPLICATE
„Măreţia şi strălucirea sunt înaintea Feţei Lui,
tăria şi bucuria sunt în locaşul Lui.” 1 Cronici 16:27

„Taina crucii explică toate celelalte taine. În lumina care
izvorăște de pe Calvar, atributele lui Dumnezeu care ne umpluseră de teamă și de groază apar frumoase și atrăgătoare.
Mila, bunătatea, dragostea părintească se văd unite cu sfințenia, dreptatea și puterea. Când privim maiestatea tronului
Său înălțat și onorat, Îi vedem caracterul în manifestările Lui
iubitoare și înțelegem, ca niciodată mai înainte, însemnătatea acelui titlu scump: „Tatăl nostru”. Se va vedea că Acela
care este infinit în înțelepciune nu putea pune la cale un 381
plan pentru salvarea noastră fără jertfirea Fiului Său... Rezultatul luptei Mântuitorului cu puterile întunericului este
bucuria pentru cei mântuiți, care vor sluji spre slava lui
Dumnezeu în toată veșnicia.” — Tragedia veacurilor, p. 651.

