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Prefață
Deși evenimentele se desfășoară aparent normal și cursul 

vieții pare să decurgă în mod obișnuit, nedeviat din traiectoria 
sa firească, lumea se apropie de finalul ei, iar porțile veșniciei 
încep să se întrevadă treptat. Cu ochii credinței putem identifi-
ca grija protectoare a Tatălui nostru ceresc, Cel care ne-a cre-
at și ne susține, Cel care ține în frâu elementele răului pentru 
a nu se dezlănțui încă în toată furia lor. 

Promisiunea că vom fi luați în curând Acasă ar trebui să fie 
astăzi mai prețioasă ca oricând pentru copiii lui Dumnezeu. 
Nu trebuie să ne lăsăm descurajați de ceea ce se întâmplă în 
jur. Avem un Dumnezeu Atotputernic, un Părinte iubitor care 
veghează fiecare pas al vieții noastre și ține în palme întregul 
univers. Dacă nu ne-a luat încă la El, este pentru că „are o 
îndelungă răbdare” și dorește să salveze pe cât mai mulți. 

Încercările care ne copleșesc adesea sunt doar unelte edu-
cative prin intermediul cărora putem fi avertizați, mustrați, 
conștientizați, determinați să alergăm la El cu credință și să 
implorăm ajutor. 

Când am citit pentru prima dată cuvintele: „cine va răbda 
până la sfârșit va fi mântuit”, nu le-am înțeles pe deplin însem-
nătatea. În viziunea mea de atunci credeam că un om odată 
salvat, nu poate întoarce spatele darului răscumpărării, prin 
urmare salvarea lui este sigură. 

Astăzi încep să înțeleg însemnătatea condiției. Pretutindeni 
în jur se pot observa oameni care se poticmesc, renunță la ve-
chile pietre de hotar și sunt tentați să creadă orice altceva, mai 
puțin adevărul. Și aceasta se întâmplă în timp ce cred că ei au 
de fapt adevărul curat. În fața unui asemenea tablou, real și 
trist în același timp, nu putem spune decât: Doamne, ajută-ne 
să răbdăm până la sfârșit!

Avem nevoie de credință, avem nevoie de perseverență, de 
discernământ pentru a putea rămâne pe poziție. 

Devoționalul pe care vi-l propun în acest an conține dovezi 
ale dragostei nemărginite a lui Dumnezeu, probe evidente că 
El ne iubește și ne vrea la Sine. 

Dumnezeu să ne păstreze în siguranță până când va veni 
să ne ia la Sine. Amin!

Editorii 



Cuprins

Ianuarie — Dumnezeu ne vrea la Sine

Februarie — Ajutoare prețioase

Martie — Ființe noi

Aprilie — Lupta credinței 

Mai — Întăriți prin încercări

Iunie — Răspândind o mireasmă plăcută

Iulie — Cernuți sau sigilați

August — Creștini autentici

Septembrie — Înainte de a fi prea târziu

Octombrie — Încercările finale

Noiembrie — Iată, El vine pe nori!

Decembrie — Acasă pentru totdeauna



IANUARIE

DUMNEZEU NE VREA LA SINE

„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

SUNTEM DORIȚI ÎN CERURI
„Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu 

Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă  
slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu 
M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.” (Ioan 17:24)

„Isus ne învață să-L numim pe Tatăl Său, Tatăl nostru. Lui 
nu-I este rușine să ne numească frați. Atât de voioasă, atât 
de dornică este inima Mântuitorului să ne spună bun venit, 
ca membri ai familiei lui Dumnezeu, încât, din primele cuvinte 
pe care trebuie să le folosim când ne apropiem de Domnul, El 
pune asigurarea rudeniei noastre divine: „Tatăl nostru”. 

Aici se dezvăluie minunatul adevăr, plin de încurajare și 
mângâiere, că Dumnezeu ne iubește ca pe Fiul Său. Aceasta 
și spunea Domnul Isus în ultima Sa rugăciune pentru ucenicii 
Săi: „Tu i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” — Cugetări, p. 104.

O CALE DE SALVARE
„Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mân-
tuit; va intra și va ieși și va găsi pășune.” (Ioan 10:9)

„Lumea aceasta, despre care Satan zisese că este a lui și 
pe care o stăpânise cu aspră tiranie, era acum înconjurată de 
iubirea Fiului lui Dumnezeu și, printr-o mare înfăptuire, legată 
iarăși de tronul lui Dumnezeu. Heruvimii și Serafimii, precum 
și oștile nenumărate ale tuturor lumilor necăzute au cântat 
imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu și a Mielului, în clipa 
când a fost asigurată biruința aceasta. Ei s-au bucurat că s-a 
deschis o cale de scăpare pentru neamul omenesc decăzut și 
că pământul are să fie răscumpărat de sub blestemul păcatu-
lui. Dar cât de mult se vor bucura aceia care sunt obiectul unei 
așa iubiri de neînchipuit!” — Idem. 
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2 ianuarie

PENTRU CĂ NE IUBEȘTE
„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 viața veșnică.” (Ioan 3:16)

„Dar acest mare sacrificiu n-a fost făcut pentru a trezi în 
inima Tatălui iubire față de păcătos și nici pentru a-L deter-
mina să fie binevoitor a-l mântui. O, nu! ... Tatăl nu ne iubește 
ca urmare a marii Sale jertfe aduse pentru noi, ci El a adus 
această jertfă pentru că ne iubește. Domnul Hristos a fost mij-
locul prin care Tatăl a putut să-Și reverse asupra unei lumi că-
zute în păcat nemărginita Sa iubire. „Dumnezeu era în Hristos, 
împăcând lumea cu Sine”. Dumnezeu Tatăl a suferit împreună 
cu Fiul Său. În agonia Ghetsimanilor, în moartea ispășitoare 
de pe crucea Golgotei inima Iubirii infinite a plătit prețul mân-
tuirii noastre.” — Calea către Hristos, p. 13.

BUNĂTATEA LUI NE-A SALVAT  
ȘI NE SUSȚINE

„O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi 
pentru cei ce se tem de Tine și pe care o arăți celor ce 

se încred în Tine, în fața fiilor oamenilor!” (Psalmii 31:19)

„Să nu ținem seama oare de bunătatea lui Dumnezeu? Ce 
ar fi putut face El mai mult? Să ne așezăm deci într-o bună și 
dreaptă legătură cu El, care ne-a iubit și ne iubește cu o dra-
goste uimitoare. Să ne folosim deci cât mai mult de mijloacele 
harului care ne-au fost puse la dispoziție pentru ca să fim 
transformați până la deplina asemănare cu El și pentru a fi 
readuși în tovărășia îngerilor slujitori, în armonie și comuniune 
cu Tatăl și cu Fiul.” — Calea către Hristos, p. 22.
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3 ianuarie

SĂ PREȚUIM BUNĂTATEA SA!
„Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, 
de aceea buzele mele cântă laudele Tale.” (Psalmii 63:3)

„Trebuie să fie lucrul cel mai natural din lume acela de a-L 
face pe El obiectul principal al gândurilor noastre, de a vor-
bi despre bunătatea Lui și de a spune altora despre puterea 
Sa. Darurile Sale bogate pe care le-a revărsat asupra noastră 
n-au fost date cu scopul de a absorbi atât de mult gândurile 
și iubirea noastră încât să nu mai rămână nimic pentru Dum-
nezeu; dimpotrivă, ele ar trebui să ne reamintească totdeauna 
de El și să ne lege cu legăturile iubirii și mulțumirii de Binefă-
cătorul nostru ceresc. ... Să ne ridicăm ochii spre ușa deschisă 
a Sanctuarului de sus, unde lumina slavei lui Dumnezeu stră-
lucește pe fața Domnului Hristos care „poate să mântuiască 
în chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin El”. 
— Calea către Hristos, p. 102.

PRIVIȚI ÎN SUS!
„Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ține în veci 

și credincioșia Lui, din neam în neam.” (Psalmii 100:5)

„Dumnezeu nu dorește ca noi să rămânem apăsați sub po-
vara durerii mute, cu inima rănită și zdrobită. El vrea ca noi 
să ne uităm în sus și să privim scumpa Sa față plină de iubire. 
Mântuitorul iubit stă alături de mulți oameni ai căror ochi 
sunt așa de orbiți de lacrimi, încât nu-L pot distinge. El dorește 
să ne ia de mână, să privim spre El în simplă încredere, dându-I 
voie să ne conducă. Inima Sa este deschisă pentru necazurile, 
întristările și încercările noastre. El ne-a iubit cu o iubire veș-
nică și ne-a înconjurat cu îndurare. Noi putem să ne punem 
încrederea în El și să medităm la bunătatea Lui toată ziua. El 
ne va ridica sufletul mai presus de întristările și frământările 
zilei, în Împărăția păcii.” — Cugetări, p. 12
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4 ianuarie

NE-A IUBIT DINTOTDEAUNA
„Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântu-
itorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mân-
tuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci 

pentru îndurarea Lui.” (Tit 3:4, 5)

„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.” ... Numai aceia care sunt 
părtași de fire dumnezeiască sunt copii ai lui Dumnezeu. Nici 
clasa socială, nici nașterea, nici naționalitatea, nici vreun pri-
vilegiu religios nu pot fi o dovadă că suntem membri ai familiei 
lui Dumnezeu; ci adevărata dovadă este iubirea, — o iubire 
care îmbrățișează întreaga omenire. ” — Cugetări, p. 75.

NU TE ÎNDOI DE IUBIREA SA!
„Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin 
faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său 

Fiu, ca noi să trăim prin El.” (1 Ioan 4:9)

„Satan caută să ne îndepărteze atenția de la Dumnezeul cel 
atotputernic pentru a ne face să ne gândim doar la degenerarea 
inimii noastre. Deși Domnul Isus cunoaște vinovăția din trecut, 
totuși ne iartă, iar noi nu trebuie să-L dezonorăm, îndoindu-ne 
de iubirea Sa. Dacă nu vom lăsa la piciorul crucii simțământul 
vinovăției, el ne va otrăvi izvoarele vieții. Când Satana își în-
dreaptă spre tine amenințările lui, abate-ți privirile de la ele și 
mângâie-ți sufletul cu făgăduințele lui Dumnezeu. Norul poate 
fi întunecos, dar când este străbătut de lumina soarelui, ajunge 
să fie strălucitor ca aurul, căci slava lui Dumnezeu este asupra 
lui.” — Mărturii pentru predicatori, p. 518.
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5 ianuarie

SUNTEM DORIȚI ȘI AȘTEPTAȚI
„Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire 

veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea!”  
(Ieremia 31:3)

„[Prin parabola fiului risipitor] Biblia reprezintă dispoziția lui 
Dumnezeu de a primi pe păcătosul pocăit, pe păcătosul care 
se întoarce. 

Dar nici chiar această problemă așa de sensibilă și mișcă-
toare nu reușește să exprime infinita compasiune a Tatălui 
ceresc...  În timp ce păcătosul era încă departe de casa Tatălui 
său, irosindu-și averea într-o țară străină, inima Tatălui era 
plină de o dorință de bine pentru el. Fiecare dorință trezită în 
suflet de a ne întoarce la Dumnezeu nu este decât intervenția 
sigură a Duhului Său, curtenitoare, stăruitoare, atrăgând pe 
cel rătăcitor la inima plină de iubire a Tatălui.” — 5 T., p. 632

PRIVEȘTE-L PE DUMNEZEU!
„În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșni-
că și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, 
când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute 

de El. Așa că nu se pot dezvinovăți.” (Romani 1:20)

„Cei curați cu inima Îl văd pe Dumnezeu în lucrările mâini-
lor Sale, în lucrurile frumoase care se află în universul acesta. 
În Cuvântul Său, ei citesc în rânduri clare descoperirea îndu-
rării Sale, bunătatea Sa și harul Său. Adevărurile care sunt 
ascunse de cei înțelepți și pricepuți sunt descoperite copiilor. 
Frumusețea și valoarea adevărurilor, care sunt ascunse de cei 
înțelepți în felul lumii, sunt desfășurate fără încetare înaintea 
acelora care au o dorință încrezătoare, copilărească, de a cu-
noaște și de a face voia lui Dumnezeu. Noi înțelegem adevărul 
atunci când noi înșine ajungem părtași de fire dumnezeiască.” 
— Cugetări, p. 26.
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6 ianuarie

DUMNEZEU NE VREA  
ÎN CURȚILE CEREȘTI

„El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună 
în locurile cerești, în Hristos Isus...” (Efeseni 2:6)

„Creatorul tuturor lucrurilor dorește să-i iubească pe cei 
care cred în singurul Său Fiu ca fiind Mântuitorul lor perso-
nal cu aceeași iubire cu care Îl iubește pe Fiul Său. Chiar aici 
și acum, harul Său ne este acordat într-o măsură minuna-
tă. El le-a dat oamenilor darul Luminii și Maiestății cerurilor 
și, odată cu acesta, El le-a dat toate comorile cerurilor. Mult 
din ceea ce ne-a promis pentru viața care vine El ne dă chiar 
în această viață prin daruri mărețe și, ca beneficiari ai haru-
lui Său, El dorește ca noi să ne bucurăm de orice lucru care 
înnobilează, dezvoltă și înalță caracterul nostru. Scopul său 
este ca noi să devenim corespunzători pentru curțile de sus.”  
— Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 234.

APĂRĂTORUL ȘI RĂSPLATA NOASTRĂ
„Chiar acum martorul meu este în cer, 

apărătorul meu este în locurile înalte.” (Iov 16:19)

„Dumnezeu vrea ca mintea noastră să se deschidă. El do-
rește să ne dea harul Său. Noi putem să ne bucurăm de lu-
crurile bune în fiecare zi, deoarece Dumnezeu este în stare să 
deschidă întreaga vistierie a cerului pentru noi... Noi putem să 
avem același ajutor pe care L-a avut Hristos, putem să avem 
putere pentru fiecare situație urgentă, deoarece Dumnezeu va fi 
apărătorul și răsplata noastră. El ne va apăra din toate părțile, 
iar când vom fi aduși înaintea conducătorilor și autorităților de 
pe pământ, nu va trebui să ne gândim dinainte ce vom spune. 
Dumnezeu ne va învăța chiar în ziua în care vom avea nevoie..” 
— Solii alese, vol. 1, p. 203.
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7 ianuarie 

ÎNCHINARE DIN INIMĂ
„Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, 
voi istorisi toate minunile Lui.” (Psalmii 9:1)

„Dumnezeul nostru este un Tată bun și milostiv; serviciul pe 
care I-l aducem să nu fie privit ca o activitate împovărătoare și 
chinuitoare. Trebuie să fie o plăcere să ne închinăm lui Dum-
nezeu și să luăm parte la lucrarea Sa. Dumnezeu nu dorește 
ca poporul Său, pentru care a lucrat o mântuire atât de mare, 
să se comporte ca și când El ar fi un supraveghetor aspru și 
neînduplecat. El este cel mai bun prieten al lor și când ei se 
închină înaintea Lui, El vrea ca să fie cu ei, să-i binecuvânteze 
și să-i mângâie, umplându-le inimile cu bucurie și dragoste. 
Dumnezeu dorește ca fiii și fiicele Sale să găsească mângâiere 
în serviciul Său..., să aducă cu ei gândurile prețioase ale Iubirii 
și purtării Sale de grijă, pentru ca să fie astfel întăriți în toate 
problemele vieții de fiecare zi...” — Calea către Hristos, p. 103. 

APROAPE DE CER
„Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți 

locuitorii pământului! Chiuiți, strigați și cântați laude! 
Cântați Domnului cu harpa, cu harpa și cu cântece din 
gură! Cu trâmbițe și sunete din corn, strigați de bucurie 
înaintea Împăratului, Domnului!... înaintea Domnului, 

căci El vine să judece pământul! El va judeca lumea cu 
dreptate și popoarele cu nepărtinire.” (Psalmii 98:4-6, 9)

„Ființa noastră poate fi mai aproape de cer pe aripile imnu-
rilor de laudă. În curțile cerești, Dumnezeu este adorat cu cân-
tări de laudă, și atunci când îi aducem mulțumirile noastre, 
serviciul nostru divin se aseamănă cu adorarea oștilor cerești. 
„Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela proslăvește pe Dumne-
zeu”. (Psalmii 50:23). Să venim deci înaintea Creatorului nos-
tru cu bucurie și adâncă închinare, cu „mulțumiri și cântări de 
laudă”. (Isaia 51:3).” — Calea către Hristos, p. 104. 
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8 ianuarie

TATĂL DESCOPERIT PRIN HRISTOS
„El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei 
Lui și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, 

a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta Mări-
rii, în locurile preaînalte.” (Evrei 1:3)

„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 Dumnezeu-
lui nevăzut, era singurul capabil să descopere omenirii carac-
terul 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.. Blând, simțitor, înțele-
gător, mereu atent față de ceilalți, El a reprezentat caracterul 
lui Dumnezeu și a fost neîncetat angajat în lucrarea de slujire 
— lui Dumnezeu și oamenilor.” — Divina vindecare, p. 422.

O MAI BUNĂ CUNOAȘTERE
„Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu, 
și nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot 
astfel nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul 
și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” (Matei 11:27)

„În Domnul Hristos, lumea a putut să-L vadă pe Dumnezeul 
cel nevăzut. „Eu sunt în Tatăl”, a declarat El, „și Tatăl este în 
Mine”. „Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl.” „Dacă 
M-ați fi cunoscut pe Mine, L-ați fi cunoscut și pe Tatăl Meu. și 
de acum încolo îl veți cunoaște și L-ați și văzut.” În toate actele 
de adevărată devoțiune, privirile noastre sunt ațintite, prin cre-
dință, asupra Apărătorului nostru, care mijlocește pentru oa-
meni înaintea tronului veșnic, așteptând să se alăture tuturor 
eforturilor noastre și să ne ajute prin Duhul Său la o cunoaștere 
mai bună a lui Dumnezeu.” — Mărturii pentru predicatori, p. 123.
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9 ianuarie

O ZI DE ADUCERE AMINTE
„Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești.” 

(Exodul 20:8)

„Sabatul nu este introdus ca o instituție nouă, ci ca una care 
a fost întemeiată la creațiune. Trebuie să ne aducem aminte 
de el și să-l păzim ca un mijloc de aducere aminte a lucrării 
Creatorului. Arătând spre Dumnezeu ca Făcător al cerurilor 
și al pământului, el Îl deosebește pe adevăratul Dumnezeu de 
toți ceilalți dumnezei falși. Toți cei care țin ziua a șaptea ara-
tă prin acest act că sunt adoratori ai lui Dumnezeu. În acest 
fel, Sabatul este semnul ascultării de Dumnezeu atâta vreme 
cât va exista cineva pe pământ, care să-I slujească. Porunca 
a patra este singura dintre toate cele zece, în care se găsesc 
atât Numele, cât și titlul Legiuitorului. Este singura care arată 
prin a cui autoritate a fost dată Legea. În acest fel, ea conține 
sigiliul lui Dumnezeu, pus pe Legea Sa, ca o dovadă a autenti-
cității și puterii obligativității ei.” — Patriarhi și profeți, p. 307.

UMBLÂND CU ÎNȚELEPCIUNE
„Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu 
ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.” (Efeseni 5:15)

„Dumnezeu vă oferă cu o mână credință - prindeți-vă de 
brațul Lui cel puternic - iar cu cealaltă mână vă oferă iubire 
- întindeți-vă mâna spre sufletele care pier. Hristos este calea, 
adevărul și viața. Urmați-L pe El. Nu umblați după firea pă-
mântească, ci după Duhul. Umblați așa cum a umblat El. Voia 
lui Dumnezeu este chiar sfințirea voastră. Lucrarea pe care o 
aveți de îndeplinit este să faceți voia Aceluia care vă susține 
viața spre slava Lui. Dacă munciți pentru voi înșivă, aceasta 
nu vă folosește la nimic. A munci pentru binele altora, a vă 
purta de grijă vouă înșivă mai puțin și a consacra mai serios 
totul lui Dumnezeu va fi bine primit de El, iar prin bogăția ha-
rului Său vă va fi răsplătit.” — 2 T., p. 170
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DUMNEZEU — TĂRIA NOASTRĂ
„Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui față 
de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult 

decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, 
care este în mine.” (1 Corinteni 15:10)

„Prezența lui Dumnezeu este garantată creștinului credin-
cios. Această Stâncă a credinței este prezența vie a lui Dum-
nezeu. Cel mai slab se poate încrede în ea...

Tăria oricărui suflet este în Dumnezeu și nu în om. Liniștea 
și încrederea trebuie să fie tăria tuturor acelora care își predau 
inimile lui Dumnezeu. Domnul Hristos nu are față de noi un 
interes întâmplător, ci un interes mai puternic decât îl are o 
mamă pentru copilul ei... Mântuitorul nostru ne-a răscumpă-
rat prin suferință umană și durere, prin insulte, reproșuri, abu-
zuri, batjocuri, lepădare și moarte. El veghează asupra ta, copil 
al lui Dumnezeu, plin de teamă și tremurând. El te va așeza în 
siguranță sub protecția Sa... ” — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 78.

O, MINUNATĂ IUBIRE!
„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să 

locuiască în El și să împace totul cu Sine prin El, atât 
ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace 

prin sângele crucii Lui.” (Coloseni 1:19, 20)

„Noi nu trebuie să-L împăcăm pe Dumnezeu cu noi, ci: o, 
minunată iubire!: „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea 
cu Sine”. El dorește nespus de mult să câștige pentru Sine: prin 
iubirea Sa: inimile copiilor Săi înstrăinați de El. Niciun părinte 
pământesc nu poate fi atât de răbdător cu greșelile și scăde-
rile copiilor săi, așa cum este Dumnezeu cu aceia pe care-i 
caută să-i mântuiască. Nimeni nu poate mijloci cu atâta căl-
dură pentru cel păcătos. Buzele omenești n-au adresat nicio-
dată invitații așa de iubitoare celor rătăcitori, așa cum face El. 
Toate făgăduințele Sale, toate avertizările Sale nu sunt decât 
suspinele iubirii Sale nemărginite.” — Calea către Hristos, p. 35.
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UN SINGUR DUMNEZEU
„Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul 
se numește gelos, este un Dumnezeu gelos.” (Exodul 34:14)

„În zilele finale ale istoriei acestui pământ, glasul care a vor-
bit de pe Sinai declară încă: „Să nu ai alți dumnezei, afară de 
Mine”. Omul și-a așezat voința împotriva voinței lui Dumne-
zeu, dar nu poate aduce la tăcere cuvântul poruncii. Mintea 
omenească nu poate scăpa de obligația față de o putere mai 
înaltă. Teoriile și speculațiile pot abunda, oamenii pot încerca 
să pună știința în opoziție cu revelația, și în felul acesta, să 
îndepărteze Legea lui Dumnezeu. Dar mai puternic și tot mai 
puternic se aude porunca: „Domnului, Dumnezeului tău, să te 
închini și numai Lui să-l slujești”. Nu se pune problema slăbirii 
sau întăririi Legii lui Iehova; Ea este așa cum a fost întotdeau-
na și întotdeauna va fi: sfântă, dreaptă, bună și completă în ea 
însăși. Nu poate fi revocată sau schimbată. A o „cinsti” sau a 
o „necinsti” este doar un limbaj omenesc.” — Profeți și regi, p. 624.

EL CERE AFECȚIUNI NEÎMPĂRȚITE
„Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghi-
cirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât 

închinarea la idoli și terafimi...” (1 Samuel 15:23 pp)

„Priviți în oglindă, în Legea lui Dumnezeu, și verificați-vă 
umblarea prin primele patru porunci. Acestea definesc, în mod 
explicit, datoria noastră față de Dumnezeu. El cere afecțiuni 
neîmpărțite; și tot ceea ce tinde să absoarbă mintea și să o în-
depărteze de Dumnezeu ia forma unui idol. Adevăratul și viul 
Dumnezeu este îndepărtat din cuget și inimă, și templul sufle-
tului este profanat prin închinarea la alți idoli înaintea Dom-
nului. „Să nu ai alți dumnezei afară de Mine”, zice porunca. Să 
ne cercetăm inima, să comparăm viața și caracterul cu porun-
cile și preceptele lui Iehova și apoi să căutăm cu sârguință să 
ne corectăm greșelile.” — 4 T., p. 632.
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CUNOAȘTERE PRIN ASCULTARE
„Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge 

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

„Neascultarea a închis ușa pentru o mai mare cunoaștere 
ce ar putea fi obținută din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă oa-
menii ar fi fost ascultători, ei ar fi înțeles planul conducerii lui 
Dumnezeu. Cerul și-ar fi deschis cămările harului și ale slavei 
pentru a fi explorate. În ținută, vorbire și cântec, oamenii ar fi 
fost superiori față de ceea ce sunt în prezent. Taina mântuirii, 
a întrupării lui Hristos și uimitoarea Sa jertfă n-ar mai fi fost 
neclare în mintea noastră. Acestea ar fi nu doar mai bine în-
țelese, ci în final mult mai mult prețuite.” — Sfaturi pentru părinți, 
educatori și elevi, p. 440. 

SCHIMBAȚI PRIN CONTEMPLARE
„Ridicați-vă ochii în sus și priviți! Cine a făcut aceste 
lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, 
oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; așa de 

mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește.” 
(Isaia 40:26)

„Prin contemplare noi trebuie să fim schimbați și, pe măsură 
ce medităm la perfecțiunea Modelului nostru divin, vom dori 
să fim în totul transformați, reînnoiți după chipul purității Sale. 
Va fi o foame și sete a sufletului după asemănarea cu Acela 
pe care-L adorăm. Cu cât gândurile noastre sunt îndreptate 
mai mult către Hristos, cu atât mai mult vom vorbi despre El 
altora. Vom fi reprezentanții Săi în fața lumii.” — The Review and 
Herald, 12 iunie 1888
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POȚI FI BIRUITOR!
„Şi toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu 

mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința 
este a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre.” 

(1 Samuel 17:47)

„Ridică-te în demnitatea dată de Dumnezeu, trăind adevă-
rul în puritatea lui. Hristos este gata să te ierte, să-ți ia păcatele 
și să te facă liber. El este gata să-ți curețe inima și îți oferă sfin-
țirea Duhului Său. Dacă te dedici slujirii Lui, El va fi la dreapta 
ta, să te ajute. Zi de zi, vei fi întărit și înnobilat. Privind la Mântu-
itorul pentru ajutor, vei fi un biruitor, da, vei fi mai mult decât un 
biruitor față de ispitele care te asaltează. Vei deveni din ce în ce 
mai mult asemenea lui Hristos. Îngerii din cer se vor bucura să 
te vadă stând, în neprihănire și sfințenie, de partea Domnului...” 
— Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 490.

PUTEREA CUVÂNTULUI
„Ei l-au biruit prin sângele Mielului 

și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața 
chiar până la moarte.” (Apocalipsa 12:11)

„Pe pământ este o mare lucrare de făcut, iar Domnul Isus 
i-a ales pe oameni ca parteneri ai Săi, pentru ca slujitorii ce-
rești să poată conlucra cu cei omenești. Hristos a simțit o răs-
pundere apăsătoare pentru răscumpărarea lumii, iar cei ce 
sunt împreună-lucrători cu Dumnezeu sunt reprezentanții lui 
Hristos în lumea noastră. Ei vor avea milă de cei pierduți... 

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 putere de a lucra, prin 
Duhul Sfânt.” — Mărturii pentru predicatori, p. 200. 



19

14 ianuarie

IUBIRE FĂRĂ MARGINI
„Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, 

dar dragostea Mea nu se va muta de la tine 
și legământul Meu de pace nu se va clătina”, 

zice Domnul, care are milă de tine.” (Isaia 54:10) 

„Toată această iubire părintească, ce a venit din genera-
ție în generație prin canalele inimii omenești, toate izvoarele 
de gingășie și bunătate care s-au deschis în sufletele oameni-
lor nu sunt decât mici pâraie față de oceanele fără margini, 
atunci când sunt comparate cu iubirea infinită și inepuizabilă 
a lui Dumnezeu. Limba nu poate să exprime acest lucru. Pana 
n-o poate înfățișa. Poți medita asupra acestui lucru în fieca-
re zi a vieții tale. Poți să cercetezi Scripturile în mod sincer și 
stăruitor pentru a înțelege; poți să faci apel la toată puterea 
și capacitatea pe care Dumnezeu ți le-a dat, în străduința de 
a înțelege iubirea și mila Tatălui ceresc; și totuși, dincolo de 
acestea, mai există încă o infinită bogăție.” — 5 T., p. 740. 

ÎNCREZĂTORI ÎN PUTEREA SA
„Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineață, voi 

lăuda bunătatea Ta. Căci Tu ești un turn de scăpare 
pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.” 

(Psalmii 59:16)

„Speranța noastră va fi în mod constant întărită prin cu-
noașterea faptului că Domnul Hristos este neprihănirea noas-
tră. Credința noastră să se sprijine pe această temelie, căci ea 
va sta pentru totdeauna. În loc să ne ocupăm de întunericul 
lui Satan și să ne temem de puterea lui, noi ar trebui să ne des-
chidem inimile pentru a primi lumina de la Hristos și să lăsăm 
ca ea să lumineze lumea, declarând că El este totdeauna mai 
presus de toată puterea lui Satan, că brațul Său susținător îi 
va sprijini pe toți aceia care se încred în El.” — Idem, p. 742. 
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ASEMENEA  
TATĂLUI NOSTRU CERESC

„Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.” (Leviticul 20:7)

„Dumnezeu ne-a poruncit: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt”; 
iar un apostol inspirat declară că, fără sfințenie, „nimeni nu 
poate vedea pe Domnul”. Sfințenia înseamnă a fi de acord cu 
Dumnezeu. Prin păcat, a fost stricat chipul lui Dumnezeu în 
om și aproape că a fost șters; este lucrarea Evangheliei aceea 
de a reface ceea ce a fost pierdut; și noi trebuie să conlucrăm 
în această lucrare cu instrumentul divin. Și cum putem să fim 
în armonie cu Dumnezeu, cum vom primi asemănarea cu El, 
dacă nu Îl vom cunoaște? Pentru această cunoaștere a venit 
Domnul Hristos în lume, pentru a ne-o descoperi.” — Idem, 743.

SĂ REFLECTĂM LUMINA!
„Ridică-te, strălucește, căci lumina ta a venit și gloria 

Domnului a răsărit peste tine.” (Isaia 60:1, BTF)

„Dacă Dumnezeu ne-a dat lumină, ne-a dat-o pentru a o 
face cunoscută și altora. Dar, în comparație cu lumina pe care 
am primit-o și ocaziile și privilegiile ce ne-au fost date pentru a 
ajunge la inima oamenilor, rezultatele lucrării noastre, cel puțin 
până acum, au fost foarte mici. Domnul dorește ca adevărul pe 
care El l-a adus la nivelul înțelegerii noastre să aducă mai mul-
te roade decât s-au dat pe față până acum. Dar când mintea 
noastră este plină de întuneric și tristețe, ocupându-se cu întu-
nericul și răul din jurul nostru, cum am putea să reprezentăm 
pe scumpul Hristos lumii? Cum va putea mărturia noastră să 
aibă puterea să câștige suflete? Avem nevoie să-L cunoaștem 
pe Dumnezeu și puterea iubirii Sale, așa cum sunt descoperite 
în Hristos, printr-o cunoaștere experimentată.” — Idem. 
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PĂSTRAT CU SFINȚENIE
„Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci 
gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi 

desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și da-
că-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu 

treburile tale și nededându-te la flecării.” (Isaia 58:13)

„Dumnezeu i-a dat omului șase zile în care să lucreze și 
cere ca lucrările sale să fie făcute în șase zile lucrătoare. Ac-
tele de milă și absolută necesitate sunt îngăduite în ziua Sa-
batului, bolnavii și cei în suferință trebuie să fie întotdeauna 
îngrijiți; dar lucrul care nu este necesar trebuie să fie cu stricte-
țe evitat... Cei care discută probleme de afaceri sau fac planuri 
în ziua Sabatului sunt priviți de Dumnezeu ca și când s-ar 
fi angajat realmente în afacerile respective. Pentru a păstra 
cu sfințenie Sabatul, trebuie să nu îngăduim nici chiar minții 
noastre să se ocupe de lucrurile cu caracter vremelnic.” — Pa-
triarhi și profeți, p. 307.

RESPONSABILITATE CREȘTINĂ
„Şi la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a sufe-

rit pentru voi și v-a lăsat o pildă, 
ca să călcați pe urmele Lui.” (1 Petru 2:21)

„Ca slujitori ai marelui Împărat, fiecare individual ar trebui 
să vă dați seama că aveți obligația de a vă dezvolta prin me-
ditație, studiu și comuniune cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dum-
nezeu poate să vă facă înțelepți, să vă călăuzească și să vă 
facă desăvârșiți în Hristos. Mântuitorul iubit este un model 
desăvârșit pe care toți urmașii Săi trebuie să-l imite. Este un 
privilegiu pentru fiecare copil al lui Dumnezeu să înțeleagă lu-
crurile spirituale, să fie în stare să administreze în mod înțelept 
ceea ce i-a fost încredințat.” — Principii fundamentale ale educației 
creștine, p. 214.
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PREDARE DEPLINĂ
„Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului 

nostru, cum este astăzi, ca să urmați legile Lui 
și să păziți poruncile Lui.” (1 Împărați 8:61)

„Ne putea Dumnezeu da vreo dovadă mai mare a iubirii 
Sale decât lăsând astfel ca Fiul Său să treacă prin această 
scenă a suferinței? Și, după cum darul lui Dumnezeu către 
om a fost fără plată, dragostea Sa infinită, tot astfel preten-
țiile Sale asupra încrederii și supunerii noastre, asupra întregii 
inimi și a tezaurului afecțiunii noastre sunt infinite. El cere tot 
ceea ce omului îi este cu putință să dea. Supunerea noastră 
trebuie să fie proporțională cu darul lui Dumnezeu; trebuie să 
fie deplină și să nu lase de dorit în nimic. Îi suntem cu toții da-
tori lui Dumnezeu. El are pretenții asupra noastră, pe care nu 
le putem satisface fără a ne da pe noi înșine ca jertfă deplină 
și de bună voie. Pretinde supunere promptă și fără rezerve și 
nu va accepta nimic mai puțin decât acest lucru.” — 3 T., p. 359.

DUMNEZEU NE EVALUEAZĂ
„Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar 
Cel ce cercetează inimile este Domnul.” (Proverbele 21:2)

„Dumnezeu cântărește caracterele, comportamentul și 
motivațiile noastre cu cumpăna Sanctuarului. Va fi un lucru 
înfricoșător să fii declarat prea ușor în iubire și supunere de 
către Răscumpărătorul nostru, care a murit pe cruce pentru 
a atrage inima noastră la El. Dumnezeu a revărsat asupra 
noastră daruri mari și prețioase. El ne-a dat lumină și cunoaș-
terea voinței Sale, astfel încât să nu fim nevoiți să greșim sau 
să umblăm în întuneric. Faptul de a fi cântărit în cumpănă și a 
fi găsit ușor în ziua răsplătirii finale va fi un lucru înfricoșător, 
în urma unei greșeli îngrozitoare care nu va putea fi îndreptată 
niciodată. Tineri prieteni, vor fi căutate în van numele voastre 
în cartea lui Dumnezeu?” — Idem, p. 370. 
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CUGETE SFINTE
„De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat 

înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.” 
(Fapte 24:16)

„Dumnezeu ne invită să ne umplem inima cu cugetări înal-
te, cu gânduri curate. El dorește ca noi să medităm la iubirea 
și mila Sa, să studiem lucrarea Sa minunată în marele Plan de 
Mântuire. Atunci, înțelegerea de către noi a adevărului va fi 
din ce în ce mai clară, iar dorința noastră după curăția inimii 
și limpezimea gândurilor va fi tot mai înaltă și tot mai sfântă. 
Atunci, cel credincios, trăind în atmosfera cea curată a cuge-
telor sfinte, va fi transformat prin comunicarea cu Dumnezeu 
și prin studierea Sfintelor Scripturi.” — Parabolele Domnului, p. 60.

SĂ ALEGEM CERUL!
„Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, 

să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade 
la dreapta lui Dumnezeu.” (Coloseni 3:1)

„Dumnezeu dorește ca noi să alegem cele cerești în loc de 
cele firești, pământești. El deschide înaintea noastră posibili-
tatea unei investiții în ceruri. El ne încurajează să tindem spre 
cele mai înalte ținte, asigurându-ne comoara cea mai de preț. 
El declară: „Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat, și 
mai scumpi decât aurul din Ofir.” (Isaia 13:12). Când bogățiile 
roase de molii sau mâncate de rugină vor pieri, urmașii Dom-
nului Hristos se pot bucura de comoara lor din ceruri, bunuri 
ce sunt nepieritoare.” — Idem, p. 374
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DRAGOSTEA INFINITĂ
„Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși,  

Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8)

„Dragostea lui Dumnezeu este infinită, și totuși cel păcătos 
nu putea să fie iertat fără Planul de Mântuire care a implicat 
rușinea, respingerea, dezonoarea și moartea suferite de Fiul lui 
Dumnezeu. Faptul acesta ar trebui să alunge din minte ideea 
susținută de mulți care pretind că sunt sfinți și că moartea Sa 
a pus capăt ascultării de Legea lui Dumnezeu... Dacă suntem 
niște elevi aflați sub îndrumarea Învățătorului divin, înțelege-
rea noastră va fi deschisă și vom învăța lucruri minunate din 
Legea lui Dumnezeu.” — Solii alese, vol. 1, p. 311. 

ÎNȚELEGÂND DRAGOSTEA LUI
„Învață-mă să am înțelegere și pricepere, 

căci cred în poruncile Tale!” (Psalmii 119:66)

„Dragostea lui Dumnezeu, așa cum s-a manifestat în Isus, 
ne va conduce la o concepție corectă cu privire la caracte-
rul lui Dumnezeu. Când vom privi la Hristos, străpuns pentru 
păcatele noastre, vom vedea că nu putem să călcăm Legea 
lui Dumnezeu și, în același timp, să primim favoarea Sa. Vom 
simți că, păcătoși fiind, trebuie să ne bazăm pe meritele lui 
Hristos și să încetăm să păcătuim. Atunci ne vom apropia de 
Dumnezeu. De îndată ce vom avea o concepție corectă despre 
dragostea lui Dumnezeu, nu vom mai fi înclinați să abuzăm 
de ea.” — Solii alese, vol. 1, p. 312, engl. 
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STANDARD DIVIN
„Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; 
mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune 

celui neștiutor.” (Psalmii 19:7)

„Noi avem o credință deplină în Scriptura care spune: „Dum-
nezeu este dragoste” (1 Ioan 4,8), și totuși mulți au pervertit lu-
mea aceasta în mod rușinos și au căzut în greșeli periculoase 
din cauza unei interpretări false a semnificației acestui text bi-
blic. Legea sfântă a lui Dumnezeu este singurul standard prin 
care putem să evaluăm dragostea divină. Dacă nu acceptăm 
Legea lui Dumnezeu ca fiind standardul nostru, ne stabilim un 
standard propriu. Dumnezeu ne-a dat făgăduințe prețioase 
cu privire la dragostea Sa, dar noi nu trebuie să-I atribuim lui 
Iehova o duioșie care Îl va determina să treacă cu vederea vi-
novăția și să închidă ochii față de nelegiuire.” —  Solii alese, vol. 
1, p. 311, engl. 

LEGEA NU POATE FI SCHIMBATĂ
„Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; 

am venit nu să stric, ci să împlinesc.” (Matei 5:17)

„Crucea Domnului Hristos dovedește caracterul neschim-
bător al Legii lui Dumnezeu — dovedește că Dumnezeu ne-a 
iubit atât de mult, încât L-a dat pe Fiul Său să moară pentru 
păcatele noastre, dar Domnul Hristos nu a venit pentru a ni-
mici Legea, ci pentru a o împlini. Nicio iotă sau o frântură de 
literă din standardul moral al lui Dumnezeu nu puteau să fie 
schimbate, ca să corespundă stării căzute a omului. Domnul 
Isus a murit pentru a-i putea atribui neprihănirea Sa păcă-
tosului care se pocăiește și pentru a-i face posibil omului să 
păzească Legea.” — Idem. 
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UMILINȚĂ SUPREMĂ
„El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut 
ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 
ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, 

făcându-Se asemenea oamenilor.”  (Filipeni 2:6, 7)

„El a fost din veșnicie bogat, totuși, de dragul nostru, a ajuns 
sărac, ca noi, prin sărăcia Lui, să ne putem îmbogăți. El era îm-
brăcat cu lumină și slavă și înconjurat de oștile îngerilor cerești, 
care așteptau să împlinească poruncile Lui. Totuși, El a luat firea 
noastră și a venit să locuiască printre muritorii păcătoși. Iată o 
iubire pe care nicio limbă n-o poate exprima. Ea depășește cu-
noștința. Mare este taina evlaviei! Sufletele noastre ar trebui să 
fie însuflețite, înălțate și încântate de subiectul iubirii Tatălui și a 
Fiului omului. Urmașii lui Hristos ar trebui să învețe să reflecte-
ze, în oarecare măsură, acea tainică iubire pregătitoare pentru 
unirea tuturor celor răscumpărați.” — 2 T., p. 215.

VEȘNICA IUBIRE MÂNTUITOARE
„Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, 
El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă 

la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, 
dar a fost înviat în duh.” (1 Petru 3:18)

„Priviți la răbdătorul Suferind! Pe capul Lui se află cununa 
de spini. Puterea Lui de viață se scurge din fiecare venă sfâși-
ată. Toate acestea ca urmare a păcatului! Nimic altceva nu 
L-ar fi putut convinge pe Hristos să părăsească onoarea Sa și 
maiestatea Lui din cer, și să vină într-o lume păcătoasă, spre a 
fi neluat în seamă, disprețuit și lepădat de către cei pe care ve-
nise să-i salveze și, în cele din urmă, să sufere pe cruce, decât 
veșnica iubire mântuitoare care va rămâne pentru totdeauna 
o taină.” — Idem, p. 207.
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IUBIREA CARE NE-A SALVAT
„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, 

făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: 
„Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”.” (Galateni 3:13)

„Hristos a dovedit că iubirea Sa a fost mai puternică decât 
moartea. El aducea la îndeplinire mântuirea omului; și, deși El 
a avut de dus cea mai fioroasă luptă cu puterile întunericului, 
totuși, în mijlocul lor, iubirea Lui a fost din ce în ce mai puter-
nică. El a îndurat ascunderea feței Tatălui Său, până ce a fost 
adus să exclame în amărăciunea sufletului Său: „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46) 
Brațul Lui a adus mântuire. Prețul a fost plătit spre a cumpăra 
răscumpărarea omului, când, în ultima luptă a sufletului Său, 
au fost pronunțate binecuvântatele cuvinte care s-a părut că 
răsună prin Creațiune: „S-a sfârșit”.” — 2 T., p. 212.

MEDITAȚII IMPRESIONANTE
„Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței 
noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă 

înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:2)

„Scenele Golgotei cheamă la cea mai adâncă emoție. Dacă 
vei manifesta entuziasm cu privire la acest subiect, va fi scu-
zabil. Cugetul și imaginația noastră nu vor putea niciodată 
cuprinde înălțimea și adâncimea unei astfel de iubiri uimitoare, 
care a făcut ca Hristos Cel atât de minunat să sufere o astfel 
de moarte dureroasă, purtând greutatea păcatelor lumii. Con-
templarea adâncimilor de neegalat ale iubirii Mântuitorului ar 
trebui să umple mintea, să atingă și să miște sufletul, să curețe 
și să înalțe simțămintele și să transforme complet întregul ca-
racter.” — Idem. 
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UN SEMN DISTINCTIV
„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Să nu care cumva 
să nu țineți Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine și 
voi, și urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște 

că Eu sunt Domnul, care vă sfințesc.” (Exodul 31:13)

„Nicio altă instituție încredințată iudeilor n-a fost menită 
atât de mult să-i deosebească de neamurile din jurul lor cum 
a fost 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 cre-
dință, ei trebuie să ajungă părtași la neprihănirea lui Hristos. ... 
Numai în felul acesta Sabatul putea să-i deosebească pe isra-
eliți ca închinători ai lui Dumnezeu.” — Dumnezeu cu noi, p. 48. 

O SĂRBĂTOARE PENTRU ORICINE
„Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, 

iar nu omul, pentru Sabat.” (Marcu 2:27)

„Sabatul n-a fost dat numai pentru Israel, ci a fost dat pen-
tru întreaga lume. El a fost făcut cunoscut omului în Eden și, 
asemenea celorlalte precepte ale Decalogului, este obligatoriu 
pentru totdeauna. ... Atâta vreme cât există cerul și pământul, 
Sabatul va fi și mai departe un semn al puterii Creatorului. Și 
atunci când Edenul va înflori din nou pe pământ, ziua sfântă 
de odihnă a lui Dumnezeu va fi onorată de toți cei care sunt 
sub soare. „În fiecare Sabat”, locuitorii pământului nou, slăvit, 
vor veni „să se închine înaintea Mea - zice Domnul”.” — Idem. 
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ÎN SLUJBA SEMENILOR
„Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sina-

gogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind ori-
ce boală și orice neputință care erau în norod.” (Matei 4:23)

„Viața Mântuitorului pe pământ n-a fost o viață comodă, 
închinată Sieși, ci El a muncit din greu, depunând eforturi seri-
oase, neobosite pentru mântuirea omenirii pierdute. Din ieslea 
de la Betleem până la crucea Golgotei, Domnul Hristos a mers 
pe calea jertfirii de sine și n-a căutat să fie scutit de sarcini 
grele, călătorii istovitoare, de griji și lucrări epuizante... Acesta 
era singurul și marele scop al vieții Sale. Toate celelalte erau 
secundare și subordonate... 

Tot la fel și cei care sunt părtași harului lui Hristos vor fi 
gata să facă orice sacrificiu pentru ca și alții, pentru care a 
murit Domnul Hristos, să poată fi părtași ai darului ceresc.”  
— Calea către Hristos, p. 78. 

PĂRTAȘI DE NATURĂ DIVINĂ
„Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, 

dar ferice de cine are milă de cei nenorociți.” 
(Proverbele 14:21)

„Efortul făcut pentru binecuvântarea altora va avea ca re-
zultat propria noastră binecuvântare. Acesta a fost de fapt 
scopul urmărit de Dumnezeu atunci când ne-a dat partea 
noastră de lucru în cadrul Planului de Mântuire. El a dat ast-
fel oamenilor privilegiul de a deveni părtași de natură divină și, 
la rândul lor, aceștia să fie o binecuvântare pentru toți semenii 
lor. Aceasta este cea mai mare onoare, cea mai mare bucurie 
pe care Dumnezeu o poate da celor credincioși. Cei care de-
vin astfel părtași la lucrarea iubirii divine sunt aduși tot mai 
aproape de Creatorul lor.” — Idem, p. 79. 
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NUMAI DACĂ VREM
„Apoi a zis tuturor: „Dacă voiește cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi 

și să Mă urmeze.” (Luca 9:23)

„Biruința nu este câștigată fără multă rugăciune stăruitoa-
re, fără îngenuncherea eului la fiecare pas. Voința noastră nu 
trebuie să fie silită să conlucreze cu uneltele divine, ci trebuie 
să se supună de bună voie. Dacă ar fi cu putință ca influența 
Duhului lui Dumnezeu să vă forțeze cu o putere de o sută de 
ori mai mare, aceasta n-ar face din voi adevărați creștini, niște 
buni cetățeni ai cerului. Reduta Satanei n-ar fi sfărâmată în 
felul acesta. Voința noastră trebuie să fie așezată de partea 
voinței lui Dumnezeu.” — Cugetări, p. 142. 

SĂ CEREM VOINȚĂ!
„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi 

și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea.” 
(Filipeni 2:13)

„Prin voi înșivă nu sunteți în stare să vă aduceți planurile, 
dorințele și înclinațiile în ascultare de voința lui Dumnezeu; 
dar, dacă vreți să aveți voință, Dumnezeu va lucra pentru voi 
„răsturnând izvodirile minții și orice înălțime, care se ridică îm-
potriva cunoștinței lui Dumnezeu; și orice gând îl face rob as-
cultării de Hristos”. (2 Corinteni 10:5). Atunci veți duce „până 
la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur. Căci Dum-
nezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea 
Lui, și voința și înfăptuirea.” — Cugetări, p. 142. 
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CA SĂ POȚI FI ACCEPTAT
„De ce-Mi ziceți: ‘Doamne, Doamne!’ 
și nu faceți ce spun Eu?” (Luca 6:46)

„În visul meu, o santinelă stătea la ușa unei clădiri importan-
te și întreba pe fiecare dintre cei ce doreau să intre: „Ai primit 
Duhul Sfânt?” În mână avea o riglă de măsurat și numai foarte, 
foarte puțini erau admiși în clădire. ... Poate că ai o statură înal-
tă și bine proporționată, dar nu poți să intri aici. Niciunul dintre 
cei care sunt doar niște copii mari, purtând cu ei atitudinea, 
obiceiurile și trăsăturile unui copil, nu va putea să intre. Dacă ai 
cultivat suspiciunea, critica, un temperament aprins și mândria, 
nu vei putea fi primit, pentru că ai strica ospățul. Toți aceia care 
intră pe ușa aceasta trebuie să aibă haina de nuntă, țesută în 
războiul de țesut al cerului... Dacă nu ești un reprezentant al 
caracterului Său, niciodată nu vei putea să-L vezi pe Împărat în 
frumusețea Sa” — Solii alese, vol. 1, p. 110 engl.

CONDIȚIILE UCENICIEI
„Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, 

ne vrea cu gelozie pentru Sine.” (Iacov 4:5 u.p.)

„Dacă vei renunța la voința ta, la înțelepciunea ta și vei 
învăța de la Hristos, vei fi primit în Împărăția lui Dumnezeu. 
El cere o supunere deplină și fără rețineri. Renunță la viața 
ta, pentru ca El să o modeleze și să o pună în ordine. Ia jugul 
Lui pe umerii tăi. Supune-te pentru a fi condus și învățat de El. 
Învață că, dacă nu ajungi ca un copilaș, nu vei putea să intri 
niciodată în Împărăția cerurilor. 

A rămâne în Hristos înseamnă a alege numai voia lui Hris-
tos, așa încât interesele Sale să se identifice cu interesele tale. 
Rămâi în El pentru a fi și pentru a face numai ce vrea El. Aces-
tea sunt condițiile uceniciei...” — Idem, p. 111. 
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NU AVEM MOTIVE DE ÎNDOIALĂ
„Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, 
dar Domnul mă primește.” (Psalmii 27:10)

„Cum am putea să ne îndoim vreodată și să fim în nesigu-
ranță, cum am putea să ne simțim orfani? Isus a luat asupra 
Sa natura omenească, tocmai pentru a veni în ajutorul ace-
lora care au călcat Legea. El S-a făcut asemenea nouă, ca 
să putem avea pacea și siguranța veșnică. Avem în ceruri un 
Apărător și oricine Îl primește ca Mântuitor personal nu este 
lăsat orfan, ca să poarte povara propriilor sale păcate...

Cel dintâi pas pe care-l facem pentru a ne apropia de Dum-
nezeu este acela de a cunoaște și crede iubirea pe care El o 
are față de noi, deoarece suntem îndemnați să venim la El, 
constrânși de iubirea Sa.”  — Cugetări, p. 104.

I SE CUVINE ÎNCHINARE
„Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, 

dar Domnul a făcut cerurile.” (Psalmii 96:5)

„Datoria de a ne închina lui Dumnezeu se întemeiază pe 
faptul că El este Creatorul și că Lui Îi datorează existența 
toate celelalte ființe. Și peste tot în Biblie, unde este prezentată 
porunca Sa cu privire la respect și închinare mai presus de zeii 
păgânilor, acolo este citată și dovada puterii Sale creatoare. 
„Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a 
făcut cerurile.” (Psalmii 96:5). „«Cu cine Mă veți asemăna, ca 
să fiu deopotrivă cu el?» zice Cel Sfânt. «Ridicați-vă ochii în 
sus și priviți! Cine a făcut aceste lucruri?»” „Căci așa vorbește 
Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a în-
tocmit pământul: ...«Eu sunt Domnul, și nu este altul!»” (Isaia 
40:25, 26; 45:18).” — Tragedia Veacurilor, p. 436.
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IZVORUL ORICĂREI ÎNDURĂRI
„Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni 
și este puternic prin tăria priceperii Lui.” (Iov 36:5)

„Dumnezeu este izvorul oricărei îndurări. Numele Lui este 
„îndurător și milostiv”. El nu Se poartă față de noi după cum 
merităm. Nici nu întreabă dacă suntem vrednici de iubirea Lui, 
ci revarsă asupra noastră bogățiile iubirii Sale, pentru ca să ne 
facă vrednici. El nu este răzbunător. Nu caută să pedepseas-
că, ci să răscumpere. Însăși asprimea pe care El o manifestă 
prin providența Sa este manifestată pentru mântuirea celui 
abătut. El dorește din toată inima să ușureze vaiurile oame-
nilor și să pună balsamul Său pe rănile lor. Este adevărat că 
Dumnezeu „nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat”, dar îi 
va îndepărta vinovăția.” — Cugetări de pe munte, p. 22.

O RELAȚIE CORECTĂ
„Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuiește, căci 
până și noaptea îmi dă îndemnuri inima.” (Psalmii 16:7)

„Dumnezeu dorește ca noi să avem o relație corectă cu El. 
El dorește ca fiecare voce să fie sfințită. El dorește ca întreaga 
noastră făptură — minte, suflet și trup — să fie sfințită pe de-
plin pentru a împlini voia Sa. Este timpul să începem să știm că 
suntem într-o legătură strânsă cu Domnul Isus Hristos, prin-
tr-o credință vie și lucrătoare. Este timpul să depindem de aju-
torul pe care-l oferă Duhul lui Dumnezeu, iar cuvintele noas-
tre să descopere faptul că suntem sub conducerea divină. Să 
ne încredem în Dumnezeu, și vom vedea puterea Sa minunată 
lucrând în mijlocul nostru. ” — Mărturii pentru predicatori, p. 492.
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PRIN EL SUNT PĂSTRATE TOATE
„Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție; 
Domnul este îmbrăcat și încins cu putere, 
de aceea lumea este tare și nu se clatină.” 

(Psalmii 93:1)

„Dumnezeul nostru are sub ordinele Sale cerul și pământul 
și El știe întocmai de ce avem nevoie. Noi nu putem vedea de-
cât puțin înaintea noastră, dar „totul este gol și descoperit îna-
intea ochilor Aceluia cu care avem de a face”. (Evrei 4:13). El 
stă și tronează mai presus de frământările pământului; toate 
sunt descoperite privirii Sale divine; și, din marea și liniștita Sa 
veșnicie, El ordonă ceea ce providența Sa vede a fi mai bine...

Numai datorită grijii ocrotitoare a lui Dumnezeu sunt păs-
trate păsările, să ne înveselească prin cântecele lor pline de 
bucurie. El nu uită nici chiar vrăbiile.” — 8 T. p. 273.

IZVOR DE VIAȚĂ LUMINĂ ȘI BUCURIE
„Eu întocmesc lumina și fac întunericul, 

Eu dau propășirea și aduc restriștea, Eu, Domnul, 
fac toate aceste lucruri.” (Isaia 45:7)

„Dumnezeu este pentru întreg Universul izvorul vieții, lumi-
nii și bucuriei. Asemenea razelor de lumină de la soare, aseme-
nea apei care se revarsă dintr-un izvor viu, tot așa binecuvân-
tările se revarsă de la Dumnezeu peste toate creaturile Sale. Și 
oriunde viața lui Dumnezeu se află în inimile oamenilor, ea se 
revarsă și asupra altora în iubire și binecuvântare.

Bucuria Mântuitorului nostru consta în înălțarea și răs-
cumpărarea celor căzuți în păcat. Pentru realizarea acestui 
scop, El nu Și-a considerat viața ca fiind scumpă înaintea Sa și 
a suferit crucea și a disprețuit rușinea.” — Idem, p. 77.
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CONSACRARE ZILNICĂ
„Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele 
Paran… Măreția Lui acoperă cerurile și slava Lui umple 
pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din 

mâna Lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui.” 
(Habacuc 3:4)

„Trebuie să dai totul: inima, voința, slujirea ta: să te dai pe 
tine însuți în ascultare deplină de cerințele Lui și să primești to-
tul: pe Domnul Hristos, plinătatea binecuvântărilor Sale, ca El 
să domnească în inima ta, să fie tăria ta, neprihănirea ta, aju-
torul tău veșnic, ca să-ți dea puterea să asculți. Consacră-te 
lui Dumnezeu în fiecare dimineață; fă din aceasta prima ta 
lucrare! Rugăciunea ta să fie: „O, Doamne, primește-mă să fiu 
cu totul al Tău. Așez toate planurile mele la picioarele Tale. 
Folosește-mă astăzi în serviciul Tău. Rămâi cu mine și lasă 
ca tot ceea ce fac să fie făcut în puterea Ta”. Aceasta este o 
lucrare ce trebuie săvârșită zilnic.”— Calea către Hristos, p. 69.

INEPUIZABILA IUBIRE
„De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că 

ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine 
și popoare pentru viața ta.” (Isaia 43:4)

„Toată iubirea părintească, transmisă din generație în ge-
nerație în inima omenească, toate izvoarele duioșiei, care s-au 
deschis în sufletul oamenilor, sunt ca un pârâu minuscul față 
de oceanul nemărginit, când sunt comparate cu nemărginita 
și inepuizabila iubire a lui Dumnezeu. Limba nu poate să o ex-
prime, pana nu poate să o descrie. Puteți să meditați în fiecare 
zi, puteți să cercetați cu sârguință Sfintele Scripturi pentru a le 
înțelege, puteți să recurgeți la toată puterea și capacitatea pe 
care vi le-a dat Dumnezeu, în străduința de a înțelege iubirea 
și compătimirea Tatălui ceresc și totuși va mai rămâne încă 
neînchipuit de mult.” — 5 T., p. 740.
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AVEM UN TATĂ ÎN CERURI
„Şi ,Tată’ să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că 
Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.” 

(Matei 23:9)

„Dumnezeul nemărginit, zicea Isus, îți dă privilegiul de a te 
apropia de El, numindu-L Tată. Trebuie să înțelegem tot ce 
se cuprinde în aceasta. Niciun părinte pământesc n-a lucrat 
vreodată atât de stăruitor pentru un copil rătăcit, cum lu-
crează Făcătorul tău pentru călcătorul de Lege. Niciun interes 
omenesc, plin de iubire, n-a urmărit vreodată pe cel nepocăit 
cu așa duioase chemări. Dumnezeu locuiește în orice casă; 
El aude orice cuvânt care se rostește, ascultă orice rugăciune 
care se înalță spre El, ia parte la întristările și dezamăgirile fi-
ecărui suflet, vede îngrijirile care se dau tatălui, mamei, surorii, 
prietenului și aproapelui. El are grijă de trebuințele noastre, iar 
iubirea, îndurarea și harul Său se revarsă necontenit, ca să îm-
plinească nevoile noastre.” — Cugetări de pe munte, p. 105.

DACĂ EȘTI FIU...
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred 
în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, 
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:12, 13)

„Dacă te adresezi lui Dumnezeu cu numele de Tată al tău, 
te recunoști ca fiind copilul Său, spre a fi condus la înțelepciu-
nea Sa și a fi ascultător în toate lucrurile, știind că iubirea Sa 
nu se schimbă. Vei accepta și planul Său pentru viața ta. Ca 
fiu al lui Dumnezeu, vei socoti onoarea, caracterul, familia și 
lucrarea Sa, ca fiind de cea mai mare însemnătate pentru tine. 
Va fi o mare bucurie pentru tine să recunoști și să cinstești le-
gătura ta cu Tatăl tău și cu fiecare membru al familiei Sale. Te 
vei bucura că poți face un lucru oricât de simplu, dar care să 
tindă la proslăvirea Sa, sau a semenilor tăi.” — Idem.



FEBRUARIE

AJUTOARE PREȚIOASE

„Îngerii lui Dumnezeu sunt pretutindeni în 
jurul nostru...  Îngerii lui Dumnezeu sunt 
trimiși de cer pentru a-i apăra pe copiii 
oamenilor...” — Adevărul despre îngeri, p. 240.
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PAZĂ ASIGURATĂ
„Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul! 

El păzește sufletele credincioșilor Lui și-i izbăvește 
din mâna celor răi.” (Psalmii 97:10)

„Îngerii sunt trimiși cu misiuni de har pentru copiii lui Dum-
nezeu... În felul acesta, poporul lui Dumnezeu, expus puterii 
amăgitoare și răutății neadormite ale prințului întunericului și 
în lupta cu toate puterile răului, este asigurat de paza neînce-
tată a îngerilor cerești. Această asigurare nu este dată fără să 
fie nevoie. Dacă Dumnezeu le-a dat copiilor Săi făgăduința 
harului și a ocrotirii, a făcut aceasta pentru că există forțe pu-
ternice ale răului cărora trebuie să le facă față — forțele nume-
roase, hotărâte și neobosite ale acelor puteri și răutăți de care 
nimeni nu trebuie să fie neștiutor sau să nu țină seama de ele.”  
— Tragedia veacurilor, pp. 512, 513.

VEGHETORI CEREȘTI
„Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează 
cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, 
degeaba veghează cel ce o păzește.” (Psalmii 127:1)

„Ne asigurăm casele cu încuietori și cu zăvoare, pentru a ne 
apăra proprietatea și viața de oameni nelegiuiți; dar rareori ne 
gândim la îngerii cei răi care caută continuu intrare la noi și 
împotriva atacurilor cărora, în puterea noastră, nu avem nicio 
metodă de apărare. Dacă le îngăduim, ei ne pot lua mintea, 
pot produce dezordine și suferință în trupurile noastre, ne pot 
distruge proprietățile și viața... Un înger păzitor este rânduit 
pentru fiecare urmaș al lui Hristos. Acești veghetori cerești îl 
ocrotesc pe cel drept de puterea celui rău.” — Idem pp. 517, 512.
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PĂZIȚI DE PRIMEJDII
„Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de 

El și-i scapă din primejdie.” (Psalmii 34:7)

„Îngerii lui Dumnezeu sunt pretutindeni în jurul nostru.... Oh, 
ar trebui să dorim să știm aceste lucruri, să ne cutremurăm și 
să cugetăm mai mult decât am făcut-o până acum la pute-
rea îngerilor lui Dumnezeu, care veghează asupra noastră și 
ne păzesc.... Îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși de cer pentru a-i 
apăra pe copiii oamenilor...

Îngerii sunt trimiși pentru a sluji copiilor lui Dumnezeu, care 
sunt orbi din punct de vedere fizic. Îngerii veghează asupra pa-
șilor lor și îi scapă dintr-o mie de primejdii care îi înconjoară, 
fără ca ei să-și dea seama de acest lucru.” — Adevărul despre 
îngeri, p. 240.

TRIMIȘI SĂ NE VEGHEZE
„În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor și Îngerul 

care este înaintea Feței Lui i-a mântuit; El Însuși i-a răs-
cumpărat, în dragostea și îndurarea Lui, și necurmat i-a 
sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime.” (Isaia 63:9)

„Noi nu putem ști ce rezultate aduc o zi, o oră, sau o clipă 
și, de aceea, niciodată să nu începem ziua, fără să ne încredin-
țăm căile și inima Tatălui nostru ceresc. Îngerii Săi sunt trimiși 
să vegheze asupra noastră și, dacă ne așezăm sub călăuzirea 
lor, oricând suntem în primejdie, ei vor fi la dreapta noastră. 
Când fără să ne dăm seama suntem în primejdia de a exerci-
ta o influență rea, îngerii vor fi lângă noi, inspirându-ne o cale 
mai bună, alegând, pentru noi, cuvintele și influențând faptele 
noastre. În acest fel influența noastră poate fi tăcută, neob-
servată, însă foarte puternică în a atrage pe alții la Hristos și la 
lumea cerească.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 341.
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MOTIVE DE RECUNOȘTINȚĂ
„Pe Tine mă sprijin din pântecele mamei mele. Tu ești 
Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine 

Te laud fără-ncetare.” (Psalmii 71:6)

„Înainte de a pleca de acasă la muncă, toată familia trebuie 
adunată laolaltă;... să se roage fierbinte lui Dumnezeu pentru a-i 
păzi pe parcursul zilei. Veniți în umilință, cu o inimă plină de blân-
dețe, conștienți de ispitele și pericolele care se află în fața voastră 
și a copiilor voștri; prin credință, legați-i de altar, implorând pentru 
ei grija Domnului. Îngerii păzitori îi vor păzi pe copiii care sunt în 
acest fel consacrați lui Dumnezeu.” — Îndrumarea copilului, p. 519

„Îngerii lui Dumnezeu, mii de mii ... ne apără de rău și înde-
părtează puterile întunericului care caută să ne distrugă. Oare 
n-avem noi motive să fim mulțumitori în fiecare clipă, recunos-
cători chiar când există dificultăți vădite pe calea noastră?” 
— My Life Today, p. 171

AUZI GLASURILE CEREȘTI?
„O dată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că 

„puterea este a lui Dumnezeu.” (Psalmii 62:11)

„Cerul este apropiat de pământ prin acea tainică scară al 
cărei picior este bine înfipt în pământ, în timp ce capătul de 
sus atinge tronul Celui Infinit. Îngerii urcă și coboară continuu 
această scară sclipitor de strălucitoare, ducând sus la Tatăl 
rugăciunile celor în nevoie și ale celor întristați și aducând fi-
ilor oamenilor binecuvântare, nădejde, curaj și ajutor. Acești 
îngeri de lumină produc o atmosferă cerească în jurul sufletu-
lui, ridicându-ne către ceea ce este nevăzut și veșnic. Cu ochii 
noștri firești nu le putem privi înfățișarea; numai cu o viziune 
spirituală putem înțelege lucrurile cerești. Numai urechea spi-
rituală poate auzi armonia glasurilor cerești.”   — Istoria faptelor 
apostolilor, p. 153.
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CÂND ÎNGERII SE BUCURĂ
„Va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcă-
tos care se pocăiește decât pentru nouăzeci și nouă de 

oameni care n-au nevoie de pocăință”. (Luca 15:7)

„Lucrarea îngerilor este aceea de a se apropia de cel încer-
cat, suferind și ispitit. Ei lucrează neobosit în favoarea acelora 
pentru care a murit Hristos. Când păcătoșii sunt aduși acolo 
încât să se predea Mântuitorului, îngerii duc veștile la cer și 
printre oștile cerești este o mare bucurie. „Va fi mai multă bu-
curie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât 
pentru nouăzeci și nouă de oameni care n-au nevoie de po-
căință”. (Luca 15:7). În ceruri, se duce un raport despre fiecare 
străduință încununată cu succes, depusă de noi spre a risipi 
întunericul și răspândi cunoștința despre Hristos. Când fapta 
este raportată înaintea Tatălui, bucuria se răspândește prin 
toată oștirea cerului.” — Idem, p. 153.

ÎNGERII ÎN SLUJBA NOASTRĂ
„El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare 

și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o 
margine a cerurilor până la cealaltă.” (Matei 24:31)

„Stăpânirile și puterile cerului veghează asupra luptei pe 
care, în împrejurări ce par descurajatoare, o au de dus sluji-
torii lui Dumnezeu. Noi biruințe sunt dobândite, noi onoruri 
câștigate atunci când creștinii, grupându-se în jurul steagului 
Mântuitorului lor, pornesc să dea lupta cea bună a credinței. 
Toți îngerii cerului sunt în slujba poporului lui Dumnezeu, umil 
și credincios; și, în timp ce oștirea de lucrători a Domnului, de 
aici, de jos, înalță cântecele lor de laudă, corul de sus se uneș-
te cu ei, proslăvind pe Dumnezeu și pe Fiul Său.” — Idem, p. 154
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PREȚUIEȘTE AJUTORUL!
„În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne!” (Geneza 49:18)

„Învață să te încrezi în Dumnezeu. Învață să mergi la El, care 
este atotputernic și poate mântui.... Spune scumpului Mântu-
itor exact ceea ce simți. El care a spus: „Lăsați copilașii să 
vină la Mine și nu-i opriți”, nu-ți va respinge rugăciunea, ci va 
trimite îngerii Săi să te apere și să te păzească de îngerii cei răi 
și te va face să-ți fie ușor să faci ceea ce este bine. Atunci va 
fi cu mult mai ușor decât dacă a-i încerca să faci acest lucru 
prin puterea ta. Poți avea întotdeauna simțământul acesta:  
„I-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute și El va face acest lu-
cru. Voi face ceea ce este bine prin puterea Lui. Nu-i voi întrista 
pe îngerii cei scumpi, pe care Dumnezeu i-a rânduit să vegheze 
asupra mea. Niciodată nu voi face ceva, ca să-i îndepărtez de 
la mine.” — Adevărul despre îngeri, p. 18

PROTECȚIE PROMISĂ
„’Eu Însumi’, zice Domnul, ‘voi fi un zid de foc 

de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui!’” 
(Zaharia 2:5)

„Avem nevoie să înțelegem misiunea îngerilor mai bine de-
cât o facem acum. Ar fi bine să ne amintim că fiecare copil 
credincios al lui Dumnezeu trebuie să conlucreze cu ființele 
cerești. Nevăzutele oștiri ale luminii și puterii însoțesc pe cei 
blânzi și umili care cred și se prind de făgăduințele lui Dum-
nezeu. Heruvimi, serafimi și îngeri neîntrecuți în putere stau 
la dreapta lui Dumnezeu, „toți duhuri slujitoare trimise să în-
deplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea”.”  
- Istoria faptelor apostolilor, p. 154. 
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NU SUNTEM SINGURI!
„Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească 

pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit.” 
(Exodul 23:20)

„Dacă vei încerca să-ți stăpânești orice gând rău pe par-
cursul zilei, atunci îngerii lui Dumnezeu vor veni și vor sălășlui 
alături de tine. Acești îngeri sunt ființe care excelează în putere. 
Îți amintești de îngerul care a venit la mormânt, iar soldații ro-
mani au căzut ca morți datorită înfățișării sale pline de slavă; și 
dacă un singur înger poate lucra cu o astfel de putere, cum ar fi 
dacă toți îngerii care sunt cu noi aici ar fi prezenți? Îngerii sunt 
cu noi în fiecare zi, pentru a ne apăra și proteja de asalturile 
vrăjmașului.. Nu sunteți singuri în lupta cu răul. Dacă perdeaua 
ar putea fi dată la o parte, ați putea vedea îngeri cerești luptân-
du-se pentru voi.” — Adevărul despre îngeri, p. 19.

LUCRÂND CU ÎNGERII
„Fii cu ochii în patru înaintea Lui și ascultă glasul Lui; 
să nu te împotrivești Lui... dacă vei asculta glasul Lui 
și dacă vei face tot ce-ți voi spune, Eu voi fi vrăjmașul 

vrăjmașilor tăi.” (Exodul 23:21, 22)

„Domnul Hristos a pus la dispoziție, prin îngerii slujitori, pen-
tru fiecare credincios, putere și har.” — Calea către Hristos, p. 52.

 „Cei care lucrează pentru a face bine altora lucrează îm-
preună cu îngerii cerești. Ei au parte de compania lor conti-
nuă și de lucrarea lor neîncetată. Îngeri de lumină și puternici 
sunt întotdeauna aproape pentru a apăra, mângâia, vindeca, 
instrui și inspira. Cea mai înaltă educație, cea mai autentică 
cultură și cea mai nobilă slujire de care pot avea parte ființele 
omenești în această lume, se datorează lor.” — The Review and 
Herald, 11 iulie, 1912.
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AJUTOR ÎN STRÂMTORARE
„Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul; 

El este Ajutorul și Scutul nostru.” (Psalmii 33:20)

„Dumnezeu nu ne cere să facem în puterea noastră lucra-
rea care ne stă înainte. El ne-a oferit ajutor divin pentru toa-
te problemele urgente pentru care resursele noastre omenești 
sunt insuficiente. El dă Duhul Lui Cel Sfânt să ne ajute în orice 
strâmtorare, pentru a ne întări nădejdea și siguranța, pentru a 
ne lumina mintea și a ne curăți inimile.” 

Lucrătorul umil, eficient, care răspunde în supunere che-
mării lui Dumnezeu, poate fi sigur că va primi ajutor divin.”  
— Evanghelizare prin literatură, p. 105

EL CUNOAȘTE NEVOILE NOASTRE
„Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua ne-
cazului și cunoaște pe cei ce se încred în El.” (Naum 1:7)

„Ca Frate mai mare al neamului omenesc,  [Hristos] cu-
noaște nevoile acelora care, deși plini de defecte și trăind în-
tr-o lume a păcatului, doresc totuși să-I slujească. El știe că 
solii pe care El îi vede destoinici să fie trimiși sunt oameni slabi, 
supuși greșelii; dar tuturor acelora care se predau în totul sluji-
rii Lui, El le făgăduiește ajutor divin. Propriul Său exemplu este 
o asigurare că arzătoarele și stăruitoarele cereri înălțate către 
Dumnezeu în credință — credință care duce la o deplină de-
pendență de Dumnezeu și o consacrare fără rezerve în lucra-
rea Sa — vor fi de folos să aducă oamenilor ajutorul Duhului 
Sfânt în lupta contra păcatului.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 56.
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SLUJIND  
ACOLO UNDE ESTE NEVOIE

„Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui, 
și dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”.” (Evrei 1:7)

„Îngeri slăviți care privesc întotdeauna fața Tatălui din ce-
ruri găsesc bucurie în slujirea micuților Săi. Îngerii sunt mereu 
prezenți acolo unde este cel mai mult nevoie de ajutorul lor, 
împreună cu cei care au de dus cele mai grele bătălii împotriva 
eului și ale căror anturaje sunt cele mai descurajante. Într-un 
mod deosebit, în sarcina lor se află suflete slabe și tremurătoa-
re, care au multe trăsături inadmisibile de caracter. Ceea ce ar 
fi privit de inimile egoiste ca fiind o lucrare umilitoare, și anume 
slujirea celor care sunt jalnici și în toate privințele inferiori în 
caracter, este lucrarea ființelor fără păcat din curțile cerești.”  
— Divina vindecare, p. 105. 

UIMIREA ÎNGERILOR
„Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost 
aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui...” 

(2 Cronici 29:11 p.p.)

„Ce vor gândi îngerii cerului despre noi, sărmanele și neajuto-
ratele ființe omenești, care suntem supuși ispitei și care totuși ne 
rugăm așa de puțin și avem atât de puțină credință, în timp ce 
inima iubirii infinite a lui Dumnezeu se pleacă spre noi gata să ne 
dea mai mult decât cerem sau gândim noi? Îngerii găsesc o mare 
plăcere să se plece înaintea lui Dumnezeu și să stea lângă El. Ei 
consideră comuniunea cu Dumnezeu ca fiind cea mai mare bu-
curie a lor; totuși, fiii acestui pământ, care au așa de multă nevoie 
de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, se simt parcă 
mulțumiți să umble în afara luminii Duhului Său și fără însoțirea 
prezenței Sale.”  — Calea către Hristos, p. 94
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LUPTĂ REALĂ, AJUTOR DIVIN
„...Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Dom-
nul Dumnezeul tău va merge El Însuși cu tine, nu te va 

părăsi și nu te va lăsa.” (Deuteronomul 31:6)

„Hristos nu va părăsi sufletul pentru care Și-a dat viața. 
Sufletul poate să-L părăsească și să fie copleșit de ispită, dar 
Hristos nu poate să Se întoarcă niciodată de la cineva pentru 
care a dat ca preț de răscumpărate propria Sa viață. Dacă 
viziunea noastră spirituală ar fi mai clară, am vedea ... îngeri 
zburând iute, ca să vină în ajutorul celor ispitiți, care se află 
pe marginea prăpastiei. Îngerii din ceruri resping oștile celui 
rău, care împresoară aceste suflete, și tot ei călăuzesc aceste 
suflete, ca să le întărească picioarele pe temelia cea sigură. 
Luptele care se dau între cele două oștiri, sunt tot așa de reale 
ca și acelea care se dau de către oștirile lumii acesteia, iar de 
rezultatul acestui conflict spiritual depinde soarta veșnică a 
tuturor.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 118

SLUJITORII CERULUI
„Şi învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. 

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28:20)

Domnul dorește să propovăduim cu putere solia îngerului al 
treilea în orașele acestea.... Dacă vom lucra cu toată puterea 
pe care ne-o dă Dumnezeu și dacă ne punem toată încrederea 
în El, cu umilință, munca noastră nu va fi lipsită de rezultate. 
Eforturile noastre de a aduce sufletele la cunoașterea adevă-
rului pentru timpul acesta vor fi ajutate de îngerii sfinți, și multe 
suflete vor fi mântuite. Domnul nu-i părăsește niciodată pe solii 
Săi credincioși. El trimite slujitorii cerului în ajutorul lor și înso-
țește munca lor cu puterea Duhului Său Sfânt pentru a convin-
ge și pentru a converti. Tot cerul va susține apelurile voastre.” 
— Evanghelizare, p. 38.
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MAI EXISTĂ O ȘANSĂ
„Dumnezeu Se îndură de el și zice îngerului: ‘Izbăveș-

te-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preț de 
răscumpărare pentru el!’... Se roagă lui Dumnezeu, și 
Dumnezeu îi este binevoitor, îl lasă să-I vadă Fața 

cu bucurie și-i dă înapoi nevinovăția.” (Iov 33:24, 26)

„Nimic nu este în aparență mai neajutorat, dar în realitate 
de neînvins, decât sufletul care își simte nimicnicia și se bizuie 
cu totul pe meritele Mântuitorului. Dumnezeu va trimite mai 
degrabă pe toți îngerii din ceruri în ajutorul unuia ca acesta 
decât să îngăduie ca el să fie înfrânt...

Toți îngerii cerești sunt în slujba umilului și credinciosului 
popor al lui Dumnezeu, iar atunci când oștirea lucrătorilor 
Domnului de aici, de jos, cântă cântările lor de laudă, corul de 
sus se unește cu ei în aducerea de mulțumiri, dând laudă lui 
Dumnezeu și Fiului Său.” — 7 T., p. 17.

EI TE VOR ÎNVĂȚA!
„Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în 

toate căile tale; și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva 
să-ți lovești piciorul de vreo piatră.” (Psalmii 91:11, 12)

Colportorii noștri au succes. Și de ce nu ar avea? Îngerii 
cerești lucrează împreună cu ei. Dacă își vor umili inimile, sute 
dintre aceia care cred adevărul vor face o lucrare bună în 
compania îngerilor cerești... Colportorul are multă responsa-
bilitate. El trebuie să meargă la lucru pregătit pentru a explica 
Scripturile. Dacă își pune încrederea în Domnul în timp ce că-
lătorește din loc în loc, îngerii lui Dumnezeu vor fi în jurul lui, 
dându-i cuvinte pe care să le rostească, ce vor aduce lumină, 
speranță și curaj multor suflete. — 6 T., p. 314. 
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NU PUTEM SINGURI
„Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine 
și în cine rămân Eu aduce multă roadă , căci, despărțiți 

de Mine, nu puteți face nimic.” (Ioan 15:5)

„Să nu se pornească a se birui vreun lucru fără ajutorul 
lui Dumnezeu. Voi trebuie să aveți energia, tăria, puterea unei 
vieți lăuntrice. Atunci veți aduce roade ale credincioșiei și veți 
avea o aversiune totală față de viciu. Trebuie să vă luptați 
continuu să scăpați de firea pământească, de conversațiile 
ușuratice, de orice este senzual și să aveți ca țintă noblețea 
sufletească și un caracter curat și nepătat. Numele voastre 
pot rămâne curate, fără să aibă de-a face cu ceea ce este ne-
cinstit sau păcătos, având în vedere și dovedind respect pentru 
tot ceea ce este bun și curat, și vor putea fi înscrise în Cartea 
vieții Mielului, spre a fi imortalizate printre îngerii cei sfinți.”  
— Lucrarea misionară medicală, p. 144.

CA UN SOLDAT CREDINCIOS
„Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui 

Hristos... Înțelege ce-ți spun; Domnul îți va da 
pricepere în toate lucrurile.” (2 Timotei 2:3, 7)

„Credința simplă, cu iubirea lui Hristos în suflet, îl unește pe 
cel păcătos cu Dumnezeu. Când luptă cu toate puterile, ase-
menea unui soldat credincios al lui Hristos, el se bucură de sim-
patia 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.
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AJUTORUL NOSTRU
„Inima îmi zice din partea Ta: „Caută Fața Mea!” 

Şi Fața Ta, Doamne, o caut!” (Psalmii 27:8)

„Nemărginita înțelepciune și puterea lui Dumnezeu vin în aju-
torul nostru. Oștile cerului duc luptele noastre. Ele privesc neînce-
tat și cu un interes arzător la sufletele răscumpărate prin sângele 
Mântuitorului. În lumina jertfei lui Hristos, ele înțeleg valoarea su-
fletului omenesc. Dacă suntem de partea Domnului, nu cu o ini-
mă împărțită, ci cu totul, vom fi întotdeauna în siguranță. Tocmai 
faptul că această lucrare este făcută cu indiferență și neglijență, 
numai cu jumătate de inimă, este cea care desparte sufletul vos-
tru de Isus, Izvorul puterii. 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 domnește pretutindeni în cer 
și pe pământ, vom fi în siguranță.” - Idem, p. 148.

O RAZĂ DE LUMINĂ
„Domnul este lumina și mântuirea mea. 

De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții 
mele. De cine să-mi fie frică?” (Psalmii 27:1)

„Mi-a fost arătat poporul lui Dumnezeu și i-am văzut pe 
credincioși fiind zguduiți puternic. Unii dintre ei, cu credință 
puternică și cu strigăte teribile, se rugau lui Dumnezeu... Am 
văzut că unii nu se rugau... Ei păreau indiferenți și nepăsători. 
Nu se împotriveau întunericului din jurul lor, și acest lucru îi 
arunca în ceva asemenea unui nor gros. Îngerii lui Dumnezeu 
i-au părăsit pe aceștia și i-am văzut grăbindu-se spre a veni în 
ajutorul acelora care se luptau din toate puterile pentru a se 
împotrivi îngerilor răi, strigând către Dumnezeu cu stăruință.... 
În timp ce unii se rugau cu strigăte stăruitoare, o rază de lu-
mină de la Isus venea din când în când asupra lor, pentru a le 
încuraja inimile și a le lumina fețele.” — 1 T., p. 180
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TEME DE MEDITAȚIE
„În adevăr, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri 
și de la mulțimea munților; în adevăr, în Domnul Dum-
nezeul nostru este mântuirea lui Israel.” (Ieremia 3:23)

„Lucrarea mântuirii este tema asupra căreia îngerii doresc 
să privească, s-o cunoască; ea va constitui știința și cântul 
celor mântuiți de-a lungul veacurilor nesfârșite. Nu este oare 
vrednic să cugetăm profund la ea și să o studiem acum cu 
multă luare aminte? Iubirea și mila infinită a Domnului Hristos, 
sacrificiul pe care l-a făcut în favoarea noastră cer din partea 
noastră cea mai serioasă și mai solemnă cugetare. Să stăruim 
mai mult asupra caracterului scumpului nostru Mântuitor. Să 
medităm mai mult asupra lucrării Sale, a Aceluia care a venit 
să mântuiască pe poporul Lui de păcatele sale.” — Calea către 
Hristos, p. 88. 

TRANSFORMAȚI DUPĂ CHIPUL SĂU
„Şi, ca niște prunci născuți de curând, să doriți 
laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el 

să creșteți spre mântuire.” (1 Petru 2:2)

„Când contemplăm în acest fel marile teme ale cerului, cre-
dința și iubirea noastră vor deveni mai puternice, iar rugăciu-
nile noastre vor fi mai mult și tot mai mult ascultate de Dum-
nezeu, pentru faptul că ele vor fi mai mult și tot mai mult pline 
de credință și iubire.

În timp ce cugetăm la desăvârșirea Mântuitorului nostru, vom 
dori să fim cu totul transformați și reînnoiți după chipul Său curat. 
Sufletul nostru va înseta și va flămânzi după asemănarea cu Cel 
pe care-L adorăm. Cu cât cugetele noastre se vor ocupa mai mult 
de Domnul Hristos, cu atât mai mult vom vorbi și altora despre El 
și-L vom reprezenta în lume prin viața noastră.” — Idem, p. 89
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SUNTEM CUNOSCUȚI
„Din dragoste pentru robul Meu Iacov și pentru Israel,  
alesul Meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu  
bunăvoință, înainte ca tu să Mă cunoști.” (Isaia 45:4)

Când Natanael a venit la Domnul Hristos, Mântuitorul a 
exclamat: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicle-
șug”. „De unde mă cunoști?” a întrebat Natanael. Drept răs-
puns Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme 
Filip, când erai sub smochin”. Domnul Hristos ne va vedea și pe 
noi în locurile tainice la rugăciune, dacă îl vom căuta cerând 
de la El lumină pentru ca să cunoaștem ce este adevărul. În-
gerii din sferele de lumină vor fi cu aceia care în umilință și cu 
cercetare de inimă caută călăuzirea divină.” — Idem, p. 91.

INTERESUL ÎNGERILOR
„Atunci, și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea 
unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta 

și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă 
înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul 

și cinstesc Numele Lui.” (Maleahi 3:16)

„Când Satan te ispitește, nu rosti nici un cuvânt de îndoială 
sau tristețe... Poate că vei fi în stare să te eliberezi de ispitele și 
cursele lui Satana, 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. 

Îngerii ascultă cu atenție ca să audă ce fel de mărturie dai, 
ce spui tu lumii despre Stăpânul tău ceresc. Conversația ta 
să-L aibă ca subiect pe El, care trăiește ca să mijlocească pen-
tru tine înaintea Tatălui.” — Idem, p. 119.
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LUCRÂND ASEMENEA ÎNGERILOR
„Şi orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți 
totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, 

lui Dumnezeu Tatăl.” (Coloseni 3:17)

„Orice lucrare pe care o facem, fie că este vorba de spăla-
rea vaselor, așezarea mesei, așteptarea la căpătâiul bolnavului, 
gătitul, spălatul rufelor, este de importanță morală.... Cele mai 
umile sarcini trebuie acceptate; iar aceia care le preiau ar trebui 
să simtă că ei aduc la îndeplinire o lucrare necesară și onorabilă 
și că, în această misiune, fie ea cât de umilă, ei fac lucrarea lui 
Dumnezeu, tot așa cum a făcut Gabriel când a fost trimis la 
profeți. Toți trebuie să lucreze în sfera lor de activitate. Femeia, 
în căminul ei, îndeplinind datoriile simple ale vieții, poate și tre-
buie să dovedească credincioșie, ascultare și iubire tot așa de 
sinceră ca și îngerii în sfera lor. Orice lucrare este onorabilă când 
este în conformitate cu voia lui Dumnezeu.” — 3 T., p. 79.

CĂLĂUIZIȚI DE PRINCIPII DIVINE!
„Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și 

preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, 
cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă 

răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pri-
cină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum 
v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.” (Coloseni 3:12, 13)

 „Dacă dorim să avem inimi iubitoare, așa cum a avut 
Domnul Isus când a fost pe pământ, și acea împreună simțire 
sfințită, așa cum au îngerii pentru muritorii păcătoși, atunci 
trebuie să cultivăm în copilărie sentimentele de milă, înțelege-
re, simpatie, iar aceasta nu înseamnă altceva decât a fi sinceri, 
deschiși. Numai atunci vom fi oameni distinși, nobili, călăuziți 
de principii divine.” — 3 T., p. 539. 
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ÎNGERI BUNI ȘI ÎNGERI RĂI
„Din vânturi Îți faci soli și din flăcări de foc, slujitori.” 

(Psalmii 104:4)

„Noi trebuie să păstrăm mereu în minte faptul că agenții ne-
văzuți sunt continuu la lucru, atât cei răi, cât și cei buni, pentru 
a ne lua în stăpânire mintea. Ei acționează cu putere nevăzută, 
dar care totuși se face simțită. Îngerii buni sunt duhuri slujitoare, 
care exercită o influență cerească asupra inimii și a minții, iar 
marele vrăjmaș al sufletelor, diavolul, și îngerii săi sunt continuu 
la lucru pentru a realiza distrugerea noastră.... 

În timp ce trebuie să fim vigilenți și să nu ne expunem atacuri-
lor dușmanilor nevăzuți, noi trebuie să fim siguri că ei nu ne pot 
aduce nici o vătămare, dacă nu câștigă consimțământul nostru.” 
— Căminul adventist, p. 405.

O SĂGEATĂ LA TRONUL DIVIN
„Să știți că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubește: 

Domnul aude când strig către El.” (Psalmii 4:3)

„Satan va folosi toate ocaziile pentru a-i determina pe oa-
meni să nu mai fie credincioși lui Dumnezeu. El și îngerii lui răi, 
care au căzut împreună cu el, vor apărea pe pământ ca oameni, 
căutând să înșele. Și îngerii lui Dumnezeu vor apărea sub înfăți-
șare de oameni și vor folosi toate mijloacele de care dispun pen-
tru a înfrânge planurile vrăjmașului. Noi avem partea noastră de 
făcut. 

Uneori se pare că trebuie să cedeze. Dar un cuvânt rostit prin 
rugăciune către Domnul Isus merge ca o săgeată la tronul lui 
Dumnezeu și îngeri ai lui Dumnezeu sunt trimiși pe câmpul de 
luptă. Planul este dejucat.” — Adevărul despre îngeri, p. 261.
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CERUL PE PĂMÂNT
„Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăția lui 
Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăția lui 
Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească priviri-

le. Nu se va zice: ‘Uite-o aici’ sau ‘Uite-o acolo!’ Căci 
iată că Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” 

(Luca 17:20, 21) 

„Cerul și pământul nu sunt mai departe astăzi unul de altul 
decât atunci când păstorii ascultau cântecul îngerilor. Ome-
nirea este tot așa de mult obiectul grijii cerului ca și atunci 
când oamenii simpli, cu ocupații obișnuite, au întâlnit îngeri în 
miezul zilei și au vorbit cu solii cerești prin vii și câmpii. Cerul 
poate fi foarte aproape de noi, pe drumurile obișnuite ale vieții. 
Îngerii din locurile cerești vor sprijini pașii acelora care vin și 
merg la porunca lui Dumnezeu.” —  Hristos, lumina lumii, p. 48

CERUL ÎNCEPE AICI
„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)

„Viața de pe pământ este începutul vieții din ceruri, educa-
ția primită pe pământ constituie o inițiere în principiile ceru-
lui; opera vieții întregi pe acest pământ este o instruire pentru 
opera vieții de acolo. Ceea ce suntem aici, în ceea ce privește 
caracterul și slujirea noastră, reprezintă o umbră a ceea ce 
vom fi.” — Educația, p. 307

„Lumea aceasta este o școală de educație pentru o școală 
superioară, iar viața aceasta, o pregătire pentru viața viitoare. 
Aici trebuie să fim pregătiți pentru intrarea în curțile cerești. Aici 
trebuie să primim să credem și să practicăm adevărul, până 
vom fi pregătiți pentru a locui cu sfinții în lumină.” — 8 T., p. 200.
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BIRUITORI CU AJUTORUL LUI
„...În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, 

Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33 u.p.)

„Domnului nostru Îi sunt cunoscute luptele poporului Său 
din aceste zile de pe urmă cu uneltele satanice unite cu oa-
meni răi, care neglijează și refuză această mare mântuire. Cu 
cea mai mare simplitate și sinceritate, Mântuitorul nostru, pu-
ternicul General al oștilor cerești nu ne ascunde lupta aspră pe 
care o vor experimenta. El ne arată primejdiile și planul de lup-
tă, precum și lucrarea cea aspră și însoțită de pericole pe care 
trebuie s-o ducem la îndeplinire; apoi Își înalță glasul înainte 
de a intra în luptă, pentru a ne atrage atenția asupra prețului 
acestei lupte; dar, în același timp, tot El încurajează pe fiecare 
să îmbrace toată armătura de luptă și să aștepte ca oștile ce-
rești să formeze armata care va lupta în apărarea adevărului 
și neprihănirii.” — Comentarii biblice, Iosua cap. 6.

PUTERE PROMISĂ
„Până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până la că-
runtețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să 
vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc.” (Isaia 46:4)

„Slăbiciunea omenească va găsi forțe supranaturale și aju-
tor în orice luptă aprigă, pentru a putea săvârși faptele Om-
nipotenței și prin stăruință în credință și deplină încredere în 
Dumnezeu, succesul va fi asigurat. În timp ce marea confede-
rație a răului din trecut se ridicase împotriva lor, El le-a po-
runcit să se întărească, să se îmbărbăteze și să lupte cu curaj, 
deoarece aveau un cer de câștigat, iar în rândurile lor era Cine-
va care era mai mult decât un înger, Marele General al oștirii 
cerului... Dumnezeu a făgăduit că ne va da toată puterea... 
Trebuie să exercităm neîncetat credință și încredere în Căpete-
nia mântuirii noastre. Noi trebuie să ascultăm poruncile Sale” 
— Comentarii biblice, Iosua cap. 6.
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TESTUL CREDINȚEI
„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria 

și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea 
Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!” (Romani 15:13)

„Noi citim că Dumnezeu l-a încercat pe Avraam, că a încer-
cat pe copiii lui Israel. Aceasta înseamnă că El a îngăduit să vină 
împrejurări care să pună la probă credința lor și să-i conducă 
să caute ajutor la El. Dumnezeu îngăduie să vină ispita și la 
poporul Său de astăzi, pentru ca ei să înțeleagă că El este aju-
torul lor. Dacă ei se apropie de El când sunt ispitiți, El îi întărește 
să înfrunte ispita. Dar dacă ei cedează vrăjmașului neglijând 
să se țină strâns de puternicul lor Ajutor, atunci ei sunt biruiți.”  
— Comentarii biblice, Geneza cap. 22

DACĂ ÎL CĂUTĂM CU SERIOZITATE
„Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea 

de ochii tăi: păstrează înțelepciunea și chibzuința.” 
(Proverbele 3:21)

„Oricare ar fi poziția în care ne-a așezat Dumnezeu, oricare 
ar fi răspunderile sau primejdiile noastre, să ne amintim că El 
ne-a dat asigurarea că ne va da harul necesar dacă Îl căutăm 
cu seriozitate. Acei care deși  nu se simt destoinici pentru pozi-
ția lor, dar primesc totuși însărcinarea pentru că Dumnezeu le 
cere aceasta, încrezându-se în puterea și înțelepciunea Sa, vor 
merge din tărie în tărie... Dumnezeu nu încredințează lucrarea 
Sa celor înțelepți în felul lumii, pentru că ei sunt prea mândri 
pentru a primi învățătura. El alege pe acei care își simt lipsurile și 
care caută să fie conduși de înțelepciunea care nu poate greși.”  
— Comentarii biblice, Geneza cap. 22 
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O ÎNTÂRZIERE  
PENTRU BINELE NOSTRU

„Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la 
Domnul Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv și plin 
de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I 

pare rău de relele pe care le trimite.” (Ioel 2:13)

„Dumnezeu nu răspunde totdeauna la rugăciunile noastre 
de prima dată când I le înălțăm, pentru că dacă El ar face așa, 
atunci am putea să credem că noi avem un drept la toate bi-
necuvântările și binefacerile pe care El le revarsă asupra noas-
tră. Dacă nu ne cercetăm inimile spre a vedea dacă nu cumva 
mai nutrim în ele vreo trăsătură rea sau îngăduim vreun păcat, 
atunci deveni neglijenți și nu putem recunoaște dependența 
noastră totală de El și nu simțim nevoia de ajutorul Său.” — Co-
mentarii biblice,  1 Împărați, cap. 18.

DUMNEZEU AUDE TOTDEAUNA
„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, 

cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi 
și dorește ca niciunul să nu piară, 

ci toți să vină la pocăință.” (2 Petru 3:9)

„Noi avem un Dumnezeu ale cărui urechi nu sunt închise 
față de cererile noastre și, dacă ne încredem în Cuvântul Său, 
atunci El va onora credința noastră. El vrea ca noi să împletim 
interesele noastre cu interesele Sale și atunci ne va binecuvân-
ta cu siguranță; deoarece noi nu vom reține slava pentru noi 
înșine, când El ne binecuvântează, ci vom da toată lauda lui 
Dumnezeu.” — Comentarii biblice,  1 Împărați, cap. 18.
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 CA SĂ FIM AJUTAȚI
„Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, 

binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce 
vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc 

și vă prigonesc.” (Matei 5:44)

„Să ne străduim să umblăm în lumină, după cum Hristos este 
în lumină. Domnul a schimbat necazul lui Iov când el s-a rugat 
nu numai pentru el însuși, dar și pentru acei care erau împotriva 
lui. Când el a simțit că dorește cu seriozitate ca sufletele care au 
păcătuit împotriva lui să fie ajutate, el însuși a primit ajutor. De 
aceea să ne rugăm nu numai pentru noi înșine, ci și pentru acei 
care ne-au rănit și care continuă să ne rănească. Rugați-vă, ru-
gați-vă mai ales în gândul vostru. Nu dați Domnului răgaz deloc, 
pentru că urechile Lui sunt deschise ca să audă cererile sincere 
și insistente, când sufletele se umilesc înaintea Lui. ” — Comentarii 
biblice,  Iov, cap. 42.

MEREU APROAPE DE NOI
„Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuință 

este veșnică și al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în 
locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit 

și smerit, ca să înviorez duhurile smerite 
și să îmbărbătez inimile zdrobite.” (Isaia 57:15)

„Adevărata fericire poate fi găsită în străduința lipsită de ego-
ism de a veni în ajutorul celor ce au nevoie de ajutor. Dumnezeu 
ajută celor slabi și întărește pe cei lipsiți de puteri...

Domnul nostru Se adaptează la nevoile noastre deosebite. El 
este umbra pe mâna noastră dreaptă. El pășește aproape de noi, 
gata să ne împlinească toate nevoile. El Se apropie foarte mult 
de acei care lucrează ca voluntari în lucrarea Lui. El îi cunoaște 
pe fiecare pe nume. O, ce asigurare avem noi din partea iubirii 
duioase a lui Hristos!” — Comentarii biblice,  Psalmii 121.
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RUGĂCIUNEA,  
UN AJUTOR REAL

„Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește 
și aștept făgăduința Lui.” (Psalmii 130:5)

„În lucrarea de a ne păzi inima, noi trebuie să fim mereu în 
rugăciune, cerând neobosit ajutor de la tronul harului. Acei care 
poartă numele de creștin trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu și 
să ceară ajutor cu seriozitate și umilință. Mântuitorul ne-a spus 
să ne rugăm neîncetat. Creștinul nu poate fi întotdeauna în pozi-
ție de rugăciune, dar gândurile și dorințele lui pot fi înălțate întot-
deauna către cer. Încrederea noastră de sine va dispare când noi 
vom vorbi mai puțin și ne vom ruga mai mult.” — Comentarii biblice,  
Proverbele cap. 4.

MEDITAȚIA - UN TIMP PREȚIOS
„Îmi întind mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc, 

și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale.” 
(Psalmii 119:48)

„Creștinii ar trebui să fie atenți să-și păzească inima mai 
mult decât orice. Ei trebuie să cultive dragostea pentru me-
ditație și să nutrească un spirit de devoțiune. Multora le pare 
rău de momentele petrecute în meditație, în cercetarea Scrip-
turilor și în rugăciune, ca și când timpul petrecut astfel ar fi un 
timp pierdut. Aș dori ca voi toți să puteți vedea aceste lucruri 
în lumina în care Dumnezeu dorește ca voi să le vedeți, deoa-
rece atunci veți da împărăției cerurilor cea dintâi importanță.” 
— Comentarii biblice,  Proverbele cap. 4.



60

23 februarie

AMICUL CELOR NEPUTINCIOȘI
„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, 

și Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28)

„Toți sunt răspunzători pentru faptele lor, săvârșite în timpul 
de cercare din această lume. Toți au putere de a-și stăpâni fap-
tele. Dacă sunt slabi în virtute și în curăția cugetelor și-a fap-
telor lor, atunci ei pot căpăta ajutor de la Amicul celor nepu-
tincioși. Isus cunoaște toate slăbiciunile firii omenești și celui ce 
cere de la El, i se va da putere, ca să biruiască cele mai puternice 
ispite. Toți pot obține această putere, dacă o caută în umilință. 
Isus face o invitație fericită la toți cei osteniți și împovărați de 
păcate, ca să vină la El, care e Amicul păcătosului.” — Un apel 
solemn, p. 27. 

URMÂNDU-L PE MAESTRU
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, 

căci Domnul M-a uns să aduc vești bune 
celor nenorociți: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima 

zdrobită, să vestesc robilor slobozenia 
și prinșilor de război, izbăvirea.” (Isaia 61:1)

„Astfel Maiestatea Cerului era găsită mereu lucrând ca să 
ajute celor care aveau cea mai mare nevoie de ajutor... Este 
adevărat, nu întotdeauna pare plăcut și atrăgător a se uni ci-
neva cu Maestrul său și a conlucra cu El la ajutorarea tocmai 
a acestei clase, care avea cea mai mare trebuință de ajutor. Dar 
aceasta este lucrarea, pentru care Hristos S-a umilit s-o facă. 
Este oare servul mai mare decât stăpânul Său? El ne-a dat un 
exemplu și noi suntem obligați a-l urma. Această datorie poate 
părea neplăcută, și totuși noi suntem obligați a îndeplini tocmai 
o așa lucrare.” — Un apel solemn, p. 37. 
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CONDIȚIA PRIMIRII AJUTORULUI
„Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru 

muritor și să nu mai ascultați de poftele lui.” (Romani 6:12)

„Marea noastră nevoie de ajutor este ea însăși un argu-
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. ... Dacă păstrăm nelegiuire în 
inimile noastre, dacă stăruim într-un păcat cunoscut, Dumne-
zeu 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 răs-
punde cererilor noastre. Propriile noastre merite nu ne vor re-
comanda niciodată bunăvoinței lui Dumnezeu; ci numai me-
ritele Domnului Hristos... 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. 95 

AVEM UN MÂNTUITOR IUBITOR
„Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător 
și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate 

și în credincioșie.” (Psalmii 86:15)

„Fiecare zi își are poverile, grijile și încurcăturile ei, iar când 
ne întâlnim, cât de gata suntem noi să vorbim despre greută-
țile și încercările noastre; ... dăm glas unei apăsătoare poveri 
de neliniște, încât se poate crede că noi n-avem un Mântuitor 
iubitor și plin de milă, gata să răspundă cererilor noastre și să 
ne fie un ajutor totdeauna prezent în caz de nevoie... De ce 
să fim oare nerecunoscători și fără încredere? Domnul Hristos 
este Prietenul nostru; cerul întreg este interesat în bunul nos-
tru mers. N-ar trebui să îngăduim ca problemele și îngrijorările 
vieții de fiecare zi să ne tulbure sufletul și să ne întunece fața.” 
— Calea către Hristos, p. 121. 
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UN AJUTOR  
PREZENT LA NEVOIE

„Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe 
ceruri ca să-ți vină în ajutor, Trece cu măreție pe nori.” 

(Deuteronomul 33:26)

„Fraților, rugați-vă în cămin, în familia voastră, zi și noapte; 
rugați-vă cu stăruință în cămăruța voastră; chiar și în tim-
pul zilei, când sunteți la lucru, înălțați sufletul în rugăciune 
către Dumnezeu. În acest fel a umblat Enoh cu Dumnezeu. 
Rugăciunea tăcută, arzătoare, a sufletului se va înălța pre-
cum tămâia cea sfântă la tronul harului și va fi primită de 
Dumnezeu, ca și când ar fi înălțată în sanctuar. Pentru toți cei 
care Îl caută astfel, Domnul Hristos devine un ajutor prezent 
la vreme de nevoie. Ei vor fi plini de tărie în ceasul încercării.”  
— 4 T., p. 616.

VEGHERE CONTINUĂ
„Vegheați dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, 

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

„Fiecare creștin trebuie să vegheze continuu, păzind orice 
cale spre suflet, prin care Satan ar putea pătrunde. Trebuie să se 
roage pentru ajutor divin și în același timp să se opună cu hotă-
râre oricărei înclinații către păcat. Prin curaj, credință și muncă 
neobosită, el poate obține biruință. Însă el trebuie să nu uite că, 
pentru a obține victorie, Domnul Hristos trebuie să locuiască în 
el și el în Hristos.” — 5 T., p. 47
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VOM PRIMI AJUTOR
„Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roa-
gă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care 

vede în ascuns, îți va răsplăti.” (Matei 6:6)

„Aceia care-L caută pe Dumnezeu în ascuns, aducând îna-
intea Domnului nevoile lor și cerând ajutor, nu vor striga în za-
dar. „Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.” Dacă facem 
din Domnul tovarășul nostru zilnic, vom simți că puterile unei 
lumi nevăzute sunt în jurul nostru; privind la Isus, vom deveni 
asemenea chipului Său. Privind, vom fi schimbați. Caracterul 
este îmblânzit, curățit și înnobilat pentru Împărăția cerească. 
Rezultatul sigur al comuniunii și părtășiei cu Domnul nostru 
va fi creșterea evlaviei, curăției și ardorii. Rugăciunea va fi din 
ce în ce mai inteligentă. Noi primim o educație dumnezeias-
că și aceasta este dovedită printr-o viață de sârguință și zel.”  
— Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 85

PĂSTRÂND LEGĂTURA
„Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele 

Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da.” (Ioan 15:7)

„Sufletul care se întoarce spre Dumnezeu după ajutor, spri-
jin și putere, prin rugăciune zilnică și serioasă, va avea aspirații 
nobile, o înțelegere lămurită a adevărului și datoriei, planuri 
mari de acțiune și o continuă foame și sete după neprihăni-
re. Păstrând legătura cu Dumnezeu, vom ajunge în stare să 
le dăm și altora, cu care venim în legătură, lumina, pacea și 
seninătatea care domnesc în sufletele noastre. Tăria câștiga-
tă prin rugăciune, unită cu efortul stăruitor de a ne educa 
mintea pentru meditație și luare-aminte, ne pregătește pentru 
îndatoririle zilnice și ne păstrează un duh liniștit în toate îm-
prejurările.” — Idem, p. 85
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NUMAI O ZI NE APARȚINE
„Nu te făli cu ziua de mâine, 

căci nu știi ce poate aduce o zi!” (Proverbele 27:1)

„Ne vom încrede în Dumnezeu, așa cum se încrede un copil 
într-un părinte iubitor. Atunci frământările și chinurile noas-
tre vor pieri, pentru că voința noastră este cuprinsă în voința 
lui Dumnezeu. Domnul Hristos nu ne-a făgăduit ajutor ca să 
purtăm azi poverile de mâine.... Dar, ca și mana dată în pustie, 
harul Său este dăruit zilnic, ca să facem față nevoilor acelei 
zile. Ca și oștile lui Israel în peregrinajul vieții lor, și noi putem 
să găsim, dimineață de dimineață pâinea din ceruri, atât cât 
trebuie pentru fiecare zi. 

Numai o zi este a noastră, și în timpul acestei zile trebuie 
să trăim pentru Domnul. Pentru această singură zi, trebuie să 
punem în mâinile lui Isus, într-o servire solemnă, toate inten-
țiile și planurile noastre, aruncând toate îngrijorările noastre 
asupra Lui, pentru că El ne poartă de grijă.” — Idem. 

CA SĂ FIM PRIMIȚI ÎN SLAVĂ
„Pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, 
să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice.”  

(Tit 3:7)

„Brațul cel veșnic al lui Dumnezeu cuprinde sufletul care 
vine la El după ajutor, oricât de slab ar fi acel suflet. Cele pre-
țioase de pe pământ vor pieri; dar sufletul care trăiește pentru 
Dumnezeu va dăinui împreună cu El... Cetatea lui Dumne-
zeu își va deschide porțile de mărgăritar ca să-L primească pe 
acela care, în timpul viețuirii sale pe pământ, a învățat să se 
încreadă în Dumnezeu pentru călăuzire și înțelepciune, pentru 
mângâiere și nădejde, chiar în mijlocul lipsurilor și necazurilor. 
El va fi primit acolo cu cântări îngerești și va mânca din pomul 
vieții.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 99.
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MÂNTUIȚI PRIN CREDINȚĂ
„Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, 

coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este 
nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1:17)

„Deși oamenii și-au provocat suferința prin propria lor pur-
tare greșită, El îi privește cu milă. În El, ei pot găsi ajutor. Dom-
nul Hristos va face lucruri mari pentru cei care se încred în El. 

Deși, de-a lungul veacurilor, păcatul și-a mărit influența pe 
care o avea asupra neamului omenesc, deși, prin fals și născo-
cire, Satan a aruncat umbra interpretării lui asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu și i-a făcut pe oameni să se îndoiască de bună-
tatea Sa, totuși iubirea și îndurarea Tatălui nu au încetat să se 
reverse în șuvoaie bogate către pământ. Dacă ființele umane 
și-ar deschide către cer ferestrele sufletului, cu recunoștință 
pentru darurile divine, ar năvăli înăuntru un torent de putere 
vindecătoare.” — Divina vindecare, p. 116.

SĂ NE ÎNTOARCEM LA EL!
„Eu îți șterg fărădelegile ca un nor și păcatele, 
ca o ceață: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am 

răscumpărat.” (Isaia 44:22)

„Dacă vei căuta pe Domnul și te vei întoarce spre El în fie-
care zi, dacă prin propria ta alegere spirituală, vei fi slobod și 
plin de bucurie în Domnul, dacă vei veni, cu bucuroasă con-
simțire a inimii, la chemarea sa plină de iubire, ca să porți ju-
gul lui Hristos — jugul ascultării și servirii — toate murmură-
rile tale vor fi potolite, toate greutățile tale vor fi îndepărtate, 
toate problemele grele cu care te confrunți vor fi dezlegate.”  
— Cugetări de pe Muntele Fericirii, p. 101

  



MARTIE

FIINȚE NOI

„A fi iertați așa cum iartă Hristos 
nu înseamnă doar a fi iertați, ci și a fi înnoiți 
în duhul minții noastre... Chipul lui Hristos 

trebuie să fie întipărit asupra minții, inimii și 
sufletului.” — Solii alese, vol. 3, p. 190
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DOMNUL POATE SCHIMBA INIMA
„Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de Mine 
totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei.” 

(Ieremia 32:39)

„Nu vă descurajați pentru că vă simțiți inima grea. Fiecare 
obstacol și fiecare dușman interior nu fac decât să crească ne-
voia ta de Hristos. El a venit să-ți ia inima de piatră și să-ți dea 
una de carne. Privește la El pentru puterea specială de a-ți birui 
greșelile caracteristice. Când ești asaltat de ispite, rezistă cu fer-
mitate ispitelor răului, spunând sufletului tău: „Cum aș putea 
să-L dezonorez pe Salvatorul meu? M-am predat lui Hristos, nu 
pot să fac lucrurile lui Satana”. Plângi în fața scumpului Mân-
tuitor, pentru ca El să te ajute să sacrifici fiecare idol și să înde-
părtezi de la tine orice păcat cultivat. Lasă ochii credinței să-L 
vadă pe Isus stând înaintea tronului Tatălui, arătând palmele 
Sale rănite și pledând pentru tine. Crede că puterea vine la tine 
prin prețiosul tău Mântuitor.” — Solii către tineret, p. 90 

NU TE CĂLĂUZI DUPĂ EMOȚII
„Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci, chiar dacă am 
căzut, mă voi scula iarăși; chiar dacă stau în întuneric, 

totuși Domnul este Lumina mea!” (Mica 7:8)

„Uneori, un sentiment profund al lipsei noastre de valoare va 
transmite un val de teroare peste suflet, dar aceasta nu este o 
dovadă că Dumnezeu S-ar fi schimbat față de noi sau noi față 
de El. N-ar trebui făcut niciun efort pentru a aduce mintea la 
o anumită intensitate emoțională. S-ar putea să nu simțim as-
tăzi pacea și bucuria pe care le-am simțit ieri, dar ar trebui prin 
credință să ne prindem de brațul lui Hristos și să ne încredem 
deplin în El, fie că e întuneric sau lumină... Viața de creștin tre-
buie să fie statornică, trăită prin credință. O încredere fermă și 
sprijinul ferm al lui Hristos vor aduce pace și siguranță sufletu-
lui” — Solii către tineret. p. 112 
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SĂ PRIVIM LA ISUS
„Ferice de omul care ... își găsește plăcerea în Legea 

Domnului și zi și noapte cugetă la Legea Lui!” 
(Psalmii 1:2)

„Nimeni nu trebuie să-și închipuie că fără eforturi serioase 
ar putea obține asigurarea iubirii lui Dumnezeu. Dacă se îngă-
duie minții să cugete mai mult timp numai la lucrurile pămân-
tești, va fi greu să schimbi acest fel de cugetare. Ceea ce ochiul 
vede și ceea ce urechile aud, atrage prea adesea gândurile și 
absoarbe interesul. Dar dacă dorim să intrăm în cetatea lui 
Dumnezeu și să privim la Isus și la mărirea Sa, trebuie să ne 
obișnuim încă de aici a-L privi cu ochiul credinței. Cuvintele și 
caracterul lui Hristos trebuie să fie adesea obiectul cugetări-
lor și conversației noastre; și în fiecare zi trebuie luat un timp 
deosebit pentru cugetare și rugăciune asupra acestor lucruri 
sfinte.” — Review and Herald, 3 martie 1881 

PĂRĂSEȘTE PĂCATUL!
„Să se depărteze de rău și să facă binele, 

să caute pacea și s-o urmărească.” (1 Petru 3:11)

„Sfințirea este o lucrare zilnică. Să nu vă lăsați înșelați, cre-
zând că Dumnezeu vă va ierta și binecuvânta în timp ce voi 
călcați vreuna din poruncile Sale. Încăpățânarea și persistarea 
într-un păcat cunoscut reduce vocea mustrătoare a Spiritului 
Sfânt, separând sufletul de Dumnezeu. Chiar dacă aveți un 
intens sentiment religios, Isus nu poate rămâne într-o inimă 
care discreditează Legea divină. Dumnezeu îi va onora doar 
pe cei care-L onorează... Creștinii vor simți imboldul păcatu-
lui, deoarece carnea luptă împotriva Spiritului; dar Spiritul Se 
luptă din răsputeri împotriva cărnii, menținând o permanen-
tă stare conflictuală. Atunci este necesar ajutorul lui Hristos.”  
— Solii către tineret, p. 114.
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COMUNIUNE ZILNICĂ
„O iau înaintea zorilor și strig; 

nădăjduiesc în făgăduințele Tale.” (Psalmii 119:147)

„Pentru a ne forma și dezvolta un caracter pe care Dumnezeu 
să-l accepte, trebuie să ne formăm obiceiuri bune în viața noas-
tră religioasă. Rugăciunea zilnică este la fel de necesară pentru 
a crește în har și în viața spirituală cum este hrana obișnuită 
pentru constituția noastră fizică. Ar trebui să ne obișnuim să 
înălțăm adesea gândurile noastre către Dumnezeu în rugăciune. 
Dacă mintea rătăcește, trebuie să o strunim. Prin efort perseve-
rent, odată format obiceiul, va fi ușor. Nu putem să ne separăm 
nici măcar o clipă de Hristos și să continuăm să fim în siguranță. 
Avem nevoie de prezența Lui, avem nevoie ca El să ne urmăreas-
că la fiecare pas, dar aceasta numai dacă vom respecta condițiile 
pe care El Însuși le-a stabilit.” — Solii către tineret, p. 114

FIȚI PERSEVERENȚI!
„Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul”, bunătatea 
Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.” (Psalmii 94:18)

„Oamenii se întorc din când în când spre locul secret al ce-
lui Preaînalt, la umbra celui Atotputernic. Ei zăbovesc pentru 
un timp și rezultatul se manifestă în fapte nobile; apoi credința 
lor se prăbușește, comuniunea este întreruptă și lucrarea vieții 
este întreruptă. Dar viața lui Isus a fost o viață de încredere 
constantă, susținută de o comunicare permanentă, și serviciile 
Sale pentru pământ și cer au fost fără căderi sau șovăiri.  

Ca om, El a implorat tronul lui Dumnezeu, până când ome-
nirea a fost înzestrată cu un curent divin, care a unit-o cu 
Divinitatea. Primind viață de la Dumnezeu, El a împărțit viață 
oamenilor.” — Educația, p. 80.  
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O VIAȚĂ PLINĂ DE UTILITATE
„Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om 
încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și 
care împarte drept Cuvântul adevărului.” (2 Timotei 2:15)

„Nu există altceva mai de preț decât să-L urmezi pe Domnul 
Hristos, atunci când refuzi să-ți satisfaci înclinațiile și te hotă-
răști să asculți de Dumnezeu. Nu sentimentele și emoțiile fac 
din tine un copil al lui Dumnezeu, ci doar ascultarea de voința 
lui Dumnezeu. O viață plină de utilitate se profilează înaintea 
ta, dacă voința ta devine voința lui Dumnezeu. Atunci vei pu-
tea sta în puterea dată de Dumnezeu ca un exemplu de fapte 
bune. Te vei conforma regulilor de menținere a disciplinei, în 
loc să ajuți la prăbușirea lor. Vei ajuta la menținerea ordinii, în 
loc de a o disprețui și de a incita la dezordine în viață, conform 
propriului tău fel de a acționa.” — Solii către tineret, p. 154

CONSACRARE DEPLINĂ
„Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie 

pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui.” 
(Psalmii 25:10)

„Pentru binele vostru prezent și veșnic, este cel mai bine să 
faceți un legământ cu ceea ce este drept și adevărat, pentru 
ca oamenii să vă cunoască poziția. Mulți nu sunt total an-
gajați în cauza lui Dumnezeu și poziția lor oscilantă este ea 
însăși o sursă de slăbiciune și o piatră de poticnire pentru alții. 
Fără principii stabilite și fără consacrare, cum sunt mulți din-
tre aceștia, valurile ispitei îi atrag departe de ceea ce cunosc ca 
fiind bine și ei nu fac încercări ferme de a înfrânge fiecare rău 
și, prin îndreptățirea lui Hristos, de a-și perfecționa un caracter 
cinstit, corect și chiar desăvârșit.” — Idem, p. 28. 
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SIMPLIFICÂND PROBLEMELE
„Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, 
încrede-te în El și El va lucra!” (Psalmii 37:5)

„Să împărtășești religia lui Hristos înseamnă să te predai în 
totalitate lui Dumnezeu și să te consacri îndrumării Spiritului 
Sfânt. Prin darul Duhului Sfânt, puterea morală îți va fi dată 
și nu numai că-ți vei folosi talentele în slujba lui Dumnezeu, 
dar eficiența lor va fi mult crescută. Predarea tuturor puteri-
lor noastre în mâna lui Dumnezeu simplifică problema vieții. 
Ușurează și scurtează miile de probleme cauzate de pasiunile 
inimii umane. Religia este ca o inimă de aur, care unește atât 
sufletele tinerilor, cât și ale bătrânilor cu Hristos. Prin aceas-
ta, cei credincioși și ascultători sunt conduși în siguranță de 
la întuneric și cărări întortocheate, în cetatea lui Dumnezeu.”  
— Solii căte tineret, p. 30. 

REFLECTÂND ÎNDREPTĂȚIREA
„Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu 
faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea 

pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste.”  
(Galateni 5:13)

„Îndreptățirea interioară este demonstrată de exprimarea ei în 
exterior. Cel care este îndreptățit în interior nu are o inimă de 
piatră și insensibilă, ci, zi de zi, crește după modelul lui Hristos, 
devenind din ce în ce mai puternic. Cel care a fost sfințit prin 
adevăr va avea stăpânire de sine și va călca pe urmele pașilor 
lui Hristos, până ce harul se va contopi în glorie. Îndreptățirea 
prin care suntem iertați ne este atribuită; îndreptățirea prin care 
suntem sfințiți ne este împărtășită. Prima reprezintă recomanda-
rea noastră pentru cer, iar cea de-a doua ne face să fim potriviți 
pentru cer. — The Review and Herald, 4 iunie, 1895.
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CHEIA SUCCESULUI
„Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor 

care nu lipsește niciodată în nevoi.” (Psalmii 46:1)

„Frica de Domnul stă la temelia nobleții sufletești adevăra-
te și complete. Integritatea, integritatea constantă, neabătută, 
este principiul pe care trebuie să-l purtați cu voi și să-l aplicați 
în toate relațiile de viață...

Vrei acum să clădești așa cum vei fi în stare și să-ți modelezi 
caracterul, raportându-te astfel la societate și la viață, încât să 
răspunzi mai întâi scopului pentru care Dumnezeu te-a creat? 
Ca urmași ai lui Hristos, nu sunteți opriți să vă angajați în ocu-
pații vremelnice, dar ar trebui să aplicați religia voastră cu privire 
la acestea. Oricare ar fi activitățile în care v-ați angaja, nicioda-
tă să nu întrețineți ideea că nu veți putea avea succes, dacă nu 
veți sacrifica din principii.” — Solii către tineret, p. 36

RELIGIA ÎNNOBILEAZĂ
„Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu 

bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit.” (Psalmii 71:23)

„Nu presupune nici măcar o clipă că religia te va face trist și 
mohorât și îți va bloca drumul către succes. Religia lui Hristos 
nu distruge și nici măcar nu slăbește nici o abilitate. Ea nu te va 
face în nici un fel incapabil de a trăi bucuria unei reale fericiri, ea 
nu-ți va scădea interesul pentru viață sau să te facă indiferent 
la solicitările prietenilor și ale societății. ...Cei care fac din Dum-
nezeu începutul, sfârșitul și ceea ce este mai bun în tot ceea ce 
fac, sunt cei mai fericiți oameni din lume. Zâmbetele și străluci-
rea nu sunt alungate de pe chipul lor. Religia nu-l face pe cel ce 
o adoptă aspru și necioplit, neîngrijit și nepoliticos; din contră, 
îl cultivă și îl înnobilează, îi rafinează gusturile, îi sfințește jude-
cata și îl pregătește pentru a se potrivi cu societatea îngerilor 
cerești și pentru casa pe care Isus a pregătit-o.” — Idem, p. 38
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TALANȚII ÎN SLUJBA SEMENILOR
„Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi 
la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea și Prorocii.” 

(Matei 7:12)

„Echilibrați de principii religioase, vă veți putea urca pe orice 
înălțime doriți. Veți fi încântați să vedeți cum vă veți ridica și 
veți atinge standardele înalte pe care Dumnezeu vi le-a pre-
gătit. Isus iubește tinerii prețioși și nu este încântat să-i vadă 
crescând cu talente necultivate și nedezvoltate. Ei pot deveni 
oameni puternici, cu principii ferme, potriviți să poarte respon-
sabilități înalte, dar pentru aceasta ar trebui să se străduiască 
din răsputeri, punând la lucru fiecare resort al ființei lor. 

Dar niciodată să nu comiteți o crimă atât de gravă, perver-
tind puterile date de Dumnezeu, făcând rău și distrugându-i 
pe alții.” — Solii către tineret, p. 37  

NU ÎNGROPA TALANTUL!
„Tot ce găsește mâna ta să facă, 

fă cu toată puterea ta!” (Eclesiastul 9:10 p.p.)

„Sunt oameni talentați, care-și folosesc abilitățile pentru a 
împrăștia ruină morală și corupție; dar tot ce vor semăna va 
produce un seceriș pe care nu vor fi mândri să-l strângă. Este 
un lucru de temut să folosești darurile primite de la Dumnezeu 
pentru a împrăștia nenorocire și suferință, în loc de binecuvân-
tare în societate. Este de asemenea de temut să dai deopar-
te talentul care ți-a fost încredințat, să-l împăturești într-un 
șervet și să-l ascunzi de lume, pentru că acest lucru va lua 
de la tine cununa vieții. Dumnezeu ne solicită serviciile. Sunt 
responsabilități de purtat pentru fiecare și noi putem îndeplini 
misiunea măreață a vieții numai când aceste responsabilități 
sunt complet acceptate și îndeplinite cu conștiinciozitate și 
credincioșie.” — Idem. 
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BUCURIE ÎN DOMNUL
„Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și 

toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli!” 
(Psalmii 90:14)

„Să nu pierdem niciodată din vedere faptul că Isus este un 
izvor nesecat de bucurie. El nu Se delectează cu mizeria și 
suferința ființelor umane, ci Îi place să le vadă fericite. Creștinii 
au la îndemână multe surse de fericire și ei ar putea spune cu 
acuratețe și fără greșeală ce plăceri sunt justețea și dreptatea. 
Ei se pot bucura de recreeri care nu le vor irosi judecata și nu 
le vor degrada sufletul, astfel încât nu vor fi dezamăgiți, pentru 
că aceste recreeri nu vor lăsa în urmă o influență negativă, 
care să distrugă respectul de sine sau care să bareze calea 
către utilitate. Dacă Îl pot lua pe Isus cu ei și pot menține un 
spirit de rugăciune, sunt în perfectă siguranță” — Idem, p. 38.

AJUTOR LA ÎNDEMÂNĂ
„Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în 

strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.” (Psalmii 91:15)

„Noi trăim înconjurați de pericolele ultimelor zile. Tot cerul 
este interesat de caracterele pe care vi le formați. Fiecare ca-
litate cu care ați fost înzestrați v-a fost oferită pentru că voi 
trebuie să fiți părtași ai naturii divine, scăpând de stricăciunea 
care este în lume prin poftă. Oamenii nu sunt lăsați singuri 
să cucerească puterile răului, prin eforturile lor slabe. Ajuto-
rul este la îndemână și va fi dat fiecărui suflet care îl dorește 
cu adevărat. Îngerii lui Dumnezeu, pe care Iacov i-a văzut în 
viziune urcând și coborând, vor ajuta orice suflet care vrea să 
ajungă fie și în înaltul cerului. Ei păzesc poporul lui Dumnezeu 
și iau seama la fiecare pas care e făcut. Cei care urcă pe calea 
însorită vor fi răsplătiți și vor intra în bucuria Domnului lor.”  
— Fundamentele educației creștine, pp. 82-86
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HĂRNICIE ȘI PRICEPERE
„Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lân-
gă împărați, nu lângă oamenii de rând.” (Proverbele 22:29)

„Nu vă lăsați copleșiți de cantitatea mare de muncă pe care 
trebuie să o faceți în timpul vieții, pentru că nu vi se cere să o 
faceți toată o dată. Lăsați ca fiecare putere a ființei voastre să-
și facă lucrul de fiecare zi, îmbunătățiți fiecare șansă prețioasă, 
apreciați ajutorul pe care Dumnezeu vi-l dă și avansați pe scara 
progresului treaptă cu treaptă. Amintiți-vă că trebuie să trăiți 
fiecare moment la vremea sa, că Dumnezeu v-a dat o zi, iar 
înregistrările cerești vor arăta cum i-ați valorificat oportunitățile 
și privilegiile. Fie ca să îmbunătățiți fiecare zi pe care Dumne-
zeu v-a dat-o, pentru ca la sfârșit să-L puteți auzi pe Stăpân 
spunând: „Bine , rob bun și credincios”. — The Youth’s Instructor, 5 
ianuarie, 1893

LUCRÂND PENTRU DUMNEZEU
„Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru 
Domnul, nu ca pentru oameni.” (Coloseni 3:23)

„Oricât de mari sau mici sunt talentele voastre, amintiți-vă 
că ceea ce aveți este al vostru numai prin încredere... Timpul, 
influența, calitățile, abilitățile voastre — pentru toate trebuie 
să-I dați socoteală Lui, care vi le-a dat. Cel ce caută, prin efor-
turi stăruitoare, să ducă mai departe mărețul plan al Dom-
nului de înălțare a naturii umane, acela folosește cel mai bine 
darurile primite. Perseverați în lucrarea pe care ați început-o, 
până când veți câștiga victorie după victorie. Educați-vă pe 
voi înșivă în vederea unui scop. Aveți în vedere cele mai înalte 
standarde, pe care le puteți realiza din ce în ce mai bine, reflec-
tând astfel slava lui Dumnezeu.” — Idem,, 25 ianuarie, 1910.
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MEREU VIGILENȚI
„Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, 

diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește 
și caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8)

„Cei învinși sunt captura legitimă a lui Satan. Misiunea lui 
Isus Hristos a fost să-i salveze de puterea lui. Omul are o în-
clinație naturală de a urma sugestiile lui Satan și nu poate 
rezista cu succes prin propriile sale puteri unui dușman așa 
de puternic; va reuși numai dacă Hristos, puternicul cuceri-
tor, va locui în el, ghidându-i toate dorințele și dându-i putere. 
Numai Dumnezeu poate limita puterea lui Satan. El străbate 
tot pământul încolo și încoace. Nu-și neglijează niciun minut 
misiunea, de frică să nu piardă ocazia de a distruge suflete. 
Este important ca poporul lui Dumnezeu să înțeleagă aceas-
ta, pentru a putea scăpa din cursa lui.” — Solii către tineret, p. 51

BIRUITORI PRIN HRISTOS
„Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă 
totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos și care 

răspândește prin noi în orice loc 
mireasma cunoștinței Lui.” (2 Corinteni 2:14)

„Exemplul lui Hristos ne arată că singura noastră speranță 
de victorie stă în rezistența continuă la atacurile lui Satan. 
Cel care a triumfat asupra dușmanului sufletelor, luptând cu 
ispitele, înțelege puterea lui Satan asupra neamului omenesc 
și l-a biruit spre folosul nostru. Ca învingător, El ne-a oferit 
avantajul victoriei Sale, pentru ca, în eforturile noastre de a 
rezista ispitelor lui Satan să putem uni slăbiciunea noastră cu 
puterea Sa, lipsa noastră de valoare cu meritele Sale. Și sus-
ținuți de puterea Sa de a îndura ispita, putem și noi rezista în 
Numele Său Atotputernic și putem birui așa cum a biruit El.” 
— The Signs of the Times, 4 martie, 1880.
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CUM SĂ FIM MAI ÎNȚELEPȚI
„Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, 

dă pricepere celor fără răutate.” (Psalmii 119:130)

„O supunere credincioasă față de cererile lui Dumnezeu va 
avea o influență surprinzătoare în rafinarea, dezvoltarea și în-
tărirea tuturor facultăților omului. Aceia care din tinerețe s-au 
dedicat serviciului lui Dumnezeu s-au dovedit a fi oameni cu o 
judecată sănătoasă și cu un discernământ pătrunzător. Și de 
ce n-ar fi așa? Comuniunea cu cel mai mare Învățător pe care 
l-a cunoscut lumea vreodată, întărește înțelegerea, luminează 
mintea și purifică inima — înalță, rafinează și înnobilează pe 
om în întregul său. „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, 
dă pricepere celor fără răutate.” — Solii către tineret, p. 65

TRANSFORMAȚI ÎN ÎNTREGIME
„Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; 

cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele, 
căci după Numele Tău sunt numit, 

Doamne, Dumnezeul oștirilor!” (Ieremia 15:16)

„Nu litera Cuvântului lui Dumnezeu este cea care dă lumină 
și înțelegere, ci cuvântul descifrat și însămânțat în inimă de Du-
hul Sfânt. Când este cu adevărat convertit, omul devine un fiu 
al lui Dumnezeu, părtaș la natura divină. Nu numai inima îi este 
reînnoită, ci și intelectul este întărit și revigorat. Au fost multe 
exemple de persoane care înainte de convertire erau considerate 
ca având abilități comune și chiar inferioare, dar care după ace-
ea parcă s-au transformat în întregime. Ei au manifestat o mare 
putere de înțelegere a adevărurilor din Cuvântul lui Dumnezeu 
și de a prezenta aceste adevăruri și altor persoane. Oameni de 
un înalt nivel intelectual au considerat un privilegiu să întrețină 
relații cu astfel de oameni. Soarele îndreptățirii, împrăștiind razele 
Sale strălucitoare în mintea lor, a înviorat fiecare putere a lor adu-
cându-o la o funcționare mai viguroasă.” — Idem.
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STAI DEPARTE DE PĂCAT
„Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă 
faci rău, păcatul pândește la ușă; dorința lui se ține 

după tine, dar tu să-l stăpânești.” (Geneza 4:7)

„Nimeni nu poate fi obligat să păcătuiască. Trebuie obținut 
mai întâi consimțământul omului. Sufletul trebuie să aibă ca 
scop actul păcatului, înainte ca pasiunea să preia controlul 
asupra rațiunii și nedreptatea să triumfe asupra conștiinței. Is-
pita, oricât de puternică ar fi, nu este niciodată o scuză pentru 
păcat. ... Strigă către Domnul, suflet ispitit! Recunoaște că ești 
neajutorat, că nu ai merite înaintea lui Isus și cere împlinirea 
promisiunii Lui. Dumnezeu va auzi! El știe cât de puternice 
sunt înclinațiile firești ale inimii umane și te va ajuta de fiecare 
dată când vei fi ispitit. Ai căzut în păcat? Caută fără întârzi-
ere iertare și har la Dumnezeu.... Mila este încă la îndemâna 
păcătosului.” — 5 T., p. 177

ACCEPTĂ RESTRICȚIILE!
„Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică 
în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voin-
ța să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.” (Romani 7:18)

„Auzim uneori întrebările: „Nu voi face niciodată ceea ce 
doresc? Nu voi avea niciodată drumul meu? Va trebui să mă 
abțin întotdeauna? Nu voi putea acționa niciodată în concor-
danță cu înclinațiile mele?” 

Cu cât mai puțin îți vei urma înclinațiile naturale, cu atât 
mai bine va fi pentru tine și pentru ceilalți. Înclinațiile naturale 
au fost pervertite, puterile naturale, folosite greșit. Satan i-a 
adus pe oameni în conflict cu Dumnezeu. El lucrează conti-
nuu pentru a distruge imaginea lui Dumnezeu în om. De ace-
ea, trebuie să punem restricție cuvintelor și acțiunilor noastre.” 
— Solii către tineret, p. 68 
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COMPLET TRANSFORMAȚI
„Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele 

pe care le aveați altădată, când erați în neștiință. 
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi 

sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: 
„Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.” (1 Petru 1:14-16)

„Când harul lui Dumnezeu ia în stăpânire inima, se vede cu 
claritate că tendințele moștenite și cultivate în direcția răului 
trebuie crucificate. În suflet trebuie să înceapă o nouă viață, 
sub un nou control. Tot ceea ce se face trebuie făcut pentru 
slava lui Dumnezeu. Această lucrare include atât exteriorul, 
cât și interiorul omului. Întreaga ființă: trupul, sufletul și spiri-
tul, trebuie adusă în subordonare față de Dumnezeu, pentru a 
fi folosită de El ca un instrument al îndreptățirii.”  — Solii către 
tineret, p. 68 

UN NOU CONTRACT DE VIAȚĂ
„Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, 

dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi...”  
(Romani 8:9 p.p.)

„Omul firesc nu este subordonat Legii lui Dumnezeu și nici 
nu ar putea să fie. Dar, prin credință, viața celui ce a fost reîn-
noit va fi trăită zi de zi în Hristos. Zi de zi, el arată că realizea-
ză că Îi aparține lui Dumnezeu, că este proprietatea Sa. 

Trupul și sufletul Îi aparțin lui Dumnezeu. El L-a dat pe Fiul 
Său pentru răscumpărarea lumii și, prin aceasta, avem garan-
tat un nou contract de viață, o încercare în care trebuie să 
dezvoltăm caractere cu o loialitate oarbă față de El. Dumne-
zeu ne-a răscumpărat din sclavia păcatului și a făcut posibil 
ca noi să putem trăi regenerați, transformați, punându-ne la 
dispoziția Sa pentru a face lucrarea Sa.” — Idem. 
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APARȚINEM LUI DUMNEZEU
„Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt 
care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dum-
nezeu? Şi că voi nu sunteți ai voștri?” (1 Corinteni 6:19)

„Pecetea lui Dumnezeu e pusă deasupra noastră. El doreș-
te să ne amintim că puterile noastre fizice, mintale și morale Îi 
aparțin. Timpul și influența, judecata, afecțiunea și conștiința, 
toate sunt ale lui Dumnezeu; și ne sunt date pentru a fi fo-
losite în armonie cu voința Sa. Nu ne sunt oferite pentru a fi 
folosite în concordanță cu tendințele lumii; pentru că lumea 
este sub conducerea celui ce îl întruchipează pe dușmanul lui 
Dumnezeu. 

Corpul în care sălășluiește sufletul, Îi aparține lui Dumne-
zeu. Fiecare putere și fiecare mușchi sunt ale Lui.” — Solii către 
tineret, p. 69

SUNTEM RESPONSABILI
„Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe ace-
la îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu 

este sfânt, și așa sunteți voi.” (1 Corinteni 3:17)

„În niciun caz nu trebuie să neglijăm sau să abuzăm nici 
măcar de un singur organ pentru a-l slăbi. Noi trebuie să co-
laborăm cu Dumnezeu, pentru a ne păstra corpul în cea mai 
bună condiție în ceea ce privește sănătatea, pentru a putea fi 
templul unde Spiritul Sfânt să locuiască și să modeleze fiecare 
putere fizică și spirituală în acord cu voința lui Dumnezeu. 

Mintea trebuie umplută cu principii pure. Adevărul trebuie 
gravat pe tablele sufletului nostru. Memoria trebuie umplută 
cu adevărurile prețioase ale Cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, 
ca niște pietre prețioase frumoase, aceste adevăruri se vor re-
flecta în viață.” — Idem.
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APARȚINEM RĂSCUMPĂRĂTORULUI
„Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar 

pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, 
care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:20) 

„Tu nu îți aparții. Isus te-a răscumpărat prin sângele Său. 
Nu îți îngropa talentele. Folosește-le pentru El. În orice fel de 
afacere ai fi angajat, ia-L pe Isus cu tine. Dacă simți că-ți pierzi 
dragostea pentru Mântuitorul tău, renunță la afacere și spu-
ne: „Aici sunt, Mântuitorule, ce trebuie să fac?” El te va primi 
îngăduitor și te va iubi fără margini. El te va ierta, pentru că 
este bogat în iertare și îndelung răbdător, nedorind ca vreunul 
să piară...

Noi cu tot ceea ce avem Îi aparținem lui Dumnezeu. N-ar tre-
bui să privim ca un sacrificiu faptul de a-I dărui dragostea inimi-
lor noastre. Inima însăși ar trebui oferită Lui cu o dorință sinceră, 
ca un dar de bunăvoie.” — The Youth’s Instructor, 8 noiembrie, 1900

AVEM VALOARE ÎN OCHII SĂI
„Şi dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără păr-
tinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică 
în timpul pribegiei voastre; căci știți că nu cu lucruri 
pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați 

din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la 
părinții voștri.” (1 Petru 1:17, 18)

„Valoarea pe care Dumnezeu o pune pe lucrul mâinilor Sale 
— dragostea față de copiii Săi — este relevată în darul pe care 
L-a făcut pentru răscumpărarea oamenilor. Adam a căzut 
sub stăpânirea lui Satana. El a adus păcatul în lume, iar prin 
acesta, moartea. Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu ză-
mislit pentru a-l salva pe om. El a făcut totul pentru a arăta 
că este drept și poate îndreptăți pe toți cei ce-L acceptă pe 
Hristos. Omul s-a vândut pe sine lui Satana, dar Isus a răs-
cumpărat rasa umană.” — Solii către tineret, p. 69
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O INIMĂ NOUĂ
„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut 

noi.” (2 Corinteni 5:17)

„Satan îi conduce pe oameni să creadă că, deoarece ei au 
simțit extazul, sunt convertiți. Dar experiența lor nu se schim-
bă. Faptele lor sunt aceleași ca și mai înainte. Viața lor nu pro-
duce roade mai bune. ... Când vorbește de o inimă nouă, Isus 
înțelege prin aceasta mintea, viața, întregul fel de a fi. Pentru 
a-ți schimba inima, trebuie să lași deoparte dragostea pentru 
lume și să-L iubești pe Hristos. A avea o inimă nouă înseamnă 
a avea o minte nouă, scopuri și motivații noi. Care este semnul 
unei inimi noi? O viață transformată. Este o trăire neegoistă 
și fără mândrie zi cu zi și oră de oră.” — Solii către tineret, p. 72

CREDINCIOȘI  
ÎN TOATE LUCRURILE

„Mulți oameni își trâmbițează bunătatea; 
dar cine poate găsi un om credincios?” 

(Proverbele 20:6)

„Unii fac o mare greșeală presupunând că o profesie înaltă 
va compensa lipsa slujirii adevărate. Dar o religie nepracticată 
nu este o religie veritabilă. Convertirea adevărată ne face cin-
stiți până la cel mai mic amănunt în tranzacțiile noastre cu 
cei din jur. Ne face credincioși în munca noastră de zi cu zi. 
Fiecare urmaș sincer al lui Hristos va arăta că religia Bibliei îl 
califică să-și folosească talentele în slujba Stăpânului.” — Idem
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MEREU SÂRGUITORI
„În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă 

cu duhul. Slujiți Domnului.” (Romani 12:11) 

„În sârguință, fiți fără preget.” Aceste cuvinte vor fi împlinite 
în viața oricărui creștin adevărat. Chiar dacă munca voas-
tră pare a fi o corvoadă, o puteți înnobila prin modul în care 
o executați. Faceți-o ca și cum Dumnezeu S-ar afla în fața 
voastră. Faceți-o cu voioșie și cu demnitatea unor fii ai ceru-
lui. Principiile nobile sunt cele care, aduse în lucrare, o fac în 
întregime acceptabilă în fața lui Dumnezeu. Lucrarea adevă-
rată leagă micimea slujitorilor lui Dumnezeu de pe pământ cu 
înălțimea slujitorilor din locurile cerești...

Ca fii și fiice ai lui Dumnezeu, creștinii ar trebui să se strădu-
iască să atingă idealul înalt pus înaintea lor de Evanghelie. Ei nu 
ar trebui să fie mulțumiți până nu devin desăvârșiți.”  — Idem, p. 73

 

PENTRU CA HRISTOS  
SĂ FIE MULȚUMIT

„Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri! 
Cine este priceput să le înțeleagă! Căci căile Domnului 

sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, 
dar cei răzvrătiți cad pe ele. (Osea 14:9)

„Înțelepciunea omenească trebuie combinată cu înțelepciu-
nea și îndurarea lui Dumnezeu. Să ascundem eul în Hristos. Să 
lucrăm cu sârguință pentru a atinge standardul înalt pe care 
l-a stabilit Dumnezeu pentru noi — transformarea morală prin 
Evanghelie. Dumnezeu ne cheamă să înaintăm în linie dreap-
tă, să facem poteci drepte pentru picioarele noastre, pentru 
ca cei șchiopi să nu părăsească drumul. Atunci va fi Hristos 
mulțumit.” — Dietă și Hrană, p. 211
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NU AVEM NICIO SCUZĂ
„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă 

de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile 
a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.” (Evrei 4:15)

„Faptul că Hristos a trăit treizeci de ani în Nazaret, locul din 
care mulți credeau că este o minune să iasă ceva bun, este o 
mustrare pentru tinerii care consideră că formarea caractere-
lor lor religioase trebuie să depindă de împrejurări. Dacă antu-
rajele tinerilor sunt neplăcute și categoric nesănătoase, mulți 
fac din acest lucru o scuză pentru a nu-și perfecționa un ca-
racter creștin. Exemplul lui Hristos respinge ideea că urmașii 
Săi sunt dependenți de loc, șansă sau prosperitate pentru a 
trăi o viață fără prihană. Hristos i-ar putea învăța că o viață 
de credincioșie onorabilă și totuși umilă poate exista în orice 
loc, în orice situație, acolo unde providența divină i-a chemat.”  
— The Youth’s Instructor, 1 martie 1872

CEEA CE AVEM NEVOIE UNEORI
„Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui.” 

(Plângerile 3:27)

„Viața lui Hristos a fost de natură să arate că siguranța, 
curățenia și fermitatea principiilor nu depind de o viață lipsită 
de greutăți, sărăcie și adversitate. Încercările și privațiunile de 
care se plâng atât de mulți tineri au fost îndurate de Hristos 
fără murmur. O astfel de disciplină reprezintă chiar experiența 
de care tinerii au nevoie. Ea va conferi statornicie și fermitate 
caracterelor lor și-i va face asemeni lui Hristos, puternici în 
spirit pentru a rezista ispitei. Ei nu vor putea fi biruiți de înșe-
lăciunile lui Satan dacă se rup de influența acelora care i-ar 
putea conduce pe cărări greșite și care i-ar putea corupe din 
punct de vedere moral.” — Solii către tineret, p. 79
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CÂND DUMNEZEU NE TESTEAZĂ
„Este spre binele meu că m-ai smerit, 

ca să învăț orânduirile Tale.” (Psalmii 119:71)

 „Dacă încercările ce vin asupra lor cresc, ei trebuie să știe 
că Dumnezeu testează, probează loialitatea lor. Și prin această 
poziție în menținerea integrității de caracter, chiar atunci când 
sunt descurajați, tăria, fermitatea și puterea de a suporta vor 
crește și ei se vor întări în duh. — Youth’s Instructor, 1 martie, 1872

„Prin rugăciuni zilnice către Dumnezeu, ei vor căpăta de la 
El har și înțelepciune pentru a suporta conflictele și realitățile 
dure ale vieții și pentru a ieși biruitori din acestea. Seninăta-
tea și loialitatea minții pot fi menținute doar prin atenție și 
rugăciune. Viața lui Hristos a fost un exemplu de energie per-
severentă, nepermițând ca aceasta să fie slăbită de reproșuri, 
ridiculizări, privațiuni sau greutăți.”  — Solii către tineret, p. 79

PRIMIND PUTERE PENTRU A BIRUI 
„Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, 

izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea 
în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă 

și întăritura mea!” (Psalmii 18:2)

„Cei care sunt părtași ai naturii divine nu vor ceda ispitei. 
Dușmanul lucrează cu toată puterea să-i biruie pe cei care se 
străduiesc să trăiască o viață de creștin. Astfel, el speră să-i 
descurajeze. Dar cei ce au picioarele bine ancorate pe Stân-
ca veacurilor nu vor cădea pradă înșelăciunilor sale. Ei își vor 
aminti că Dumnezeu este Tatăl lor și Hristos este Ajutorul lor. 
Mântuitorul a venit în lumea noastră pentru a aduce pentru 
fiecare suflet încercat și ispitit puterea de a birui așa cum a 
făcut-o El.” — Solii către tineret, p. 81
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DEPARTE DE ISPITĂ
„Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți 

ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a 
pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.” 

(1 Corinteni 10:13 u.p.)

„Nu trebuie să ne considerăm neputincioși în fața ispitei. ... 
Dacă, prin asociere cu cei iubitori de plăceri, prin conformare 
cu practicile lumești, prin unirea intereselor noastre cu interesele 
necredincioșilor, punem picioarele pe calea ispitei și păcatului, 
cum ne putem aștepta ca Dumnezeu să ne păzească de căde-
re? Rămâneți departe de influențele corupătoare ale lumii. Nu 
mergeți în locurile unde forțele inamicului sunt puternic anco-
rate. Nu mergeți acolo unde veți fi ispitiți și conduși pe drumuri 
greșite. Dar dacă aveți un mesaj pentru necredincioși și dacă 
stați atât de aproape de Dumnezeu, încât le puteți da un sfat 
la momentul potrivit, atunci puteți face o lucrare care să-i ajute 
și să-L onoreze pe Dumnezeu.” — Solii către tineret, p. 81

 

SUPUNEȚI GÂNDURILE!
„Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se 
ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând 

îl facem rob ascultării de Hristos.” (2 Corinteni 10:5)

„Ar trebui să vă țineți departe de tărâmul încântător al lui 
Satan și să nu îngăduiți minții voastre să fie distrasă de la 
supunerea față de Dumnezeu. Prin Hristos, puteți și trebuie să 
fiți fericiți și ar trebui să dobândiți obiceiul controlului de sine. 
Chiar și gândurile voastre trebuie aduse în subordonare față 
de voința lui Dumnezeu și sentimentele voastre sub controlul 
rațiunii și al religiei. Imaginația nu v-a fost dată pentru ca să-i 
permiteți să alerge în dezordine și pentru a avea propriile ei căi, 
fără să faceți niciun efort de a o disciplina. Dacă gândurile 
sunt greșite, sentimentele vor fi greșite, iar gândurile și senti-
mentele, împreună constituie caracterul moral.” — 5 T., p. 310. 
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GATA SĂ TRIMITĂ AJUTOR
„Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt 
bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta Ta.” 

(Psalmii 16:11)

„Dumnezeu le-a dat tinerilor o scară a succesului pe care 
să urce, o scară ce ajunge de la pământ la cer. Deasupra aces-
tei scări este Dumnezeu și pe fiecare treaptă, razele străluci-
toare ale gloriei Sale. El privește spre cei care urcă, fiind gata, 
ca atunci când strânsoarea slăbește și pașii șovăie, să trimită 
ajutor. Da, spun acest lucru în cuvinte pline de încurajare, și 
anume că nici unul care perseverează în a înainta pe această 
scară nu va eșua în cucerirea intrării în orașul ceresc. 

Satan le prezintă tinerilor multe ispite. El se joacă cu viața 
și cu sufletele lor și nu lasă nici un rău neîncercat pentru a re-
uși să-i ruineze. Dar Dumnezeu nu-i lasă să lupte fără ajutor 
împotriva ispitei. Ei au un Ajutor atotputernic.” — Idem. 

DRUMUL SPRE CASA CEREASCĂ
„Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina 

strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând 
până la miezul zilei.” (Proverbele 4:18)

„Aș vrea să pot să descriu frumusețile vieții de creștin. În-
cepând cu dimineața vieții, controlat de legile naturii și ale lui 
Dumnezeu, creștinul merge înainte și în sus, zilnic fiind atras 
tot mai aproape de casa lui cerească, unde îl așteaptă o co-
roană a vieții și un nume nou, pe care nici un alt om salvat nu 
l-a primit. ... El crește constant în fericire, sfințenie și utilitate. 
Progresul fiecărui an îl depășește pe cel al anului anterior.”  
— Solii către tineret, p. 95



88

22 martie

BRAVI SOLDAȚI AI CRUCII
„Luptă-te lupta cea bună a credinței; apucă viața veșnică 
la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea fru-

moasă mărturisire înaintea multor martori.” (1 Timotei 6:12)

„Mult mai puternic decât inamicul lor este Isus, care, venind în 
această lume și îmbrăcând natura umană, l-a întâlnit și învins pe 
Satan, a rezistat oricărei ispite, aceleași pe care le au de înfruntat 
și tinerii de azi. El este Fratele lor mai mare. El simte pentru ei 
un adânc și blând interes. El păstrează constant asupra lor un 
ochi veghetor și Se bucură când ei încearcă să-L mulțumească. 
Atunci când ei se roagă, El amestecă rugăciunile lor cu mirosul 
tămâiei îndreptățirii Sale și le oferă lui Dumnezeu ca pe o jertfă 
plăcut mirositoare. Prin puterea Lui tinerii pot îndura greutăți ca 
niște bravi soldați ai crucii. Înarmați cu puterea Sa, sunt capabili 
să atingă cele mai înalte idealuri puse înaintea lor. Sacrificiul fă-
cut pe calvar este garantul victoriei lor.”  — Solii către tineret, p. 95

NU NI SE CERE CE NU AVEM
„Pentru că, dacă este bunăvoință, darul este primit, 

avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.” 
(2 Corinteni 8:12)

„Biserica lui Dumnezeu este formată din vase mai mici și 
mai mari. Dumnezeu nu cere nimic nerezonabil. El nu Se aș-
teaptă ca vasele mici să fie umplute cu aceeași măsură ca cele 
mari. El Se uită la rezultate în funcție de ce are un om, nu de 
ceea ce nu are. Faceți totul cât mai bine și Domnul va accepta 
și va răsplăti eforturile voastre. Fă-ți datoria începând cu ceea 
ce este la îndemâna ta și realizează acest lucru cu fidelita-
te, astfel întreaga lucrare va fi acceptată de către Stăpân. În 
dorința ta de a face ceva măreț, nu uita că lucrurile mici de 
asemenea te așteaptă.”  — Idem, p. 96
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SEMĂNÂND PENTRU VIAȚA VEȘNICĂ
„Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului!  

Căci nădăjduiesc în judecățile Tale.” (Psalmii 119:43)

„Ferește-te să neglijezi rugăciunea și studiul Cuvântului lui 
Dumnezeu. Acestea sunt arme împotriva celor ce se strădu-
iesc să-ți pună piedici în avansarea spre cer. Prima neglijare 
a rugăciunii și a studiului Bibliei face ca a doua să vină mai 
ușor. O primă rezistență la insistența Spiritului Sfânt atrage o 
alta. Astfel, inima este împietrită și conștiința veștejită. 

Pe de altă parte, fiecare rezistență la ispită o face pe urmă-
toarea mai ușoară. Fiecare negare de sine o face mai ușoară pe 
următoarea. Fiecare victorie câștigată pregătește terenul pentru 
o victorie proaspătă. Fiecare rezistență la ispită, fiecare negare 
de sine, fiecare triumf asupra păcatului este o sămânță sădită 
pentru viața veșnică.” — The Youth’s Instructor, 26 iunie, 1902

NU VOM FI DEZAMĂGIȚI
„Totuși Domnul așteaptă să Se milostivească de voi 

și Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un 
Dumnezeu drept. Ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El!” 

(Isaia 30:18)

„Dumnezeu va recunoaște fiecare efort pe care îl faci pen-
tru a atinge idealul Său pentru tine. Când ai un eșec și ești 
căzut în păcat, să nu crezi că nu te mai poți ruga, că nu meriți 
să vii în fața lui Dumnezeu. „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, 
ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl 
un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” Cu brațele întinse 
și pregătite, El așteaptă să-l întâmpine pe cel căzut, pe fiul 
risipitor. Mergi la El și spune-I despre greșelile și eșecurile tale. 
Roagă-L să te îmbărbăteze pentru o nouă încercare. El nu te 
va dezamăgi niciodată, niciodată nu va profita de încrederea 
ta.”  — The Youth’s Instructor, 26 iunie, 1902
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PUTEM IEȘI ÎNVINGĂTORI
„Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge 

spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va 
încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, 
iar durerea și gemetele vor fugi!” (Isaia 35:10)

„Domnul Hristos însă nu ne-a asigurat de faptul că atin-
gerea desăvârșirii caracterului este un lucru ușor. Un caracter 
nobil, cizelat, necolțuros, nu se moștenește. Nici nu-l putem 
avea printr-o întâmplare. Un caracter nobil se câștigă prin 
eforturi personale și prin meritele harului Domnului Hristos. 
Dumnezeu dă talentele, puterile mintale; noi ... ne formăm ca-
racterul. El se formează printr-o luptă necruțătoare și aspră 
cu eul. O luptă continuă trebuie dusă împotriva înclinațiilor 
firești moștenite. Noi trebuie să ne cercetăm îndeaproape și să 
nu îngăduim să rămână nici chiar o singură trăsătură nesfin-
țită de caracter, fără să fie îndreptată.”  — Parabole, p. 331.

LA DUMNEZEU TOTUL SE POATE
„Isus S-a uitat țintă la ei și le-a zis: „La oameni 

lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu 
toate lucrurile sunt cu putință.” (Matei 19:26)

„Nimeni să nu spună: Nu-mi pot remedia defectele de ca-
racter. Dacă ajungi la această concluzie, nu vei reuși să obții 
viața veșnică. Imposibilitatea stă în propria ta lipsă de voință. 
Dacă nu vrei, atunci nu vei birui. Adevărata dificultate izvo-
răște dintr-o inimă nesfințită și dintr-o voință care nu se su-
pune controlului lui Dumnezeu...

Să ne aducem aminte că niciodată nu vom atinge o țintă 
mai înaltă decât aceea pe care ne-am pus-o. De aceea, să ne 
punem ținte înalte și apoi pas cu pas, chiar cu eforturi chinui-
toare, prin renunțare și sacrificiu de sine, să urcăm toate trep-
tele acestei scări spre progres. Nimic n-ar trebui să ne rețină de 
la aceasta.” — Idem 
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PUNEȚI-VĂ ȚINTE ÎNALTE!
„Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine, în a căror inimă 
locuiește încrederea! ... Ei merg din putere în putere 
și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion.” 

(Psalmii 84:5, 7)

„Mulți dintre cei înzestrați de Dumnezeu să facă o lucrare 
minunată realizează prea puțin, pentru că îndrăznesc puțin. 
Mii de oameni trec prin această viață ca și când n-ar avea o 
țintă bine definită, pentru care să trăiască și nici un anumit 
standard spiritual de atins. Unii ca aceștia vor primi o răsplată 
pe măsura lucrării lor. 

Să ne aducem aminte că niciodată nu vom atinge o țintă 
mai înaltă decât aceea pe care ne-am pus-o. De aceea, să ne 
punem ținte înalte și apoi pas cu pas, chiar cu eforturi chi-
nuitoare, prin renunțare și sacrificiu de sine, să urcăm toate 
treptele acestei scări spre progres.” — Idem, p. 332 

AJUTOARE, NU PIEDICI
„Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. 

Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește 
în vânt.” (1 Corinteni 9:26)

„Așa zis-ul destin nu si-a țesut plasa în jurul niciunei ființe 
omenești atât de puternic, încât aceasta să fie nevoită a ră-
mâne fără ajutor și în nesiguranță. Împrejurările potrivnice, din 
contră, ar trebui să determine o hotărâre categorică de a le bi-
rui, înlăturarea, sfărâmarea unei bariere, va face să se câștige 
o mai mare iscusință și curaj, pentru a merge înainte. Mergeți 
cu hotărâre în direcția cea bună și împrejurările vor ajunge să 
vă fie ajutoare și nicidecum piedici. 

Pentru slava lui Dumnezeu, fii plin de ambiție în cultivarea 
fiecărei trăsături bune a caracterului. În orice fază a clădirii 
caracterului trebuie să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și acest lu-
cru îl putem și trebuie să-l facem.” — Idem, pp. 331, 332
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O COMOARĂ SIGURĂ
„Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de 

pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ce-
ruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia.” 

(Luca 12:33)

„Un caracter format după chipul și asemănarea caracteru-
lui divin este singura comoară pe care o putem lua cu noi din 
lumea aceasta, în cea veșnică. Cei care se află sub îndrumarea 
și instruirea Domnului Hristos în această lume, vor duce cu ei 
în locuințele cerești, orice calități dumnezeiești obținute aici. 
Iar în cer, noi vom continua să creștem spre perfecțiunea ab-
solută. Cât de importantă este deci dezvoltarea caracterului 
în viața aceasta!” — Idem, p. 332 

COOPERARE CU DUMNEZEU
„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când 
este El la dreapta mea, nu mă clatin.” (Psalmii 16:8)

„Ființe cerești vor conlucra cu instrumentele omenești care, 
cu o credință puternică, hotărâtă, caută acea perfecțiune a 
caracterului care să ducă la desăvârșirea purtării, a faptelor. 
Tuturor acelora care sunt angajați în această lucrare Domnul 
Hristos le spune: „Eu sunt la dreapta ta, ca să te ajut”. 

Când voința omului cooperează cu voința lui Dumnezeu, 
ea devine atunci atotputernică. Tot ceea ce — la porunca Sa — 
trebuie făcut, poate fi adus la îndeplinire în și prin puterea Sa. 
Toate cerințele lui Dumnezeu sunt tot atâtea împuterniciri din 
partea Sa.” — Idem, p. 333
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FIȚI INTELIGENȚI!
„Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea 

când vorbește și mereu se văd învățături noi 
pe buzele lui.” (Proverbele 16:23)

„Dumnezeu cere instruirea facultăților noastre mintale. El 
a plănuit ca slujitorii Săi să aibă o inteligență mai mare și un 
discernământ mai clar, decât cei din lume; de aceea El este 
neplăcut impresionat de către aceia care sunt prea neglijenți, 
sau prea indolenți spre a deveni lucrători eficienți și bine instru-
iți. Dumnezeu ne cere să-L iubim cu toată inima noastră, din 
tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră, dar și cu toată 
capacitatea noastră intelectuală. Faptul acesta așază asupra 
noastră obligația dezvoltării mintii noastre, până la deplina ei 
capacitate, pentru ca să putem cunoaște și iubi pe Creatorul 
nostru, cu toată puterea minții noastre.”  — Idem, p. 333

AVANTAJUL UNEI EDUCAȚII  
TEMEINICE

„Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai 
mult pentru cei ce văd soarele.” (Eclesiastul 7:11)

„Pus sub controlul Duhului Sfânt, intelectul nostru, cu cât 
va fi mai temeinic cultivat, cu atât va fi mai cu succes folosit 
în slujba lui Dumnezeu. Cel needucat, dar care se consacră 
lui Dumnezeu și dorește mult să fie de folos pentru binecu-
vântarea altora, poate fi și este binecuvântat de Dumnezeu 
în slujirea Sa. Dar aceia care, cu același spirit de consacrare, 
au însă și avantajul unei educații temeinice, aceștia pot face o 
mult mai mare și mai întinsă lucrare pentru Hristos. Ei stau pe 
un teren superior.” — Idem.
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MINTEA TREBUIE EDUCATĂ
„Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât zece 

viteji care sunt într-o cetate.” (Eclesiastul 7:19)

„Dumnezeu dorește ca noi să dobândim cea mai completă 
educație posibilă, cu scopul de a împărtăși cunoștința noastră 
și altora. Nimeni nu poate ști unde și cum vor fi chemați să lu-
creze sau să vorbească pentru Dumnezeu. Numai Tatăl nos-
tru ceresc știe ce poate face El din oameni. Înaintea noastră 
se află posibilități pe care slaba noastră credință nu le poate 
discerne. Mintea noastră ar trebui astfel educată, încât, dacă 
este necesar, să putem prezenta adevărul Cuvântului Său ce-
lor mai înalte autorități și aceasta într-o astfel de manieră, în-
cât să aducem slavă numelui Său. Noi n-ar trebui să pierdem 
nici o ocazie de a ne pregăti din punct de vedere intelectual, 
spre a lucra pentru Dumnezeu” — Idem, p. 333

FOLOSITORI ȘI EFICIENȚI
„Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul 

lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața, 
și asprimea feței i se schimbă.” (Eclesiastul 8:1)

„Să folosim cele mai mici prilejuri care ni se oferă. Să prac-
ticăm economia. Nu trebuie să ne cheltuim mijloacele pen-
tru satisfacerea apetitului, sau în căutarea de plăceri. Să fim 
hotărâți a deveni așa de folositori și așa de eficienți, cum ne 
cheamă Dumnezeu a fi. În tot ceea ce întreprindem să fim 
conștiincioși. Să folosim orice avantaj ce ni se oferă pentru 
dezvoltarea intelectului. Studiul cărților să fie combinat cu 
munca fizică și, printr-o conștiincioasă silință, prin veghere și 
rugăciune, să obținem înțelepciune de sus. Aceasta ne va da 
o educație completă, în acest fel vom crește în caracter și vom 
avea influență asupra altora, făcându-ne în stare să-i condu-
cem pe calea neprihănirii și a sfințirii.” — Idem, p. 334
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PLINI DE ÎNȚELEPCIUNE
„Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă dar 
să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu!” (Psalmii 51:6)

„Cei care flămânzesc după cunoștințe, cu care să binecu-
vânteze pe semenii lor, ei înșiși vor fi binecuvântați de Dumne-
zeu. Prin studierea Cuvântului Său, puterile lor mintale vor fi 
trezite la o mai zeloasă activitate. Atunci, va avea loc o ex-
tindere, o dezvoltare a facultăților mintale, iar intelectul va 
dobândi putere și eficiență. 

Disciplinarea de sine trebuie să fie practicată de toți aceia care 
vor să fie slujitori ai lui Dumnezeu. Aceasta va face să se realize-
ze mai mult decât numai elocvența, sau talentele cele mai stră-
lucite. O minte obișnuită, dar bine disciplinată, va face o lucrare 
mai mare și mai înaltă, decât cea mai ascuțită minte și cele mai 
mari talente, dar lipsite de controlul de sine.” — Idem, p. 335

TALENTUL VORBIRII
„Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să 
știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. 

El Îmi trezește în fiecare dimineață, El Îmi trezește ure-
chea, să ascult cum ascultă niște ucenici.” (Isaia 50:4)

„Puterea vorbirii este un talent ce ar trebui să fie cultivat cu 
multă înțelepciune. Dintre toate darurile pe care le-am primit 
din partea lui Dumnezeu, nici unul nu este capabil a fi o mai 
mare binecuvântare ca acesta. Cu vocea, noi convingem sau 
influențăm; cu ea, noi înălțăm rugăciunile noastre și lăudăm 
pe Dumnezeu; și tot cu ea, noi vorbim și altora despre iubi-
rea Răscumpărătorului nostru. Cât de important este, deci, ca 
ea să fie astfel educată, încât să fie cât mai folositoare spre 
bine.”— Idem, p. 335.
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TINZÂND SPRE PERFECȚIUNE
„Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru 

cel ceresc este desăvârșit.” (Matei 5:48)

„Fiecare creștin este chemat să facă cunoscut și altora bo-
gățiile nemărginite ale Domnului Hristos; de aceea el ar trebui 
să tindă spre desăvârșirea vorbirii sale. El ar trebui să prezinte 
Cuvântul lui Dumnezeu într-un așa mod, încât să-L recoman-
de ascultătorilor. Dumnezeu nu dorește ca instrumentele Sale 
omenești să fie neîndemânatice. Nu este voința Sa ca omul să 
micșoreze sau să degradeze influența cerului care, prin el, se 
revarsă asupra lumii. 

Noi trebuie să privim la Domnul Hristos, exemplul nostru 
desăvârșit; noi ar trebui să ne rugăm pentru ajutorul Duhului 
Sfânt și în puterea Sa, ar trebui să căutăm a pregăti fiecare 
organ al corpului pentru o slujire desăvârșită.” — Idem, p. 336

 ÎNVIORÂND CU VORBA
„Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu 
sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.” 

(Coloseni 4:6)

„Atunci când căutăm să corectăm sau să îndreptăm pe alții, 
ar trebui să fim foarte atenți la cuvintele noastre. Ele vor fi, fie 
un miros de viață spre viață, fie un miros de moarte spre moarte. 
Atunci când mustră, sau când sfătuiesc, mulți fac lucrul acesta 
folosind cuvinte aspre, severe, cuvinte ce nu sunt în stare să vin-
dece sufletul rănit. Prin aceste expresii rău formulate, spiritul se 
irită, se mânie și adesea, cei greșiți sunt ațâțați la răzvrătire. Toți 
aceia care susțin principiile adevărului, au nevoie să primească 
untdelemnul ceresc al iubirii. În toate împrejurările, mustrările 
trebuie să fie rostite în spiritul iubirii.” — Idem, p. 336
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DOAR CUVINTE ÎNȚELEPTE
„Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, 
ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie 
ca să dea har celor ce-l aud”. (Efeseni 4:29)

„Niciun cuvânt neînțelept n-ar trebui să fie rostit. Nicio vorbi-
re de rău, nicio vorbire ușuratică, niciun cuvânt rostit cu mânie, 
sau aluzie n-ar trebui să iasă de pe buzele celui care este un 
urmaș al Domnului Hristos. ... O vorbire stricată, nu înseamnă 
numai rostirea unor cuvinte murdare. Ea înseamnă orice expre-
sie care este contrară principiilor sfinte și curate, ale unei religii 
fără pată. Ea include, de asemenea, aluziile nesfinte și insinuă-
rile voalate spre rău. Dacă nu se rezistă acestor lucruri în mod 
categoric, ele vor duce la păcate mari.” — Idem, 337

DACĂ VREI SĂ FACI BINELE
„Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă 
și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți 

din toată inima laudă Domnului.” (Efeseni 5:19)

„Ca urmași ai Domnului Hristos, noi ar trebui să modelăm 
cuvintele noastre în așa fel, încât ele să fie un ajutor și o încu-
rajare reciprocă în viața de creștin. Cu mult mai mult decât fa-
cem noi, avem nevoie să vorbim despre capitolele cele prețioa-
se ale experienței noastre. Noi ar trebui să vorbim despre mila 
și bunătatea plină de iubire a lui Dumnezeu, despre profunzi-
mile fără de egal ale iubirii Mântuitorului. Cuvintele noastre ar 
trebui să fie cuvinte de laudă și de mulțumire. Dacă mintea și 
inima sunt pline de iubirea lui Dumnezeu, lucrul acesta se va 
da pe față în vorbirea noastră. Nu va fi o problemă dificilă să 
împărtășim și altora ceea ce a pus stăpânire pe viața noastră 
spirituală.” — Idem, 338 



APRILIE

LUPTA CREDINȚEI

„Exercitați credința, 
luptați-vă lupta cea bună 

a credinței; luptați-vă cu aceste îndoieli; 
familiarizați-vă cu făgăduințele Lui.” 

— 5 T., p. 629.
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DACĂ VREM, PUTEM PRIMI AJUTOR
„Să nu lăsăm pe Satan să aibă un câștig de la noi, căci nu 
suntem în neștiință despre planurile lui.” (2 Corinteni 2:11)

„Am văzut îngerii răului luptându-se pentru suflete și îngerii 
Domnului rezistându-le. Conflictul era dur. Demonii le asal-
tau, corupând atmosfera cu influența lor otrăvitoare și mă-
cinându-le sensibilitatea. Îngerii sfinți urmăreau cu înfricoșare 
aceste suflete și așteptau ca ele să îndepărteze oștile lui Sa-
tan. Dar nu este lucrarea îngerilor buni să controleze mintea 
împotriva voinței fiecărui individ. Dacă oamenii au cedat în 
favoarea dușmanului și nu fac niciun efort să-i reziste, atunci 
îngerii Domnului nu pot face altceva decât să supravegheze 
mulțimea celor ce-i aparțin lui Satan, ca ei să nu provoace 
distrugere, până când o altă lumină va fi dată celor în pericol, 
să-i miște și să-i provoace să se uite la cer pentru ajutor. Isus 
nu va delega îngeri sfinți care să-i scape pe cei ce nu fac niciun 
efort să se ajute singuri.” — Solii către tineret, p. 52.

CÂND TĂRIA NOASTRĂ ESTE HRISTOS
„Când strigă un nenorocit, Domnul aude 

și-l scapă din toate necazurile lui.” (Psalmii 34:6)

„Când cu umilință ei Îl imploră pe puternicul Biruitor să le 
dea ajutor, chiar și cei mai slabi credincioși în adevăr, încrezân-
du-se puternic în Hristos, pot respinge cu succes pe Satan și 
dominația lui. El este prea șiret ca să vină deschis, îndrăzneț, 
cu ispitele sale, pentru că atunci energiile amorțite ale creștini-
lor s-ar putea trezi și bizui pe puternicul și mărețul Mântuitor. 
Dar Satan vine imperceptibil și deghizat și, uzând de această 
deghizare, lucrează prin copiii neascultători asupra celor ce 
practică asemănarea cu Dumnezeu. Satan își va extinde pu-
terea de hărțuire, ispitire și înșelare a poporului lui Dumnezeu... 
Satan știe mai bine decât oamenii lui Dumnezeu ce putere pot 
avea ei asupra lui, când tăria lor este în Hristos.” —  Idem, 51.
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ISUS TRIMITE ÎNTĂRIRE
„Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul 
are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. 
Şi veți avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la 

moarte și-ți voi da cununa vieții.” (Apocalipsa 2:10)

„Dacă vede că e în pericol să piardă un suflet, Satan se 
va strădui din răsputeri să-l păstreze. Și când individul este 
speriat de pericol și cu tristețe și ardoare se uită la Isus după 
putere, Satan se teme că-l va pierde din captivitate și cheamă 
forțe noi din rândul îngerilor săi, pentru a sădi buruieni în bie-
tul suflet și a forma un zid de întuneric în jurul lui, pentru ca 
lumina cerului să nu poată ajunge la el. Dar, dacă cel aflat în 
pericol perseverează și, în neajutorare și slăbiciune, se unește 
cu meritele lui Hristos, dobândite prin sângele Său, Isus ascultă 
rugăciunea stăruitoare a credinței și trimite ca întărire și mai 
mulți îngeri, care vor excela în putere.” — 1 T., p. 345.

CÂND DIAVOLUL TREMURĂ
„...Mare putere are rugăciunea fierbinte 

a celui neprihănit.” (Iacov 5:16 u.p.)

„Satan nu poate suporta să vadă că se face apel la rivalul 
lui cel puternic, pentru că se teme și tremură în fața puterii și 
maiestății Sale. Întreaga oștire a lui Satan tremură la auzirea 
glasului rugăciunii arzătoare. El continuă să cheme legiuni de 
îngeri răi pentru a aduce la îndeplinire acest obiectiv. Iar când 
îngeri atotputernici, îmbrăcați în armura cerului, vin în ajutorul 
sufletului istovit și urmărit, Satan și oștirea lui se dau înapoi, 
bine știind că bătălia lor este pierdută. Supușii de bună-voie ai 
lui Satan sunt credincioși, activi și uniți în același obiectiv. Și, 
deși ei se urăsc și se războiesc unul cu altul, cu toate acestea 
ei caută să folosească orice ocazie pentru a-și aduce la înde-
plinire interesul lor comun. Însă marele Comandant din cer și 
de pe pământ a îngrădit puterea lui Satan.” — Idem.
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ANTRENAȚI ÎN LUPTĂ
„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, 
ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotri-
va stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 

duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” 
(Efeseni 6:12)

„Viața de credință este o stare de război... În acest conflict — 
îndreptățire contra neîndreptățire, — putem avea succes numai 
prin ajutor divin. Natura noastră mărginită trebuie adusă în 
subordonare față de voința Celui infinit; umanul trebuie unit 
cu divinul. Aceasta va aduce Spiritul Sfânt în ajutorul nostru 
și fiecare biruință va tinde spre redobândirea proprietății cum-
părate de Dumnezeu, la restaurarea imaginii Sale în sufletul 
omenesc.” — Solii către tineret, p. 55

ÎNTĂRIȚI PRIN DUHUL
„Şi-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, 

să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, î
n omul dinăuntru,” (Efeseni 3:16)

„Domnul Isus acționează prin intermediul Spiritului Sfânt, 
pentru că acesta este reprezentantul Său. Prin Spiritul Sfânt, 
El insuflă sufletului viață spirituală, îndreptând energiile spre 
bine, curățind sufletul de poluare morală și făcându-l potrivit 
pentru Împărăția Sa. Isus are multe binecuvântări de dat și 
daruri bogate de împărțit printre oameni. El este minunatul 
Stăpânitor, infinit în înțelepciune și putere; și dacă vom ajunge 
să recunoaștem puterea Spiritului Sfânt și vom admite să fim 
modelați de El, vom rămâne definitiv și în întregime în El. Ce 
gând este acesta! „Căci în El locuiește trupește toată plinăta-
tea Dumnezeirii.”  — Solii către tineret, p. 55
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DUȘMĂNIA TRANSFORMATĂ  
ÎN CREDINȚĂ

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

„Duhul Sfânt aduce sufletul reînnoit în conformitate cu 
modelul dat de Isus Hristos. Prin influența Duhului Sfânt, duș-
mănia împotriva lui Dumnezeu e transformată în credință și 
iubire, iar mândria, în umilință. Sufletul percepe frumusețea 
adevărului și Hristos este onorat prin desăvârșire și perfecțiune 
de caracter. O dată ce aceste schimbări sunt efectuate, îngerii 
izbucnesc în cântece pline de bucurie și exaltare și Dumnezeu 
și Hristos Se bucură uitându-Se la sufletele modelate după 
asemănarea divină.” — Review and Herald, 10 februarie, 1903

CA SĂ CÂȘTIG PREMIUL
„Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești 
a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Filipeni 3:14)

„Lupta dintre bine și rău nu este mai puțin feroce decât a 
fost în zilele Mântuitorului. Cărarea spre cer nu e mai netedă 
acum decât era atunci. Toate păcatele noastre trebuie date 
deoparte. ... Suntem dispuși să renunțăm la propria noastră în-
țelepciune și să primim Împărăția cerului asemeni unui prunc? 
Suntem dispuși să ne despărțim de îndreptățirea prin noi înși-
ne? Suntem gata să sacrificăm aprobarea oamenilor? Premiul, 
câștigul vieții veșnice, este de o valoare inestimabilă. Suntem 
dispuși să spunem „bun-venit” ajutorului dat de Duhul Sfânt 
și să cooperăm cu el depunând mai departe eforturi și făcând 
sacrificii proporțional cu valoarea obiectului ce reprezintă câș-
tigul pe care-l putem obține — viața veșnică?” — Idem. 
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NU TE ÎNDOI DE DRAGOSTEA LUI!
„Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea 

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

„Satan încearcă să ne îndepărteze mintea de ajutorul ce-
lui Atotputernic, conducându-ne să medităm la degradarea 
sufletului nostru. Dar, deși Isus vede vina din trecut, El aduce 
iertare și noi n-ar trebui să-L dezonorăm, îndoindu-ne de dra-
gostea Lui. Sentimentul de vinovăție trebuie întins la picioarele 
crucii sau va otrăvi izvoarele vieții. Când Satan aruncă ame-
nințările sale asupra ta, întoarce-te de la ele și îmbărbătea-
ză-ți sufletul cu făgăduințele și promisiunile lui Dumnezeu. 
Norul poate fi întunecos, dar, când se umple cu lumina cerului, 
se transformă în strălucirea aurului, pentru că gloria lui Dum-
nezeu stă deasupra lui.” — Mărturii pentru predicatori, p. 518.

NU OSCILAȚI ÎNTRE  
SPERANȚĂ ȘI TEAMĂ!

„Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce 
au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, 

care n-au nădejde.” (1 Tesaloniceni 4:13)

„Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se lase în voia sentimen-
telor. Când oscilează între speranță și teamă, inima lui Hristos 
este îndurerată, pentru că Domnul le-a dat dovezi inconfun-
dabile ale iubirii Sale. El dorește ca ei să fie întemeiați, întăriți 
și înrădăcinați în cea mai sfântă credință. El vrea ca ei să-și 
îndeplinească lucrarea încredințată și apoi, în mâinile Sale, ini-
ma lor ajunge asemenea unei harpe sfinte, ale cărei corzi vor 
intona laude și mulțumiri la adresa Aceluia pe care Dumnezeu 
L-a trimis să îndepărteze păcatele lumii.”  — Idem.
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CREDINȚA NU ESTE UN SENTIMENT
„Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu 

și aveți credință în Mine.” (Ioan 14:1)

„Mulți dintre cei care caută cu sinceritate sfințirea inimii și 
puritatea vieții par confuzi și descurajați. Se uită în permanen-
ță la ei înșiși, se lamentează că nu au credință și astfel simt 
că nu pot cere binecuvântările lui Dumnezeu. Aceste persoane 
greșesc făcând din credință un simplu sentiment. Ei se uită 
deasupra simplității credinței adevărate și astfel aduc întune-
ric în sufletele lor. Ar trebui să-și întoarcă inima de la ei înșiși, 
să o îndrepte spre mila și bunătatea lui Dumnezeu, să-și rea-
mintească promisiunile Lui și apoi pur și simplu să creadă că 
El le va îndeplini.” — Solii către tineret, p. 111

PRIVIND SPRE MÂNTUITORUL  
CU ÎNCREDERE

„Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem 
încredere în Numele Lui cel sfânt.” (Psalmii 33:21)

„Nu trebuie să ne încredem în credința noastră, ci în făgă-
duințele lui Dumnezeu. Când ne pocăim, pentru că în trecut 
am încălcat Legea Sa, și hotărâm să manifestăm supunere în 
viitor, trebuie să credem că Dumnezeu, de dragul Fiului Său, 
ne acceptă și ne iartă păcatele. 

Întunericul și descurajarea vor veni uneori peste sufletul nos-
tru și vor amenința să ne copleșească, dar noi nu trebuie să ne 
pierdem încrederea. Trebuie să ne fixăm privirea pe Isus, cu sau 
fără emoție. Ar trebui să căutăm să ne îndeplinim cu credincio-
șie orice datorie pe care o avem, iar în rest să ne încredem, plini 
de calm și speranță, în promisiunile lui Dumnezeu.” — Idem. 
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ÎNCREDERE DEPLINĂ
„Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu 

și că Se va ridica la urmă pe pământ.” (Iov 19:25)

„Nu vă descurajați pentru că vă simțiți inima grea. Fiecare 
obstacol și fiecare dușman interior nu fac decât să crească ne-
voia ta de Hristos. El a venit să-ți ia inima de piatră și să-ți dea 
una de carne. Privește la El pentru puterea specială de a-ți birui 
greșelile caracteristice. Când ești asaltat de ispite, rezistă cu fer-
mitate ispitelor răului, spunând sufletului tău: „Cum aș putea 
să-L dezonorez pe Salvatorul meu? M-am predat lui Hristos, nu 
pot să fac lucrurile lui Satan”. Plângi în fața scumpului Mântu-
itor, pentru ca El să te ajute să sacrifici fiecare idol și să înde-
părtezi de la tine orice păcat cultivat. Lasă ochii credinței să-L 
vadă pe Isus stând înaintea tronului Tatălui, arătând palmele 
Sale rănite și pledând pentru tine. Crede că puterea vine la tine 
prin prețiosul tău Mântuitor.” —  Review and Herald, 3 mai 1881

NĂDEJDE NECLINTITĂ
„Pe care o avem ca o ancoră a sufletului; 

o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo 
de perdeaua dinăuntrul Templului.” (Evrei 6:19)

„Dacă vom permite minții noastre să zăbovească mai mult 
asupra lui Hristos și a lumii cerești, vom găsi stimuli puternici, 
precum și suport pentru bătăliile pe care le purtăm în Numele 
Domnului. Mândria și iubirea pentru această lume își vor pier-
de puterea, dacă noi contemplăm gloria acelei țări mai bune, 
care în curând va fi casa noastră. Pe lângă dragostea lui Hris-
tos, toate atracțiile lumești vor părea neînsemnate.

Priviți prin credință coroanele așezate pe capul celor ce vor 
birui; ascultați cântecele pline de entuziasm ale celor răscum-
părați”  — Sfaturi pentru biserică, p. 57. 
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PRIORITATEA VIEȚII NOASTRE
„Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mân-
carea care rămâne pentru viața veșnică și pe care v-o 
va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuși Dumnezeu, 

pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” (Ioan 6:27)

„Religia trebuie considerată marea afacere a vieții. Orice alt-
ceva ar trebui subordonat ei. Toate puterile sufletului, trupului 
și spiritului nostru trebuie angajate în războiul creștin. Trebuie 
să căutăm la Hristos har și putere și vom câștiga victoria la fel 
cum Isus a murit pentru noi...

Trebuie să revenim mai aproape de crucea lui Hristos. Po-
căința la piciorul crucii lui Hristos este prima lecție despre pace 
pe care trebuie să o învățăm. Cine poate înțelege dragostea lui 
Isus? Este infinit mai tandră și mai dezinteresată decât dra-
gostea unei mame.” — Reflectig Christ, p. 295

ALEGEREA NE APARȚINE
„...Alegeți astăzi cui vreți să slujiți: ... Cât despre mine, 
eu și casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15 u.p.)

„Dacă am cunoaște valoarea sufletului uman, ar trebui să 
privim cu o credință vie către cruce și astfel să începem să 
învățăm care va fi știința și cântecul celor răscumpărați de-a 
lungul veșniciei. Valoarea timpului și a talentelor noastre poa-
te fi estimată numai prin măreția prețului plătit pentru răs-
cumpărarea noastră. Câtă nerecunoștință manifestăm față 
de Dumnezeu atunci când Îl lipsim de afecțiunea și slujirea 
noastră! Este prea mult să ne predăm Lui, care a sacrificat 
totul pentru noi? Putem alege prietenia cu această lume în 
defavoarea onorurilor veșnice anunțate de Hristos: „Veți sta cu 
Mine pe tronul Meu, așa cum și Eu am biruit și am șezut pe 
tronul Tatălui Meu”?” — Solii către tineret, p. 115.
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UNIȚI CU HRISTOS
„Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. 

După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, 
dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți 
aduce rod dacă nu rămâneți în Mine.” (Ioan 15:4)

„O unire cu Hristos prin trăirea credinței este durabilă; orice 
altă legătură trebuie să piară. Hristos mai întâi ne-a ales pe 
noi, plătind un preț infinit pentru răscumpărarea noastră, și un 
credincios adevărat Îl alege pe Hristos ca primul, ultimul și cel 
mai bun în orice. Dar această legătură ne costă ceva. Este o 
legătură a dependenței totale, în care trebuie să intre o ființă 
mândră. Toți cei ce formează această legătură trebuie să-și 
simtă nevoia de sângele ispășitor al lui Hristos. Trebuie să ex-
perimenteze o schimbare a inimii. Trebuie să-și subordoneze 
voința lor voinței lui Dumnezeu.” — 5 T., p. 231. 

PĂSTRAȚI UNIREA PRIN RUGĂCIUNE
„Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere 
să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla 
și să stați în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:36)

„Păcatul în toate formele sale — mândria, egoismul, vanita-
tea, caracterul lumesc — trebuie biruit dacă vrem să intrăm în 
comuniune cu Hristos. Motivul pentru care mulți consideră că 
viața creștină este deplorabil de grea, pentru care sunt atât de 
nestatornici, de schimbători, este că ei încearcă să se atașeze 
de Hristos, fără să se desprindă în prealabil de acești idoli pe 
care-i nutresc. 

După ce unirea cu Hristos s-a format, poate fi păstrată nu-
mai prin rugăciuni stăruitoare și eforturi neobosite. Trebuie să 
rezistăm, să negăm și să cucerim eul. Prin harul lui Hristos, prin 
curaj, credință și vigilență, putem câștiga victoria.” — Idem. 
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PROGRES CONTINUU
„Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului 

și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava 
acum și în ziua veșniciei. Amin.” (2 Petru 3:18)

„Ar trebui ca în inima fiecărui tânăr să existe o dorință ar-
zătoare care să-l împingă să fie un discipol al lui Isus Hristos și 
să atingă cel mai înalt standard creștin, fiind împreună-lucră-
tor cu Hristos. Dacă își pune ca țintă să fie în numărul celor 
care își prezintă greșelile în fața tronului lui Hristos, va conti-
nua să avanseze. Singurul mod de a rămâne neclintit este să 
progresezi zilnic în pregătirea pentru viața veșnică. Credința 
va crește, se va dezvolta, dacă vei birui îndoielile și obstacolele. 
Adevărata sfințire este progresivă. Dacă vei crește în harul și 
cunoașterea lui Isus Hristos, vei folosi fiecare ocazie, de a te 
îmbogăți spiritual și de a câștiga informații cu privire la viața și 
caracterul lui Isus Hristos.” — Solii către tineret, p. 121.  

CREȘTINISM AUTENTIC
„Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul 

meu! Duhul Tău cel bun să mă călăuzească 
pe calea cea dreaptă!” (Psalmii 143:10)

„Credința în Isus va crește pe măsură ce ajungi să-L cunoști 
pe Mântuitorul, studiind viața Sa nepătată și iubirea Sa infini-
tă. Nu-L poți dezonora mai mult pe Dumnezeu decât să pre-
tinzi că ești discipolul Său, în timp ce păstrezi distanța față de 
El și nu te lași susținut și hrănit de Spiritul Sfânt. Când crești în 
har, îți place să participi la întruniri religioase și vei afișa cu bu-
curie mărturia dragostei lui Hristos în fața bisericii. Dumnezeu, 
prin harul Său, poate face un tânăr să fie prevăzător și poate 
da copiilor cunoștință și experiență. Ei pot crește în har zilnic. 
N-ar trebui să-ți măsori credința prin sentimente.” — Idem. 
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CREȘTINISM PRACTIC
„Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl 
nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în neca-
zurile lor și să ne păzim neîntinați de lume.” (Iacov 1:27)

„Examinează-ți îndeaproape inima și decide care îți sunt 
sentimentele față de Dumnezeu. Întreabă-te: Am consacrat 
astăzi momente prețioase pentru a-mi face mie plăcere? Sau 
i-am făcut pe alții fericiți? I-am ajutat pe cei cu care vin în 
contact să se apropie mai mult de Dumnezeu și să aprecie-
ze lucrurile veșnice? Mi-am adus religia acasă, în cămin, s-a 
văzut acest lucru în cuvintele și în comportamentul meu? ... 
Mi-am ferit buzele de rău și limba de a vorbi înșelătorii? L-am 
onorat pe Hristos, Mântuitorul meu, care și-a dat prețioasa Sa 
viață pentru ca eu să pot avea totuși viața veșnică?” — Solii 
către tineret, p. 122. 

LA DUMNEZEU ESTE SPERANȚĂ
„Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul!  

Mântuiește-mă, pentru îndurarea Ta!” (Psalmii 6:4)

„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 promi-
siunea 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 înainte să crezi că ai 
și primit lucrurile pe care I le-ai cerut; ci încrede-te în cuvântul 
Lui și lasă întreaga problemă în mâinile lui Dumnezeu, pe de-
plin 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.” — Idem, p. 123. 
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UMBLÂND ÎN CĂILE SALE
„Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumne-
zeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, 

să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Dom-
nului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot 

sufletul tău.” (Deuteronomul 10:12)

„Nu există limite în binele pe care-l poți face. Dacă faci din 
Cuvântul lui Dumnezeu regula vieții tale și-ți conduci acțiu-
nile după principiile sale, făcându-ți toate planurile și strădu-
ințele în concordanță cu împlinirea datoriilor tale și pentru a 
fi o binecuvântare și nu un blestem pentru alții, vei încununa 
cu succes eforturile tale. Veți fi onorați, devenind conlucrători 
cu Isus, și nu veți putea avea nici o onoare mai mare decât 
binecuvântarea sfântă rostită de buzele Mântuitorului: „Bine, 
rob bun și credincios, intră în bucuria Stăpânului tău”. — The 
Youth’s Instructor, 1 septembrie, 1886

PERFECTÂND CARACTERUL ZI DE ZI
„Tu dar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează 
bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna 

în Dumnezeul tău.” (Osea 12:6)

„Răscumpărătorul nu va accepta o slujire împărțită. Zilnic 
lucrătorul pentru Dumnezeu trebuie să învețe înțelesul pre-
dării de sine. El trebuie să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, 
învățând să-i pătrundă înțelesul și să se supună preceptelor 
sale. Astfel el poate atinge standardul desăvârșirii creștine. Zi 
de zi Dumnezeu lucrează cu el, perfectându-i caracterul care 
va trebui să stea ferm în timpul încercării finale. Și zi după zi 
credinciosul reprezintă un minunat exemplu deopotrivă înain-
tea oamenilor și a îngerilor, arătând ce poate face Evanghelia 
pentru ființele umane căzute.” — Slujitorii Evangheliei, p. 113
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PE CE CALE TE AFLI?
„Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, 

lată este calea care duce la pierzare 
și mulți sunt cei ce intră pe ea.” (Matei 7:13)

„Pe calea cea largă toți sunt preocupați de persoana lor, 
de îmbrăcăminte și de plăcerile ce apar în drumul lor. Ei se 
lasă nestingheriți în voia amuzamentului și a veseliei, fără a se 
gândi la distrugerea sigură, de la capătul cărării. Cu fiecare zi 
ce trece, ei se apropie de nimicirea lor; cu toate acestea, ei se 
grăbesc din ce în ce mai repede. O, cât de înspăimântător mi 
s-a părut acest lucru!

Ei cred că sunt diferiți de lume, dar sunt atât de apropiați 
de lume în îmbrăcăminte, în conversație și fapte, încât nu se 
mai poate face distincție... De ce este atât de greu să ducă 
o viață de lepădare de sine, de modestie? Pentru că pretinșii 
creștini nu sunt morți față de lume. Este ușor de trăit după ce 
am murit.” — Solii către tineret, p. 127. 

 PENTRU CA INFLUENȚA TA  
SĂ VESTEASCĂ ADEVĂRUL

„Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe, 
și până acum eu vestesc minunile Tale.” (Psalmii 71:17)

„Am văzut că îmbrăcămintea, cuvintele și faptele trebuie să 
vorbească despre Dumnezeu. Atunci o influență sfântă s-ar 
revărsa peste ei și toți ar cunoaște că au fost cu Isus. Ne-
credincioșii vor vedea că adevărul pe care îl mărturisim are 
o influență sfântă și credința în venirea lui Hristos schimbă 
caracterul oamenilor. Dacă cineva dorește ca influența sa să 
vorbească în favoarea adevărului, atunci să trăiască acest 
adevăr și în felul acesta să imite umilul Model.” — Idem. 
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CA SĂ FIM AI LUI
„Păzește de asemenea pe robul Tău de mândrie, 

ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi 
fără prihană, nevinovat de păcate mari.” (Psalmii 19:13)

„Am văzut că Dumnezeu urăște mândria și că toți cei 
mândri și cei care săvârșesc nelegiuirea vor fi ca miriștea, iar 
ziua care vine îi va arde. Am văzut că solia îngerului al trei-
lea trebuie să lucreze precum drojdia asupra multor inimi care 
susțin că o cred, pentru a îndepărta din ei mândria, egoismul, 
lăcomia și iubirea de lume. 

Isus vine. Va găsi El un popor care se aseamănă cu lumea? 
Îl va recunoaște El ca popor al Său, pe care l-a purificat prin 
jertfa Lui? O, nu. Doar cei curați și sfinți vor fi recunoscuți ca 
fiind ai Lui. Cei ce au fost curățați și albiți prin suferință și 
s-au păstrat la distanță, nepătați de lume, aceștia vor fi ai Lui.”  
— Solii către tineret, p. 128.

NEVOIE DE UMILINȚĂ
„Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, 

pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.” (1 Petru 5:6)

„Când am văzut lucrul îngrozitor că poporul lui Dumnezeu 
era asemenea lumii, fără nicio deosebire, cu excepția numelui, 
între cei ce pretindeau a fi ucenici ai blândului și smeritului Isus 
și cei necredincioși, sufletul meu a simțit un chin profund. Am 
văzut că Isus a fost rănit și expus unei rușini deschise. Îngerul 
a spus că a văzut cu mâhnire că pretinsul popor al lui Dum-
nezeu iubește lumea, se face părtaș la spiritul ei și urmează 
moda ei...

Ar trebui să existe umilință înaintea Domnului; Israelul lui 
Dumnezeu ar trebui să-și sfâșie inima, nu hainele. Simplitatea 
copilărească este rar întâlnită; se ține cont mai mult de aproba-
rea omului decât de a face pe plac lui Dumnezeu.” — Idem, p. 129.
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O APRECIERE CORECTĂ
„De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? 
De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satu-

ră? Ascultați-Mă dar și veți mânca ce este bun și sufletul 
vostru se va desfăta cu bucate gustoase.” (Isaia 55:2)

„Hristos îi îndeamnă pe toți să mediteze, să facă o socoteală 
corectă. Puneți într-un taler pe Isus, care înseamnă o comoară 
veșnică, viață, adevăr, cer și bucurie în Hristos, sufletele răs-
cumpărate, și puneți în celălalt taler al balanței fiecare atracție 
pe care lumea o poate oferi. Pe un taler puneți pierderea sufle-
tului vostru și a sufletelor pentru care ai fi putut fi instrument 
de salvare, iar pe celălalt, pentru tine și pentru ei o viață care 
se măsoară cu viața lui Dumnezeu. Cântăriți pentru prezent și 
pentru eternitate.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 374. 

BUCURAȚI-VĂ DE  
COMOARA CEREASCĂ

„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu 
și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri 
vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33)

„Dumnezeu dorește să le alegem pe cele cerești în locul ce-
lor pământești. El deschide înaintea noastră posibilități pen-
tru o investiție în ceruri. El ne încurajează să tindem spre cele 
mai înalte ținte, asigurându-ne comoara cea mai de preț. El 
declară: „Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai 
scumpi decât aurul din Ofir”. Când bogățiile roase de molii sau 
mâncate de rugină vor pieri, urmașii Domnului Hristos se pot 
bucura de comoara lor din ceruri, bunuri ce sunt nepieritoare.” 
— Idem. 
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NU VĂ ÎNȘELAȚI!
„Nu vă înșelați: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjoco-
rit.” Ce seamănă omul, aceea va și secera.” (Galateni 6:7)

„Dacă ar fi fost convertiți, ei ar trebui să aducă roadă spre 
slava lui Dumnezeu. Mulți se bizuie pe o presupusă nădejde, 
fără a avea o temelie sigură. Izvorul nu este curat, de aceea 
apele care ies din acel izvor nu sunt curate. Curățiți izvorul și 
apele vor fi curate. Dacă inima este curată, atunci și cuvintele 
voastre, felul de a vă îmbrăca, faptele voastre vor fi în regulă. 
Lipsește adevărata evlavie. Nu-mi voi dezonora Mântuitorul, 
admițând că o persoană, care se ține de nimicuri și nu se roagă, 
este creștină. Nu! Un creștin își biruie trăsăturile firești, pasiunile. 
Există un remediu pentru sufletul bolnav de păcat. Acest reme-
diu este în Isus. Ce Mântuitor prețios! Harul Lui este îndestulător 
chiar și pentru cel mai slab; iar cel tare, de asemenea, trebuie să 
aibă parte de harul Său, căci, dacă nu, va pieri.” — 1 T., p. 158.

CEREȚI ȘI VEȚI PRIMI!
„Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, 

care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește 
față de ei?” (Luca 18:7)

„Am văzut cum poate fi obținut acest har. Du-te în cămă-
ruță și acolo, singur cu Dumnezeu, cere-I cu stăruință: „Zideș-
te în mine o inimă curată, Dumnezeule; pune în mine un duh 
nou și statornic.” Fii sincer, deschis. Rugăciunea arzătoare e 
de mare folos. Ca și Iacov, luptați-vă în rugăciune. Luptați-vă! 
Domnul Isus a suferit în grădină, încât sudoarea îi cădea ca 
niște picături mari de sânge; și voi trebuie să faceți un efort. Nu 
plecați din cămăruță până ce nu vă simțiți puternici în Dum-
nezeu; apoi vegheați și, exact atât de mult timp cât vegheați și 
vă rugați, atât timp vă veți putea ține în stăpânire trăsăturile 
firești, iar harul lui Dumnezeu poate fi prezent în voi.” — Idem.
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BINECUVÂNTAREA VA VENI
„Şi voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă 

în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie 
la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, 

ca odinioară.” (Ioel 2:23)

„Nu este nimic de care Satan să se teamă mai mult decât 
de faptul că poporul lui Dumnezeu va curăți calea de orice 
piedică, astfel încât Dumnezeu va revărsa Spiritul Său Sfânt 
asupra unei biserici slabe, a unei adunări nepocăite. Dacă Sa-
tan ar fi avut cale liberă, n-ar mai fi fost nicio trezire mică 
sau mare până la sfârșitul timpului. Dar noi nu suntem lăsați 
în necunoștință cu privire la înșelăciunile lui. Este posibil să 
rezistăm puterii lui. Când calea este pregătită pentru Spiritul 
lui Dumnezeu, binecuvântarea va veni.” — Review and Herald,  
22 martie 1887 

CERE ÎMPLINIREA FĂGĂDUINȚEI!
„...Puneți-Mă astfel la încercare”, zice Domnul oștirilor, 
„și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile ceru-

rilor și dacă nu voi turna peste voi 
belșug de binecuvântare.” (Maleahi 3:10 u.p.)

„Satan nu poate împiedica ploaia de binecuvântări să cadă 
asupra poporului lui Dumnezeu așa cum nu poate închide 
ferestrele cerului, astfel încât ploaia să nu mai vină asupra 
pământului. Oamenii răi și demonii nu pot ascunde lucrarea 
lui Dumnezeu sau înlătura prezența lui Dumnezeu de la adu-
nările poporului Său, dacă urmașii Săi vor dori, să vină la El 
cu inimi supuse și pline de căință, pentru a-și mărturisi și pă-
răsi păcatele, și prin credință să ceară împlinirea făgăduințelor 
Sale.” — Idem. 
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PĂSTREAZĂ EUL SUB CONTROL
„Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz 
și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât 

cine cucerește cetăți.” (Proverbele 16:32) 

„Cea mai înaltă dovadă de noblețe la un creștin este auto-
controlul. Acela care poate sta nemișcat în mijlocul furtunii de 
abuzuri este un erou al lui Dumnezeu. 

A-ți guverna spiritul înseamnă a-ți păstra eul sub control, a 
rezista răului, a-ți regla fiecare acțiune și fiecare cuvânt după 
mărețul standard al îndreptățirii lui Dumnezeu. Cel care a în-
vățat să-și strunească spiritul se va ridica deasupra lucrurilor 
neînsemnate ale eșecurilor, necazurilor cărora le suntem zilnic 
expuși, împiedicându-le să câștige și prin aceasta să aducă 
întuneric asupra sufletului.” — Solii către tineret, p. 134. 

MEREU ÎN GARDĂ
„Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate 

surpată și fără ziduri.” (Proverbele 25:28)

„În copilărie și tinerețe, caracterul este cel mai ușor de mo-
delat. Puterea autocontrolului ar trebui dobândită atunci. Din 
viața de familie și din influența căminului provin rezultatele 
care sunt la fel de durabile ca și veșnicia. Mai mult decât orice 
înclinație naturală, obiceiurile stabilite în primii ani vor decide 
dacă un om va fi învingător sau învins în lupta vieții. 

În folosirea limbajului, nu este probabil nicio îndoială că 
bătrânii și tinerii sunt mai înclinați să treacă peste lucrurile 
mărunte din viața lor, cum ar fi o vorbire necugetată, plină de 
iritare. Ei cred că este o scuză suficientă să spună: „Nu eram 
«în gardă» și nu am vrut să spun exact ce am spus”. Dar 
Cuvântul lui Dumnezeu nu tolerează aceasta cu ușurință.”  
— Idem. 
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PĂSTRAȚI-VĂ MEREU CALMUL!
„Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. 

Domnul este aproape.” (Filipeni 4:5)

„Cea mai mare parte a neplăcerilor vieții, supărările și iri-
tările, se datorează unui temperament necontrolat. Într-un 
moment, prin cuvinte repezite, pline de pasiune, nepăsătoare, 
poate fi făcut un rău, pe care o căință de o viață întreagă nu-l 
poate repara. O, câte inimi zdrobite, prieteni îndepărtați, vieți 
naufragiate prin cuvinte repezite și aspre ale acelor care ar fi 
putut aduce ajutor și vindecare!

Excesul de muncă produce uneori o pierdere a autocon-
trolului. Dar Dumnezeu nu obligă niciodată la mișcări grăbite 
și complicate. Mulți își adună poveri pe care îndurătorul Tată 
ceresc nu le-a pus în sarcina lor... Noi trebuie să purtăm doar 
responsabilitățile pe care le-a dat Dumnezeu, încrezându-ne 
în El și astfel păstrându-ne inimile curate, amabile și simțitoa-
re.” — Solii către tineret, p. 135.

CU LIMBA ÎNFRÂNATĂ  
POȚI FI VICTORIOS

„Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în 
vorbire, este un om desăvârșit și poate 
să-și țină în frâu tot trupul.” (Iacov 3:2)

„În tăcere se află o putere minunată. Când ți se spun cuvinte 
neplăcute, nu te răzbuna. Cuvintele spuse în replică unuia care 
este nervos acționează de obicei ca un bici, stârnește și mai 
mult furia. Dar mânia care întâlnește tăcere se stinge curând. 
Creștinii să-și înfrâneze limba și cu fermitate să se străduiască 
să nu vorbească aspru și repezit. Cu limba înfrânată, poți fi 
victorios în orice încercare a răbdării prin care ești chemat să 
treci.” — Review and Herald, 31 octombrie 1907.
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NU PRIN FORȚE PROPRII 
„Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere 

și poruncește cu brațul Lui. Iată că plata este cu El 
și răsplătirile vin înaintea Lui.” (Isaia 40:10)

„Prin forțe proprii, omul nu-și poate conduce spiritul. Dar, 
prin Hristos, poate câștiga autocontrolul. Prin puterea Lui, 
poate să-și aducă gândurile și cuvintele în subordonare față 
de voința lui Dumnezeu. Religia lui Hristos aduce sentimentele 
sub controlul rațiunii și disciplinează limba. Sub influența sa, 
temperamentul repezit este supus, iar inima este umplută cu 
răbdare și amabilitate. 

Țineți-vă ferm de Cel care are toată puterea în cer și pe pă-
mânt. Chiar dacă, de cele mai multe ori, atitudinea ta nu este 
răbdătoare și calmă, nu renunța la luptă. Încearcă din nou, de 
data aceasta mai ferm, să fii răbdător, indiferent de provocare. 
Și niciodată nu-ți lua ochii de la exemplul tău divin.” — The Re-
view and Herald, 31 octombrie, 1907.

ASEMENEA LUI HRISTOS
„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)

„Lucrarea ispititorului nu trebuie să fie socotită ca o scuză 
pentru vreo faptă rea. Satana jubilează când aude că aceia 
care se numesc urmași ai lui Hristos aduc scuze pentru nede-
săvârșirile caracterului lor. Tocmai scuzele acestea conduc la 
păcat. Nu există scuză pentru păcat. Este posibil ca fiecare 
copil al lui Dumnezeu pocăit și credincios să aibă un caracter 
sfânt și o viață asemănătoare cu a lui Hristos. 

Idealul caracterului creștin este asemănarea cu Hristos. 
După cum Fiul omului a fost desăvârșit în viața Sa, tot așa și 
urmașii Lui trebuie să fie desăvârșiți în viața lor. În toate lucru-
rile, Isus a fost făcut asemenea fraților Săi. ” — Hristos, lumina 
lumii, p. 311.
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DUMNEZEU VREA  
SĂ NE CONECTEZE CU SINE

„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, 
va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom 

veni la el și vom locui împreună cu el.” (Ioan 14:23)

„Domnul vieții și al gloriei Și-a îmbrăcat divinitatea cu umani-
tatea pentru a-i demonstra omului că Dumnezeu, prin Hristos, 
vrea să ne conecteze cu El. Fără o comuniune cu Dumnezeu, 
nimeni nu poate fi fericit. Omul căzut trebuie să învețe că Tatăl 
nostru ceresc nu poate fi mulțumit până când dragostea Lui nu 
îmbrățișează pe păcătosul pocăit și transformat prin meritele 
Mielului nepătat al lui Dumnezeu. Lucrarea tuturor inteligen-
țelor cerești conduce la acest sfârșit. Sub comanda Generalului 
lor, ele lucrează pentru recuperarea celor care, prin păcat, s-au 
separat de Tatăl ceresc.” — Solii către tineret, p. 137.

 UN PLAN MINUNAT DE SALVARE
„Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați 
depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos.” 

(Efeseni 2:13)

„Prin prețul infinit plătit de Fiul lui Dumnezeu pentru răs-
cumpărarea omului, este relevată dragostea lui Dumnezeu. 
Acest glorios plan de salvare este amplu și oferă salvare între-
gii lumi. Păcătoși, oameni căzuți, pot fi desăvârșiți în Isus prin 
iertarea păcatului și îndreptățirea lui Hristos.

Isus Hristos, legat de umanitate, arată că El poate cuprin-
de omenirea cu brațul Său uman, în timp ce cu brațul divin a 
prins tronul Celui Infinit. El a plantat crucea Sa la mijloc, între 
pământ și cer, și a spus: „Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, 
voi atrage la Mine pe toți oamenii”. Crucea trebuia să fie centrul 
atracției.” — Idem, p. 138. 
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PUTEREA CRUCII
„În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud 

cu altceva decât cu crucea Domnului nostru 
Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de 

mine și eu, față de lume!” (Galateni 6:14)

„Numai puterea crucii îl poate despărți pe om de puternica 
uniune de forțe a păcatului. Hristos S-a dat pe Sine Însuși pen-
tru salvarea păcătosului. Cei ale căror păcate sunt iertate, ca-
re-L iubesc pe Isus, vor fi uniți cu El. Ei vor purta jugul lui Hristos. 
Acest jug nu e pentru a-i stânjeni, pentru a face viața lor religi-
oasă una de trudă nesatisfăcătoare. Nu, jugul lui Hristos ar tre-
bui să ducă la înțelegerea faptului că viața de creștin trebuie să 
devină una de bucurie și plăcere. Creștinii trebuie să fie bucuroși 
în contemplarea a ceea ce Domnul a făcut, dând pe unicul Său 
Fiu născut să moară pentru lume, „pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. — Solii către tineret, p. 138.

SOLDAȚI CREDINCIOȘI
„Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hris-

tos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă 
vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.” (2 Timotei 2:3, 4)

„Cei ce stau sub steagul însângerat al Prințului Emanuel ar 
trebui să fie soldați credincioși în armata lui Hristos. Nicioda-
tă n-ar trebui să fie neloiali. Mulți dintre tineri se vor oferi să 
stea cu Isus, Prințul vieții. Dar dacă vor continua să stea cu 
El, trebuie constant să se uite la Isus, Căpitanul lor, pentru a 
primi ordine. Ei nu pot fi soldați ai lui Hristos și totuși să lu-
creze pentru confederația lui Satan, fiind un ajutor de partea 
sa, pentru că astfel vor deveni dușmanii lui Hristos. Vor trăda 
datorii sacre. Ei vor constitui o verigă între Satan și adevărații 
soldați și astfel, prin acești agenți vii, dușmanul va lucra con-
stant să fure inimile soldaților lui Hristos.” — Idem. 
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LOCUL UNDE EȘTI ÎN SIGURANȚĂ
„Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele 

Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)

„Conflictul în care trebuie să iei parte activă este găsit în 
viața de zi cu zi. În vremuri de încercare, nu lași dorințele tale 
de partea cuvântului scris și, prin rugăciuni stăruitoare, Îl cauți 
pe Isus pentru sfat? Mulți afirmă că nu e niciun rău să te duci 
la un concert și să absentezi de la întâlniri unde servii Domnu-
lui transmit mesajul cerului. Ești în siguranță dacă te afli acolo 
unde Hristos a spus că va fi și El. 

Cei ce respectă și apreciază Cuvântul lui Dumnezeu nu vor 
întoarce spatele întrunirilor de rugăciune sau întâlnirilor unde 
solul Domnului a fost trimis să le spună lucruri cu privire la 
interesul lor veșnic.” — Solii către tineret, p. 140.

DE PARTEA CUI EȘTI?
„Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce 

legătură are cel credincios cu cel necredincios?” 
(2 Corinteni 6:15)

„Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele, și cei care sunt 
iubitori de plăceri nu apreciază valoarea binecuvântării de a 
face parte din numărul poporului lui Dumnezeu. Ei nu apre-
ciază privilegiul de a-și influența asociații mergând cu ei, spe-
rând că inimile lor vor fi atinse de Spiritul Sfânt al lui Dumne-
zeu. Cine merge împreună cu ei la aceste adunări lumești? Isus 
nu Se află acolo pentru a binecuvânta asemenea adunări. Dar 
Satan va aduce în minte lucruri care nu vor mai permite intra-
rea lucrurilor de interes veșnic. Este șansa lui de a crea con-
fuzie cu privire la bine, amestecându-l cu răul.” — Idem, p. 141.
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PUNE SUFLET ÎN ORICE LUCRARE
„Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, 

ești fericit și-ți merge bine.” (Psalmii 128:2)

„Mulți dintre cei ce sunt creștini lucrează cu Hristos la țelul 
crucii. Mulți așteaptă ca o lucrare măreață să le fie adusă. Zil-
nic pierd ocazii de a-și demonstra credincioșia față de Dum-
nezeu; zilnic eșuează în a pune tot sufletul pentru îndeplinirea 
micilor obligații ale vieții, care lor li se par neinteresante. În timp 
ce așteaptă o lucrare măreață în care să poată să-și exercite 
presupusele lor talente ieșite din comun și astfel să-și satisfa-
că ambițiile lor nesăturate, viața lor se scurge. 

Dragii mei prieteni tineri, faceți lucrarea care vă este la înde-
mână. Îndreptați-vă atenția spre lucrurile umile, care necesită 
efortul pe care-l puteți face. Puneți inimă și suflet pentru a 
face această lucrare. Struniți-vă gândurile să acționeze inte-
ligent cu privire la lucrurile pe care le puteți face acasă. Astfel 
veți deveni potriviți pentru o mai mare utilitate.” — Idem, p. 148 

UN SERVICIU DIN INIMĂ
„Se ajută unul pe altul și fiecare zice fratelui său: 

‘Fii cu inimă!’ ” (Isaia 41:6)

„Capacitatea de a-ți fixa gândurile pe lucrarea din mâinile 
tale este o binecuvântare. Tinerii temători de Dumnezeu ar 
trebui să se străduiască să-și îndeplinească datoriile cu consi-
derație, păstrând gândurile pe făgașul corect și făcând ce este 
mai bine. Ei ar trebui să realizeze care sunt obligațiile prezente 
și să le îndeplinească, fără a permite minții să hoinărească. 
Acest fel de disciplină mintală va fi de ajutor și benefică în 
viață. Cei care învață să gândească în legătură cu tot ce între-
prind, oricât de mică ar părea lucrarea, vor fi de folos în lume.” 
— Idem, p. 149. 
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FĂRĂ PATĂ
„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, 

ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui...” (Efeseni 1:4)

„Cea mai lungă călătorie este realizată pas cu pas. Printr-o 
succesiune de pași ajungem la capătul drumului. Cel mai lung 
lanț este compus din verigi separate. Dacă una din aceste ve-
rigi este necorespunzătoare, întregul lanț este fără valoare. La 
fel este și caracterul. Un caracter bine echilibrat este format 
din fapte independente, aduse la îndeplinire cu bine. Un sin-
gur defect cultivat, în loc să fie învins, îl face pe om imperfect 
și închide în fața lui porțile cetății sfinte. Cel care intră în cer 
trebuie să aibă un caracter fără pată, zbârcitură sau orice alt-
ceva de acest fel. Eșecurile și murdăriile nu vor intra acolo. În 
toată oștirea celor răscumpărați, nu va fi văzut nici un defect” 
. — Solii către tineret, p. 144

NEVOIA DE GÂNDURI CURATE
„Fiindcă așa cum gândește în inima lui, așa este el.”  

(Proverbele 23:7 p.p. trad. BTF)

„Multe gânduri fac istoria nescrisă a unei singure zile; și 
aceste gânduri au mult de a face cu formarea caracterului. 
Gândurile noastre trebuie păzite cu strictețe, pentru că un sin-
gur gând necurat face o impresie adâncă asupra sufletului. Un 
gând rău lasă o impresie rea asupra minții. Omului i-ar face 
bine să nutrească gânduri curate și sfinte. Prin ele, pulsul spi-
ritual este accelerat și puterea de a face bine este îmbogățită. 
Și așa cum un strop de ploaie pregătește calea pentru altul în 
udarea pământului, la fel un gând bun pregătește calea pen-
tru altul.” — Solii către tineret, p. 144



124

26 aprilie

SEMĂNAȚI SĂMÂNȚA BUNĂ!
„Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: 

„Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care 
a semănat o sămânță bună în țarina lui.” (Matei 13:24)

„Acum este timpul semănatului pentru voi. Care va fi se-
cerișul vostru? Ce semănați? Fiecare cuvânt pe care-l rostiți, 
fiecare act pe care-l îndepliniți este o sămânță care va adu-
ce roade bune sau rele și la seceriș va rezulta fie tristețe, fie 
bucurie. Așa cum va fi semănată sămânța, așa va fi recolta. 
Dumnezeu v-a dat o lumină măreață și multe privilegii. După 
ce această lumină v-a fost dată, după ce pericolele v-au fost 
prezentate în totalitate, responsabilitatea vă revine. Maniera 
în care tratați lumina pe care Dumnezeu v-a dat-o va înclina 
balanța spre fericire sau nenorocire. Voi înșivă vă construiți 
destinul.” — 3 T., p. 363.

NIMIC NU ESTE NEESENȚIAL
„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este 

credincios și în cele mari și cine este nedrept în cele mai 
mici lucruri este nedrept și în cele mari.” (Luca 16:10)

„Fii credincios. Pune inimă în lucrarea ta. Nu-i imita pe cei 
ce au un ritm încet și care oferă servicii împărțite. Faptele, re-
petate ades, formează obiceiurile, iar acestea, caracterul. Cu 
răbdare îndeplinește micile obligații cotidiene. Atâta timp cât 
subestimezi importanța micilor datorii, formarea caracterului 
tău va fi nesatisfăcătoare. În fața celui Atotputernic, fiecare 
datorie este importantă. Domnul spune: „Cine este credincios 
în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari; și cine 
este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele 
mari.” În viața unui adevărat creștin, nu există lucruri neesen-
țiale.” — Solii către tineret, p. 148.
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COOPERARE
„Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, 

au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, 
au stins puterea focului...” (Evrei 11:33, 34)

„În timp ce acești tineri [din Babilon] lucrau pentru propria 
lor salvare, Dumnezeu lucra în ei, ca să facă totul cu plăcere 
și pentru El. Aici sunt relevate condițiile succesului. Pentru a 
putea avea harul lui Dumnezeu, trebuie să ne îndeplinim par-
tea. Domnul nu Și-a propus să facă în locul nostru nici voința, 
nici înfăptuirea. Harul Său este dat să lucreze în noi voința și 
înfăptuirea, dar niciodată ca un înlocuitor pentru efortul nos-
tru. Sufletele noastre trebuie trezite pentru a coopera. Spiritul 
Sfânt lucrează în noi pentru a putea să ne lucrăm propria 
salvare. Aceasta este lecția practică pe care Spiritul Sfânt Se 
străduiește să ne învețe.” — Solii către tineret, p. 147.

DUMNEZEU CREEAZĂ OPORTUNITĂȚI
„Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau 

de mâna dreaptă și-ți zic: ‘Nu te teme de nimic, 
Eu îți vin în ajutor!” (Isaia 41:13)

„Dumnezeu va coopera cu toți cei ce se străduiesc cu stă-
ruință să fie credincioși în slujba Sa, așa cum a colaborat cu 
Daniel și cu cei trei tovarăși ai săi. Calitățile mintale nobile și 
un nivel înalt de moralitate a caracterului nu sunt rezultatul 
unui accident. Dumnezeu creează oportunități, succesul de-
pinde de modul în care sunt valorificate. Ocaziile oferite de 
Providență trebuie să fie observate imediat și apoi folosite de 
grabă. Sunt mulți care pot deveni oameni puternici, dacă, ase-
menea lui Daniel, vor depinde de harul lui Dumnezeu pentru a 
fi învingători și a-și face lucrarea cu putere și eficiență.” — Solii 
către tineret, p. 147
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DE CE FACI CEEA CE FACI?
„Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; 
îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu.” (Psalmii 91:14)

„Dorința de a-L onora pe Dumnezeu ar trebui să fie cea 
mai puternică motivație. Ar trebui să ne determine să îmbu-
nătățim privilegiile și oportunitățile care ne sunt oferite, așa 
că ar trebui să înțelegem cum să folosim cu înțelepciune bu-
nurile lui Dumnezeu. Ar trebui să ne conducă să ne păstrăm 
creierul, oasele, mușchii și nervii în cea mai bună condiție de 
sănătate, pentru ca puterea psihică și claritatea mintală să 
ne facă slujitori credincioși. Interesul egoist, dacă i se dă voie 
să se dezvolte, pipernicește mintea și împietrește inima. Dacă-i 
îngăduim să ne controleze, ne distruge puterea morală. Apoi 
urmează dezamăgirea.... 

Adevăratul succes este dat bărbaților și femeilor de către 
același Dumnezeu care i-a dat succes lui Daniel.” — The Youth’s 
Instructor, 20 august, 1903.

IZVOARE DE BUCURIE
„Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul 

chiar în locuri fără apă și 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)

„Pe tot parcursul drumului prăpăstios, care duce spre viața 
veșnică, sunt izvoare de bucurie pentru a-l înviora pe cel isto-
vit. 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 nevă-
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.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 140.
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DEPINDE DE VOINȚĂ
„Vreau să păzesc orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot!” 

(Psalmii 119:8)

„Adevărata religie are de-a face cu voința. Voința este pu-
terea care guvernează natura omului, aducând toate celelalte 
facultăți sub comanda sa. Voința nu este gustul sau înclinația, 
ci este puterea de decizie care lucrează în fiii oamenilor, spre 
ascultarea sau neascultarea față de Dumnezeu...

Vei fi într-un pericol permanent până vei înțelege adevărata 
forță a voinței. Poți crede și promite toate lucrurile, dar promi-
siunile și credința ta nu au valoare până când nu adaugi vo-
ința de partea credinței și a acțiunii. Dacă lupți lupta credinței 
cu toată puterea voinței, vei cuceri.” — Solii către tineret, p. 151.

ÎȚI POȚI CONTROLA VOINȚA
„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta 

este în fundul inimii mele.” (Psalmii 40:8)

„Nu-ți poți controla impulsurile așa cum ai dori, dar îți poți 
controla voința și poți face o schimbare totală în viața ta. Prin 
predarea voinței tale lui Hristos, viața ta va fi ascunsă cu Hris-
tos în Dumnezeu și aliată cu puterea ce este deasupra tuturor 
puterilor. Vei avea tărie de la Dumnezeu, care te va lega cu 
repeziciune de puterea Sa și astfel o lumină nouă, chiar lumi-
na credinței vii, va străluci asupra ta. Dar voința ta trebuie să 
colaboreze cu voința lui Dumnezeu, nu cu voința prietenilor 
prin care Satan lucrează mereu să te înșele și să te distrugă.” 
— Idem, p. 152.
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PREDĂ-TE LUI PE DEPLIN!
„Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul 

păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a ară-
tat ca să nimicească lucrările diavolului.” (1 Ioan 3:8)

„Dar trebuie să-ți amintești că voința e izvorul tuturor ac-
țiunilor tale. Această voință, care reprezintă un factor atât 
de important în formarea caracterului omului, a fost dată în 
mâna lui Satan la cădere; și de atunci el lucrează în om și 
voința și înfăptuirea propriilor sale plăceri, dar spre ruina și 
mizeria totală a omului. 

Dar sacrificiul infinit al lui Dumnezeu, de a-L da pe iubitul 
Său Fiu Isus pentru a deveni o jertfă pentru păcat, Îl îndrep-
tățește să spună, fără să încalce vreun principiu al guvernării 
Sale: „Predă-te Mie, dă-Mi Mie voința ta, ia-o de sub controlul 
lui Satan și Eu o voi lua în stăpânire; apoi voi putea lucra în 
tine și voința și înfăptuirea după buna Mea plăcere”.” — Idem.  

STAI DE PARTEA DOMNULUI!
„Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: 
ce pot să-mi facă niște oameni?” (Psalmii 118:6)

„Vorbește despre credință. Păstrează-te de partea lui Dum-
nezeu. Nu-ți pune piciorul de partea inamicului și Dumnezeu 
va fi ajutorul tău. El va face pentru tine ceea ce ție îți este 
imposibil să faci. Rezultatul va fi acela că tu vei deveni aseme-
nea unui „cedru din Liban”. Viața ta va fi înnobilată, iar faptele 
tale vor fi săvârșite în Dumnezeu. Va fi atunci în tine o putere, 
un zel și o simplitate care te vor face un instrument lustruit în 
mâinile lui Dumnezeu.” — Solii către tineret, p. 153.



MAI

ÎNTĂRIȚI PRIN ÎNCERCĂRI

„Vor fi astfel întăriți pentru împlinirea datoriei 
și întăriți pentru încercări. În felul acesta, 

vor deveni bărbați și femei puternici, 
bine dezvoltați în Isus Hristos.” — 5 T., 577 
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LECȚII DE VIAȚĂ
„Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează 

pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă.”  
(2 Corinteni 4:17)

„Infinita Înțelepciune pune înaintea noastră marile lecții ale 
vieții — lecțiile datoriei și fericirii. Acestea sunt adeseori greu 
de învățat, dar fără ele nu putem face un progres real. Ne-ar 
putea costa efort, lacrimi și chiar agonie, dar nu trebuie să ne 
clătinăm, nici să obosim. În această lume, în mijlocul încercă-
rilor și ispitelor, noi trebuie să ne clădim un caracter potrivit 
pentru societatea îngerilor curați și sfinți. ...Principiile cerului ar 
trebui să devină supreme în viață și fiecare pas înainte în do-
bândirea cunoștințelor sau în cultivarea intelectului ar trebui 
să fie un pas spre îmbinarea umanului cu divinul.” — Fundamen-
tele educației creștine, pp, 543, 544

BENEFICIUL ÎNCERCĂRILOR
„Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte 
de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și 

să vă veseliți și la arătarea slavei Lui.” (1 Petru 4:13)

„Nu numai lucrările și bătăliile mari încearcă sufletul și re-
clamă curaj. Viața de fiecare zi aduce încărcăturile, încercări-
le și descurajările sale. Lucrarea umilă este aceea care aduce 
adesea după sine răbdare și tărie. Încrederea în sine și hotărâ-
rea fermă vor fi necesare pentru înfruntarea și biruirea tuturor 
dificultăților. Asigură-te că Domnul stă alături de tine în orice 
loc, pentru a te mângâia și consola. Un spirit blând și liniștit, 
iată lucrul de care ai mare nevoie, iar fără acesta nu poți avea 
fericirea... Dacă însă neglijezi micile îndatoriri, nu ți se vor în-
credința niciodată altele mai mari.” — 3 T., pp. 80, 81. 
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ÎNCERCĂRILE DESCOPĂR CARACTERUL
„Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Dom-
nul Dumnezeul tău ... ca să te smerească și să te încerce, 
ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să 

păzești sau nu poruncile Lui.” (Deuteronomul 8:2)

„Atunci când căutăm plăceri care ne despart de Dumnezeu, 
păcătuim și împotriva trupului nostru, și împotriva lui Dumnezeu. 
Tinerii trebuie să nu uite că în lume sunt încercări care vor dovedi 
dacă au niște caractere demne de a locui împreună cu îngerii.

Când tovarășii voștri vă îndeamnă pe căi de viciu și nesăbuin-
ță, și tot ce este în jurul vostru vă ispitește să Îl uitați pe Dumne-
zeu, să distrugeți capacitățile pe care Dumnezeu le-a pus în voi și 
să distrugeți tot ce este nobil în voi, împotriviți-vă lor. Amintiți-vă 
că Îi aparțineți lui Dumnezeu, sunteți cumpărați cu prețul sufe-
rinței și agoniei Fiului lui Dumnezeu.... Trebuie să ne apropiem 
de poruncile lui Dumnezeu prin studiu amănunțit, iar apoi să 
arătăm că suntem fiii și fiicele Sale, care ascultăm de El.” — Solii 
către tineret, p. 409.

PENTRU A NE PĂSTRA NEÎNTINAȚI
„Cum își va ține tânărul curată cărarea? 

Îndreptându-se după Cuvântul Tău.” (Psalmii 119:9)

„Trebuie să alegem societatea cea mai favorabilă dezvol-
tării noastre spirituale, și în acest scop să ne folosim de ori-
ce ajutor pe care îl putem obține; pentru că Satana va pune 
multe piedici în calea noastră, pentru a face cât mai greu cu 
putință drumul spre cer. Este posibil să trecem prin încercări și 
mulți dintre noi să nu aibă mediul pe care și l-ar fi dorit, dar 
nu trebuie să ne expunem de bunăvoie la influențe nefavo-
rabile pentru formarea caracterului creștin. Când datoria ne 
cheamă, trebuie să veghem în rugăciune, pentru ca, ajutați de 
Hristos, să rămânem neîntinați.” — Idem, p. 419.
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PREȚUIND FAVOAREA
„Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu  

te îndeamnă la pocăință?”  (Romani 2:4 u.p.)

„Puterea micilor acțiuni rele, a micilor inconsecvențe, care 
modelează caracterul, nu este evaluată așa cum ar trebui. 
Cele mai mărețe și înalte principii ne sunt descoperite în Cu-
vântul lui Dumnezeu. Ele ne sunt date pentru a întări fiecare 
efort pe care-l facem în direcția bună, pentru a controla și 
păstra echilibrul minții noastre, pentru a ne conduce să aspi-
răm la atingerea unui standard înalt. 

În istoria lui Iosif, a lui Daniel și a tovarășilor săi, vedem 
cum lanțul de aur al adevărului poate lega tinerii de tronul lui 
Dumnezeu. Ei nu puteau fi ispitiți să se abată de la cursul lor 
integru. Ei au prețuit favoarea lui Dumnezeu mai presus de fa-
vorurile prinților și prințeselor și Dumnezeu i-a iubit și a întins 
scutul Său peste ei.” — Solii către tineret, p. 27

NEVOIE DE LUMINĂ PE CĂRARE
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și 

o lumină pe cărarea mea.” (Psalmii 119:105)

„De ce tinerii noștri și chiar și cei maturi sunt atât de ușor 
ispitiți și atrași în păcat? Acest lucru se întâmplă pentru că nu 
studiază îndeajuns Cuvântul Domnului și nu meditează asupra 
lui așa cum ar trebui. Dacă ar face acest lucru, ar avea parte de 
întărire sufletească, de un spirit puternic, ce ar rezista încercărilor 
lui Satan de a îndemna la rău. În viață și caracter nu există o vo-
ință fermă, hotărâtă, pentru că învățăturile sfinte ale lui Dumne-
zeu nu reprezintă subiectul meditației și studiului. Nu se depune 
efort așa cum ar trebui, pentru ca să își umple mintea cu gânduri 
curate și sfinte și pentru a le ține la distanță pe cele pătate și 
false... Meditația asupra lucrurilor sfinte va înălța mintea și va 
dezvolta caracterele unor adevărați creștini.”  — Idem, p. 426. 
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CUVÂNTUL STUDIAT ȘI IUBIT
„Dumnezeu Se uită de la înălțimea cerurilor peste 

fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie 
priceput și să caute pe Dumnezeu.” (Psalmii 53:2)

„Dumnezeu nu va accepta pe cineva care își risipește forțele 
pe lucruri pământești, trecătoare, fie că este vorba de gând, 
cuvânt sau faptă. Cerul este un loc sfânt, unde nimeni nu 
poate intra până ce nu este cizelat, curățat, umplut de Duh 
Sfânt. Este o lucrare pe care trebuie să o facem pentru noi 
înșine și vom fi în stare să facem aceasta doar prin putere pri-
mită de la Isus. Trebuie să studiem Biblia înainte de orice altă 
carte; trebuie să o iubim și să ascultăm de ea ca fiind glasul lui 
Dumnezeu. Trebuie să vedem și să înțelegem restricțiile și ce-
rerile ei — „să faci” și „să nu faci” — și să înțelegem adevăratul 
sens al Cuvântului lui Dumnezeu.” — Idem. 

CUVÂNTUL SALVATOR
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, 

ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 119:11)

„Când Cuvântul Său este iubit și ascultat, copiii Săi umblă 
în lumină și nu este nicio pricină de poticnire în ei. Ei nu accep-
tă standardul scăzut al lumii, ci lucrează de pe poziția Bibliei.” 
- Dietă și Hrană, p. 211. 

„Credința în Cuvântul lui Dumnezeu, studiat cu rugăciune 
și pus în practică, va constitui scutul nostru față de puterea lui 
Satana și ne va face să ieșim biruitori prin sângele lui Hristos.” 
— 1 T., p. 302. 
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RESPIRĂ ATMOSFERA CERULUI!
„De la capătul pământului strig către Tine cu inima 
mâhnită și zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot 

ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!” (Psalmii 61:2)

„Să ne înălțăm ființa spre cer, pentru ca Dumnezeu să ne 
poată da posibilitatea să respirăm atmosfera cerului. Ne putem 
ține așa de aproape de Dumnezeu încât în fiecare din încercările 
neașteptate, cugetele noastre se vor întoarce spre El tot așa de 
natural după cum se întorc florile spre soare. 

Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile tale, bucuriile, necazurile, 
grijile și temerile tale. Poverile tale nu-L vor împovăra și nici nu-L 
vor obosi. El, care ține socoteala până și de perii capului tău, nu 
rămâne indiferent față de nevoile copiilor Săi... Inima Sa iubitoare 
este mișcată de necazurile noastre și chiar de strigătul nostru de 
durere.” — Calea către Hristos, p. 100.  

EL NE POARTĂ POVERILE
„Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă 

povara, Dumnezeu, mântuirea noastră!” (Psalmii 68:19)

„Să aducem înaintea Lui tot ceea ce ne apasă. Nimic nu este 
prea greu pentru El, pentru că este Cel care ține lumile și guver-
nează întregul Univers. Nimic din ceea ce, într-un fel oarecare, 
are legătură cu pacea noastră nu este prea neînsemnat pentru 
ca El să nu-l ia în seamă. În experiența noastră nu există un 
capitol prea întunecat pentru ca El să nu-l poată citi și nici în-
curcături așa de dificile pe care El să nu le poată rezolva. Nicio 
nenorocire nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat dintre 
copiii Săi, nici o îngrijorare nu-i poate chinui sufletul, nicio bucu-
rie 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.” — Idem. 
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DOMNUL PROMITE AJUTOR
„Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul Se gândește la 
mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu: nu zăbovi, 

Dumnezeule!” (Psalmii 40:17)

„Este posibil să ajungi în mari greutăți în activitatea ta; per-
spectivele poate că devin din ce în ce mai întunecate și ești 
amenințat cu pierderi mari; nu trebuie să te descurajezi; arun-
că 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 drep-
tul 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. 

CĂLĂUZĂ ȘI IZBĂVIRE
„Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul 
acesta, iar prin puterea Ta îl îndrepți spre locașul sfințeniei 

Tale.” (Exodul 15:13)

„Ne putem aștepta la noi greutăți în lupta viitoare a credinței 
și vieții, dar putem privi la cele din trecut, ca și la cele ce vor veni 
și să spunem: „Până aici ne-a ajutat Dumnezeu”. „Și puterea ta 
să țină cât zilele tale”. Încercările nu vor fi mai mari decât pute-
rea care ne-a fost dată ca să le suportăm. De aceea, să punem 
mâna la lucru, oriunde este ceva de făcut, având încredințarea 
că, orice ar veni, ne va fi dată puterea necesară, proporțională 
cu încercările prin care trecem. În curând, porțile cerului vor fi 
deschise pentru a primi pe copiii lui Dumnezeu, iar de pe buzele 
Regelui măririi va răsuna în urechile lor, asemenea unei melo-
dii armonioase, binecuvântarea: „Veniți, binecuvântații Tatălui 
Meu, de moșteniți împărăția.” — Idem, p. 125 
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URMÂND EXEMPLUL
„El este Acela care, în zilele vieții Sale pământești, 

aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și 
cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la 

moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar 
că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile 

pe care le-a suferit.” (Evrei 5:7, 8)

„Pe când a trăit pe pământ, Isus i-a învățat pe ucenicii Săi 
cum să se roage. Le-a spus să-I vorbească lui Dumnezeu despre 
nevoile lor și să-I împărtășească încercările și greutățile prin care 
treceau. Isus vorbea din experiență. Tot ceea ce îndura El zi după 
zi, înconjurat de păcat, împărtășea cu Tatăl Său. Astfel găsea 
El mângâiere și puterea să continue. Dacă Isus însuși a simțit 
această nevoie de a Se ruga în mod regulat, constant, cu cât mai 
mult avem nevoie noi să facem astfel.” — Calea către Hristos, p. 93. 

PIETRE PREȚIOASE LUSTRUITE
„Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura 

cum o topește leșia, toate părticelele de plumb 
le voi depărta din tine.” (Isaia 1:25)

„Încercările vieții sunt uneltele prin care Dumnezeu îndepăr-
tează necurățiile și asperitățile din caracterul nostru. Tăierea, 
nivelarea și cizelarea, arderea și lustruirea lor, sunt o lucrare 
dureroasă. E greu să fii șlefuit pe tocilă. Dar piatra iese astfel 
pregătită pentru a-și lua locul în templul ceresc. Maestrul nu 
lucrează cu atâta atenție și grijă la un material fără valoare. 
Numai pietrele Sale prețioase sunt lustruite ca pentru un palat. 

Domnul va lucra pentru toți aceia care își pun încrederea 
în El. Vor fi învățate lecții prețioase. Vor fi făcute experiențe 
prețioase.” — Idem, p. 10
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PRIVEȘTE MAI SUS!
„Nu este Dumnezeu sus în ceruri? 

Privește vârful stelelor. Ce înalt este!” (Iov 22:12)

„Dificultățile, încercările și întristarea ne așteaptă pretutin-
deni, de-a lungul drumului către căminul ceresc. Dar există 
mulți care fac poverile vieții de două ori mai grele, anticipând 
mereu necazurile... Astfel, ei își atrag nefericirea asupra lor și 
aruncă o umbră pretutindeni în jur. Viața însăși devine o pova-
ră pentru ei. Dar nu trebuie să fie așa. Se cere prețul unui efort 
hotărât pentru a schimba făgașul gândirii lor. Însă schimbarea 
poate fi făcută. Fericirea lor, atât cea din viața aceasta, cât și 
cea din viața viitoare, depinde de concentrarea minții lor asu-
pra lucrurilor optimiste. Să-și întoarcă privirile de la imaginea 
întunecată — care este imaginară — către binefacerile pe care 
Dumnezeu le-a presărat pe cărarea lor și, dincolo de acestea, 
către cele nevăzute și veșnice.” — Divina vindecare, p. 247.

DUMNEZEU ȘTIE TOTUL
„Tu numeri pașii vieții mele de pribeag; 

pune-mi lacrimile în burduful Tău! 
Nu sunt ele scrise în cartea Ta?” (Psalmii 56:8)

„Nu numai că Hristos cunoaște fiecare suflet, nevoile per-
sonale și încercările acelui suflet, dar știe și toate împrejurările 
care frământă și nedumeresc spiritul. Mâna Sa este întinsă cu 
o gingășie plină de milă către fiecare copil suferind al Său. Cei 
care suferă cel mai mult primesc cea mai adâncă compasiune 
și milă din partea Sa. El este mișcat de înțelegerea neputințelor 
noastre și dorește ca noi să lăsăm nedumeririle și necazurile 
noastre la picioarele Sale și să le părăsim acolo... Trebuie să ne 
îndepărtăm privirile de la noi înșine către Isus.” — Divina vinde-
care, p. 249. 
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OCAZIA DE AUTODESCOPERIRE
„Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! 

Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile!” (Psalmii 139:23)

„Încercările și obstacolele sunt metodele de disciplinare ale-
se de Domnul și mijloacele hotărâte de El pentru succesul 
nostru. Cel care citește inimile oamenilor le cunoaște carac-
terele mai bine decât și le cunosc ei înșiși. Dumnezeu vede 
că unii au puteri și înzestrări care, canalizate corect, ar putea 
fi folosite pentru înaintarea lucrării Sale. În providența Sa, El 
aduce aceste persoane în situații diferite și împrejurări varia-
te, astfel încât ele să-și poată descoperi în caracter defectele 
de care nu au avut cunoștință. El le dă ocazia să-și corijeze 
aceste defecte și să devină apte pentru serviciul Său. Adesea, 
El permite ca aceste persoane să fie asaltate de focurile neno-
rocirilor pentru a le putea curăți.” — Divina vindecare, p. 471. 

ACOLO UNDE DOMNUL TE TRIMITE 
„Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de 
El să vă temeți; poruncile Lui să le păziți; de glasul Lui 

să ascultați; Lui să-I slujiți și de El să vă alipiți.” 
 (Deuteronomul 13:4)

„Să ne amintim că, deși lucrarea pe care o avem de făcut 
s-ar putea să nu fie aleasă de noi înșine, ea trebuie accep-
tată ca fiind alegerea lui Dumnezeu pentru noi. Plăcută sau 
neplăcută, trebuie împlinită datoria care ne este cea mai la 
îndemână... Dacă Domnul dorește ca noi să purtăm o solie 
către Ninive, nu-I vom face pe plac dacă mergem la Iope sau 
la Capernaum. El are motivele Sale să ne trimită în locul către 
care ne călăuzește pașii. Chiar acolo se poate afla cineva care 
are nevoie tocmai de ajutorul pe care-l putem da noi.” — Divina 
vindecare, p. 473.



139

10 mai

SUFICIENT PENTRU O ZI
„Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine; căci ziua 

de mâine se va îngrijora de ea însăși. 
Ajunge zilei necazul ei”. (Matei 6:34)

„Îndeplinirea cu credincioșie a datoriilor zilei de astăzi este 
cea mai bună pregătire pentru încercările de mâine. Nu în-
grămădiți laolaltă toate răspunderile și grijile zilei de mâine, 
adăugându-le zilei de azi... Să fim plini de încredere și de curaj. 
... El cunoaște fiecare nevoie a noastră. Alături de omnipo-
tența Împăratului împăraților, Dumnezeul nostru, care Își ține 
legământul, pune blândețea și grija păstorului celui bun. Pu-
terea Sa este absolută, ea fiind și chezășia împlinirii sigure a 
făgăduințelor Sale față de toți aceia care se încred în El. El 
are mijloace pentru îndepărtarea oricărei dificultăți, pentru ca 
aceia care Îl slujesc și Îi respectă mijloacele pe care le folosește 
să poată fi sprijiniți. ” — Divina vindecare, p. 482. 

ASIGURARE PREȚIOASĂ
„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, 
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în 
ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

„Tatăl nostru ceresc are o mie de căi prin care ne poate pur-
ta de grijă, căi despre care nu știm nimic. Aceia care acceptă 
principiul fundamental de a face din slujirea lui Dumnezeu o 
datorie supremă vor vedea încurcăturile dispărând și o potecă 
netedă înaintea picioarelor lor...

Dragostea Sa este tot atât de departe de oricare altă dra-
goste cum este cerul față de pământ. El veghează asupra co-
piilor Săi cu o iubire veșnică și nemăsurată. 

În cele mai negre zile, când perspectivele par îngrozitoare, 
aveți credință în Dumnezeu. El Își împlinește voința, făcând 
toate lucrurile bine în favoarea poporului Său. Tăria celor care 
Îl iubesc și Îl slujesc va fi înnoită în fiecare zi.” — Idem. 
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DUMNEZEU NE CUNOAȘTE
„Totuși Tu ești Tatăl nostru! Căci Avraam nu ne 
cunoaște, și Israel nu știe cine suntem, dar Tu, 

Doamne, ești Tatăl nostru, Tu din veșnicie Te numești 
Mântuitorul nostru.” (Isaia 63:16)

„Prezența Tatălui L-a înconjurat pe Hristos și nimic nu L-a 
lovit în afară de ceea ce a îngăduit iubirea infinită, pentru bi-
necuvântarea lumii. Acesta era izvorul mângâierii Sale, acesta 
este și al nostru. Cel care este umplut cu Duhul lui Hristos ră-
mâne 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, toa-
te ispitele și încercările, toate întristările și durerile, toate perse-
cuțiile 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. 438

TOTUL SPRE BINELE NOSTRU
„De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreu-
nă spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume 
spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” 

(Romani 8:28)

„Tatăl nostru ceresc nu-i uită niciodată pe aceia care sunt 
loviți de întristare... Dar când vine asupra noastră strâmtoarea, 
câți dintre noi nu facem ca Iacov! Noi credem că este mâna 
unui vrăjmaș și ne luptăm orbește în întuneric, până ce puteri-
le ne părăsesc și nu găsim nicio mângâiere sau liberare. Atin-
gerea divină de la revărsatul zorilor i L-a descoperit lui Iacov 
pe Acela cu care se luptase ... Și noi, la rândul nostru, trebuie 
să învățăm că încercările sunt spre bine, să învățăm să nu dis-
prețuim pedeapsa Domnului și nici să nu slăbim când suntem 
mustrați de El.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 11. 
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O NEVOIE STRINGENTĂ
„Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea 
în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să 

n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul!” (Ezechiel 22:30)

„În aceste zile primejdioase, biserica are nevoie de o arma-
tă de lucrători care, asemenea lui Pavel, s-au autoeducat pen-
tru a fi de folos, care au o profundă experiență în lucrurile lui 
Dumnezeu și care sunt plini de sinceritate și zel. Este nevoie de 
oameni sfințiți și gata de sacrificiu de sine; oameni care nu vor 
ocoli încercările și responsabilitatea; oameni care sunt curajoși 
și devotați; oameni în a căror inimă Hristos este „nădejdea sla-
vei” și care, cu buzele atinse de focul sfânt vor „predica Cuvân-
tul”. Lucrarea lui Dumnezeu duce lipsă de astfel de lucrători și 
greșeli fatale, asemenea unei otrăvi de moarte, mânjește mora-
la și întunecă speranțele unei mari părți a neamului omenesc.”  
— Istoria faptelor, p. 507

CA SĂ FIM CURAȚI
„Căci Eu sunt cu tine’, zice Domnul, ‘ca să te izbăvesc; 
voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, 
dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, 

nu pot să te las nepedepsit’.” (Ieremia 30:11)

„Grija lui Dumnezeu pentru moștenirea Lui este neîncetată. 
El nu îngăduie să vină asupra copiilor Săi nici o altă întristare 
decât aceea care este absolut trebuincioasă pentru binele lor 
prezent și veșnic. El va curăți biserica Sa, așa cum Hristos a 
curățit templul în timpul slujirii Sale pe pământ. Tot ce aduce 
El asupra poporului Său în ce privește încercarea și durerea vin 
pentru ca ei să poată dobândi o mai profundă pietate și o mai 
mare putere de a duce mai departe triumful crucii.” — Idem, p. 
524. 
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CREDINȚĂ ȘI POCĂINȚĂ
„Vezi să nu zici în inima ta: ‘Tăria mea și puterea mâinii 

mele mi-au câștigat aceste bogății.’ Ci adu-ți aminte 
de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să 
le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu pă-

rinții voștri...” Deuteronomul 8:17, 18)

„Mi-au fost arătați mulți din biserică care erau ca niște 
oameni care se îneacă și luptă cu disperare să își țină capul 
deasupra apei. În viața lor religioasă, ei nu au murit niciodată 
față de sine. Eul este idolul lor, iar ei se închină în fața alta-
rului lui. Slăbiciunea și o experiență instabilă deschid calea 
pentru ispitele lui Satan, iar ei vor fi biruiți cu ușurință. Dacă 
ar aștepta cu credință ajutorul Domnului, puterea le-ar fi în-
noită. Încercările credinței vor veni, dar dragostea, răbdarea și 
consecvența vor fi cântărite în balanța de aur a sanctuarului 
ceresc.” — Fiice ale lui Dumnezeu, p. 128. 

PROCES DE CURĂȚIRE
„Îi voi curăți de toate nelegiuirile pe care le-au săvârșit 
împotriva Mea, le voi ierta toate nelegiuirile prin care 
M-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva 

Mea.” (Ieremia 33:8)

„Noi nu ne dăm seama întotdeauna că sfințirea pe care o do-
rim atât de stăruitor și pentru care ne rugăm atât de fierbinte este 
adusă de adevărul lui Dumnezeu și prin providența Sa, în modul 
în care ne așteptăm cel mai puțin. Când așteptăm bucurie, iată 
că vine necaz. Când așteptăm pace, adesea simțim neîncredere 
și îndoială, deoarece constatăm că suntem trecuți prin încercări 
pe care nu putem să le evităm. În aceste încercări, noi găsim răs-
punsurile la rugăciunile noastre. Focul suferinței trebuie să vină 
asupra noastră ca să fim curățiți, iar voința noastră trebuie să fie 
adusă la conformarea cu voința lui Dumnezeu. Pentru a fi făcuți 
asemenea chipului Mântuitorului nostru, noi trecem prin procesul 
cel mai dureros de rafinare.” — Idem, p. 159. 
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ISUS NE-A LĂSAT O PILDĂ
„Pentru că Eu v-am dat o pildă, 

ca și voi să faceți cum am făcut Eu.” (Ioan 13:15)

„Nu fără luptă a putut Isus să-l asculte în tăcere pe marele 
amăgitor... Hristos, pe de altă parte, nu căuta să folosească pu-
terea dumnezeiască pentru binele Său. El venise să suporte încer-
cările așa cum trebuie să le suportăm noi, lăsându-ne o pildă de 
supunere și credință. Nici atunci, nici altă dată cât a fost pe pă-
mânt, n-a făcut vreo minune pentru Sine. Lucrările Lui minunate 
erau săvârșite pentru binele altora. Cu toate că l-a recunoscut 
de la început pe Satan, Isus nu S-a lăsat provocat la ceartă cu el. 
Întărit de amintirea glasului din cer, S-a sprijinit pe iubirea Tatălui 
Său. El nu stătea de vorbă cu ispita. 

Isus l-a întâmpinat pe Satan folosind cuvintele Scripturii. „Stă 
scris”, a spus El. În toate ispitele, arma Lui de luptă a fost Cuvân-
tul lui Dumnezeu.” — Hristos, lumina lumii, p. 119. 

SE VA DESCHIDE O CALE
„Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi 

„Calea cea sfântă”: niciun om necurat nu va trece pe 
ea, ci va fi numai pentru cei sfinți; cei ce vor merge pe 

ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea 
să se rătăcească.” (Isaia 35:8)

„Oricare ar fi grijile și încercările, înfățișează cazul tău îna-
intea Domnului. Inima ta va fi întărită, ca să poată rezista. Se 
va deschide o cale ca să poți scăpa din greutăți și încurcături. 
Cu cât îți dai seama că ești mai slab și mai fără ajutor, cu atât 
vei deveni mai puternic în tăria Lui. Cu cât este mai grea pova-
ra, cu atât este mai binecuvântată odihna, când le arunci pe 
toate asupra Purtătorului de poveri. Odihna oferită de Hristos 
este condiționată, și aceste condiții sunt clar arătate. Toți le 
pot îndeplini. El ne spune cum putem găsi această odihnă.”  
— Idem, p. 329
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EXPERIENȚA LUI, EXPERIENȚA MEA
„A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să Se 
roage și mai fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște 

picături mari de sânge, care cădeau pe pământ.” 
(Luca 22:44)

„Într-o lume de păcat, Isus a avut de suportat lupte și chi-
nuri sufletești. În comuniunea cu Dumnezeu, El a putut să 
Se despovăreze de întristările care Îl zdrobeau. Aici, El găsea 
mângâiere și bucurie.

În Hristos, strigătul omenirii ajungea la Părintele milei ne-
mărginite. Ca om, înălța cereri la tronul lui Dumnezeu până 
când natura Sa omenească era încărcată de un curent ceresc, 
care trebuia să lege natura omenească de cea dumnezeiască. 
Printr-o continuă comuniune, El a primit viață de la Dumne-
zeu, ca să poată da viață lumii. Experiența Lui trebuie să fie și 
experiența noastră.” —Hristos, lumina lumii, p. 363

TEAMA DEVINE BUCURIE
„Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns: 

m-a izbăvit din toate temerile mele.” (Psalmii 34:4)

„Păcătosul care se pocăiește să-și ațintească deci ochii 
asupra „Mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” și, 
privind, se schimbă. Teama lui e preschimbată în bucurie, îndo-
ielile în nădejde. Se dă pe față recunoștință. Inima de piatră e 
sfărâmată. Un val de iubire inundă sufletul. Hristos este în el 
ca un izvor de apă care țâșnește în viața veșnică. Atunci când 
vedem pe Isus, Om al durerii, obișnuit cu suferința, lucrând să 
salveze ce era pierdut, disprețuit, batjocorit, luat în râs, alungat 
din cetate în cetate, până Și-a încheiat misiunea, când privim 
la El în Ghetsimani, asudând cu picături mari de sânge, și pe 
cruce, murind în agonie — când vedem toate acestea, eul nu 
mai pretinde să fie recunoscut. Privind la Isus, ne vom rușina de 
răceala noastră, de letargia și egoismul nostru.” — Idem, p. 439.
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NU TE TEME! 
 „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel 
viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor...” 

(Apocalipsa 1:17, 18)

„În toate încercările noastre, avem un ajutor care nu lipsește 
niciodată. El nu ne lasă să luptăm singuri cu ispita, să ne ba-
tem cu răul și să fim în cele din urmă zdrobiți sub poveri și în-
tristare. Cu toate că acum este ascuns de privirea muritorilor, 
urechea credinței poate auzi glasul Lui, zicând: „Nu te teme!” 
Am suferit întristările tale, am trecut prin luptele tale, am dat 
piept cu ispitele tale. Cunosc lacrimile tale; și Eu am plâns. Cu-
nosc chiar și durerile prea adânci pentru a fi rostite la urechea 
unui om. Să nu crezi că ești singur și părăsit. Deși suferința ta 
nu mișcă nicio coardă sensibilă în vreo inimă de pe pământ, 
privește la Mine și vei trăi.” — Hristos, lumina lumii, p. 483.

ALĂTURI DE CEI ISPITIȚI
„Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit 

bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o  
Dumnezeu celor ce-L iubesc. (Iacov 1:12)

„Puterea nemărginită a Duhului Sfânt este apărarea orică-
rui suflet copleșit de greutăți. Hristos nu va îngădui ca vreunul 
dintre cei care, prin pocăință și credință, au cerut protecția Sa 
să treacă sub puterea vrăjmașului. Mântuitorul este alături 
de cei ispitiți și încercați. La El nu poate fi insucces, pierdere, 
imposibilitate sau înfrângere; noi putem totul prin Acela care 
ne întărește. Când vin ispitele și încercările, nu aștepta ca mai 
întâi să birui toate greutățile, ci privește la Isus, ajutorul tău.”  
— Idem, p. 490
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VOM PRIMI PUTERE
„Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-I cu credincioșie, 

din toată inima voastră, căci vedeți ce putere 
desfășoară El printre voi.” (1 Samuel 12:24)

„Există creștini care gândesc și vorbesc prea mult despre pu-
terea lui Satan... Este adevărat că Satan este o ființă puterni-
că, dar, mulțumim lui Dumnezeu, avem un Mântuitor puternic, 
care l-a izgonit pe cel rău din cer. Satan simte plăcere când îi 
preamărim puterea. De ce să nu vorbim de Isus? De ce să nu 
preamărim puterea și iubirea Lui?

Curcubeul făgăduinței care înconjoară tronul de sus este o 
veșnică mărturie că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât a dat pe singurul Lui Fiu... El mărturisește universului că 
Dumnezeu nu va părăsi niciodată pe poporul Său în lupta cu 
cel rău. Aceasta este pentru noi o asigurare că vom primi pu-
tere și ocrotire atâta timp cât va dura stăpânirea Sa.” — Hristos, 
lumina lumii, p. 493. 

CUM POȚI FI ELIBERAT
„Voi vesti Numele Tău fraților mei și Te voi lăuda 

în mijlocul adunării.” (Psalmii 22:22)

„Discuțiile purtate cu privire la Hristos vor întări sufletul pen-
tru încercările și luptele vieții. Să nu credeți că puteți fi creștini, și 
totuși să vă închideți în voi înșivă. Fiecare este o parte din marea 
pânză a omenirii și experiența fiecăruia va fi determinată, în 
mare măsură, de experiența tovarășilor săi.” - 6 T., p. 362.

Aceia care s-au unit cu Domnul prin legământ de slujire 
sunt datori să se unească cu El în marea și grandioasa lucrare 
de salvare de suflete. Membrii bisericii să-și facă în chip cre-
dincios partea de lucru în timpul săptămânii, iar în Sabat să 
povestească experiența lor. Adunarea va fi atunci ca o hrană 
dată la timp potrivit, aducând tuturor celor prezenți viața și o 
putere nouă.” — 7 T., p. 19. 
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TEREN STÂNCOS
„O altă parte a căzut pe un loc stâncos, 

unde n-avea mult pământ: a răsărit îndată, 
pentru că n-a dat de un pământ adânc.” (Marcu 4:5)

„Această categorie este dominată de sentimente. Ei nu au 
profunzime și stabilitate a caracterului. Principiul nu răzbate 
până în adânc pentru a constitui motivația acțiunilor. Ei au 
înălțat cu vorba adevărul, dar nu sunt împlinitori ai lui. Sămân-
ța adevărului nu a prins rădăcini în adânc. Inima nu a fost în-
noită prin influența preschimbătoare a Duhului lui Dumnezeu. 
Iar când ... trebuie făcute sacrificii de dragul adevărului, ei se 
află oriunde altundeva; iar când vin persecuțiile și încercările, ei 
cad, pentru că nu au avut deloc profunzimea pământului fertil. 
Adevărul, clar, deschis și puternic, este adus să apese asupra 
inimii și scoate la iveală diformitatea caracterului... Sunt jigniți 
din pricina cuvântului și renunță mai degrabă la adevăr decât 
să se supună sfințirii prin acesta.” — 3 T., p. 112. 

LUCRĂTORII LUI DUMNEZEU
„Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri 

și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate 
iarăși din adâncurile pământului.” (Psalmii 71:20)

„Încercările la care sunt supuși creștinii, când trec prin întris-
tări, nenorociri și batjocuri, sunt mijloacele hotărâte de Dum-
nezeu pentru a despărți pleava de grâu. Mândria noastră, ego-
ismul, pasiunile rele și iubirea de plăceri lumești, toate trebuie 
biruite; de aceea Dumnezeu ne trimite strâmtorări, pentru a ne 
testa și dovedi și a ne arăta că aceste rele există în caracterele 
noastre. Trebuie să biruim prin tăria și harul Său pentru a fi 
părtași la natura divină, scăpând de stricăciunea care există 
în lume prin poftă...  Strâmtorări, cruci, ispite, vrăjmășii și toate 
încercările noastre diverse sunt lucrătorii lui Dumnezeu care 
trebuie să ne curețe, să ne sfințească și să ne pregătească pen-
tru hambarul ceresc.” — 3 T., p. 115.
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TOTDEAUNA MULȚUMITORI
„Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clăti-

na, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel 
lui Dumnezeu o închinare plăcută...” (Evrei 12:28)

„Mulți privesc înapoi la israeliți și se miră de necredința și 
murmurarea lor, considerând că ei n-ar fi fost așa de nerecu-
noscători; dar atunci când credința le este pusă la probă, chiar 
și în încercări mici, ei nu dau pe față o credință sau o răbda-
re mai mare decât a manifestat vechiul Israel. Când ajung în 
strâmtoare, ei murmură în fața mijloacelor prin care Dumne-
zeu a ales să-i curețe. Deși nevoile lor prezente sunt satisfă-
cute, mulți nu vor să se încreadă în Dumnezeu pentru viitor ... 
Facem noi bine când suntem necredincioși în felul acesta? De 
ce am fi oare nerecunoscători și lipsiți de încredere? Isus este 
prietenul nostru: întregul cer este interesat de binele nostru; iar 
neliniștea și temerea noastră nu fac decât să-L întristeze pe 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.” — Patriarhi și profeți, p. 293. 

SUFERINȚĂ ȘI SPRIJIN
„Cel ce umblă în neprihănire ... va locui în locurile 
înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; 

i se va da pâine, și apa nu-i va lipsi.” (Isaia 33:15, 16)

„Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferință; dar când 
este persecutat și chinuit, când suferă lipsuri și nu are hrană, 
nu va fi lăsat să piară. Dumnezeul acela care a avut grijă de 
Ilie nu va trece pe lângă niciunul dintre copiii Săi care au dat 
dovadă de sacrificiu de sine. El, care numără perii capului, va 
avea grijă de ei și, în timp de foamete, vor fi săturați. În timp 
ce nelegiuiții mor de foame și de boli, îngerii îi vor ocroti pe cei 
neprihăniți și le vor împlini nevoile. Pentru cei care „umblă în 
neprihănire”, făgăduința este: „I se va da pâine și apa nu-i va 
lipsi”.” — Tragedia veacurilor, p. 629. 
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AJUTOR ÎN ORICE NEVOIE
„Cheamă-Mă în ziua necazului și Eu te voi izbăvi, 

iar tu Mă vei proslăvi!” (Psalmii 50:15)

„Pentru fiecare încercare, Dumnezeu a pregătit ajutor. Când, 
în deșert, Israel a ajuns la apele amare ale Marei, Moise a strigat 
către Domnul. El nu le-a oferit vreun remediu nou, ci le-a atras 
atenția asupra a ceea ce era la îndemână. Un copăcel pe care 
El îl crease trebuia să fie aruncat în izvor pentru a face apa dul-
ce și curată. Când s-a făcut aceasta, poporul a băut din apă și 
s-a înviorat. În fiecare încercare, dacă-L căutăm, Hristos ne va da 
ajutor. Ochii noștri se vor deschide pentru a înțelege făgăduințele 
de vindecare amintite în Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne va învăța 
cum să ne însușim fiecare binecuvântare care va fi un antidot 
pentru durere. Pentru fiecare înghițitură amară care ne este dusă 
la buze, vom găsi o ramură vindecătoare.” — Divina vindecare,  
p. 248

SIGURANȚĂ DOAR ÎN CUVÂNTUL LUI
„Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, 

în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, 
pe care le petrece ca o umbră?...” (Eclesiastul 6:12)

„Noi nu cunoaștem ce interese sunt în joc atunci când Dom-
nul ne pune la încercare. Nu există siguranță decât în ascultarea 
cea mai strictă a Cuvântului lui Dumnezeu. Toate făgăduințele 
Sale sunt date cu condiția credinței și ascultării, iar acela care nu 
ascultă, anulează pentru sine împlinirea binecuvântărilor boga-
te ale Sfintelor Scripturi. Nu trebuie să urmăm pornirilor noastre 
sau cele ale oamenilor; trebuie să privim la voința descoperită a 
lui Dumnezeu și să umblăm așa cum spun poruncile Lui precise, 
indiferent de situațiile din jurul nostru. Dumnezeu va avea grijă 
de urmări.” — Patriarhi și profeți, p. 621.
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ACEIAȘI ÎN ORICE ÎMPREJURARE
„O, de ar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă 

de Mine și să păzească toate poruncile Mele, ca să fie 
fericiți pe vecie, ei și copiii lor!” (Deuteronomul 5:29)

„Din istoria eliberării lui Daniel, putem învăța că în timpuri 
de încercare și întuneric, copiii lui Dumnezeu trebuie să fie 
exact ceea ce au fost și atunci când perspectivele erau stră-
lucitoare, de nădejde, iar împrejurările le ofereau tot ce-și do-
reau. Daniel în groapa leilor a fost același Daniel care a stat 
înaintea împăratului ca șef al slujbașilor de stat și ca proroc al 
Celui Preaînalt. Un om a cărui inimă se sprijină pe Dumnezeu 
va fi același în ceasul celei mai mari încercări cum este și în 
timp de prosperitate, când lumina și favoarea lui Dumnezeu și 
a omului strălucesc asupra lui. Credința ajunge la cele nevă-
zute și prinde realitățile veșnice.” — Profeți și regi, p. 545.

CERUL NE ESTE MEREU APROAPE
„Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: 
spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, 

spre cel ce se teme de Cuvântul Meu.” (Isaia 66:2 u.p.)

„Cerul este foarte aproape de aceia care suferă din pricina 
neprihănirii. Hristos Își identifică interesele cu interesele popo-
rului Său credincios; El suferă în persoana sfinților Săi, și tot ce 
atinge pe aleșii Săi Îl atinge și pe El. Puterea care este gata să 
elibereze din vătămare fizică sau necaz este aproape pentru 
a salva de un rău și mai mare, făcând posibil ca slujitorul lui 
Dumnezeu să-și păstreze integritatea în toate împrejurările și 
să biruiască prin har divin...

O ascultare strictă de cerințele Cerului aduce atât binecu-
vântări vremelnice, cât și spirituale.” — Profeți și regi, p. 545.
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CUM SĂ CREDEM?
„Şi El mi-a zis: „Harul Meu îți este de ajuns, 

căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârși-
tă.” (2 Corinteni 12:9 p.p.)

„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. ... Dacă sunteți chemați să treceți prin cupto-
rul 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...

Prin încercări și persecuție, slava - caracterul - lui Dumne-
zeu este descoperită în cei aleși ai Săi. Biserica lui Dumnezeu, 
urâtă și persecutată de lume, este educată și disciplinată în 
școala lui Hristos.” — Cugetări de pe munte, p. 30. 

DUMNEZEU ȘTIE CE AVEM NEVOIE
„Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, 

cu gând să risipiți în plăcerile voastre.” (Iacov 4:3)

„În parabolă, cel care cerea [pâine pentru musafir] a fost 
respins în repetate rânduri, dar el n-a renunțat la cererea sa. 
Tot așa este și cu rugăciunile noastre. Poate că nu totdeauna 
primim un răspuns imediat; dar Domnul Hristos ne învață că 
nu trebuie să încetăm a ne ruga. Rugăciunea nu are ca scop 
să determine vreo schimbare în Dumnezeu, ci ea trebuie să ne 
aducă în armonie cu Dumnezeu. Când ne adresăm Lui, cerân-
du-I ceva, El poate vedea că este necesar ca noi să ne cercetăm 
mai întâi inimile și să ne pocăim de păcatele noastre. De aceea, 
El ne trece prin încercări și necazuri, El ne trece prin umilință, 
pentru ca să putem să ne dăm seama de ceea ce împiedică 
lucrarea Duhului Său cel Sfânt în noi.”— Parabole, p. 143.
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UN MIJLOC DE A NE ÎNDREPTA  
OCHII SPRE CER

„Căci El nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește  
bucuros pe copiii oamenilor.” (Plângerile 3:33)

„Cuvintele Mântuitorului au o solie de mângâiere și pen-
tru cei care trec prin necazuri și pierderi grele... Când îngăduie 
încercări și suferințe este „pentru binele nostru, ca să ne facă 
părtași sfințeniei Lui”. Dacă este primită cu credință, încerca-
rea care pare atât de amară și greu de purtat se va dovedi o 
binecuvântare. Lovitura crudă ce nimicește bucuriile pămân-
tești va fi mijlocul prin care să ni se îndrepte ochii spre Cer. Cât 
de mulți sunt cei care nu L-ar fi cunoscut niciodată pe Isus 
dacă întristarea nu i-ar fi condus să caute mângâiere la El!”  
— Lucrarea de binefacere, p. 20. 

ÎNTĂRIȚI PRIN SUFERINȚĂ
„Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți; cei răi 

vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, 
dar cei pricepuți vor înțelege.” (Daniel 12:10)

„Cei care primesc pe Hristos și în credința lor de la început 
spun: „sunt mântuit”, sunt în primejdia de a-si pune încrederea 
în ei înșiși. Ei pierd din vedere propria lor slăbiciune, cum și ne-
voia lor continuă de putere divină. Unii ca aceștia nu-s pregă-
tiți pentru a face față înșelăciunilor celui rău și, atunci când 
sunt ispitiți, mulți, asemenea lui Petru, cad până în adâncul 
păcatului... Petru a căzut din pricina încrederii în sine; și prin 
pocăință și umilință, picioarele sale au fost din nou întărite. 
În raportul experienței sale fiecare păcătos poate găsi încura-
jare... Și aceeași îndurare, care a fost acordată ca să salveze 
pe Petru, este extinsă fiecărui suflet care a căzut sub puterea 
ispitei.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 156.  
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ÎNCREZĂTORI ȘI ÎN SUFERINȚĂ
„De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede 

în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.” 
(Psalmii 32:10). 

„Din cauza durerilor pe care le suporți, mintea ta poate fi 
adesea străbătută de gânduri confuze. Prin urmare, nu încer-
ca să gândești, ci odihnește-te și dovedește faptul că sufletul 
tău I-a fost consacrat lui Dumnezeu, ca unui Creator loial. 
Este privilegiul tău ca, atunci când treci prin slăbiciuni și su-
ferințe, să nu arăți nicio umbră de neîncredere cu privire la 
iubirea lui Dumnezeu față de tine și cu privire la credincio-
șia cu care El Își împlinește făgăduințele; și este privilegiul tău 
să dovedești că ți-ai încredințat sufletul și trupul în mâinile 
Lui, cu convingerea că El va păzi ceea ce i-a fost încredințat.”  
— Minte, caracter, personalitate, p. 512. 

UN PRIETEN SENSIBIL  
LA SUFERINȚELE NOASTRE

„Şi prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a 
suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.” 

(Evrei 2:18). 

„Nu Dumnezeu este Acela care provoacă suferința și du-
rerea, ci omul a adus asupra lui însuși această situație, prin 
propria lui ignoranță și prin păcat.” - 6 T., p. 280. 

„Ce gând minunat este acela că Isus cunoaște toate du-
rerile și suferințele noastre! El a suferit în toate lucrurile ca și 
noi. Unii dintre prietenii noștri nu știu nimic despre durerea și 
suferința umană. Ei nu sunt niciodată bolnavi și prin urmare 
nu pot înțelege pe deplin simțămintele celor bolnavi. Dar Isus 
este sensibil față de simțămintele noastre de neputință.” — Solii 
alese, vol. 2, p. 237.
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PENTRU MAI MULTĂ TĂRIE
„Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi”, 
zice Domnul, „gânduri de pace și nu de nenorocire, ca 

să vă dau un viitor și o nădejde.” (Ieremia 29:11)

„Iubirea lui Dumnezeu pentru biserica Sa este nemărginită. 
Purtarea Lui de grijă față de moștenirea Lui e neîncetată. El 
nu îngăduie să vină vreo suferință asupra bisericii, în afară de 
ceea ce este cu totul necesar pentru curăția ei, pentru binele 
ei prezent și veșnic. El va curăți biserica Sa la fel cum a curățit 
templul la începutul și la sfârșitul lucrării Sale pe pământ. Tot 
ce aduce El asupra bisericii ca încercare și punere la probă, 
vine pentru ca poporul Său să poată câștiga o mai profundă 
evlavie și mai multă tărie pentru a putea duce triumful crucii 
în toate părțile lumii. El are o lucrare de făcut pentru toți. Tre-
buie să aibă loc o continuă dezvoltare și un dăinuitor progres.”  
— 9 T., p. 228. 

ÎNCERCAȚI CU UN SCOP
„Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc 

și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri 
cum se lămurește aurul...” (Zaharia 13:9)

„Dumnezeu încearcă totdeauna pe poporul Său în cupto-
rul suferinței. În dogoarea focului din cuptor se separă zgura 
de aurul adevărat al caracterului creștin. Isus este Acela care 
supraveghează atent încercarea; El știe ce este necesar pentru 
curățirea metalului prețios pentru ca el să reflecte strălucirea 
iubirii Sale...El vede că unii au puteri ce pot fi folosite pentru îna-
intarea lucrării Sale și pe aceste persoane le pune la încercare; în 
providența Sa, El îi aduce în poziții care pun la probă caracterul 
lor și scot în evidență defectele și slăbiciunile care sunt ascunse 
propriei lor cunoașteri. El le oferă ocazia să corecteze aceste 
defecte și să se facă vrednici de slujba Lui. El le arată slăbiciuni-
le și îi învață să se sprijine pe El.” — Patriarhi și profeți, p. 129.
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NICIODATĂ PĂRĂSIȚI
„Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, 
așa înconjoară Domnul pe poporul Său, 
de acum și până în veac.” (Psalmii 125:2)

„Dumnezeu îi conduce pe copiii Săi pe o cale pe care ei nu 
o cunosc, dar nu-i uită și nici nu-i leapădă pe aceia care își 
pun încrederea în El... Dumnezeu îngăduie ca încercările să 
vină asupra poporului Său pentru ca, prin statornicia și ascul-
tarea lor, ei să fie îmbogățiți spiritual, iar prin exemplul lor să 
fie o sursă de putere pentru alții. ... Chiar acele încercări, care 
pun cel mai sever la probă credința noastră și ne fac adesea 
să credem că Dumnezeu ne-a uitat, au menirea să ne apropie 
mai mult de Hristos, ca să lăsăm toate poverile noastre la pi-
cioarele Lui și să ajungem să avem parte de pacea pe care El 
ne-o dă în schimb.” — Patriarhi și profeți, p. 129.

BENEFICII DIN ÎNCERCĂRI
„Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin 

felurite încercări.” (Iacov 1:2)

„Voi știți ce înseamnă a trece prin încercări. Acestea v-au 
dat ocazia de a vă încrede în Dumnezeu, de a-L căuta în ru-
găciune stăruitoare, a crede în El și a vă baza pe El printr-o 
credință simplă. Tocmai prin suferință, virtuțile noastre și cre-
dința noastră sunt puse la încercare. În ziua necazului cât de 
prețios este Isus. Vi se va da ocazia de a spune:„ Chiar dacă 
mă va ucide, totuși mă voi încrede în El” (Iov 13:15 BTF). O, este 
un lucru atât de prețios să știm că ni se acordă ocazii de a 
ne mărturisi credința în fața pericolului și în întristare, boală, 
durere și moarte. Totul depinde de felul în care acceptăm con-
dițiile Domnului... El nu nimicește, ci face să fie mai bun tot ce 
atinge.” — Solii alese, vol. 1, p. 55.
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ÎMPLININD PLANURILE IUBIRII SALE
„Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm 
până la sfârșit încrederea nezguduită de la început.” 

(Evrei 3:14)

„Trebuie să ne așteptăm la necazuri; dar trebuie să încredin-
țăm totul, mare sau mic, mult sau puțin, lui Dumnezeu. El nu 
Se va încurca din cauza multelor noastre necazuri și nici nu va 
fi copleșit de greutatea poverilor noastre. Grija Lui veghetoare 
se extinde asupra fiecărei case și cuprinde pe fiecare în mod 
individual; este ocupat de toate problemele, de toate lucrările 
și necazurile noastre. El reține fiecare lacrimă; El este mișcat de 
simțământul neputinței noastre. Toate suferințele și încercările 
care vin asupra noastră aici sunt îngăduite, pentru a aduce la 
îndeplinire planurile iubirii Sale față de noi, „ca să ne facă păr-
tași sfințeniei Lui” și să devenim astfel părtași ai acelei bucurii 
depline care se găsește în prezența Sa.” — 5 T., p. 742. 

NU VOM FI AMĂGIȚI
 

„Veniți să ne întoarcem la Domnul! 
Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca; 

El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.” (Osea 6:1)

„Nu este voia lui Dumnezeu ca poporul Său să fie doborât 
de grijile vieții. Dar Domnul nu ne amăgește. El nu ne spune: 
„Nu vă temeți, căci pe calea vieții voastre nu sunt primejdii”. 
El știe că sunt încercări și primejdii și Se poartă cu noi sincer 
și deschis. El nu plănuiește să scoată acum pe copiii Săi din 
lumea de păcat și răutate, ci îi îndreaptă spre un loc sigur de 
scăpare. Rugăciunea Sa pentru ucenicii Săi era: „Nu Te rog 
să-i iei din lume ci să-i păzești de cel rău”. „În lume” spunea 
Mântuitorul, „veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit 
lumea.” — Calea către Hristos, p. 122.
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NU TE LĂSA ÎNFRÂNT!
„Ci, în toate privințele, arătăm că suntem niște 

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

„Isus nu te-a lăsat să fii surprins de încercările și greutățile 
pe care le întâmpini. El ți-a spus totul cu privire la ele și ți-a mai 
spus să nu te lași înfrânt și apăsat când vin încercările. Privește 
la Isus, Răscumpărătorul tău, fii vesel și bucură-te. Necazurile 
cele mai greu de suportat sunt acelea care vin de la frații noș-
tri de credință și de la prietenii noștri cei mai intimi; dar chiar 
și aceste necazuri pot fi suportate cu răbdare. Isus nu zace în 
mormântul cel nou al lui Iosif. El a înviat și S-a înălțat la cer 
pentru a mijloci în favoarea noastră. Avem un Mântuitor care 
ne-a iubit atât de mult, încât a murit pentru noi, pentru ca prin 
El să putem avea nădejde, putere, curaj și un loc cu El pe tronul 
Lui. El poate și vrea să te ajute ori de câte ori Îl rogi.” — 8 T., p. 128.

DOAR LÂNGĂ DUMNEZEU VEI BIRUI
„Apropiați-vă de Dumnezeu și El Se va apropia de voi.” 

(Iacov 4:8 p.p.)

„Dacă încerci să-ți porți singur poverile, vei fi zdrobit sub ele. 
Ai răspunderi grele. Isus le cunoaște și nu te va părăsi, dacă 
tu nu-L părăsești. El este onorat când Îi încredințezi Lui paza 
sufletului tău, ca unui Creator credincios. El te îndeamnă să 
nădăjduiești în harul Lui, crezând că El nu dorește să porți 
aceste grele răspunderi în propria ta putere. Crede numai și vei 
vedea mântuirea lui Dumnezeu...

Cu cât îți simți mai mult slăbiciunea, cu atât vei fi mai mult 
înclinat să cauți un sprijinitor... Isus dorește să fii fericit și să fii 
vesel. El dorește să faci tot ce poți mai bine, cu puterea pe care 
ți-a dat-o Dumnezeu, și apoi să te încrezi în Domnul.” — Idem.
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PERFECȚIONARE
„Suferiți pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și 
cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește 
tatăl? Dar, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care 

toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii.” 
(Evrei 12:7, 8)

„Faptul că suntem chemați să răbdăm încercări arată că 
Domnul Isus vede în noi ceva prețios, pe care dorește să-l dez-
volte. Dacă nu ar vedea în noi nimic prin care să-și poată slăvi 
Numele, nu și-ar pierde timpul cu perfecționarea noastră. Nu 
aruncă în cuptorul Său pietre lipsite de valoare. El nu rafinea-
ză decât minereul valoros. Fierarul pune și fierul, și oțelul în 
foc ca să poată ști ce fel de metale sunt. Domnul îngăduie ca 
aleșii Săi să fie trecuți prin cuptorul suferinței pentru a arăta 
ce firi au și dacă pot fi prelucrați pentru lucrarea Sa.” — Divina 
vindecare, p. 471.

MODELAȚI DE MAESTRU
„Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul 

și Tu, olarul, care ne-ai întocmit: 
suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale.” (Isaia 64:8)

„Lăsați pe Domnul să pună stăpânire pe minte, și să o mo-
deleze așa cum lutul e modelat în mâinile olarului și atunci 
aceste diferențe nu vor exista. Priviți la Isus, fraților; copiați 
manierele și spiritul Lui, și nu veți avea greutăți în a ajunge la 
aceste diferite categorii sociale. Noi nu avem de urmat șase 
modele sau cinci; noi avem numai unul și acela este Hristos 
Isus. Dacă frații italieni, frații francezi și frații germani se stră-
duiesc să fie asemenea Lui, ei își vor așeza picioarele pe ace-
eași temelie a adevărului; același spirit care locuiește în unul 
va locui și în celălalt — Hristos în ei, nădejdea slavei.” — 9 T., p. 
181
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ADUNĂ DOVEZILE BUNĂTĂȚII SALE!
„Ca vulturul care își scutură cuibul, Zboară deasupra 
puilor, Își întinde aripile, îi ia Şi-i poartă pe penele lui, 

Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său, Şi nu era 
niciun dumnezeu străin cu El.” (Deuteronomul 32:11, 12)

„Când vin asupra noastră încercări, când înaintea noastră 
nu putem vedea o mai mare prosperitate, ci o strâmtorare care 
necesită sacrificiu din partea tuturor, cum vom primi șoptiri-
le lui Satan, că urmează să avem timpuri foarte grele? Dacă 
ascultăm sugestiile lui, va izbucni necredința în Dumnezeu. În 
asemenea împrejurări, trebuie să ne reamintim că Dumnezeu a 
purtat totdeauna de grijă instituțiilor Sale. Ar trebui să privim la 
lucrarea pe care El a făcut-o, la reformele pe care le-a săvârșit. 
Noi ar trebui să adunăm dovezile binecuvântărilor cerului, ca o 
garanție spre bine, zicând: „Doamne, noi credem în Tine, în slu-
jitorii Tăi și în lucrarea Ta. Ne vom încrede în Tine.” — 7 T., p. 211.

ÎNTĂRIȚI PRIN LUPTĂ
„Voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, 
căci faptele voastre vor avea o răsplată.” (2 Cronici 15:7)

„Prin luptă, viața spirituală se întărește. Încercările supor-
tate cu bine vor dezvolta trăinicia caracterului și prețioase 
calități spirituale. Rodul desăvârșit al credinței, blândețea și 
iubirea, se maturizează adesea cel mai bine în mijlocul nori-
lor de furtună și întuneric. ... Tot astfel și creștinul trebuie să 
aștepte cu răbdare, ca în viața sa Cuvântul lui Dumnezeu să 
aducă roadă. Adesea, când ne rugăm pentru darurile Duhului 
Sfânt, Dumnezeu răspunde în împrejurări care dezvoltă aceste 
roade, uneori însă neînțelegându-I planul, suntem surprinși și 
descurajați. Și cu toate acestea, nimeni nu poate să dezvolte 
aceste daruri decât numai printr-un proces de creștere și de 
aducere de roade.” — Parabolele Domnului, p. 61.



160

31 mai

FĂRĂ FRICĂ  
ÎN FAȚA BATJOCURILOR

„Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea 
nu tremură decât de cuvintele Tale.” (Psalmii 119:161)

„Chiar dacă batjocura ar putea ponegri bunul nume, ea nu 
poate să păteze caracterul. Acesta este în mâna lui Dumne-
zeu. Atâta timp cât nu consimțim să păcătuim, nicio pute-
re — nici omenească, nici diavolească — nu este în stare să 
aducă o pată asupra sufletului. Un om a cărui inimă își pune 
încrederea în Dumnezeu rămâne același în ceasul celor mai 
dureroase încercări și celor mai descurajatoare împrejurări, ca 
și atunci când toate îi merg bine, când lumina și bunăvoința 
lui Dumnezeu par a fi asupra lui. Cuvintele sale, motivele sale, 
faptele sale pot fi răstălmăcite și falsificate, dar el nu ia sea-
ma la lucrul acesta, pentru că are altceva mai bun de făcut.”  
— Cugetări de pe Munte, p. 32.

CA SĂ FIM PIETRE PREȚIOASE
„Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! 

Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.” (Iov 5:17)

„Acei care au defecte în caracter, în comportament, în obi-
ceiuri și în practică trebuie să ia aminte la sfaturi și la mustrări. 
Lumea aceasta este atelierul lui Dumnezeu și fiecare piatră 
care poate să fie folosită în templul ceresc trebuie să fie mo-
delată și șlefuită, până când ajunge o piatră prețioasă și veri-
ficată, pe deplin potrivită pentru locul ei în zidirea Domnului. 
Totuși, dacă refuzăm să fim educați și disciplinați, vom fi ca 
niște pietre care nu sunt nici modelate, nici șlefuite și care, la 
sfârșit, vor fi aruncate, pentru că sunt nefolositoare.” — Evan-
ghelizare, p. 635. 



IUNIE

RĂSPÂNDIND O MIREASMĂ PLĂCUTĂ

„Viața celor aflați în legătură cu Dumnezeu 
este plină de parfumul plăcut 

al faptelor de dragoste și de bunătate”. 
— Review and Herald, 24 august 1886 



162

1 iunie

MIROS BINE PLĂCUT
„Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit 

și S-a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă 
de bun miros lui Dumnezeu.” (Efeseni 5:2)

„Dacă urmăm Domnului Hristos, meritele Sale ce ne sunt 
acordate ajung înaintea Tatălui ca o mireasmă plăcută. Iar 
farmecul caracterului Mântuitorului nostru, implantat în ini-
mile noastre, va răspândi în jurul nostru un miros plăcut. Spi-
ritul iubirii, al blândeții, al îngăduinței predominând în viața 
noastră va avea puterea să înmoaie și să supună inimile îm-
pietrite și să câștige pentru Hristos pe cei mai înverșunați îm-
potrivitori ai adevărului.” — 5 T., p. 174.

MEREU AMABILI
„Sarea este bună , dar, dacă sarea își pierde puterea 
de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? 

Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace 
unii cu alții.” (Marcu 9:50)

„Amabilitatea este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Orice 
neglijare a bunătății și a amabilității, ... orice neglijare a cuvin-
telor bune, încurajatoare, în cercul familiei, părinții față de co-
pii și copiii față de părinți, sunt confirmarea unor obiceiuri care 
denotă lipsa unui caracter asemenea lui Hristos. Însă, dacă 
aceste lucruri mici sunt împlinite, ele devin lucruri mari. Ele se 
măresc tot mai mult și se transformă în viață într-o mireas-
mă dulce, care se înalță către Dumnezeu ca tămâia sfântă.”  
— Familia împlinită, p. 76.
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CINSTIT, DAR ȘI AMABIL
„Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dra-
gostea, care este legătura desăvârșirii.” (Coloseni 3:14)

„Aceia care pretind că sunt urmași ai lui Hristos, dar, în ace-
lași timp, sunt aspri, lipsiți de bunătate și nepoliticoși în cuvinte și 
comportament, nu au învățat nimic de la Isus. Un om care tună 
și fulgeră, dorind să stăpânească, intimidându-i și terorizându-i 
pe toți în jur, un om care caută necontenit greșeli nu este un 
creștin; căci a fi creștin înseamnă a fi ca Hristos. Comporta-
mentul unor așa-ziși creștini este atât de lipsit de bunătate și 
de amabilitate, încât în loc să fie vorbiți de bine, ei sunt vorbiți de 
rău. Sinceritatea lor nu poate fi pusă la îndoială; corectitudinea 
lor nu poate fi discutată, însă sinceritatea și corectitudinea nu 
pot ține locul bunătății și amabilității. Creștinul trebuie să fie tot 
atât de iubitor, de credincios, de milos și de amabil, pe cât este 
de corect și de cinstit.” — Familia împlinită, p. 75.

RECUNOȘTINȚĂ ȘI MULȚUMIRE
„Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul 

Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să 
istorisesc toate minunile Tale.” (Psalmii 26:6, 7)

„Nu îngăduiți ca îngrijorările și dificultățile vieții de zi cu 
zi să vă tulbure mintea și să vă înnegureze chipul. Altfel, va 
exista întotdeauna câte ceva care să vă neliniștească, să vă 
tulbure. Viața este așa cum ne-o facem și vom găsi ceea ce 
căutăm.... Dacă vom căuta partea luminoasă a lucrurilor, vom 
găsi suficiente motive care să ne facă fericiți și voioși. Dacă 
oferim zâmbete, acestea ne vor fi înapoiate; dacă rostim cu-
vinte plăcute, optimiste, și nouă, la rândul nostru, ne vor fi 
adresate astfel de cuvinte...” — Review and Herald, 24 august 1886
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CULTIVAȚI BUCURIA!
„Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei 

când li se înmulțește rodul grâului și al vinului.” 
(Psalmii 4:7)

„Datoria fiecăruia este să cultive bucuria, în loc să zăboveas-
că mereu asupra necazurilor și supărărilor. Mulți nu numai că 
ajung de compătimit în acest fel, însă ajung chiar să-și sacrifice 
sănătatea și fericirea din cauza unei imaginații bolnave. În ju-
rul lor văd numai lucruri neplăcute, iar înfățișarea lor este me-
reu posomorâtă și, mai mult decât cuvintele, aceasta exprimă 
o stare de nemulțumire. Aceste simțăminte deprimante le sunt 
foarte dăunătoare pentru sănătate, deoarece, îngreunând di-
gestia, ei își dau peste cap alimentația. Întristarea și neliniștea 
nu pot remedia niciun singur rău, însă pot provoca multe rele; 
dar voioșia și optimismul, în timp ce luminează calea altora, 
„sunt viață pentru cei care le găsesc și sănătate pentru întregul 
trup”.” — Review and Herald, 24 august 1886

TRĂIND CU DUMNEZEU
„Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va 
fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Dom-
nul! Să asculte cei nenorociți și să se bucure! Înălțați pe 
Domnul împreună cu mine! Să lăudăm cu toții Numele 

Lui! ... Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucu-
rie și nu ți se umple fața de rușine.” (Psalmii 34:1-3, 5)

„Viața celor aflați în legătură cu Dumnezeu este plină de 
parfumul plăcut al faptelor de dragoste și de bunătate. Mi-
reasma plăcută a lui Hristos îi înconjoară; influența lor înnobi-
lează și binecuvântează. Ei sunt niște pomi roditori. Aceia care 
au acest caracter vor îndeplini un serviciu practic, prin fapte 
atente de bunătate și printr-o lucrare stăruitoare și consec-
ventă.” — Idem. 
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IUBIRE LIPSITĂ DE EGOISM
„Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. 
Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvi-

ne? Şi păcătoșii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei.” 
(Luca 6:31, 32)

„Sub călăuzirea și educația Duhului Sfânt, copiii lui Dum-
nezeu se iubesc unii pe alții și aceasta în mod real, sincer, în 
mod natural, simplu - fără discriminare și fără ipocrizie. Și 
aceasta pentru că inima iubește pe Domnul Isus Hristos. Sim-
țămintele pe care le avem unii față de alții izvorăsc din relația 
noastră comună cu Dumnezeu. Noi suntem o familie, ne iu-
bim unii pe alții așa cum ne-a iubit El. Comparată cu aceas-
tă afecțiune sinceră, sfântă și demnă, curtoazia de suprafață 
și prietenia nestatornică și lipsită de semnificație a lumii sunt 
asemenea plevei față de bobul de grâu.” — Fii și fiice ale lui Dum-
nezeu, 4 aprilie.

IUBIND CA EL
„Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit 

și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea.” (Ioan 15:9)

„A iubi așa cum a iubit Isus înseamnă a manifesta dăruire 
de sine în orice timp și în orice loc te-ai afla, printr-o înfățișare 
binevoitoare și prin cuvinte pline de bunătate.... Iubirea verita-
bilă este o însușire prețioasă a cărei natură este cerească și a 
cărei mireasmă plăcută este din ce în ce mai intensă, pe mă-
sură ce se răspândește asupra celor din jur. 

Iubirea Domnului Hristos este profundă și caldă, curgând 
irezistibil asemenea unui izvor de apă, către toți acei care o 
primesc. În iubirea Sa nu este nimic egoist. Dacă această iubire 
de origine cerească este și devine un principiu stabil în inimă, 
ea se va face cunoscută... față de toți cu care venim în legă-
tură.” — Idem. 
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ALTRUISM ȘI BUNĂTATE
„Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, 

fiecare să dea întâietate altuia.” (Romani 12:10)

„Adevărata sfințire unește pe credincios cu Hristos și unul 
cu altul, în legăturile unei gingașe simpatii. Această unire face 
să curgă continuu în inimă bogate curente ale unei iubiri ase-
menea  iubirii lui Hristos, ce continuă a curge mai departe în-
tr-o iubire manifestată unul față de celălalt. 

Calitățile pe care trebuie să le posedăm cu toții, sunt acelea 
care marchează desăvârșirea caracterului lui Hristos, iubirea și 
răbdarea Sa, altruismul și bunătatea Sa. Aceste atribute sunt 
câștigate aducând la îndeplinire acte de bunătate dintr-o ini-
mă bună... Creștinii iubesc pe cei din jurul lor ca fiind suflete 
prețioase pentru care a murit Hristos.” — Fii și fiice ale lui Dum-
nezeu, 5 aprilie. 

CU INIMI CURATE
„Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se 
va ridica până la Locul Lui cel Sfânt? Cel ce are mâinile 
nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la 

minciună și nu jură ca să înșele.” (Psalmii 24:3, 4)

„Între toate lucrurile prețuite, căutate și cultivate de către 
oameni, nimic nu este mai valoros în ochii lui Dumnezeu de-
cât o inimă curată și o dispoziție plină de mulțumire și pace. 

Dacă doriți să fiți sfinți în cer, mai întâi trebuie să fiți sfinți 
pe pământ. Trăsăturile de caracter pe care le dezvoltați în via-
ță nu vor fi schimbate prin moarte și prin înviere. Voi veți ieși 
din morminte cu aceleași înclinații pe care le-ați manifestat în 
societate și în căminul vostru.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 
2, p. 620.



167

6 iunie

CONSACRARE ZILNICĂ
„Doamne, auzi-mi glasul dimineața! Dimineața, eu îmi 
îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.” (Psalmii 5:3)

„În fiecare dimineață, voi și copiii voștri, consacrați-vă lui 
Dumnezeu pentru ziua aceea. Nu faceți socoteli pentru luni 
și ani; acestea nu sunt ale voastre. Vouă vi se dă o zi scurtă. 
Lucrați în cursul orelor ei pentru Domnul, ca și cum aceasta 
ar fi ultima voastră zi pe pământ. Puneți toate planurile voas-
tre în fața lui Dumnezeu, pentru a fi aduse la îndeplinire sau 
părăsite, așa cum va arăta providența Lui. Primiți planurile Lui 
în locul planurilor voastre, chiar dacă primirea lor cere pără-
sirea celor mai dragi proiecte ale voastre. În felul acesta, viața 
va fi modelată tot mai mult după exemplul divin și „pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și 
gândurile în Hristos Isus”. (Filipeni 4:7)” — 7 T., p. 44. 

LUMINI ÎN LUME
„Ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, 

fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în 
care străluciți ca niște lumini în lume.” (Filipeni 2:15)

„Viața lui Avraam, prietenul lui Dumnezeu, a fost o viață 
de rugăciune. Oriunde își așeza cortul, aproape de el era con-
struit și un altar pe care se aduceau jertfele de dimineața și de 
seara. Când își muta cortul, altarul rămânea. Iar canaanitul 
nomad, când ajungea la altarul acela, știa cine fusese acolo. 
După ce își întindea cortul, repara altarul și se închina Dum-
nezeului celui viu. Tot la fel, căminele creștinilor ar trebui să fie 
niște lumini în lume. Din ele, dimineața și seara ar trebui să se 
înalțe rugăciuni către Dumnezeu, ca o mireasmă plăcută. În-
durările și binecuvântările Sale vor coborî asupra celor plecați 
în rugăciune, ca roua de dimineață.” — 7 T., p. 44. 
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DULCE ARMONIE
„Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este 
vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură 
a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, 

faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, 
un suflet și un gând.” (Filipeni 2:1, 2)

„Pune mireasma plăcută a asemănării cu Hristos în tot ce 
faci și în tot ce spui. Nu lăsa ca trăsăturile firești ale caracte-
rului să strice și să distrugă lucrarea ta. Tu trebuie să-i ajuți și 
să-i întărești pe cei ispitiți. Nu-i îngădui eului să se manifeste 
prin cuvinte pripite. Domnul Hristos Și-a dat viața pentru tur-
ma Sa și pentru toți cei în folosul cărora lucrezi. Niciun cuvânt 
pe care îl rostești să nu determine sufletele să meargă într-o 
direcție greșită. Slujitorul lui Hristos trebuie să manifeste un 
caracter creștinesc.” — Slujitorii Evangheliei, p. 163.

CUVINTE PLĂCUTE
„Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumne-

zeul meu cât voi fi. Fie plăcute Lui cuvintele mele! 
Mă bucur de Domnul.” (Psalmii 104:33, 34)

„Expresiile pripite și arogante nu sunt în armonie cu lucrarea 
sfântă pe care Domnul Hristos le-a încredințat-o slujitorilor Săi. 
Când vei privi zi de zi la Isus și vei învăța de la El, vei da pe față 
un caracter armonios și bun. Fii mai sensibil în comportamentul 
tău și nu-ți îngădui să rostești cuvinte de condamnare. Învață 
de la Marele Învățător. Expresiile de bunătate și simpatie vor fi 
asemenea unui medicament și vor vindeca sufletele disperate. 
Când este aplicată în viața de zi cu zi, cunoașterea Cuvântului 
lui Dumnezeu va avea o influență liniștitoare și vindecătoare. 
Vorbirea aspră și pripită nu va aduce o binecuvântare nici pen-
tru tine, nici pentru vreun alt suflet.” — Idem. 
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CĂLĂTORI PE CALEA REGALĂ
„Ascultați-Mă, voi, care umblați după neprihănire, care că-
utați pe Domnul! Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, 
spre gaura gropii din care ați fost scoși... „Eu, Eu vă mân-

gâi. Dar cine ești tu, ca să te temi de omul cel muritor și de 
fiul omului, care trece ca iarba.” (Isaia 51:1, 12)

„Calea regală care se deschide pentru cei răscumpărați 
nu este un întuneric descurajator. Peregrinajul nostru ar fi în-
tr-adevăr singuratic și dureros dacă nu ar fi pentru Isus... Oare 
nu călătorim noi pe o cale cu adevărat regală, care a fost 
deschisă pentru cei răscumpărați de Domnul? Oare poate să 
fie oferită o cale mai bună? O cale mai sigură? Nu! Nu! Prin ur-
mare, să punem în practică îndrumările care ne-au fost date. 
Să-L vedem pe Mântuitorul nostru ca fiind cetatea noastră de 
scăpare, scutul care stă la dreapta noastră spre a ne apăra de 
săgețile lui Satan.” — Solii alese, vol. 2, p. 137. 

DOMNUL ESTE SPRIJINUL NOSTRU
„Ridicați ochii spre cer și priviți în jos pe pământ! Căci 
cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface 

în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște 
muște, dar mântuirea Mea va dăinui în veci 

și neprihănirea Mea nu va avea sfârșit.” (Isaia 51:6)

„Ispitele ne vor asalta, grijile și întunericul ne vor apăsa. 
Când inima și trupul sunt gata să cadă, cine ne prinde cu 
brațele Sale veșnice? Cine împlinește făgăduințele prețioase? 
Cine ne aduce aminte de cuvintele de asigurare și nădejde? 
Al cui har este dat într-o măsură bogată acelora care îl cer 
cu adevărat și cu sinceritate? Cine ne atribuie neprihănirea 
Sa și ne mântuiește de păcat?... Noi suntem înviați împreună 
cu Hristos. Hristos este viața noastră. Prin mila și dragostea 
Sa plină de har, noi suntem declarați aleși, adoptați, iertați și 
îndreptățiți. Prin urmare, să-L mărim pe Domnul!” — Idem.
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PRIVIND REALITĂȚILE VEȘNICE
„Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin 
credință; pentru ca, având rădăcina și temelia puse în 
dragoste, ... să cunoașteți dragostea lui Hristos, care 
întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată 

plinătatea lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:17, 19)

„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă un efect sfințitor 
asupra legăturilor noastre cu orice membru al familiei ome-
nești. Aluatul adevărului nu va produce un spirit de rivalitate, 
nici ambiție și nici dorința de întâietate. Iubirea adevărată, de 
sus, nu este egoistă și nici schimbătoare. Ea nu va depinde de 
laudele omenești... Lumea nu va putea înțelege pe un astfel 
de om, pentru că el privește către realitățile veșnice. Iubirea 
Domnului Hristos, cu puterea ei mântuitoare, a venit în inima 
lui. Această iubire predomină orice alt motiv și înalță pe cel ce 
o posedă mai presus de influența corupătoare a păcatului din 
lume.” - Parabolele Domnului Hristos, p. 101. 

INIMI PLINE DE IUBIRE
„Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă 

toate greșelile.” (Proverbele 10:12)

„Inima aceluia care primește harul lui Dumnezeu va fi plină 
până la refuz de iubire pentru Dumnezeu și pentru aceia pen-
tru care a murit Domnul Hristos. În acesta eul nu se luptă pen-
tru a-i fi recunoscută întâietatea. El nu iubește pe alții pentru 
că aceștia îl iubesc și-l simpatizează, pentru că îi apreciază 
meritele, ci pentru că aceștia sunt proprietatea Domnului Hris-
tos, cumpărați cu un preț.” 

Iar dacă motivele, cuvintele sau acțiunile sale sunt înțelese 
greșit sau interpretate greșit, el nu se supără, ci își urmărește 
liniștit drumul său. El este blând și serios, având păreri umile 
despre sine, și totuși plin de nădejde, totdeauna încrezându-se 
în mila și iubirea lui Dumnezeu.”  — Idem. 
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SCHIMBAȚI PRIN HARUL SĂU
„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; 

voi scoate din trupul vostru inima de piatră 
și vă voi da o inimă de carne.” (Ezechiel 36:26)

„Harul Domnului Hristos trebuie să controleze tempera-
mentul și glasul vostru. Lucrarea Sa va fi dată pe față printr-o 
atitudine politicoasă și plină de iubire dintre frate și frate și în 
bunătate și cuvinte pline de încurajare. Atunci, casa pare locu-
ită de îngeri, viața răspândește un parfum plăcut, care se înal-
ță la Dumnezeu asemenea tămâiei sfinte. Iubirea se manifestă 
prin bunătate, amabilitate, îngăduință și îndelungă răbdare. 

Atunci, înfățișarea se schimbă. Domnul Hristos locuind în 
inimă, slava Sa strălucește pe fețele acelora care-L iubesc și 
păzesc poruncile Lui. Adevărul este scris acolo, pe fața lor. 
Pacea cea dulce a cerului este descoperită atunci în ei. O 
amabilitate înnăscută și o iubire mai mult decât omenească 
se va manifesta în viața lor.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 102. 

ARGUMENTE PUTERNICE
„Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în  

Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii.” (Efeseni 5:8)

„Evanghelia trebuie să fie prezentată nu ca o teorie lipsită 
de viață, ci ca o forță vie, capabilă să schimbe viața. Dumne-
zeu dorește ca slujitorii Săi să dea mărturie despre faptul că, 
prin harul Său, oamenii pot avea un caracter asemenea lui 
Hristos și se pot bucura în siguranța marii Sale iubiri. El vrea ca 
noi să dăm mărturie despre faptul că nu va putea fi satisfăcut 
până când toți cei ce vor accepta mântuirea nu sunt refăcuți 
și repuși în privilegiile lor sfinte ca fii și fiice ale Sale. 

El îi acceptă cu bucurie chiar și pe aceia ale căror căi au 
fost jignitoare în cel mai înalt grad înaintea Sa. Când ei se 
căiesc, El le dă Spiritul Său divin și îi trimite în tabăra celor ne-
loiali Lui, pentru a vesti îndurarea Sa.” — Divina vindecare, p. 99. 
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O MICĂ LUMINIȚĂ
„Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, 
totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în 
toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din el 
tot ce este spre mântuirea și bucuria mea?” (2 Samuel 23:5)

„Timpul pe care-l trăim aici este scurt. Nu putem trece prin 
această lume decât o dată; și, trecând, să ne trăim viața cât 
mai bine. Lucrarea la care suntem chemați nu necesită bogăție, 
poziție socială sau o mare pricepere. Ea cere un spirit binevoitor, 
de jertfire de sine, și un țel urmărit fără șovăială. O lampă, ori-
cât de mică, dacă este ținută arzând fără întrerupere, poate fi 
mijlocul prin care pot fi aprinse și alte lămpi. ... Dacă vrem să ne 
deschidem inimile și căminele înaintea principiilor de viață divine, 
vom deveni canale prin care să curgă puterea unor curenți dătă-
tori de viață. Din căminele noastre se vor revărsa râuri de vinde-
care, aducând viața, frumusețea și rodirea acolo unde acum 
nu este decât pustietate și dezolare.” — Divina vindecare, p. 355.  

MISIUNEA CĂMINULUI
„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când 
va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbele 22:6)

„Misiunea căminului se întinde mai departe de membrii lui. 
Căminul creștin trebuie să constituie o pildă spre învățătură, 
care să ilustreze perfecțiunea strălucită a adevăratelor princi-
pii ale vieții. O asemenea ilustrație va fi o putere pentru bine în 
lume. Influența unui adevărat cămin asupra inimilor și vieților 
omenești este mai puternică decât orice predică. Când tinerii 
se desprind dintr-un astfel de cămin, lecțiile pe care le-au în-
vățat sunt împărtășite și altora. Principii de viață cu mult mai 
nobile sunt introduse și în alte familii, iar în comunitate lucrea-
ză o influență înălțătoare.” — Idem, p. 352.
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PUTEREA INFLUENȚEI
„Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos 
Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumne-
zeu mai dinainte ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:10)

„Cuvintele noastre, îmbrăcămintea noastră, comportamen-
tul nostru, chiar și expresia înfățișării noastre, toate au o in-
fluență. De impresia pe care astfel o facem, depind rezultatele 
spre bine sau spre rău, pe care nimeni nu le poate aprecia. 
Fiecare impuls în acest fel este o sămânță semănată, și care 
își va aduce roadele ei. Ea este o verigă în lanțul cel lung al 
evenimentelor omenești, fără să știm până unde se va întinde.

Dacă prin exemplul nostru ajutăm altora la dezvoltarea 
principiilor cele bune, le dăm puterea de a face binele. La rân-
dul lor, ei exercită aceeași influență asupra altora, iar aceștia, 
la rândul lor, asupra altora, în acest fel, fără să ne dăm seama, 
prin influența noastră mii ajung să fie binecuvântați.” — Idem.  

MIRESME PENTRU CEI DIN JUR
„În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireas-
mă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și 
printre cei ce sunt pe calea pierzării.” (2 Corinteni 2:15)

„Fiecare suflet este înconjurat de o atmosferă proprie — o 
atmosferă încărcată poate, cu puterea credinței dătătoare de 
viață, de curaj, speranță și înmiresmată cu parfumul iubirii. 
Sau, poate fi o atmosferă apăsătoare, rece, datorită nemul-
țumirii și egoismului, sau otrăvită de mânjitura aducătoare de 
moarte a păcatului preferat. Conștient sau nu, fiecare persoa-
nă cu care venim în contact este influențată de atmosfera ce 
o emanăm în jur.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 339.
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ÎNVIORÂND PE ALȚII
„În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine 

și niciunul din noi nu moare pentru sine.” (Romani 14:7)

„Ar trebui ca îndeosebi aceia care au gustat iubirea lui Hris-
tos să-și dezvolte puterile lor sociale, deoarece în felul acesta 
ei pot să câștige suflete la Mântuitorul. Hristos nu ar trebui 
să rămână ascuns în inima lor, închis ca o comoară jinduită, 
sfântă și plăcută, de care să se bucure numai ei singuri, și nici 
nu ar trebui ca iubirea lui Hristos să fie manifestată doar față 
de aceia care plac gustului lor... Totdeauna și în tot locul, Isus 
a manifestat un interes plin de iubire față de familia omeneas-
că și a revărsat în jurul Lui lumina unei evlavii pline de voie 
bună. Hristos ar trebui să fie în inimă ca un izvor de apă, care 
țâșnește în viața veșnică, înviorându-i pe toți aceia cu care vin 
în contact.” — 6 T., p. 172.

MĂRTURISIȚI DESPRE EL!
„Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn 
și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din 

morți, vei fi mântuit.” (Romani 10:9)

„Noi trebuie să vorbim despre Domnul Hristos celor ce nu-L 
cunosc. Noi trebuie să facem așa cum a făcut El. Oriunde Se 
afla, în sinagogă, pe cale, în barca îndepărtată puțin de mal, la 
ospățul fariseilor sau la masa vameșilor, El vorbea oamenilor 
despre lucrurile privitoare la o viață mai înaltă... Tot așa ar 
trebui să fie și cu noi. Oriunde ne-am găsi, ar trebui să folosim 
ocaziile de a vorbi și altora despre Mântuitorul. Dacă urmăm 
exemplul Domnului Hristos în a face binele, atunci inimile ni 
se vor deschide, așa cum s-au deschis și față de El. Nu brusc, 
ci cu un tact ce izvorăște din iubirea divină, noi putem vorbi 
despre El.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 338. 
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CONTRIBUIND LA REALIZAREA  
PLANULUI DE MÂNTUIRE

„Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea po-
trivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” 

(Galateni 6:9)

„Treziți-vă frați și surori. Să nu vă fie teamă de faptele 
bune... Să nu așteptați să vi se spună care vă este datoria. 
Deschideți-vă ochii și vedeți cine se află în jurul vostru; fa-
ceți cunoștință cu cei neajutorați, îndurerați și nevoiași. Nu 
vă ascundeți de ei și nu căutați să împiedicați satisfacerea 
nevoilor lor. Cine prezintă dovezile amintite de Iacov despre 
posedarea religiei curate, neîntinate de egoism și corupție? 
Cine sunt doritori să facă tot ce le stă în putere, ca să ajute 
în înfăptuirea marelui plan al mântuirii?” — 2 T., p. 29.

LUCRAȚI PENTRU SALVARE!
„Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea 
căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o 

sumedenie de păcate.” (Iacov 5:20)

„Încurajați în voi ... iubirea de a-i ajuta pe cei care au nevoie 
de ajutor. Voi puteți spune că ... ați dat mijloacele voastre celor 
care n-au fost vrednici de iubirea voastră și de aceea v-ați des-
curajat în încercarea de a-i ajuta pe cei în nevoie... [Isus] a venit 
să salveze omul căzut, să aducă mântuire națiunii Lui; dar ei 
n-au vrut să-L primească. Ei au tratat îndurarea Lui cu insultă 
și dispreț, și, în cele din urmă, L-au condamnat la moarte ... A 
părăsit Domnul nostru neamul căzut din cauza aceasta? Deși 
eforturile voastre pentru bine n-au avut succes de nouăzeci și 
nouă de ori, și ați primit numai insulte, reproș și ură, totuși, dacă 
cea de a suta oară se dovedește a fi un succes, și un singur su-
flet este salvat, ah, ce biruință este obținută!” — Idem. 
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MILOSTIVII VOR FI RĂSPLĂTIȚI
„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!” 

(Matei 5:7)

„Nimeni să nu gândească că va putea intra în bucuria 
Domnului său trăind o viață egoistă și servind numai intere-
selor sale. Astfel de oameni nu vor putea participa la bucuria 
iubirii neegoiste.” - Parabolele Domnului Hristos, p. 365.

„La strigătul celor rătăciți, la strigătul victimelor naufragi-
ate din cauza lipsei și păcatului, creștinul nu întreabă: Merită 
ei oare? ci: Cum pot să le vin în ajutor? În cei mai înrăiți, în cei 
mai decăzuți, el vede suflete pentru care Hristos a murit, ca 
să le mântuiască și pentru care Isus le-a încredințat copiilor 
Săi slujba împăcării. Milostivi sunt aceia care dau dovadă de 
împreună simțire cu cei sărmani, suferinzi și apăsați.” — Cu-
getări, p. 22. 

FĂGĂDUINȚE PREȚIOASE
„Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua ne-

norocirii Domnul îl izbăvește.” (Psalmii 41:1)

„Omul milos are parte de pace dulce, iar cel ce slujește cu 
dezinteres binele altora, va avea o mulțumire binecuvântată 
în viață. Duhul Sfânt, care rămâne în suflet și este învederat 
în viață, va îndulci inimile aspre și va da naștere la simpatie 
și duioșie. Veți secera ceea ce ați semănat. ... Cel ce își predă 
viața lui Dumnezeu, în servire pentru copiii Săi, este legat de 
Acela care are toate resursele universului, la porunca Sa. Via-
ța sa este legată de viața lui Dumnezeu prin lanțul de aur al 
făgăduințelor neschimbătoare. Domnul nu-l va lăsa în ceasul 
suferinței și al strâmtorării. ... Și, în ceasul strâmtorării finale, 
cel milostiv va afla scăparea în harul Mântuitorului plin de 
îndurare și va fi primit în locașurile veșnice.” — Idem, p. 24. 
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CA SĂ RĂSPÂNDIM LUMINĂ
„Da, Tu ești lumina mea, Doamne! Domnul luminează 

întunericul meu.” (2 Samuel 22:29)

„Dumnezeu este dragoste. Cei ce rămân în El rămân în 
dragoste. Toți cei care într-adevăr s-au familiarizat — prin 
cunoaștere venită prin experimentare — cu compania plină 
de dragoste și tandrețe a Tatălui nostru ceresc vor răspândi 
lumină și bucurie oriunde s-ar afla. Prezența și influența lor 
vor fi pentru tovarășii lor ca mireasma unor flori parfumate, 
pentru că ei sunt uniți cu Dumnezeu și cu cerul, iar frumu-
sețea crescută a cerului este transmisă prin ei tuturor celor 
care sunt atrași de influența lor. Aceasta îi face să fie lumina 
lumii și sarea pământului. Ei sunt într-adevăr o mireasmă de 
viață spre viață, iar nu de moarte spre moarte.” — Solii pentru 
tineret, p. 181.

INFLUENȚĂ ÎNNOBILATOARE
„Când străbat aceștia Valea Plângerii, o prefac într-un 

loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă 
cu binecuvântări.” (Psalmii 84:6)

„Frumusețea caracterului lui Hristos va fi văzută în urmașii 
Săi. Pentru El era o plăcere să facă voia lui Dumnezeu. Iubirea 
față de Dumnezeu și zelul pentru slava Sa erau puterea ce con-
trola viața Mântuitorului nostru. Iubirea înfrumuseța și înnobila 
toate acțiunile Lui. ... O astfel de iubire nu poate fi găsită decât 
în lumina în care Hristos este prezent, în care domnește El... În 
inima reînnoită prin harul divin, iubirea este principiul ce se află 
la baza oricărei acțiuni. Ea transformă caracterul, stăpânește și 
conduce impulsiunile, controlează pasiunile, învinge vrăjmășia 
și înnobilează afecțiunile. Această dragoste, cultivată în suflet, 
face ca viața să fie plăcută și răspândește o influență înnobila-
toare în jurul nostru.” — Calea către Hristos, p. 59
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O EDUCAȚIE TRAINICĂ
„Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. 
– Când vei veni la mine? – Voi umbla cu inima fără 

prihană în mijlocul casei mele.” (Psalmii 101:2)

„Esența adevăratei politeți este respectul față de ceilalți. 
Educația de bază, trainică, este aceea care răspândește sim-
patia 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.” — Educația, 
p. 241.

RESPECT FAȚĂ DE CEILALȚI
 „Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă 
unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în 

Hristos.” (Efeseni 4:32)

„Orice asprime și orice lipsă de politețe trebuie să fie înlă-
turate din comportamentul nostru. Amabilitatea, rafinamen-
tul și politețea creștină să fie cultivate. Feriți-vă să fiți aspri și 
tăioși. Nu considerați astfel de trăsături ca fiind niște virtuți, 
pentru că Dumnezeu nu le consideră astfel. Străduiți-vă să 
nu jigniți pe nimeni în mod inutil.” — Idem. 

„Mulți care pun mare accent pe etichetă arată puțin res-
pect pentru orice altceva nu se conformează standardului lor 
artificial, oricât de bun ar fi. Aceasta este o educație falsă. Ea 
cultivă orgoliul gata de critică și exclusivismul îngust. Esența 
adevăratei politeți este respectul față de ceilalți. Educația de 
bază, trainică, este aceea care răspândește simpatia și încura-
jează bunătatea față de oricine”. — Educație, 241 
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IUBIRE DEZINTERESATĂ
„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bu-
nătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se lau-

dă, nu se umflă de mândrie.” (1 Corinteni 13:4)

„Asigurați-vă că mențineți demnitatea lucrării printr-o via-
ță ordonată și prin conversații evlavioase. Nu vă temeți nici-
odată că standardul pe care îl puneți este prea sus. Familiile 
care se angajează în lucrarea misionară trebuie să se apropie 
de inima oamenilor. Spiritul lui Isus să umple sufletul lucrăto-
rului. Barierele mândriei și ale egoismului vor fi doborâte nu-
mai de cuvintele plăcute și pline de simpatie și de manifesta-
rea unei iubiri dezinteresate față de suflete, care le vor arăta 
celor necredincioși că noi Îl iubim pe Hristos, iar apoi adevă-
rul își va găsi calea spre inimi. Aceasta este lucrarea noastră 
și este împlinirea planului lui Dumnezeu.” — Review and Herald,  
25 noiembrie, 1890.  

DEMNITATE DE ORIGINE CEREASCĂ
„[Dragostea] nu se poartă necuviincios, nu caută folo-

sul său, nu se mânie, nu se gândește la rău.”  
(1 Corinteni 13:5)

„Adevăratul rafinament al gândirii și comportamentului se 
învață mai bine în școala Învățătorului Divin decât dacă s-ar 
respecta orice reguli prestabilite. Iubirea Sa, care cuprinde ini-
ma, dă caracterului acele atingeri modelatoare care o schim-
bă după chipul propriei Sale inimi. Această educație conferă 
o demnitate de origine cerească și o ținută de bună-cuviință. 
Ea oferă o personalitate plăcută și o delicatețe a modului 
de comportare care nu va putea fi niciodată egalată de rafi-
namentul de suprafață al celor din înalta societate.” — Idem. 
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NU RĂSPÂNDIȚI ÎNTUNERIC!
„Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, el 

este milostiv, îndurător și drept.” (Psalmii 112:4)

„Nu este înțelept să adunăm toate amintirile neplăcute ale 
trecutului — dezamăgirile și nedreptățile — pentru a discuta 
despre ele și a ne plânge de ele, până când ajungem copleșiți de 
descurajare. Un suflet descurajat este plin de întunecime, alun-
gă lumina lui Dumnezeu din propria sa inimă și răspândește 
umbre întunecoase pe căile altora.” — Calea către Hristos, p. 117.

„Dacă am cugeta și dacă am vorbi mai puțin despre neca-
zurile noastre și mai mult despre harul și bunătatea lui Dum-
nezeu, noi ne-am ridica deasupra confuziei și a multor difi-
cultăți pe care le suferim. Frații mei și surorile mele, voi, care 
simțiți întunericul abătându-se asupra căilor voastre, luați-vă 
harfele agățate în ramurile copacilor și, asemenea robilor Ba-
bilonului, faceți ca încercarea să devină un cântec al mulțumi-
rii.” — Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 459.

NU NE VA LĂSA SINGURI!
„Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă 

înconjori cu cântări de izbăvire.” (Psalmii 32:7)

„Poate că veți spune: „Cum pot cânta, când întunericul se 
așterne în calea mea și când povara durerii și a însingurării 
apasă în sufletul meu?” Dar, oare, necazurile noastre L-au în-
depărtat de la noi pe Prietenul plin de putere pe care-L avem 
în Isus? Nu ar trebui ca dragostea uimitoare a lui Dumne-
zeu, manifestată prin darul Fiului Său iubit, să fie motivul unei 
bucurii neîncetate pe care să o trăim? Când aducem cererile 
noastre înaintea tronului harului, să nu uităm să le însoțim cu 
cuvinte de mulțumire. ... Atâta timp cât trăiește Mântuitorul 
nostru, noi avem un motiv pentru care să înălțăm laude și 
mulțumiri neîncetate.” — Idem, p. 460. 
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ÎNVIORAȚI PRIN BUNĂVOINȚĂ
„Sufletul binefăcător va fi săturat, 

și cel ce udă pe alții va fi udat și el.” (Proverbele 11:25)

„Fiecare rază de lumină răspândită asupra altora se va 
reflecta asupra propriei noastre inimi. Toate cuvintele înțele-
gătoare și amabile adresate celui întristat, toate faptele care 
ușurează poverile celui oprimat și toate darurile care contribu-
ie la împlinirea nevoilor semenilor noștri, înfăptuite spre slava 
lui Dumnezeu, vor aduce o binecuvântare asupra celui ce dă-
ruiește. Cei care lucrează în felul acesta respectă legea cerului 
și se vor bucura de aprecierea cerului. Plăcerea de a face bine 
altora răspândește o atmosferă sufletească ce înviorează sis-
temul nervos, îmbunătățește circulația sângelui și determină 
sănătatea mintală și fizică.” — 4 T., p. 56.  

SURSA FERICIRII
„Mulți zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să 
răsară peste noi lumina Feței Tale, Doamne!” (Psalmii 4:6)

„O viață trăită în Hristos este o viață liniștită. Simțămintele 
de insatisfacție, neliniște și disconfort dovedesc absența Mân-
tuitorului. Dacă Domnul Isus este primit în viață, aceasta se va 
umple de fapte bune și nobile pentru Maestrul. Veți uita să fiți 
egoiști și veți trăi mai aproape de iubitul vostru Mântuitor; ca-
racterul vostru va deveni asemenea caracterului lui Isus și toți 
cei din jur vor ști că ați fost cu Isus și că ați învățat de la El. 

Fiecare om are în el însuși sursa propriei fericiri sau neno-
rociri. Dacă dorește, el se poate ridica deasupra simțămintelor 
de depresie ce caracterizează viața multora; dar, atâta timp 
cât este plin de sine, Domnul nu poate face nimic pentru el.”  
— Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 642. 
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RĂSPÂNDIND LUMINĂ
„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui 

Dumnezeu!” (Matei 5:9)

„O viață creștină sfințită răspândește totdeauna lumină, 
mângâiere și pace. Ea este caracterizată prin curăție, tact, 
simplitate și utilitate. Este stăpânită de iubirea aceea dezin-
teresată care sfințește influența. Este plină de Hristos și lasă o 
influență luminoasă în orice loc pe unde ar merge cel care o 
posedă. Abigail a fost un înțelept dojenitor și sfătuitor. Izbuc-
nirea de mânie a lui David a fost nimicită de puterea influenței 
și raționamentului ei. El a fost convins că nu procedase cu 
înțelepciune și că își pierduse stăpânirea de sine.

O, de ar fi cât mai mulți ca femeia aceasta israelită, care a 
domolit sentimentele iritate, a evitat porniri nechibzuite și, prin 
cuvinte liniștite și potrivite, a împiedicat săvârșirea unor mari 
rele.” — Patriarhi și profeți, p. 667.

BUCURIE ÎN DUHUL SFÂNT
„Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dum-
nezeu și spre răbdarea lui Hristos!” (2 Tesaloniceni 3:5)

„Nimic din tot ceea ce oferă această lume nu poate vindeca 
o inimă zdrobită, nu poate aduce liniște sufletească, alunga 
grijile sau boala... Viața lui Dumnezeu în sufletul omului este 
singura nădejde a acestuia. 

Iubirea pe care Hristos o răspândește prin toată ființa este o 
putere dătătoare de viață. Fiecare parte vitală — creierul, inima, 
nervii — este atinsă de aceasta, aducându-i vindecare. Prin ea, 
cele mai înalte energii ale făpturii sunt puse în mișcare. Ea dez-
leagă sufletul de vină și tristețe, de neliniște și griji care strivesc 
forțele vitale. Odată cu ea, vin seninătatea și stăpânirea de sine. 
Ea sădește în suflet o bucurie pe care niciun lucru pământesc 
nu o poate distruge — bucurie în Duhul Sfânt, — o bucurie dătă-
toare de sănătate, dătătoare de viață.” — Divina vindecare, p. 115. 
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O CANDELĂ ÎN NOAPTE
„Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă 

pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în 
credință, în curăție.” (1 Timotei 4:12)

„Fiecare persoană își are propria candelă pe care trebuie 
să o păstreze aprinsă... O asemenea candelă răspândește pe 
calea celor rătăcitori mult mai multă lumină decât o întreagă 
procesiune de torțe care urmăresc să facă paradă... 

Învață-i pe oameni lucrul acesta... În fața ta sunt deschise 
multe căi. Vorbește mulțimii ori de câte ori ai posibilitatea. 
Folosește-ți toată influența posibilă, prin orice legătură care 
poate să fie un mijloc de a pune aluatul în plămădeală. Fi-
ecare bărbat și fiecare femeie au o lucrare de făcut pentru 
Domnul. Prin metodele cele mai simple, consacrarea față de 
Dumnezeu și sfințirea vor realiza mai mult decât prin parada 
impunătoare.” — The Review and Herald, 9 mai, 1899.

GÂNDIND CA DUMNEZEU
„Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată 

da învățătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.”  
(1 Corinteni 2:16)

„Inima voastră să fie plină de dragoste față de suflete. Lucrați 
pentru cei din jurul vostru cu un interes adânc și duios. Dacă 
vedeți pe cineva săvârșind o greșeală, mergeți la el în confor-
mitate cu modalitatea pe care v-a arătat-o Domnul Hristos în 
Cuvântul Său și căutați să discutați despre aceasta cu o duioșie 
creștinească. Rugați-vă împreună cu el și aveți încredințarea că 
Mântuitorul vă va arăta calea de a ieși din acea situație dificilă...

Domnul vă cheamă să exercitați o influență înălțătoare. 
Primiți în inimă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Numai în 
felul acesta puteți să aveți gândul lui Dumnezeu. Așezați-vă 
sub influența modelatoare a Duhului Sfânt. Astfel, veți avea 
o influență mult mai mare spre bine...” — Evanghelizare, p. 638.
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ROSTIND CUVINTE POTRIVITE
„Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: 
„Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca 

pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!” (Psalmii 45:1)

„Tactul și judecata sănătoasă sporesc de o sută de ori ca-
pacitatea unui lucrător de a fi folositor. Dacă va rosti cuvinte 
potrivite la timpul potrivit și dacă va manifesta un spirit potri-
vit, acestea vor exercita o influență care va înmuia inima celui 
pe care se străduiește să-l ajute.” — Slujitorii evangheliei, p. 119.

„La judecată, ne vom întâlni față în față unii cu alții și vom 
vedea raportul gândurilor, al cuvintelor și al faptelor noastre, 
dar nu așa cum le-am văzut în trecut, ci așa cum sunt ele cu 
adevărat. Dumnezeu ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții, 
așa cum ne-a iubit Domnul Hristos.” — The Youth’s Instructor, 9 
decembrie, 1897. 

SFINȚIȚI PRIN ADEVĂR
„Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este 

adevărul”. (Ioan 17:17)

„Acei care sunt sub influența Duhului Sfânt nu vor fi fana-
tici, ci calmi și de neclintit, liberi de extravaganțe în gândire, 
cuvânt și faptă. În mijlocul confuziei învățăturilor înșelătoare, 
Duhul lui Dumnezeu va fi un ghid, o călăuză și un scut pentru 
acei care n-au rezistat în fața dovezilor adevărului, reducând 
la tăcere orice altă voce în afară de aceea care vine de la El, 
care este adevărul. 

O influență sfântă trebuie  să pornească în lume de la acei 
care sunt sfințiți prin adevăr... Duhul Sfânt este la lucru în inima 
omenească, luând din lucrurile lui Dumnezeu și făcându-le cu-
noscute oamenilor.” — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 23 ianuarie. 
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CÂND DAI DOMNULUI INIMA TA
„Fiule, dă-Mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi 

în căile Mele!” (Proverbele 23:26)

„Dă lui Dumnezeu cel mai prețios dar pe care poți să-l faci: 
dă-I inima ta! El vorbește, spunând: „Fiul Meu, fiica Mea, dă-
Mi inima ta. Deși păcatele tale pot fi roșii ca purpura, Eu le 
voi face albe ca zăpada, căci te voi curăți cu propriul Meu 
sânge. Voi face din tine un membru al familiei Mele - copii ai 
cerescului Tată. Primește iertarea Mea, pacea Mea, pe care ți 
le dau fără plată și cu mână largă. Te voi îmbrăca în haina ne-
prihănirii Mele - haina de nuntă - și te voi pregăti astfel pentru 
nunta Mielului. Când vei fi îmbrăcat în neprihănirea Mea, prin 
rugăciune, prin veghere, printr-un studiu silitor al Cuvântului 
Meu, atunci vei putea atinge un standard înalt. Vei înțelege 
atunci adevărul și caracterul tău va fi modelat de o influență 
divină.” — Youth’s Instructor, 7 iunie 1894.  

O INIMĂ CONSACRATĂ
„Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, 

pacea, căci se încrede în Tine.” (Isaia 26:3)

„Inima în care Domnul Isus Hristos Își face locașul Său va 
fi însuflețită, curățită, călăuzită și condusă de către Duhul 
Sfânt, iar omul va face eforturi încordate pentru a aduce ca-
racterul său în armonie cu Dumnezeu. El va evita orice lucru 
ce este contrar voinței și gândirii descoperite a lui Dumnezeu... 
O astfel de viață va fi plină de mulțumire, de liniște, de satis-
facții, pentru că aduce cerul în viața ta și pace în sufletul tău.” 
— Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 1 aprilie. 
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PĂSTREAZĂ-TE CURAT!
„Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul 

robiei.” (Galateni 5:1)

„Când sufletul a fost curățit, este de datoria creștinului să-l 
păstreze curat. Se pare că mulți gândesc că religia lui Hristos 
nu cheamă la o abandonare a păcatelor zilnice, a ruperii și 
eliberării de obiceiurile și practicile ce au ținut sufletul în robie. 
Ei renunță la unele lucruri pentru care conștiința îi condamnă, 
dar dau greș în a-L reprezenta pe Hristos în viața lor zilnică. 
Ei nu aduc asemănarea cu Hristos în căminul lor... Prea ade-
sea sunt rostite cuvinte mânioase, lipsite de amabilitate, de 
răbdare, cuvinte care răscolesc, trezesc cele mai rele pasiuni 
ale inimii omenești. Unii ca aceștia au nevoie de prezența dăi-
nuitoare a Domnului Hristos în sufletul lor. Numai în puterea 
Sa pot ei să-și păzească cuvintele și acțiunile lor.” — Youth’s 
Instructor, 5 martie 1903. 

MEREU ÎN GARDĂ
„Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies 

izvoarele vieții!” (Proverbele 4:23)

„În lucrarea de păzire a inimii, noi trebuie să ne rugăm me-
reu, neobosiți în a înălța cererile noastre la tronul harului pen-
tru a fi ajutați. Acei care poartă numele de creștini trebuie 
să vină la Dumnezeu în umilință și sinceritate, cerând ajutor. 
Mântuitorul ne-a spus să ne rugăm neîncetat. Nu totdeauna 
creștinii vor fi în situația de a se putea ruga, dar gândurile și 
dorințele lor pot fi totdeauna îndreptate la cer. Dacă vom vorbi 
mai puțin și  ne vom ruga mai mult, atunci încrederea noastră 
în sine va dispărea. 

Sentimentele trebuie să fie concentrate asupra lui Dum-
nezeu. Contemplați măreția Lui, mila Lui și desăvârșirea Lui. 
Bunătatea Lui, iubirea și desăvârșirea caracterului Lui să vă 
captiveze inima.” — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 2 aprilie. 
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CULTIVÂND IUBIRE
„Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai 
mult în cunoștință și orice pricepere.” (Filipeni 1:9)

„Fericirea noastră depinde de cultivarea iubirii, compasiunii 
și adevăratei politeți unul față de altul... Dacă vrem să avem 
inimi sensibile, așa cum a avut Isus când a fost pe pământ, 
și compasiune sfințită, așa cum au îngerii față de muritorii 
păcătoși, trebuie să cultivăm sentimentele de simpatie mani-
festate de un copil și care sunt marcate de simplitatea însăși. 
Atunci vom fi rafinați, superiori și călăuziți de principii divine... 
Un intelect cultivat este o mare comoară; dar fără influența 
liniștitoare a compasiunii și a iubirii sfințite, acesta nu este de 
cea mai înaltă valoare. Ar trebui să avem cuvinte și fapte de 
considerație atentă față de alții.” — 3 T., p. 539. 

NU EXISTĂ CREȘTIN LIPSIT DE IUBIRE
„Ţinta poruncii este dragostea, care vine 

dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și 
dintr-o credință neprefăcută.” (1 Timotei 1:5)

„Calitățile pe care trebuie să le posedăm cu toții sunt ace-
lea care marchează desăvârșirea caracterului lui Hristos, iubi-
rea și răbdarea Sa, altruismul și bunătatea Sa. Aceste atribute 
sunt câștigate aducând la îndeplinire acte de bunătate dintr-o 
inimă bună... Creștinii iubesc pe cei din jurul lor ca fiind sufle-
te prețioase pentru care a murit Domnul Hristos. Nu există 
un astfel de lucru, adică un creștin lipsit de iubire, pentru că 
„Dumnezeu este iubire”... Aceasta este roada ce trebuie să fie 
dată înapoi lui Dumnezeu.” — Manuscript, 133/1899.
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RODUL RĂMÂNERII ÎN HRISTOS
„Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate, 

prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea în-
țelepciunii!” (Iacov 3:13)

„Blândețea Domnului Hristos manifestată în cămin îi va face 
fericiți pe cei ce-l locuiesc; ea nu provoacă ceartă, nu dă niciun 
răspuns aspru, ci liniștește firea aprinsă, răspândind o amabi-
litate care va fi simțită de toți cei care se găsesc în cercul lui 
încântător. Dacă este nutrită în inimă, ea face ca familiile de 
pe pământ să fie o parte a marii familii de sus. 

E mult mai bine pentru noi să suferim sub o învinuire falsă, 
decât să ne împovărăm cu chinul răzbunării împotriva vrăj-
mașilor noștri. Duhul de ură și răzbunare a luat naștere în 
Satana și nu poate aduce decât rău aceluia care îl nutrește. 
Smerenia inimii, blândețea aceea, care este rodul rămânerii în 
Hristos, este adevărata taină a binecuvântării.” — Cugetări, p. 17. 

ROSTEȘTE CUVINTE AMABILE!
„Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni...” 

(Proverbele 10:21 p.p.)

„Există mulți oameni pentru care viața este o luptă plină 
de chin. Aceștia își dau seama de lipsurile lor și sunt nenorociți 
și neîncrezători; ei își închipuie că n-au niciun motiv să fie re-
cunoscători. Cuvinte amabile, priviri pline de iubire, cuvinte de 
prețuire ar fi pentru mulți dintre acești luptători singuratici ca 
un pahar de apă rece pentru un suflet însetat. Un cuvânt de 
simpatie, o faptă de amabilitate ar ridica poverile care apasă 
greu pe umerii istoviți. Și fiecare cuvânt sau faptă de amabi-
litate dezinteresată este o expresie a iubirii lui Hristos pentru 
omenirea pierdută.” - Idem, p. 23.
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DRAGOSTEA MANIFESTATĂ
„Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, 

ci cu fapta și cu adevărul.” (1 Ioan 3:18)

„Niciunul dintre noi nu putem trăi fără a avea o influență în 
lume. Niciun membru al familiei nu se poate izola fără ca cei 
din jur să nu simtă influența și spiritul lui. Chiar și expresia feței 
are o influență spre bine sau spre rău. Spiritul, cuvintele, acțiu-
nile, atitudinea față de cei din jur, toate acestea vorbesc. Dacă 
este egoist, el își înconjoară sufletul cu o atmosferă răufăcă-
toare; dar, dacă este plin de dragostea lui Hristos, va da pe față 
curtoazie, bunătate, considerație față de sentimentele celorlalți 
și le va comunica semenilor săi, prin faptele sale de iubire, un 
simțământ de calm, mulțumire și fericire. Se va vedea că el tră-
iește pentru Hristos și că ia zilnic lecții, stând la picioarele Sale, 
primind lumina și pacea Sa.” — Căminul adventist, p. 33.

IUBIND PE VRĂJMAȘI
„Şi dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, 
ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel?” 

(Matei 5:47)

„Când suntem aduși în conflict cu vrăjmașii Domnului Hris-
tos, nu trebuie să spunem niciun cuvânt din spirit de răzbunare 
sau care să aibă chiar numai aparența unei judecăți de oca-
ră. Acela care are misiunea de a fi port-vocea lui Dumnezeu 
nu trebuie să rostească cuvinte pe care nici chiar Maiestatea 
cerului nu le-a folosit când S-a înfruntat cu Satan. Să lăsăm 
pe seama lui Dumnezeu lucrarea de judecată și osândire.” — 
Cugetări, p. 57.  



190

29 iunie

PRIMIM ÎNAPOI DIN CE DĂM
„Dați , și vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o 

măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe 
deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi 

se va măsura.” (Luca 6:38)

„Tot ce dăm, primim iarăși. Binecuvântările pământești din 
care le facem parte și altora, pot fi, și adesea chiar sunt, răsplă-
tite 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 revăr-
sare mai deplină a iubirii Sale, care cuprinde toată slava cerului 
și comoara Lui. Chiar și răul se întoarce la cel ce l-a săvârșit. 

Iubirea lui Dumnezeu față de noi a hotărât astfel: El vrea 
să ne aducă în situația de a ne fi silă de asprimea propriilor 
noastre inimi și de a le deschide pentru a-L lăsa pe Isus să lo-
cuiască în ele. Astfel, dintr-un rău iese binele și ceea ce părea 
blestem ajunge binecuvântare.” — Cugetări, p. 136. 

UN ȘUVOI VINDECĂTOR
„Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui 
Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, 

Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!” (2 Ioan 1:3)

„În tot timpul lucrării voastre, amintiți-vă că sunteți legați 
de Hristos, că sunteți o parte din marele plan de răscumpărare. 
Iubirea lui Hristos trebuie să curgă în viața voastră într-un șu-
voi vindecător, dătător de viață. În timp ce căutați să-i trageți 
pe alții în cercul iubirii Sale, faceți în așa fel încât puritatea 
exprimării voastre, altruismul slujirii voastre, bucuria ce stră-
lucește pe înfățișarea voastră să dea mărturie despre puterea 
harului Său. Aduceți înaintea lumii o reprezentare a Sa de o 
asemenea puritate și neprihănire, încât oamenii să-L privească 
în toată frumusețea Sa.” — Dietă și Hrană, p. 459
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TACT ȘI BUNĂVOINȚĂ
„Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc; de 
alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa 

mânjită de carne.” (Iuda 1:23) 

„Așa cum roua și ploile liniștite cad asupra plantelor care 
se ofilesc, tot așa de blânde să fie și cuvintele voastre, când 
căutați să-i scoateți pe oameni din întunericul în care se află... 
Trebuie să rostim adevărul cu iubire, având încredere că El îi 
va da putere pentru transformarea vieții. Duhul Sfânt va lipi de 
suflet cuvântul care este rostit cu iubire...

Exemplul minunat al lui Hristos, blândețea de neegalat cu 
care a pătruns în sentimentele altora, plângând cu cei care 
plângeau, bucurându-Se cu cei care se bucurau, trebuie să 
aibă o influență profundă asupra caracterului tuturor celor 
care Îl urmează cu sinceritate. Prin cuvinte și fapte pline de bu-
nătate, ei vor încerca să netezească drumul pentru picioarele 
obosite.” — Divina vindecare, p. 157.

ZÂMBETUL ÎNGERILOR
„Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, 

iubind ca frații, miloși, smeriți.” (1 Petru 3:8)

„În toate legăturile pe care le stabilim cu alții, trebuie să ne 
amintim că în experiența altora există capitole ascunse de privi-
rea muritorilor. Pe paginile memoriei există istorii triste, care sunt 
păzite cu sfințenie de ochi curioși. Acolo sunt înregistrate bătălii 
lungi, grele, cu împrejurările lor apăsătoare, poate necazuri în via-
ța de familie, care slăbesc zi de zi curajul, încrederea și credința. 
Cei care duc bătălia vieții în condiții foarte nefavorabile pot fi în-
tăriți și încurajați prin mici atenții, care nu costă decât efortul de 
a iubi. Pentru astfel de persoane, faptul de a-și simți mâna prinsă 
întru ajutor de către un prieten adevărat valorează mai mult de-
cât aur sau argint. Cuvintele pline de bunătate sunt tot atât de 
binevenite ca și zâmbetul îngerilor.” — Idem, p. 158.



IULIE

CREȘTINI AUTENTICI

„În aceste timpuri, este nevoie de creștini integri, 
sănătoși, cu o minte bine echilibrată.” 
— Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 49. 
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DE CE „CREȘTINI”?
„Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de 

creștini în Antiohia.” Fapte 11:26 u.p.

„Numele li s-a dat din pricină că subiectul principal al pro-
povăduirii, al învățăturii și al discuțiilor lor era Hristos. Ei isto-
riseau mereu întâmplările care avuseseră loc în timpul lucrării 
Sale pământești... Ei stăruiau neobosit asupra învățăturilor și 
minunilor Sale de vindecare. Cu buze tremurânde și cu ochii 
scăldați în lacrimi, ei vorbeau despre chinul Său sufletesc din 
grădină, despre trădarea, judecata și executarea Lui, precum 
și despre răbdarea și umilința cu care El îndurase disprețul și 
chinul la care a fost supus de către vrăjmașii Săi, dar și despre 
mila dumnezeiască cu care S-a rugat pentru cei care Îl prigo-
niseră... Pe drept cuvânt, păgânii îi puteau numi creștini, deoa-
rece ei predicau pe Hristos și rugăciunile lor către Dumnezeu le 
adresau în Numele Lui.” -— Istoria Faptelor Apostolilor, p. 157.

SUNTEM CREȘTINI?
„Pe El Îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învă-
țăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm 

pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. (Coloseni 1:28)

„Dumnezeu le dăduse [ucenicilor] numele de creștini. Acesta 
este un nume regal, dat tuturor acelora care se alătură lui Hristos...

Lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ are azi nevoie de 
reprezentanți vii ai adevărului biblic. Singuri, predicatorii con-
sacrați nu pot face față însărcinării de a avertiza marile orașe. 
Dumnezeu cheamă nu numai pe predicatori, ci și pe medici, 
infirmiere, colportori, lucrători biblici și alți membri laici consa-
crați, având diferite talente, care cunosc Cuvântul lui Dumne-
zeu și puterea harului Său, să gândească la nevoile orașelor 
neavertizate. Timpul trece repede și este mult de făcut. Orice 
unealtă trebuie pusă la lucru, pentru ca ocaziile prezente să 
fie cât mai înțelept folosite.” — Idem, p. 158. 
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O IMAGINE DIVINĂ
„El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face 
asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe 

care o are de a-Şi supune toate lucrurile.” (Filipeni 3:21)

„Lăsați ca legea bunătății să fie pe buzele voastre și ule-
iul harului în inimile voastre. Aceasta va produce rezultate 
minunate. Veți fi atunci calmi, simpatici și curtenitori. Aveți 
nevoie de aceste daruri. Duhul Sfânt trebuie să fie primit 
și adus în caracterul vostru; atunci el va fi ca un foc sfânt, 
care face să se înalțe fumul de tămâie înaintea lui Dumne-
zeu, și nu numai din buze, fapt ce condamnă, ci ca un Vin-
decător al sufletului oamenilor. Înfățișarea ta va exprima 
atunci imaginea divină... Privind caracterul Domnului Hristos 
vei ajunge să te schimbi și să devii asemenea chipului Său.”  
— Comentarii Biblice, vol. 3, p. 1164. 

CU INIMI NEÎNTINATE
„Ferice de cei cu inima curată, 

căci ei vor vedea pe Dumnezeu.” Matei 5:8

„În cetatea lui Dumnezeu nu va intra nimeni care este mânjit. 
Toți cei care vor locui acolo trebuie să ajungă aici curați cu ini-
ma. În acela care învață de la Isus se va arăta un dezgust cres-
când pentru o purtare neîngrijită, pentru cuvinte necuviincioase 
și pentru cugete murdare. Când Hristos locuiește în inimă, acolo 
va fi curățenie și noblețe atât în cugete, cât și în fapte.

Dar cuvintele lui Isus: „Ferice de cei cu inima curată” au un 
înțeles mai adânc, referindu-se nu numai la curățenie în sensul 
în care o înțelege lumea, adică de a fi neatins de senzualitate 
sau poftă, ci curat în motivele ascunse ale sufletului, neatins 
de mândrie și egoism, umil, dezinteresat, asemenea unui copil.” 
— Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 30. 
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SCHIMBAȚI DEPLIN
„Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și 
duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzi-
te întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus 

Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23)

„Orice adevărată reformă începe cu purificarea, curățirea 
sufletului. Prin spălarea regenerării și înnoirea minții prin pute-
rea Duhului Sfânt, are loc o schimbare în viață. 

Privind la Hristos devenim schimbați... Fă din Dumnezeu în-
treaga ta dependență... În sinceritate și cu sufletul flămând 
strigă la Dumnezeu. Luptă-te cu forțele cerului până când vei 
fi biruitor. Așază întreaga ta ființă în mâinile Domnului, corp, 
suflet și spirit și hotărăște să fii instrumentul Său consacrat și 
plin de iubire, mișcat de voința Sa, controlat de mintea Sa și plin 
de Duhul Sfânt... Atunci vei vedea în mod clar lucrurile cerești.”  
— Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 8 aprilie. 

SĂ AI INIMA ÎN CER!
„Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, 

întinde-ți mâinile spre El.” (Iov 11:13)

„Creștinii trebuie să cultive iubirea pentru contemplare și să 
nutrească un spirit de devoțiune. Multora le pare rău de mo-
mentele petrecute în meditație, cercetarea  Scripturilor și rugă-
ciune, ca și când timpul petrecut astfel a fost pierdut. Aș dori 
ca toți să vedeți aceste lucruri în lumina pe care Dumnezeu 
dorește s-o învățați pentru că atunci veți acorda Împărăției 
Cerului importanța cea mai mare. Să ai inima ta în cer, aceas-
ta va da vigoare tuturor acțiunilor și calităților tale și va pune 
viață în toate îndatoririle tale. A disciplina mintea și a te ocupa 
de lucrurile cerești, aceasta va pune viață și zel în toate stră-
daniile voastre.” — Review and Herald, 29 martie 1870. 
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PĂȘIND CU GRIJĂ
„Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, 

ca să păzesc Cuvântul Tău.” (Psalmii 119:101)

„Chiar de la primul pas făcut pe calea vieții trebuie să păs-
trăm mintea îndreptată la Dumnezeu și să avem totdeauna 
înaintea ochilor temerea de Dumnezeu. O singură îndepărtare 
de la integritatea morală slăbește conștiința și deschide ușa 
următoarei ispite... Integritatea în afaceri și integritatea morală 
ne va aduce favoarea lui Dumnezeu și va face pe om o bine-
cuvântare pentru el și pentru societate, dar printre diferitele is-
pite ce asaltează pe oricine, indiferent în ce parte s-ar îndrepta, 
este imposibil să păstrezi o conștiință clară și aprobarea ceru-
lui fără ajutorul divin și principiul de a iubi cinstea de dragul 
dreptății.” —- Semnele timpului, 7 februarie 1884

UN CER PE PĂMÂNT
„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe 

pământ între oamenii plăcuți Lui.” (Luca 2:14)

„Cerul trebuie să înceapă de pe acest pământ. Când popo-
rul lui Dumnezeu va fi plin de blândețe și smerenie, ei își vor 
da seama că steagul Lui, care flutură peste ei, este iubire, iar 
roadele Lui vor fi dulci pentru gustul lor. Ei vor face un cer mai 
jos, în care să se pregătească pentru cerul de sus. 

Acela care primește pe Hristos prin credință are o legătură 
vie cu Dumnezeu... El poartă cu el atmosfera cerului, care este 
harul lui Dumnezeu, o comoară pe care lumea nu o poate 
cumpăra. 

Dacă vrei să fii un sfânt în ceruri, trebuie mai întâi să fii un 
sfânt pe pământ.” — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 15 aprilie. 
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NECLINTIȚI CA STÂNCA
„Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în 

mine un duh nou și statornic!” (Psalmii 51:10)

„Când va veni încercarea cea mare, se va vedea cine și-a fă-
cut regulă de viață din Cuvântul lui Dumnezeu. Vara nu este 
nicio diferență marcantă între copacii veșnic verzi și ceilalți, dar, 
când vine viforul iernii, cei veșnic verzi rămân neschimbați, în 
vreme ce vântul îi dezgolește de frunze pe ceilalți copaci. Poate 
că acum nu se poate distinge cu ușurință cine e un „creștin” su-
perficial și cine e unul adevărat, însă foarte curând va veni vre-
mea când diferența va fi evidentă. Când apare opoziția, când 
se fac simțite prejudecata și intoleranța, când se întețește perse-
cuția, cei cu inima împărțită și ipocriți vor ezita și vor renunța la 
credință. Dar adevărații creștini vor rămâne neclintiți ca stânca, 
cu o credință mai puternică și o speranță mai luminoasă decât 
oricând înainte!” — Tragedia veacurilor, p. 593. 

STATORNICI ÎN PRINCIPII
„Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, 

să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.”  
(1 Corinteni 10:31)

„Cei care înalță standardul cât pot mai aproape de cerințele 
lui Dumnezeu, conform luminii pe care le-a dat-o El prin Cuvân-
tul Lui și mărturiile Duhului Său, nu-și vor schimba direcția de 
acțiune pentru a corespunde dorințelor prietenilor sau rudelor lor, 
fie că aceștia sunt unul sau doi sau o mulțime, care trăiesc con-
trar rânduielilor înțelepte ale lui Dumnezeu. Dacă acționăm din 
principiu în aceste chestiuni, dacă păzim reguli stricte ale dietei, 
dacă, fiind creștini, ne educăm gusturile după planul lui Dum-
nezeu, vom exercita o influență care va corespunde intenției lui 
Dumnezeu.” — Dietă și Hrană, p. 35.
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ÎN VIAȚA ZILNICĂ
„Cât este ziuă, trebuie să lucrez ... vine noaptea, când ni-

meni nu mai poate să lucreze.” (Ioan 9:4)

„Atât cât este cu putință, este bine să luăm în considerație 
ceea ce trebuie să aducem la îndeplinire în timpul zilei. Fă o 
listă a diferitelor îndatoriri ce așteaptă atenția voastră și sta-
bilește un anume timp pentru îndeplinirea fiecărei îndatoriri. 
Totul trebuie făcut în mod desăvârșit, cu îndemânare și zel. 

Rezervă-ți un număr de minute pentru a aduce la îndeplini-
re lucrarea și nu te opri să citești ziarele sau cărțile care îți iau 
ochii... Acei care de la natură sunt domoli, să caute să devină 
activi... Efortul activ, zelos și perseverent te va plasa pe terenul 
avantajos al biruinței. Căci acela care se străduiește să biruie în 
și prin harul lui Hristos va avea iluminare divină și va înțelege ce 
mari adevăruri pot fi cuprinse în lucruri mici, cum și faptul că re-
ligia poate fi trăită să fie prezentă atât în marile, cât și în micile 
probleme ale vieții.” —  Youth’s Instructor, 7 septembrie 1893

CU AJUTORUL LUI, TOTUL ESTE POSIBIL
„Pot totul în Hristos, care mă întărește.” (Filipeni 4:13)

„Nimeni să nu zică: „Eu nu pot să-mi birui defectele de ca-
racter”. Căci dacă aceasta este hotărârea ta, atunci nu poți 
avea viața veșnică. Imposibilitatea stă în întregime în voința ta. 
Dacă nu vrei, aceasta constituie neputință. 

Dificultatea reală este stricăciunea inimii nesfinte și lipsa 
sau reaua voință de a te supune voinței lui Dumnezeu. Când 
în mod hotărât ia naștere în inima ta dorința, planul de a birui, 
atunci vei avea și dispoziția de a birui; vei cultiva atunci acele 
trăsături de caracter care sunt de dorit și te vei angaja în acest 
conflict cu eforturi hotărâte și perseverente. Vei exercita atunci 
o veghere neîntreruptă asupra defectelor tale de caracter și vei 
cultiva practici drepte în lucruri mici.” — Idem, 17 septembrie 1893.
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GHIDUL SIGUR PENTRU SALVARE
„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)

„Cunoașterea lui Dumnezeu este tot atât de înaltă ca și 
cerul și tot atât de întinsă ca pământul... Numai acei care ci-
tesc Scriptura, ca fiind vocea lui Dumnezeu ce le vorbește, ace-
ia sunt adevărați învățăcei. Ei tremură la vocea lui Dumne-
zeu; pentru ei aceasta este o realitate vie. Ei studiază, ei sapă 
adânc după comoara ascunsă. Ei deschid înțelegerea și inima 
pentru a primi și se roagă pentru harul ceresc, pentru ca ei să 
poată obține o pregătire pentru viitor, viața veșnică. În timp 
ce forța cerească este așezată în mâna sa, omul vede slăbi-
ciunea lui, infirmitatea și neputința lui de a privi la sine pentru 
neprihănire... El se roagă pentru Duhul Sfânt, reprezentantul 
lui Hristos, ca să fie un ghid continuu, ca să-l conducă în tot 
adevărul...” — Youth’s Instructor, 27 octombrie 1898

PE URMELE PAȘILOR LUI
„Ascultă, fiule, și fii înțelept; îndreaptă-ți inima pe calea 

cea dreaptă!” (Proverbele 23:19)

„Domnul Isus este modelul desăvârșit și este datoria și privile-
giul fiecărui copil al lui Dumnezeu să urmeze acest model. Co-
piii să nu uite că El, copilul Isus, a luat asupra Sa natura umană 
și a avut înfățișarea trupului păcătos, a fost ispitit de Satan, așa 
cum sunt ispitiți toți copiii. El a fost în stare să reziste ispitei lui 
Satan, datorită dependenței Sale de puterea divină a cerescului 
Său Tată, așa cum a fost supus voinței Lui și ascultător de toa-
te poruncile Sale... A căutat totdeauna sfat de la Dumnezeu și 
a fost ascultător de voința Lui. Este privilegiul fiecărui copil de a 
păși pe urmele pașilor lui Isus.” — Idem, 23 august 1894
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INIMI ÎN ARMONIE CU HRISTOS
„Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la 

foloasele altora.” (Filipeni 2:4)

„Trebuie să cultivați generozitatea, care vă va aduce mai 
mult în armonie cu spiritul lui Hristos în generozitatea Lui dez-
interesată. Trebuie să aveți mai multă compasiune umană. 
Aceasta este o calitate a naturii noastre pe care ne-a dat-o 
Dumnezeu pentru a ne face caritabili și amabili cu cei cu care 
suntem aduși în contact. O găsim la bărbați și femei ale căror 
inimi nu sunt în armonie cu Hristos și este într-adevăr trist când 
pretinșilor Lui urmași le lipsește acest fundament important al 
creștinismului. Ei nu imită Modelul și este imposibil să reflecte 
chipul lui Isus în viețile și comportamentul lor.” — 4 T., p. 56.

 

BINECUVÂNTĂRI PENTRU DĂTĂTOR
„Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul, și El îi 

va răsplăti binefacerea.” (Proverbele 19:17)

„Cei care cultivă generozitatea nu doar că fac o lucrare 
bună pentru alții și îi binecuvântează pe cei care primesc fapta 
bună, ci ei înșiși beneficiază, deschizându-și inimile spre influ-
ența blândă a adevăratei generozități. Fiecare rază de lumină 
revărsată asupra altora va fi reflectată asupra propriilor noas-
tre inimi. Fiecare cuvânt amabil și de compasiune rostit față 
de cel întristat, fiecare faptă pentru alinarea celui apăsat și 
fiecare dar pentru suplinirea nevoilor semenilor noștri, dăruit 
sau realizat spre slava lui Dumnezeu, vor avea ca rezultat bi-
necuvântări pentru dătător. Cei care lucrează în felul acesta 
ascultă de o lege a cerului și vor primi aprobarea lui Dumne-
zeu.” — Idem.
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SPIRIT DE GENEROZITATE
„Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă 
scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu 

să vă iubiți unii pe alții.” (1 Tesaloniceni 4:9)

„Cuvintele și faptele noastre mărturisesc constant pentru 
sau împotriva lui Hristos și a Legii pentru reabilitarea căreia a 
venit pe pământ. Lăsați ca lumea să vadă că nu suntem ego-
iști, limitați exclusiv la interesele și bucuriile noastre religioase, 
ci suntem liberali și dorim să împărtășim cu ei binecuvântările 
și privilegiile noastre prin sfințirea adevărului. Lăsați-i să vadă 
că religia pe care o mărturisim nu închide și nici nu îngheață 
drumul spre suflet, făcându-ne lipsiți de compasiune și exi-
genți. Fie ca toți cei care mărturisesc că L-au găsit pe Hristos 
să slujească așa cum a făcut și El, spre folosul omului, nutrind 
un spirit de generozitate înțeleaptă.” — 4 T., p. 59.

ÎNȚELEGERE AMABILĂ
„Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; 

îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste...” (Efeseni 4:2)

„Religia lui Hristos nu ne cere să ne pierdem identitatea de 
caracter, ci doar să ne adaptăm, într-o oarecare măsură, senti-
mentelor și metodelor altora. Mulți oameni pot fi aduși laolal-
tă într-o unitate a credinței religioase, oameni ale căror opinii, 
obiceiuri și gusturi în problemele vremelnice nu sunt în armonie; 
dar dacă au dragostea lui Hristos arzând în pieptul lor și privesc 
înainte spre același cer drept cămin al lor veșnic, ei pot avea 
cea mai plăcută și cea mai inteligentă comuniune și cea mai 
minunată unitate. Abia dacă există doi a căror experiență se 
aseamănă în toate amănuntele. Încercările unuia pot să nu fie 
încercările celuilalt și inimile noastre trebuie să fie întotdeauna 
deschise pentru înțelegere amabilă și toți să ardă de acea iubire 
pe care Isus a avut-o față de toți frații Lui.” — Idem, p. 66.
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MAI APROAPE DE CER
„Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împre-
jurări ne aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din 
somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi 

decât atunci când am crezut.” (Romani 13:11)

„Noi trebuie să venim mai aproape de Dumnezeu, să ne așe-
zăm într-o legătură mai strânsă cu cerul și să îndeplinim prin-
cipiile Legii în cele mai mici acțiuni din viața de fiecare zi, ca 
să fim întru totul spirituali. Dumnezeu le-a dat slujitorilor Săi 
capacități, talente, spre a fi folosite spre slava Sa, nu să rămâ-
nă nefolosite sau să fie irosite. El le-a dat lumina și cunoștința 
voinței Lui spre a fi comunicate altora și, împărțind-o cu al-
ții, să devină canale vii de lumină. Dacă nu exercităm puterea 
noastră spirituală, ajungem slabi, ca și mădularele trupului care 
ajung fără putere când invalidul este obligat să rămână inactiv 
timp îndelungat. Activitatea este ceea ce dă putere..” — 4 T., p. 75

CONVERTIRE ZILNICĂ
„Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme 
se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se 

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

„Domnul ne cere să fim supuși voinței Lui, supuși Duhului 
Său și sfințiți pentru slujba Lui. Egoismul trebuie să fie îndepăr-
tat și noi trebuie să biruim fiecare defect din caracterele noastre, 
după cum și Hristos a biruit. Pentru a îndeplini această lucrare 
trebuie să murim zilnic față de eu. Pavel spune: „În fiecare zi 
sunt în primejdie de moarte.” El se convertea zilnic, făcea un pas 
înainte spre cer. Singura cale aprobată de Dumnezeu este de a 
câștiga biruințe zilnice în viața spirituală. Domnul este binevoi-
tor, cu milă duioasă și bogat în îndurare. El cunoaște nevoile și 
slăbiciunile noastre și va ajuta neputințelor noastre dacă doar 
ne încredem în El și credem că El ne va binecuvânta și va face 
lucruri mari pentru noi.” — Idem, p. 66.
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VIAȚA CA UN PARFUM PLĂCUT
„Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba 

lui trâmbițează dreptatea.” (Psalmii 37:30)

„Un om neprihănit cu adevărat nu-și dă seama de propria 
sa bunătate și evlavie. Principiul religios a devenit izvorul și con-
ducta vieții sale și pentru el e tot așa de firesc a aduce roadele 
Spiritului, ca și pentru un smochin de a face smochine, sau ca și 
pentru un trandafir de a înfățișa flori de trandafir. Firea sa este 
atât de îmbibată de iubire de Dumnezeu și de semenii săi, încât 
săvârșește faptele lui Hristos cu o inimă voioasă. 

Toți cei ce vin în sfera lui de influență fac cunoștința cu fru-
musețea și cu parfumul plăcut al vieții sale creștine, deși el nu-și 
dă seama de acesta, pentru că este în armonie cu deprinderile și 
înclinațiile sale. El se roagă pentru luminarea divină și are plăce-
re a umbla în această lumină.” — Sfințirea vieții, p. 13. 

ÎNCURAJARE PENTRU CEI SMERIȚI
„Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu 

duhul capătă cinste.” (Proverbele 29:23)

„Dumnezeu privește cu bună plăcere la cei umiliți și neluați 
în seamă, care pășesc de aproape pe urmele Maestrului, lor. 
Îngerii se simt atrași de aceste suflete și le place să-i însoțească 
pe cărarea lor. Ei poate sunt neluați în seamă de aceia care 
pretind că au ajuns la o treaptă mai înaltă și cărora le place să 
scoată la iveală faptele lor bune; dar îngerii cerești se coboară 
cu plăcere la dânșii și sunt ca un zid de foc în jurul lor. 

Mântuitorul nostru a fost Lumina lumii; dar lumea nu L-a 
cunoscut. El a săvârșit mereu fapte de milă, revărsând lumină 
pe calea tuturor; și totuși El n-a atras atenția acelora printre 
care umbla ca să privească la virtuțile Sale fără seamăn, la 
abnegația, la jertfa Sa de Sine și la dărnicia Sa.” — Idem, p. 14. 
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APĂRĂ ... BLÂNDEȚEA
„Războinic viteaz, încinge-ți sabia – podoaba și slava, 
da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, 

apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta 
să strălucească prin isprăvi minunate!” (Psalmii 45:3, 4)

„Cel mai prețios rod al sfințeniei este harul blândeții. Când 
acest har ține frânele sufletului, felul omului de a fi e mo-
delat de influența sa. Un astfel de suflet așteaptă neîncetat 
pe Dumnezeu și își supune voința voinței Sale. Priceperea sa 
prinde orice adevăr divin și voința sa se pleacă în fața oricărui 
principiu divin, fără a se îndoi sau murmura. Adevărata blân-
dețe îmblânzește și supune inima și dă minții destoinicie ca să-
și întipărească bine cuvântul. Ea aduce gândurile la supunere 
față de Isus Hristos; deschide inima la Cuvântul lui Dumnezeu, 
cum era deschisă inima Lidiei. Ea ne aduce împreună cu Ma-
ria, ca învățăcei, la picioarele lui Isus.” — Sfințirea vieții, p. 14. 

O CALE DIVINĂ PENTRU SFINȚIRE
„Căutați-L pe Domnul, voi toți cei blânzi ai pământului, 
care ați lucrat judecata lui; căutați dreptatea, căutați 

blândețea, poate că veți fi ascunși în ziua mâniei 
Domnului.” (Ţefania 2:3, trad. BTF)

„Blândețea în școala lui Hristos este una din roadele de sea-
mă ale Duhului Sfânt. Ea este o cale divină prin care Duhul 
Sfânt lucrează spre sfințire și care face pe cel care o posedă să 
fie destoinic a-și ține în stăpânire totdeauna un temperament 
iute și furtunos. Când harul blândeții e nutrit de către aceia 
care sunt din fire supărăcioși și iuți la mânie, ei vor depune 
cele mai serioase sforțări ca să-și supună acest temperament 
nefericit. Din zi în zi ei vor câștiga stăpânire asupra lor înșiși, 
până ce acea trăsătură de caracter lipsită de iubire și nease-
mănătoare cu Hristos este biruită.” — Idem, p. 15. 
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PODOABA LĂUNTRICĂ APRECIATĂ
„Căci Domnul își găsește plăcerea în popor, va înfru-
museța pe cei blânzi cu mântuire.” (Psalmii 149:4, engl.)

„Când un om pretinde a fi sfințit și totuși în cuvinte și fap-
te reprezintă necurmat un izvor din care curge apă amară, 
atunci putem spune cu siguranță: acest om este amăgit. El 
trebuie să învețe încă alfabetul a ceea ce înseamnă viața de 
creștin. Aceia care mărturisesc a fi servi ai lui Hristos au nu-
trit atât de mult demonul lipsei de bunătate încât par a iubi 
elementele nesfințite și au plăcere să rostească cuvinte care 
displac și irită. Acești oameni trebuie să se pocăiască înainte 
ca Mântuitorul să-i recunoască de copii ai Săi. 

Blândețea este podoaba lăuntrică pe care Dumnezeu o pre-
țuiește nespus de mult... Îngerii cerului vor scrie ca fiind cei mai 
bine împodobiți, aceia care se îmbracă în Domnul Isus Hristos 
și umblă cu El în blândețea și umilința Spiritului.” — Idem, p. 16.

PUTEM FI SFINȚI
„Şi Eu Însumi Mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie 

sfințiți prin adevăr.” (Ioan 17:19)

„Cu cât vom privi mai mult la caracterul lui Hristos și cu cât 
vom avea mai multă experiență despre puterea Sa mântuitoare, 
cu atât mai bine ne vom da seama de propriile noastre slăbi-
ciuni și nedesăvârșiri și cu atât mai serios vom privi la El, ca 
fiind tăria și Răscumpărătorul nostru. Noi n-avem nicio putere 
în noi înșine spre a ne curați templul sufletului de întinăciune, 
dar dacă ne căim de păcatele pe care le-am făcut împotriva lui 
Dumnezeu și căutăm iertare prin meritele lui Hristos, El ne va 
dărui acea credință care lucrează prin iubire și ne curăță inima. 
Prin credința în Hristos și prin ascultare de Legea lui Dumnezeu, 
vom putea să fim sfinți și vom câștiga astfel o destoinicie pentru 
a fi în societatea îngerilor sfinți și a celor răscumpărați și îmbră-
cați în haine albe în împărăția slavei.” — Idem, p. 83. 
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PROMISIUNE DE IERTARE
„Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns 
fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădele-

gile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.” (Psalmii 32:5)

„Nu fi descurajat când inima ți se pare împietrită. Orice pie-
dică, orice vrăjmaș lăuntric sporește și mai mult nevoia ta de 
a avea pe Hristos... Cere de la El harul deosebit de a birui slă-
biciunile tale particulare. Când ești asaltat de ispite, împotri-
vește-te cu tărie pornirilor tale și zi sufletului tău: „Cum să 
dezonorez eu pe Mântuitorul meu? Eu m-am predat lui Hris-
tos și nu pot face lucrările lui Satan”. Strigă către scumpul tău 
Mântuitor, cerând ajutor să poți jertfi orice idol și să poți înde-
părta orice păcat favorit. Lasă ochiul tău să privească la Isus 
care stă înaintea tronului Tatălui ceresc, arătându-I mâinile 
Sale străpunse și rugându-Se pentru tine. Crede că vei primi 
tărie prin scumpul tău Salvator.” — Sfințirea vieții, p. 90.

PENTRU A FI BIRUITORI
„Totuși în toate aceste lucruri noi suntem 

mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” 
(Romani 8:37)

„Dacă am lăsa sufletele noastre să fie mai mult stăpânite 
de Hristos și de lumea cerească, am descoperi un stimulent 
puternic și un sprijin tare pentru a duce biruitori luptele Dom-
nului. Mândria și dragostea de lume își vor pierde puterea lor 
dacă vom privi mai mult la strălucirea acelei țări mai bune, 
care va fi în curând patria noastră. Față de frumusețea atră-
gătoare a lui Hristos, toate atracțiile pământești vor părea 
fără valoare.” — Idem, p. 91.  
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LUPTĂ CONTINUĂ CU PĂCATUL
„De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare 

de răutate și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, 
care vă poate mântui sufletele.” (Iacov 1:21)

„Sfințirea este o lucrare zilnică. Nimeni să nu se înșele pe 
sine însuși cu credința că Dumnezeu îl va ierta și binecuvânta 
cât timp calcă în picioare una din poruncile sale. Săvârșirea cu 
premeditare a unui păcat cunoscut înăbușă mărturia glasului 
Spiritului și desparte sufletul de Dumnezeu. Oricât de mare 
ar fi extazul simțământului religios, Isus nu poate locui într-o 
inimă care nesocotește Legea dumnezeiască... Dacă slujim pă-
catului nu putem sluji și Iui Hristos. Creștinul va simți ademe-
nirile păcatului, căci firea poftește împotriva Spiritului și Spiritul 
împotriva firii, ducând un război continuu. Aici este nevoie de 
ajutorul lui Hristos. Slăbiciunile omenești se unesc cu tăria dum-
nezeiască și credința zice: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, 
care ne dă biruință prin Isus Hristos.” — Idem. p. 92.  

BIRUINȚA NOASTRĂ ESTE BIRUINȚA LUI
„Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura 
steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți 

asculte toate dorințele tale!” (Psalmii 20:5)

„Nimeni nu trebuie să-și închipuie că fără eforturi serioase ar 
putea obține asigurarea iubirii lui Dumnezeu. Dacă se îngăduie 
minții să cugete mai mult timp numai la lucrurile pământești, va 
fi greu să schimbi acest fel de cugetare. Ceea ce ochiul vede și 
ceea ce urechile aud, atrage prea adesea gândurile și absoarbe 
interesul. Dar dacă dorim să intrăm în cetatea lui Dumnezeu 
și să privim la Isus și la mărirea Sa, trebuie să ne obișnuim încă 
de aici a-L privi cu ochiul credinței. Cuvintele și caracterul lui 
Hristos trebuie să fie adesea obiectul cugetărilor și conversației 
noastre; și în fiecare zi trebuie luat un timp deosebit pentru cu-
getare și rugăciune asupra acestor lucruri sfinte.” — Idem, p. 91. 
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DEPRINDERI CORECTE
„Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei dintâi în 
fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea nero-

ditori.” (Tit 3:14)

„Dacă dorim a ne forma un caracter bine primit de Dum-
nezeu, atunci trebuie să ne formăm niște deprinderi corecte în 
viața noastră religioasă. Rugăciunea zilnică este tot atât de 
necesară pentru creșterea în har și pentru viața spirituală în-
săși, cum este hrana pământească pentru bunul mers trupesc. 
Trebuie să ne obișnuim a înălța adesea cugetele noastre în 
rugăciune către Dumnezeu. Când mintea noastră rătăcește, 
trebuie s-o întoarcem înapoi; prin eforturi stăruitoare, ne vom 
face din aceasta o obișnuință. Nicio clipă nu putem fi siguri, 
dacă ne despărțim de Hristos. Noi putem avea prezența Sa, 
care să ne însoțească la orice pas, dar numai prin împlinirea 
rânduielilor puse de El.” —  Review and Herald, 3 mai, 1881

PREDARE DEPLINĂ
„Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul 

Dumnezeul tău.” (Deuteronomul 18:13)

„Religia trebuie să aibă locul cel mai de frunte în viață. Orice 
alt lucru trebuie subordonat acesteia. Toate puterile sufletului, 
corpului și spiritului nostru trebuie angajate în lupta creștină. 
Trebuie să privim la Hristos pentru tărie și har și atunci vom 
câștiga biruința tot așa de sigur, după cum e sigur că Isus a 
murit pentru noi.” - Solii către tineret, p. 115.

„Mântuitorul nostru cere tot ce este al nostru, El cere de 
la noi tot ce are locul mai de frunte și mai Sfânt în cugetările 
noastre și simțămintele cele mai curate și mai călduroase. Dacă 
suntem într-adevăr părtași de fire dumnezeiască, lauda Sa va fi 
neîncetat în inima și pe buzele noastre. Unica noastră siguranță 
este de a ne preda Lui cu tot ce avem și a crește neîncetat în 
har și în cunoștința adevărului.” — Review and Herald, 3 mai 1881,
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CU TOATĂ INIMA
„Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, 

ca să păzesc orânduirile Tale!” (Psalmii 119:145)

„Pe porțile slavei vor intra doar oamenii care și-au îndreptat 
toată inima într-acolo. Prin urmare, puneți-vă cu sinceritate în-
trebările acestea: Vă gândiți mai mult la lucrurile pământești? 
Sunt gândurile voastre curate? Respirați voi atmosfera cerului? 
... 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? 
Slujitorii Evangheliei să aplice aceste cuvinte la ei înșiși. Voi sun-
teți binecuvântați cu o înțelegere a Scripturii, dar oare este slava 
Iui Dumnezeu unicul vostru scop? Sunteți voi consacrați și seri-
oși, 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. 

SATAN POATE FI ÎNFRÂNT
„Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolu-

lui, și el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7)

„Ca un leu care răcnește, Satan își caută prada. El încearcă 
vicleniile lui asupra fiecărui tânăr nebănuitor; siguranța este nu-
mai în Hristos. Numai prin harul Lui, Satan poate fi înfrânt cu 
succes. ... Nu te aventura nici o singură dată pe teren interzis. 
În aceste periculoase vremuri rele, când ademenirile spre viciu și 
corupție sunt peste tot, fie ca strigătul serios și sincer al tinerilor 
să se ridice spre cer: „Cum își va ține tânărul curată cărarea?” și 
fie ca urechile lui să fie deschise și inima înclinată spre ascultare 
de instrucțiunea dată în răspuns: „Îndreptându-se după Cuvântul 
Tău.” — 2 T., p. 408.
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CHEMAȚI LA SFINȚIRE
„Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, 

ci la sfințire.” (1 Tesaloniceni 4:7)

„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 ca-
uți să împodobești mărturisirea ta de credință printr-o viață 
bine ordonată și o vorbire sfântă, atunci picioarele tale vor fi 
păzite 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.

ALEGE SĂ RĂMÂI CURAT!
„Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purta-
rea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine.” (Psalmii 101:3)

„Alege mai degrabă sărăcia, reproșul, despărțirea de prie-
teni 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 Dumne-
zeu, noi trebuie să înălțăm standardul mult mai sus decât este 
astăzi... Dacă îți păstrezi până la sfârșit încrederea, 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 pămân-
tească cu toate pasiunile și plăcerile ei.” — 5 T., p. 147.
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MODELE ÎN LUME
„Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vred-
nic 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 și orice laudă, aceea să vă însuflețească.” 

(Filipeni 4:8)

„Adventiștii de ziua a șaptea trebuie să fie, mai presus de 
toți ceilalți oameni din lume, modele de credincioșie, cu o ini-
mă sfântă, ceea ce trebuie să se vadă și în conversațiile lor... 
Dacă ei, care au o mărturisire de credință atât de înaltă, își 
îngăduie să trăiască în păcat și în nelegiuire, vina lor va fi foar-
te mare... Dumnezeu nu poate accepta nimic mai puțin decât 
curăție și sfințenie: o singură pată, o singură zbârcitură, un 
singur defect de caracter îi va lipsi pentru totdeauna de cer, cu 
toată slava și comorile lui.” — Sfaturi pentru sănătate, p. 568.

MAI MULTĂ RESPONSABILITATE
„Deci cine știe să facă bine și nu face săvârșește 

un păcat!” (Iacov 4:17)

„Nu toți cei care susțin că păzesc poruncile lui Dumnezeu 
își țin corpul în sfințenie și cu cinste. Cea mai solemnă solie 
încredințată vreodată muritorilor a fost dată celor din popo-
rul Său și ei pot avea o influență puternică dacă se vor lăsa 
sfințiți prin aceasta. Ei susțin că stau pe platforma cea înaltă 
a adevărului veșnic, că țin toate poruncile lui Dumnezeu; de 
aceea, dacă își îngăduie păcatul, dacă ei comit preacurvie și 
adulter, nelegiuirea lor este de zece ori mai mare decât cea 
a oamenilor din categoria pe care am menționat-o, care nu 
recunosc Legea lui Dumnezeu ca fiind obligatorie pentru ei.”  
— Sfaturi pentru sănătate, p. 567.
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ADEVĂRUL APLICAT ÎN INIMĂ
„Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalțe 

spre biruința adevărului.” (Psalmii 60:4)

„Aceia care așteaptă arătarea lui Hristos pe norii cerului, cu 
putere și mare slavă, ca Rege al regilor și Domn al domnilor, 
se vor strădui să-L reprezinte înaintea lumii prin viața și ca-
racterul lor... Ei vor urî păcatul și nelegiuirea, la fel cum a urât 
Domnul Hristos păcatul. Ei vor respecta poruncile lui Dum-
nezeu, așa cum a respectat Domnul Hristos poruncile Tatălui 
Său. Ei își vor da seama că nu este suficient să fii de acord în 
mod tacit cu învățăturile adevărului, ci vor înțelege că adevă-
rul trebuie să fie aplicat în inimă, să fie practicat în viață, pen-
tru ca urmașii lui Hristos să fie una cu El, iar oamenii să poată 
fi la fel de curați în sfera lor, cum este Dumnezeu în sfera Sa.”  
— Reflecting Christ, 14 februarie.

AJUTOR DIVIN
„Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul 
omului. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi; El va 

zdrobi pe vrăjmașii noștri.” (Psalmii 108:12, 13)

„Dacă se va uni cu ajutorul divin, omul va reuși să reziste 
tentațiilor ispititorului. Este adevărat că ispitele lui Satan se 
află în armonie cu înclinațiile firești ale ființei umane și, prin 
intermediul acestora, omul este îndemnat la păcat. Din acest 
motiv, singura lui șansă este aceea de a se lăsa condus pe de-
plin de Isus Hristos, iar Isus îl va învăța cu exactitate ce are de 
făcut. Din înălțimile tronului Său ceresc, Dumnezeu ne invită 
să primim o cunună de slavă nepieritoare și ne îndeamnă să 
luptăm lupta cea bună a credinței, ducând până la capăt aler-
garea noastră, cu răbdare. ”— Letter 26d, 1887
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ACCES LA MILA INFINITĂ
„Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le 

mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.” 
(Proverbele 28:13)

„Dacă nu am experimentat acea pocăință care presupune 
mărturisirea păcatului cu o umilință adevărată a sufletului 
și cu un spirit zdrobit, plini de oroare față de păcat, noi nu 
am căutat niciodată cu adevărat iertarea și nu am descoperit 
încă pacea lui Dumnezeu. Singurul motiv pentru care este po-
sibil să nu fi primit iertarea păcatelor din trecut este acela că 
nu am fost dispuși să ne umilim inimile noastre mândre și nu 
am dorit să respectăm condițiile cuvântului adevărului...

Numai mărturisirea scăldată în lacrimi și amărăciune, care 
izvorăște din adâncul sufletului, reușește să ajungă la Dumne-
zeul milei infinite.”  — Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 636, 637.

PACEA VINDECĂTOARE
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca 
să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 

(1 Ioan 1:9)

„Omul paralizat a găsit în Domnul Hristos atât vindecarea 
trupului, cât și pe aceea a sufletului. Vindecarea spirituală a 
fost urmată de restabilirea sănătății fizice. Această lecție nu 
trebuie trecută cu vederea. În zilele noastre, există mii de oa-
meni care suferă de boli fizice și care, asemenea paraliticului, 
tânjesc după mesajul divin prin care să li se spună: „Păcatele 
îți sunt iertate”. Povara păcatului, cu dorințele lui continue și 
nesatisfăcute, stă la originea bolilor lor. Ei nu vor găsi nicio 
cale de vindecare, până când nu vor veni la Cel ce este Vin-
decătorul sufletului. Pacea, pe care numai El o poate oferi 
sufletului, va aduce putere minții și sănătate trupului.”— Hristos, 
lumina lumii, p. 270.
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MĂSURI AMPLE DE SALVARE
„Spune-le: ‘Pe viața Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘că 
nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la 
calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de 
la calea voastră cea rea! Pentru ce vreți să muriți, voi, 

casa lui Israel?’ ” (Ezechiel 33:11)

„Dumnezeu a luat ample măsuri ca să putem sta în mod 
desăvârșit în harul Său, fără să ne lipsească ceva, așteptând ve-
nirea Domnului nostru. Sunteți gata? V-ați îmbrăcat cu haina 
de nuntă? Acest veșmânt nu va acoperi niciodată înșelăciunea, 
necurăția, corupția și ipocrizia. Ochiul lui Dumnezeu este asu-
pra voastră. El este cel care pătrunde gândurile și intențiile ini-
mii. Noi ne putem ascunde păcatele de ochii oamenilor, dar nu 
putem ascunde nimic de Făcătorul nostru... Prin Hristos, putem 
să ne prezentăm cererile la tronul harului. Prin El, nevrednici 
așa cum suntem, putem obține toate binecuvântările spirituale. 
Venim noi oare la El ca să avem viață?” — 5 T., p. 220.

RUGĂCIUNI SINCERE
„Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar 
mă voi ruga și cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi 

cânta și cu mintea.” (1 Corinteni 14:15)

„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 mul-
te 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 credința noastră va crește, toți vor fi zidiți, cei slabi vor 
fi întăriți, iar cei descurajați și cei deznădăjduiți, făcuți să pri-
vească în sus și să creadă că Dumnezeu este un răsplătitor al 
tuturor celor care Îl caută cu stăruință.” — Scrieri timpurii, p. 115. 
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MERGEȚI ÎNAINTE!
„Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat.” 

(Evrei 11:29 p.p.)

„Sunt vremuri când viața creștină pare asediată de primej-
dii, și sarcina pare greu de dus la îndeplinire. Imaginația zu-
grăvește o ruină iminentă în față și robie sau moarte în spate. 
Totuși, glasul lui Dumnezeu vorbește peste toate descurajări-
le: „Pornește înainte.” Noi trebuie să ascultăm de această po-
runcă, oricare ar fi rezultatul, chiar dacă privirea noastră nu 
poate pătrunde întunericul și cu toate că simțim valuri reci în 
jurul picioarelor noastre. Dacă s-ar fi dat înapoi când Moise 
le-a poruncit să înainteze... Dumnezeu n-ar fi deschis nicio-
dată calea pentru evrei. Mărșăluind în jos, direct spre apă, ei 
au dovedit că aveau credință în Cuvântul lui Dumnezeu, așa 
cum a fost rostit de Moise. Au făcut tot ce le-a stat în putere 
și apoi Puternicul lui Israel a îndeplinit partea Sa și a despărțit 
apele, ca să facă o cale pentru picioarele lor.” — 4 T., p. 26.

ÎNAINTÂND PRIN CREDINȚĂ
„Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, 
ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa 
încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor 

ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele.” 
(Evrei 6:11, 12)

„Norii care se adună asupra căii noastre, niciodată nu vor 
dispărea dinaintea unui duh care se clatină și se îndoiește. 
Necredința spune: „Niciodată nu putem trece peste aceste 
obstacole; să așteptăm până vor fi îndepărtate și să putem 
vedea clar calea noastră.” Dar credința îndeamnă curajoasă 
la înaintare, nădăjduind totul, crezând totul. Ascultarea de 
Dumnezeu aduce sigur biruința. În cer, putem ajunge numai 
prin credință.” — Idem, p. 27
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ASCULTAREA - SINGURA CALE SIGURĂ
„Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii 
tăi: păstrează înțelepciunea și chibzuința... Atunci vei 

merge cu încredere pe drumul tău, și piciorul nu ți se va 
poticni.” (Proverbele 3:21, 23)

„Glasul Domnului, care le poruncește credincioșilor Lui „por-
niți înainte”, adesea le încearcă credința până la extrem. Dar 
dacă vor amâna ascultarea până ce orice umbră de nesiguran-
ță va fi îndepărtată din gândirea lor și n-a mai rămas niciun risc 
de nereușită sau înfrângere, ei niciodată nu se vor mișca. Cei 
care cred că le este imposibil să se supună voinței lui Dumnezeu 
și să aibă credință în făgăduințele Lui, până ce nu este totul 
clar și lămurit înaintea lor, niciodată nu se vor supune. Credin-
ța nu este siguranța cunoștinței, ea „este o încredere neclintită 
în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile 
care nu se văd”. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este 
singura cale pentru a obține favoarea Lui.” —  Idem. 

ADEVĂRATELE COMORI
„Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul 

care capătă pricepere! Căci câștigul pe care-l aduce ea 
este mai bun decât al argintului, și venitul adus de ea 

este mai de preț decât aurul.” (Proverbele 3:13,14)

„Hristos l-a asigurat pe tânărul care a venit la El că, dacă 
va asculta de cerințele Lui, va avea o comoară în cer. Acest 
om iubitor de lume a fost foarte întristat. El dorea cerul, dar 
dorea să-și păstreze și averea. A renunțat la viața nemuritoare 
pentru iubirea de bani și putere. O, ce schimb nenorocit! Totuși, 
mulți care mărturisesc că păzesc toate poruncile lui Dumne-
zeu fac acest lucru. Tu, iubite frate, ești în primejdie să faci la 
fel... Prin mărturisirea de credință, tu spui lumii că cetățenia ta 
nu este aici, ci sus; dar faptele tale spun categoric că ești un 
locuitor al pământului.” — 4 T., p. 50
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MAI MULT DECÂT SIMPLA AUZIRE
„Alții, apoi, sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ 
bun. Aceștia sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc și fac rod: 

unul treizeci, altul șaizeci și altul o sută.” (Marcu 4:20)

„Dumnezeu cere ca noi toți să fim lucrători jertfitori de sine. 
Fiecare parte de adevăr are o aplicație practică pentru via-
ța noastră zilnică. Binecuvântați sunt cei care aud Cuvântul 
Domnului și-l păzesc. Auzirea nu este de ajuns; noi trebuie 
să acționăm. În ținerea poruncilor este răsplata cea mare. Cei 
care demonstrează practic binefacerea, prin simpatia și faptele 
de milă față de cei săraci, suferinzi și nenorociți, nu numai că 
îi ușurează pe suferinzi, dar contribuie în mare măsură la pro-
pria lor fericire și sunt pe calea asigurării sănătății sufletului 
și a trupului. Isaia a descris în mod lămurit lucrarea pe care 
Dumnezeu o va accepta și pentru care va binecuvânta pe po-
porul Său dacă o va face.” — 4 T., p. 59

UNITATE ÎN DIVERSITATE
„Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, 
nici slobod... fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus.”  

(Galateni 3:28)

„Nu toate mințile sunt modelate la fel și este bine că este 
așa, pentru că, dacă ar fi exact la fel, atunci ar fi mai puțină 
armonie și adaptabilitate naturală a unuia față de altul, ca 
acum. Dar noi toți suntem prezentați ca fiind membrii trupului, 
uniți în Hristos. În acest trup sunt membri diferiți și un membru 
nu poate îndeplini exact aceeași slujbă ca altul. Ochii sunt 
făcuți ca să vadă, și în nici un caz ei nu pot îndeplini lucrarea 
urechilor, care este aceea a auzului; nici urechile nu pot lua 
locul gurii, nici gura nu poate îndeplini lucrarea nasului. Totuși, 
toate organele acestea sunt necesare pentru desăvârșirea în-
tregului și lucrează în armonie unul cu altul.”  — 4 T., p.127.
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NU FI NEPĂSĂTOR!
„Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de 
o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită 

întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o.” 
(Evrei 2:3)

„Noi vrem să avem această credință. Dar, oare va fi mântuit 
un om aflat într-o stare de nepăsare? Poate el să fie mântu-
it în timp ce nu face nimic? Niciodată, niciodată! El trebuie 
să fie conlucrător cu Isus Hristos. Nu se poate mântui singur. 
„Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu”. (1 Corinteni 
3:9). Ce înseamnă aceasta? Întregul cer lucrează pentru a ri-
dica neamul omenesc din degradarea păcatului. Întregul cer 
este deschis pentru locuitorii pământului. Îngerii lui Dumnezeu 
sunt trimiși să le slujească celor care vor fi moștenitorii mântu-
irii.”  — Credința și faptele, p. 71

HRISTOS - EXEMPLUL NOSTRU
„De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă și a 
dat daruri oamenilor.” Şi acest: „S-a suit” ce înseamnă 
decât că înainte Se coborâse în părțile mai de jos ale 

pământului?” (Efeseni 4:8, 9)

„Hristos a luat asupra Sa neplăcuta sarcină de a veni din 
locuința curăției și a neîntrecutei glorii, să locuiască printre oa-
meni, într-o lume veștejită și înnegrită de crimă, violență și fără-
delege. El a făcut aceasta pentru a câștiga suflete; și obiectivele 
unei astfel de iubiri uimitoare și de bunăvoință fără pereche vor 
scuza oare viața de comoditate egoistă? Vor alege ei plăcerea 
lor, vor urma propriile lor înclinații și vor lăsa sufletele să piară 
în întuneric, pentru că vor întâlni dezamăgire și refuz dacă lu-
crează pentru salvarea lor? Hristos a plătit un preț nemărginit 
pentru răscumpărarea omului, iar acesta să spună: „Domnul 
meu, nu vreau să lucrez în via Ta!” ?” — 4 T., p. 75. 
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PREGĂTIRI ÎN VEDEREA SLUJIRII
„El va ședea, va topi și va curăți argintul; va curăți pe fiii 
lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și 
vor aduce Domnului daruri neprihănite.” (Maleahi 3:3)

„Tatăl nostru cel ceresc vede inimile oamenilor și cunoaște 
caracterele lor mai bine decât și le cunosc ei înșiși. El vede că 
unii au susceptibilități și putere care, îndrumate pe calea cea 
bună, ar putea fi folosite spre slava Lui și ar ajuta la înaintarea 
lucrării Sale. El pune la încercare aceste persoane și, în provi-
dența Sa înțeleaptă, le aduce în diferite situații și în împrejurări 
variate, punându-i la probă, ca ei să poată descoperi ce este 
în inima lor și punctele slabe din caracter pe care nu le cunoș-
teau. El le dă ocazii să corecteze aceste slăbiciuni, să șlefu-
iască colțurile aspre ale naturii lor și să se facă potriviți pentru 
slujirea Lui, pentru ca atunci când îi cheamă El la acțiune, ei 
să fie gata și îngerii din cer să-și poată uni munca cu efortul 
omenesc în lucrarea ce trebuie făcută pe pământ.” — 4 T., p. 84. 

CURĂȚIȚI PRIN SUFERINȚĂ
„Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea...

Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!”
 (Isaia 38:17)

„Curățirea poporului lui Dumnezeu nu poate fi adusă la 
îndeplinire fără suferință. Dumnezeu îngăduie ca focul sufe-
rinței să consume zgura, să separe ce este fără valoare de ce 
este valoros, ca metalul cel curat să poată străluci. El ne trece 
de la un foc la altul, punând la probă adevărata noastră va-
loare. Dacă nu putem suporta aceste necazuri, ce vom face în 
timpul strâmtorării? Dacă prosperitatea sau adversitatea des-
coperă falsitate, mândrie sau egoism în inimile noastre, ce vom 
face când Dumnezeu încearcă lucrarea fiecărui om ca prin foc 
și dezvăluie tainele tuturor inimilor?” — Idem.
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NEVOIA DE DISCERNĂMÂNT
„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, 

ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele 
și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pen-
tru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.” (Apocalipsa 3:18)

„Singura speranță pentru laodiceeni este o clară vedere a 
poziției lor înaintea lui Dumnezeu, o cunoaștere a naturii bolii 
lor. Ei nu sunt nici reci, nici calzi, ocupă o poziție neutră și în 
același timp le place să creadă că n-au nevoie de nimic. Mar-
torul Credincios urăște această stare călduță. El detestă indi-
ferența acestei clase de oameni... Nu sunt nici nepăsători, nici 
implicați în mod hotărât. Nu se angajează întru totul și din 
inimă în lucrarea lui Dumnezeu, identificându-se cu interesele 
ei; dar se țin la distanță și sunt gata să-și părăsească posturile 
când lumeștile lor interese personale o cer. Lucrarea lăuntri-
că a harului lipsește din inimile lor... Credința și iubirea sunt 
adevărate bogății, aurul curat pe care Martorul Credincios îi 
sfătuiește pe încropiți să-l cumpere.” — 4 T., p. 87.

REMEDII PENTRU SUFLET
„Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi 
înșivă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este 

în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați.” (2 Corinteni 13:5)

„Aurul recomandat aici ca fiind curățit prin foc înseamnă 
credință și iubire. Acesta îmbogățește inima, pentru că a fost 
purificat până a ajuns curat, și cu cât este încercat mai mult, 
cu atât strălucirea lui este mai scânteietoare. Hainele albe sunt 
curăția de caracter, neprihănirea lui Hristos atribuită păcăto-
sului. Aceasta este într-adevăr o haină din țesătură cerească, 
ce poate fi cumpărată numai de la Hristos cu o viață de ascul-
tare din toată inima. Doctoria pentru ochi reprezintă înțelep-
ciunea și harul care ne fac în stare să facem deosebirea din-
tre bine și rău și să descoperim păcatul de sub orice mască.”  
— Idem, p. 88. 
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MARTORI PENTRU DOMNUL
„Voi sunteți martorii Mei”, zice Domnul, „voi și Robul 

Meu pe care L-am ales, ca să știți, ca să Mă credeți și 
să înțelegeți că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut 
niciun Dumnezeu și după Mine nu va fi.” (Isaia 43:10)

„Toți trebuie să devenim martori pentru Isus. Puterea legă-
turilor sociale, sfințită prin harul lui Hristos, trebuie să fie dez-
voltată pentru a câștiga suflete pentru Mântuitorul. Să facem 
astfel, încât lumea să vadă că noi nu suntem absorbiți în mod 
egoist numai de interese proprii, ci dorim să dăm și altora din 
binecuvântările și privilegiile noastre. Să-i facem să vadă că 
religia noastră nu ne face insensibili sau pretențioși. Toți aceia 
care susțin că L-au găsit pe Hristos să lucreze ca El pentru 
binele oamenilor.” — Hristos, lumina lumii, p. 152.

FRUMUSEȚEA CREȘTINISMULUI
„Când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parc-aș 

avea toate comorile.” (Psalmii 119:14)

„Niciodată n-ar trebui să dăm lumii impresia falsă că cei ce 
sunt creștini sunt oameni posomorâți și nefericiți. Dacă ochii 
noștri sunt ațintiți la Isus, vom vedea pe Răscumpărătorul cel 
atât de milostiv și vom prinde lumina feței Sale. Oriunde dom-
nește Duhul Lui, acolo se găsește pacea. Și acolo va fi și bucurie, 
deoarece există o încredere liniștită și sfântă în Dumnezeu. 

Hristos este bucuros când urmașii Lui dovedesc că, deși sunt 
oameni, sunt totuși părtași de natură dumnezeiască. Ei nu sunt 
statui, ci bărbați și femei vii. Inima lor, înviorată de roua harului 
divin, se deschide și se lărgește în fața Soarelui Neprihănirii. Prin 
fapte luminate de iubirea lui Hristos, ei reflectă asupra celorlalți 
lumina care strălucește asupra lor.” — Idem, p. 153.
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GARANȚIE PREȚIOASĂ
„Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de 
laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl 
voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi 

preamări.” (Exodul 15:2)

„Prezența lui Dumnezeu este garantată creștinului credin-
cios. Această Stâncă a credinței este prezența vie a lui Dum-
nezeu. Cel mai slab se poate încrede în ea...

Tăria oricărui suflet este în Dumnezeu și nu în om. Liniștea 
și încrederea trebuie să fie tăria tuturor acelora care își predau 
inimile lui Dumnezeu. Domnul Hristos nu are față de noi un 
interes întâmplător, ci un interes mai puternic decât îl are o 
mamă pentru copilul ei... Mântuitorul nostru ne-a răscumpă-
rat prin suferință umană și durere, prin insulte, reproșuri, abu-
zuri, batjocuri, lepădare și moarte. El veghează asupra ta, copil 
al lui Dumnezeu, plin de teamă și tremurând. El te va așeza în 
siguranță sub protecția Sa... ” — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 78. 

DUMNEZEU A PROMIS, ȘI NE VA ASCULTA
„Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie 

deplină.” (Ioan 16:24 u.p.)

„Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă 
un subiect de rugăciune, prezentând garanția lui Iehova ca 
asigurare pentru noi. Este privilegiul nostru să-I cerem, prin 
Isus, orice binecuvântare de care avem nevoie. Putem să-I spu-
nem Domnului, cu simplitatea unui copil, chiar lucrul de care 
avem nevoie. Putem să-I aducem la cunoștință toate nevoile 
noastre vremelnice, cerându-I atât pâine și îmbrăcăminte, cât 
și pâinea vieții și haina neprihănirii lui Hristos. Tatăl tău ceresc 
știe că ai nevoie de toate lucrurile acestea și ești invitat să I 
le ceri. În numele Domnului Isus, poate fi primit orice dar bun. 
Dumnezeu va onora acest Nume și va împlini trebuințele tale 
din bogățiile dărniciei Sale.” — Cugetări, p. 133.
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LEGAȚI DE TRONUL CEL VEȘNIC
„I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragos-

te, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă 
gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare.” 

(Osea 11:4)

„Nu ne-a fost prezentată nicio imagine cu un păstor întris-
tat, care să se fi întors fără să fi găsit oaia. Și Domnul Isus ne 
arată că plăcerea și bucuria păstorului de a-și fi găsit oaia 
pierdută produce multă bucurie în ceruri, printre îngeri. Înțe-
lepciunea lui Dumnezeu, puterea și iubirea Lui sunt fără egal. 
Avem garanția divină că nici măcar una dintre oile pierdu-
te, sau dintre mielușei, nu este trecută cu vederea sau lăsată 
neajutorată. Un lanț de aur — îndurarea și mila puterii divine 
— este trecut în jurul fiecărui suflet care se află în primejdie. 
Domnul Isus l-a legat de tronul Lui veșnic, sacrificându-și pro-
pria Sa viață.” — Principii fundamentale ale educației creștine, p. 274.

IUBIND CUM NE-A IUBIT EL
„Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dra-

goste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi 
înșine pentru voi.” (1 Tesaloniceni 3:12)

„Mântuitorul nu ține seama nici de rang, nici de castă, de 
onoarea lumească sau de bogății. Pentru El, de mare valoare 
sunt caracterul și devoțiunea. El nu ține partea celor puter-
nici și favorizați de către lume. El, Fiul viului Dumnezeu, S-a 
coborât pentru a-i ridica pe cei căzuți. El ne dă asigurarea, 
garanția că dorește să caute să câștige pentru Sine sufletele 
pierdute, care pier. Îngerii lui Dumnezeu veghează ca să vadă 
care dintre urmașii Săi vor dovedi milă și simpatie. Ei urmăresc 
să vadă care dintre cei ce fac parte din poporul lui Dumnezeu 
vor dovedi iubirea lui Isus.” — Sfaturi pentru biserică, p. 283. 



AUGUST

CERNUȚI SAU SIGILAȚI

„Acei care nu se încred în ei înșiși, care se 
umilesc înaintea lui Dumnezeu și își 

curăță sufletul prin ascultarea de adevăr 
sunt modelați de cer și pregătiți pentru 

sigiliul lui Dumnezeu pe frunțile lor.” 
— 5 T., p. 216
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ACUM ESTE TIMPUL!
„Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este 
întinat să se întineze și mai departe; cine este fără priha-
nă să trăiască și mai departe fără prihană. Şi cine este 
sfânt să se sfințească și mai departe!” (Apocalipsa 22:11)

„Când va veni, El nu va veni să ne curețe de păcatele noas-
tre, să îndepărteze defectele din caracterele noastre, sau să 
vindece infirmitățile temperamentului și firii noastre. Dacă, to-
tuși, va face această lucrare pentru noi, ea trebuie adusă la 
îndeplinire înainte de acel timp. Când va veni Domnul.. nicio 
lucrare nu va fi făcută atunci pentru a îndepărta defectele lor 
și spre a le da caractere sfinte. Curățitorul nu va sta atunci să 
continue procesul Lui de curățire și să îndepărteze păcatele 
și stricăciunea lor. Toate acestea trebuie făcute în acest timp 
de probă. Acum este timpul să se aducă la îndeplinire această 
lucrare pentru noi.” — 2 T., p. 355

DEPINDE DE NOI!
„După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca 
un meșter-zidar înțelept, am pus temelia, și un altul 
clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum 

clădește deasupra. (1 Corinteni 3:10)

„Dumnezeu ne-a dat puteri intelectuale și morale, dar fie-
care persoană este, în mare măsură, arhitectul propriului său 
caracter. În fiecare zi construcția se înalță. Cuvântul lui Dum-
nezeu ne avertizează să luăm seama cum clădim; să vedem 
dacă clădirea noastră este întemeiată pe Stânca cea veșnică. 
Vine timpul când lucrarea noastră va sta descoperită, exact 
așa cum este. Acum este timpul pentru toți să cultive puterile 
date de Dumnezeu ca să-și poată forma caractere pentru a fi 
utile aici și după aceea, în viața viitoare.” — 4 T., p. 656.
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DIN PRAGUL VEȘNICIEI...
„Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dez-
brăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm 

cu armele luminii.” (Romani 13:12)

„Cunoștința despre apropierea venirii lui Hristos n-ar tre-
bui lăsată să-și piardă forța, iar noi să devenim nepăsători 
și neatenți și să cădem, în somnolență - într-o nesimțire și 
indiferență față de realitate... Micșorarea rapidă a spațiului 
de timp dintre noi și veșnicie ar trebui să ne impresioneze mai 
profund. Fiecare zi care trece înseamnă o zi mai puțin pentru 
noi ca să ne terminăm lucrarea de perfecționare a caracteru-
lui... Atât timp cât mulți dorm și mulți pierd orele prețioase în 
indiferență nepăsătoare, cei care cred trebuie să fie sobri, treji, 
serioși și sârguincioși și să vegheze în vederea rugăciunii, ca și 
când s-ar afla chiar pe pragul lumii veșnice...” — Înalta noastră 
chemare, p. 346.

PENTRU CĂ VEȘNICIA E APROAPE
„Așa vorbește Domnul: „Păziți ce este drept și faceți ce 
este bine, căci mântuirea Mea este aproape să vină și 

neprihănirea Mea este aproape să se arate.” (Isaia 56:1)

„Vigilență și credincioșie au fost cerute urmașilor Domnu-
lui Hristos în fiecare veac; dar acum, pentru că stăm chiar în 
pragul veșniciei, păstrând adevărurile, având o lumină așa de 
mare, o lucrare așa de importantă, noi trebuie să ne dublăm 
silințele. Fiecare trebuie să facă tot ce poate, cu toate capaci-
tățile sale. Fratele meu, îți primejduiești propria mântuire, dacă 
dai acum înapoi. Dumnezeu te va chema să dai socoteală, 
dacă acum dai greș în lucrarea pe care El ți-a dat-o s-o faci. 
Cunoști adevărul? Atunci transmite-l și altora.” — 5 T., p. 460.
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DESPĂRȚIRE ȘI UNIRE
„Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și 
pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul 

Meu, și va fi o turmă și un Păstor.” (Ioan 10:16)

„Atunci când se vor înteți necazurile în jurul nostru, în rân-
durile noastre se va da pe față atât despărțire, cât și unire... 
Aceia care au avut multă lumină și privilegii prețioase, dar pe 
care nu le-au folosit, sub un pretext sau altul, se vor depărta 
de noi...

Dar, pe de altă parte, atunci când în adevăr se abate asu-
pra noastră furtuna persecuției, oile adevărate vor auzi glasul 
adevăratului Păstor. Se vor depune eforturi pline de lepădare 
de sine pentru a scăpa pe cei pierduți și mulți dintre cei care 
s-au despărțit de turmă se vor întoarce la Marele Păstor. Po-
porul lui Dumnezeu își va strânge rândurile și vor prezenta 
lumii un front unit.” — 6 T., p. 400. 

NECLINTIȚI LÂNGĂ HRISTOS
„Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? 

Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea 
sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?” 

(Romani 8:35)

„Atunci va fi despărțit aurul de zgură și se va vedea clar cine 
sunt evlavioși, loiali și sinceri și cine sunt necredincioși, zgură și 
spoială. Ce nori de pleavă vor fi atunci duși de vântul lui Dum-
nezeu! Acolo unde ochii noștri pot descoperi acum numai arii 
pline cu grâu, pleava va fi suflată de vântul lui Dumnezeu. Ori-
cine nu este centrat în Hristos nu va rezista testului și suferinței 
acelei zile. În timp ce acei care sunt îmbrăcați cu neprihănirea 
lui Hristos, vor sta neclintiți la adevăr și datorie, cei care s-au în-
crezut în neprihănirea lor proprie vor fi aliniați sub steagul negru 
al prințului întunericului.” — Review and Herald, 8 noiembrie 1892.
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VA VENI ÎNCERCAREA
„Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinței lor, și 
tu stai în picioare prin credință: Nu te îngâmfa dar, ci 

teme-te!” (Romani 11:20)

„Nu este departe vremea când încercarea va veni pentru 
orice ființă. Păzirea sabatului fals ne va fi impusă. Lupta va 
fi între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. Aceia 
care se supun pas cu pas cerințelor lumii și se conformează 
obiceiurilor ei se vor supune puterilor existente decât să se ex-
pună batjocurii, insultei, amenințărilor cu închisoarea și moar-
tea. În vremea aceea aurul va fi despărțit de zgură. Evlavia cea 
adevărată va fi deosebită clar de cea aparentă și superficială. 
Multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor se vor 
prăbuși în întuneric.” — Profeți și regi, p. 188.

STRÂNȘI LAOLALTĂ
„Cum își cercetează un păstor turma când este în 

mijlocul oilor sale împrăștiate, așa Îmi voi cerceta Eu 
oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost 
risipite în ziua plină de nori și negură.” (Ezechiel 34:12)

„Când furtuna persecuției se dezlănțuie cu adevărat asupra 
noastră, adevărata oaie cunoaște și ascultă de vocea adevă-
ratului Păstor. Eforturi de sacrificiu de sine vor fi făcute pentru 
salvarea celor pierduți și mulți care se rătăciseră de la staul vor 
veni înapoi pentru ca să urmeze pe marele Păstor. Poporul lui 
Dumnezeu se va aduna laolaltă și va prezenta dușmanului un 
front unit. În vederea pericolului comun, lupta pentru supre-
mație va înceta; Nu vor mai exista dispute în ce privește cine 
să fie considerat mai mare... Mărturia fiecăruia și a tuturor va 
fi: „Mă agăț de Hristos, mă bucur în El ca Mântuitor al meu 
personal”.” — 6 T., p. 601. 
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DUMNEZEU ARE COPII PRETUTINDENI
„Dar voi lăsa în Israel șapte mii de bărbați, și anume pe 
toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și 

a căror gură nu l-au sărutat.” (1 Împărați 19:18)

„Printre locuitorii pământului, răspândiți pe tot pământul, 
sunt cei care nu și-au plecat genunchiul lui Baal. Asemenea 
stelelor cerului, care se văd numai noaptea, acești credincioși 
vor străluci atunci când întunericul acoperă pământul și ne-
gură mare popoarele. În Africa cea păgână, în țările catoli-
ce ale Europei și Americii de Sud, în China, în Italia, în India, 
insulele mării în cele mai întunecate colțuri ale pământului, 
Dumnezeu are în rezervă o constelație a celor aleși, care vor 
străluci în mijlocul întunericului, făcând cunoscut lămurit unei 
lumi decăzute puterea transformatoare a ascultării de Legea 
Sa.” — Profeți și regi, p. 188. 

ÎN TIMPUL DE CERNERE
„Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să 

n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă des-
partă de Dumnezeul cel viu.” (Evrei 3:12)

„Am văzut că noi ne aflăm acum în timpul de cernere. Sa-
tan lucrează cu toată puterea lui pentru a smulge sufletele 
din mâna lui Hristos și a le determina să-L calce în picioare 
pe Fiul lui Dumnezeu. Îngerul a repetat încet și apăsat aces-
te cuvinte: „Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel 
ce calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sânge-
le legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Du-
hul harului?” Caracterul se formează. Îngerii lui Dumnezeu 
cântăresc valoarea morală. Dumnezeu Își încearcă poporul.”  
— 1 T., p. 429.
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NU TE DESCURAJA!
„De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea 

pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală.” 
(2 Corinteni 4:1)

„Dumnezeu este întristat atunci când cineva din poporul 
Său, care a cunoscut puterea harului Său, vorbește de îndoie-
lile pe care le are și în acest fel devine un canal pentru Satan, 
care transmite prin el sugestiile sale altor minți. Sămânța ne-
credinței și a păcatului nu este ușor de dezrădăcinat. Satan 
o alimentează în fiecare ceas, și aceasta înflorește și devine 
puternică. Sămânța cea bună, când este semănată, are nevoie 
să fie hrănită, udată și îngrijită cu atenție; pentru că orice in-
fluență otrăvitoare din jur îi stânjenește creșterea și îi produce 
moartea... Poporul lui Dumnezeu din timpul din urmă va fi 
încercat. Însă, în curând, va veni ultima lor încercare și apoi vor 
primi darul vieții veșnice.” — 1 T., pp. 429. 432. 

O CERCETARE AMĂNUNȚITĂ
„Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin 

cuptorul de foc rărunchii și inima!” (Psalmii 26:2)

„Singura ta scăpare este să te cercetezi pe tine însuți, lipsu-
rile și slăbiciunile tale. Nu înceta să veghezi asupra ta însuți. 
Veghează mai îndeaproape asupra ta când ești în familie. Ve-
ghează asupra ta când pleci de acasă. Tu îți neglijezi datoriile 
din cămăruță, îți scoți armura și dai pe față un spirit de nesă-
buință, care alungă îngerii din preajma ta și a familiei tale. Nu 
neglija să-ți cercetezi propria inimă acasă... Dacă faci acest 
lucru, vei avea asupra ta armura în orice moment. Dorința cea 
mai înaltă a sufletului tău va fi să dai slavă lui Dumnezeu, să 
faci voia Lui pe pământ și te vei încrede astfel cu bucurie în El. 
Nu vei mai fi atât de tulburat, ci vei avea un subiect continuu 
pentru meditație, consacrare și sfințire.” — 1 T., p. 435. 
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NEVOIA DE CURĂȚIRE
„Spălați-vă deci și curățiți-vă! Luați dinaintea ochilor 
Mei faptele rele pe care le-ați făcut! Încetați să mai 

faceți răul! (Isaia 1:16)

„Dacă pornirile inimii firești nu sunt ținute în frâu și nu sunt 
stăpânite de influența sfințitoare a harului lui Dumnezeu pri-
mit 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 ni-
mic 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.” — 1 T., p. 440. 

FAPTE CARE SUPORTĂ LUMINA
„Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru 

ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” 
(Ioan 3:21)

„Aproape în toate cazurile în care oamenii nu sunt convinși 
de inspirația Cuvântului lui Dumnezeu, acest lucru se dato-
rează vieților lor nesfințite, pe care acel cuvânt îl condamnă. Ei 
nu îi vor primi sfaturile și mustrările pentru că acestea le scot 
la iveală calea lor greșită. Ei nu îi iubesc pe cei pe care ar dori 
să-i convertească și ar pune restricții asupra lor. Greutățile și 
îndoielile care tulbură inima plină de vicii trebuie îndepărtate 
din fața celui ce practică principiile curate ale adevărului. 

Mulți au talente prin care ar putea face mult bine dacă 
acestea ar fi sfințite și folosite pentru cauza lui Hristos, dar cu 
care, de asemenea, pot face mult rău dacă le folosesc în slujba 
necredinței și a lui Satan.” — Idem. 
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RĂMÂI LÂNGĂ ADEVĂR!
„Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci 
Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna 

nădejdea mea!” (Psalmii 25:5)

„[Cei care doresc curăția vieții] nu se vor îndepărta de ade-
văr, nu vor ceda și nu vor pune la îndoială inspirația Cuvântu-
lui lui Dumnezeu. Dimpotrivă, ei se vor angaja în studiul zilnic 
al Cuvântului sacru cu un interes mereu crescând, iar dovezile 
creștinismului și ale inspirației își vor imprima impresiile în min-
te și viață.” — 1 T., p. 441. 

„Cel care face din Biblie călăuza tinereții sale și lumina că-
rării sale se va supune în toate învățăturilor ei. El nu va încăl-
ca nici o iotă sau un cuvânt al Legii pentru împlinirea vreu-
nui obiectiv al său, chiar dacă va trebui să facă sacrificii mari. 
Dacă el crede în Biblie, știe că binecuvântarea lui Dumnezeu 
nu se va revărsa asupra sa dacă se îndepărtează de cărarea 
strictă a corectitudinii.” — Solii pentru tineret, p. 220.

IZVORUL CUNOAȘTERII
„Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine 
învățăturile mele... atunci vei înțelege frica de Domnul și vei 

găsi cunoștința lui Dumnezeu.” (Proverbele 2:1, 5)

„Dacă urmărim să ne însușim acea cunoștință ce poate fi 
obținută printr-un studiu al Bibliei, capacitățile noastre inte-
lectuale vor fi dezvoltate. Mintea își lărgește orizontul gândirii 
și devine cu mult mai echilibrată în cadrul unui studiu al Bi-
bliei, decât dacă ar fi ocupată cu dobândirea culturii generale, 
obținute prin intermediul unei literaturi care nu are nicio tan-
gență cu Scriptura. Nicio cunoaștere nu este atât de temeini-
că, de consecventă și de vastă cum este aceea care poate fi 
dobândită din studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este 
adevăratul izvor al oricărei cunoașteri.” — Minte, caracter, perso-
nalitate, vol. 1 p. 148.
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IZVORUL DE VIAȚĂ 
„Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La 

umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost... Căci 
la Tine este izvorul vieții; prin lumina Ta vedem lumina.” 

(Psalmii 36:7, 9) 

„Voi trebuie să vă păstrați demnitatea creștină, evitând orice 
prefăcătorie. Fiți foarte cinstiți în inimă și viață. Lăsați credința, 
asemenea palmierului, să-și înfigă rădăcinile pătrunzătoare de-
desubtul lucrurilor care vă ies în cale și obțineți reîmprospătarea 
spirituală de la izvoarele vii ale harului și îndurării lui Dumne-
zeu. Există un izvor de apă care țâșnește în viața veșnică. Voi 
trebuie să vă trageți viața din acest izvor ascuns. Dacă vă dez-
brăcați de egoism și vă întăriți sufletele printr-o continuă co-
muniune cu Dumnezeu, puteți promova fericirea tuturor celor 
cu care veniți în contact... Și nu veți arăta doar calea spre cer, ci 
veți merge voi înșivă pe acea cale.” — 4 T., p. 567.

MEDITAȚIE ȘI ACȚIUNE
„Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea și 

cine se încrede în Domnul este fericit.”  
(Proverbele 16:20)

„Atât meditația, cât și acțiunea vor fi necesare dacă vreți să 
ajungeți la desăvârșirea de caracter. Când veniți în contact cu 
lumea, trebuie să vă păziți să nu căutați cu înflăcărare după 
aplauzele oamenilor și să trăiți pentru aprecierea lor. Umblați 
cu atenție dacă vreți să umblați în siguranță. Cultivați darul 
umilinței și încredințați-vă sufletele neajutorate lui Hristos. Voi 
puteți fi, în orice sens, oamenii lui Dumnezeu. În mijlocul con-
fuziei și ispitei din mulțimea lumească, voi puteți să vă păstrați 
independența sufletului și o prospețime desăvârșită.” — Idem,  
p. 568. 
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CARACTERUL  
- UN CAPITAL VALOROS

„Şi să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbră-
cați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, 

de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul.” 
(Efeseni 4:23, 24)

„Un caracter bun este un capital de o valoare mai mare 
decât aurul sau argintul. El nu este afectat de temeri sau de 
eșecuri, iar în acea zi când avuțiile pământești vor trece, el va 
aduce beneficii bogate. Integritatea, fermitatea și perseveren-
ța sunt calități pe care toți ar trebui să caute să le cultive în 
mod sârguincios; deoarece ele îmbracă pe posesor cu o putere 
irezistibilă — o putere ce-l întărește să facă binele, să reziste 
răului și să suporte împotrivirea.” — Sfaturi pentru părinți, profesori 
și studenți, p. 225, 226.

TĂRIE DE CARACTER
„Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste 

pentru el să uite greșelile.” (Proverbele 19:11)

„Tăria de caracter constă în două lucruri: puterea voinței și 
puterea stăpânirii de sine. Mulți tineri înțeleg greșit tăria de ca-
racter ca fiind pasiunea puternică și nestăpânită; dar adevă-
rul este că cel stăpânit de patimi este un om slab. Adevărata 
măreție și noblețe a omului este măsurată prin puterile lui de 
a-și supune simțămintele și nu prin puterea ce o au simțămin-
tele asupra lui. Cel mai tare om este acela care, deși sensibil 
la abuz, își va reține patima și-și va ierta dușmanii.” — Sfaturi 
pentru părinți, profesori și studenți, p. 225, 226.
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PAS CU PAS
„Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștin-
ței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălți-

mea staturii plinătății lui Hristos.” (Efeseni 4:13)

„Caracterul nu vine din întâmplare. El nu este determinat de 
o izbucnire a temperamentului și de un pas în direcția greșită. 
Este repetarea unui fapt ce-l face să devină obicei și mode-
lează caracterul spre bine sau spre rău. Caractere drepte pot 
fi formate numai prin efort perseverent și neobosit, prin îmbu-
nătățirea fiecărui talent încredințat și a fiecărei capacități spre 
slava lui Dumnezeu.” — The Youth’s Instructor, 27 iulie, 1899.

„Într-o mare măsură, fiecare este arhitectul propriului ca-
racter. Cu fiecare zi, construcția se apropie tot mai mult de ter-
minare. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează să luăm sea-
ma cum zidim și clădirea noastră să aibă temelia pe Stânca 
veșnică.” — Sfaturi pentru părinți, profesori și studenți, p. 223. 

TREAPTĂ CU TREAPTĂ
„De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu 

credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoș-
tința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, 
evlavia; cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de 

frați, iubirea de oameni.” (2 Petru 1:5-7)

„Aceste cuvinte sunt pline de învățătură și descoperă ideea 
fundamentală a biruinței. Apostolul înfățișează credincioșilor 
scara progresului creștin, fiecare treaptă reprezentând înainta-
rea în cunoașterea lui Dumnezeu și în urcarea căreia nu este 
niciun loc de oprire. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, 
evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni sunt treptele 
scării. Suntem mântuiți urcând treaptă după treaptă, suind 
pas cu pas, până la măsura idealului lui Hristos pentru noi. În 
felul acesta, El S-a făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, 
sfințire și răscumpărare.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 530. 
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FIECARE CAZ VA FI HOTĂRÂT
„Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul 
Ierusalimului, și fă un semn pe fruntea oamenilor care 
suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care se 

săvârșesc acolo.” (Ezechiel 9:4)

„Apoi am văzut că Isus nu avea să părăsească Locul Prea-
sfânt 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... Am văzut că furia neamurilor, mânia lui 
Dumnezeu și timpul de judecare a celor morți erau separate 
și distincte, una urmând celeilalte, și, de asemenea, că Mihail 
nu Se ridicase în picioare și că timpul de strâmtorare, așa cum 
nu a mai fost vreodată, nu venise încă.” — Scrieri timpurii, p. 36.

MIJLOCIRE PENTRU RĂMĂȘIȚĂ
„Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo ver-

deață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau 
pe frunte pecetea lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 9:4)

„Am văzut patru îngeri care aveau de făcut o lucrare pe pă-
mânt 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 lu-
mină 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! ... până când slujitorii 
lui Dumnezeu vor fi sigilați pe frunțile lor.” — Idem, p. 38.
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ÎNGERI ÎN SLUJBA OAMENILOR
„Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari 
în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați 

de glasul cuvântului Lui!” (Psalmii 103:20)

„Am văzut dragostea plină de compasiune pe care o are 
Dumnezeu pentru poporul Său, și aceasta este foarte mare. 
Am văzut îngeri deasupra sfinților, cu aripile întinse în jurul 
acestora. Fiecare sfânt avea un înger însoțitor. Dacă sfinții 
plângeau loviți de descurajare sau erau în primejdie, îngerii 
care îi însoțeau necurmat zburau repede sus pentru a duce 
aceste vești, iar îngerii din cetate încetau să cânte. Atunci Isus 
însărcina un alt înger să coboare pentru a încuraja, veghea și 
încerca să-i oprească să iasă de pe cărarea îngustă; dacă ei 
însă nu luau în seamă grija arătată de acești îngeri și nu se 
lăsau mângâiați de ei, ci continuau în rătăcirea lor, îngerii pri-
veau cu tristețe și plângeau.” — Scrieri timpurii, p. 39. 

ADĂPOST ÎN TIMPUL MÂNIEI
„Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după 

tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia!” 
(Isaia 26:20)

„În acest timp al sigilării, Satan folosește orice mijloc pen-
tru a îndepărta mintea celor din poporul lui Dumnezeu de la 
adevărul prezent și a-i face să șovăie. Am văzut o apărătoare 
pe care o trăgea Dumnezeu asupra poporului Său pentru a-i 
proteja în timpul strâmtorării; și fiecare suflet care era hotărât 
pentru adevăr și care era curat la inimă avea să fie acoperit cu 
apărătoarea Celui Atotputernic...

Dumnezeu a început să tragă această apărătoare peste po-
porul Său și va fi în curând complet întinsă peste toți cei care 
urmează să aibă un adăpost în ziua măcelului. Dumnezeu va 
lucra cu putere pentru poporul Său; și lui Satan i se va îngădui să 
lucreze.” — Idem, pp. 43, 44.
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AVEM NEVOIE DE ÎNCURAJARE
„Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține 

toată viața: seara vine plânsul, iar dimineața, veselia.” 
(Psalmii 30:5)

„În această vreme de încercare avem nevoie să ne încurajăm 
și să ne mângâiem unii pe alții. Ispitele lui Satan sunt mai mari 
acum decât au fost vreodată în trecut, căci el știe că are puți-
nă vreme și că foarte curând fiecare caz va fi hotărât, fie pen-
tru viață, fie pentru moarte. Nu ne putem permite acum să ne 
scufundăm sub povara descurajării și a încercărilor. Trebuie să 
rămânem neclintiți în toate necazurile și să ne încredem cu totul 
în Atotputernicul Dumnezeu al lui Iacov. Domnul mi-a arătat 
că harul Său ne este suficient pentru a înfrunta toate încercările 
noastre. Și chiar dacă ele sunt mai mari decât au fost vreodată 
în trecut, dacă ne vom încrede cu totul în Dumnezeu, putem birui 
orice ispită și ieși victorioși prin harul Său.” — Scrieri timpurii, p. 46.

EL NE VA DĂ HAR ȘI TĂRIE
„Şi noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har.” 

(Ioan 1:16)

„Dacă vom birui încercările noastre și vom obține victoria asu-
pra ispitelor lui Satan, atunci vom suporta încercarea credinței 
noastre, care este mai scumpă decât aurul și vom fi mai puternici 
și mai bine pregătiți s-o întâmpinăm pe următoarea. Dacă însă 
dezarmăm și cedăm ispitelor lui Satan, vom ajunge tot mai slabi 
și nu vom obține nicio răsplată pentru încercarea aceea și nu 
vom fi atât de bine pregătiți pentru următoarea; în felul acesta, 
vom ajunge din ce în ce mai slabi... Trebuie să avem asupra noas-
tră întreaga armătură a lui Dumnezeu și să fim gata în orice mo-
ment pentru o confruntare cu puterile întunericului. Când ispitele 
și încercările vin nestăvilite peste noi, să mergem la Dumnezeu și 
să-I spunem în rugăciune toate chinurile noastre. El nu ne va lăsa 
să plecăm cu sufletul pustiu, ci ne va da har și tărie pentru a birui 
și pentru a zdrobi puterea vrăjmașului.” — Idem.
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NECAZUL POATE FI ÎNDULCIT
„Şi dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni 
n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși.” 

(Marcu 13:20)

„Dumnezeu mi-a arătat că a dat poporului Său să bea o 
cupă a amărăciunii, pentru a-i curăța și lămuri. Este o înghiți-
tură amară, iar ei o pot face încă mai amară prin cârtire, plân-
geri și nemulțumiri. Dar cei care o primesc în felul acesta trebuie 
să mai soarbă o dată, căci prima nu a avut efectul dorit asupra 
inimii. Și dacă nici a doua nu își face lucrarea, atunci ei trebuie 
să mai soarbă o dată și încă o dată, până când se va vedea 
efectul dorit, în caz contrar, fiind nevoie să fie lăsați necurați, 
cu o inimă întinată. Am văzut că această cupă a amărăciunii 
poate fi îndulcită prin răbdare, rezistență și rugăciune și că va 
avea efectul dorit asupra inimii celor care o primesc în acest 
mod, iar Dumnezeu va fi onorat și slăvit.” — Scrieri timpurii, p. 46. 

SUFERINȚE DE SCURTĂ DURATĂ
„Îți vei uita suferințele și-ți vei aduce aminte de ele ca 

de niște ape care s-au scurs.” (Iov 11:16)

„Trebuie să fim părtași cu Hristos la suferințele Sale aici, 
dacă vrem să ne bucurăm de slava Sa în lumea cea nouă. 
Dacă vom căuta să ne atingem propriul interes, dacă vom 
studia cum să ne împlinim cel mai bine plăcerile, în loc de a 
căuta să-I fim pe plac lui Dumnezeu și să facem să înainteze 
cauza Sa prețioasă — care suferă — Îl vom dezonora pe Dum-
nezeu și lucrarea Sa pe care mărturisim că o iubim. Nu ne-a 
mai rămas decât puțin timp în care să lucrăm pentru Dum-
nezeu. Nimic nu ar trebui să fie prea scump pentru a-l jertfi 
în scopul salvării turmei risipite și sfâșiate a lui Isus. Cei care 
fac acum un legământ cu Dumnezeu prin jertfă vor fi curând 
strânși și duși acasă, pentru a se bucura de o răsplată bogată 
și a avea noua împărăție în veci de veci.” — Idem, p. 47
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NU ESTE TIMP DE PIERDUT
„Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna 

celor harnici îmbogățește.” (Proverbele 10:4)

„Trebuie să lucrăm cât este încă ziuă, căci la venirea nopții 
întunecate a necazului și suferinței va fi prea târziu să lucrăm 
pentru Dumnezeu. Isus Se află în templul Său sfânt și va ac-
cepta acum jertfele noastre, rugăciunile și mărturisirile greșe-
lilor și păcatelor noastre și va ierta toate fărădelegile lui Israel, 
pentru a putea fi șterse înainte ca El să iasă din Sanctuar. 
Când Isus părăsește Sanctuarul, cei care sunt sfinți și fără pri-
hană se vor sfinți și vor trăi și mai departe în neprihănire... dar 
cei care sunt nedrepți și întinați vor fi nedrepți și se vor întina și 
mai departe... De aceea, ceea ce trebuie făcut pentru a salva 
sufletele de apropiata furtună a mâniei trebuie să fie înfăptuit 
înainte ca Isus să părăsească Sfânta Sfintelor din Sanctuarul 
ceresc.” — Scrieri timpurii, p. 48.

ADEVĂRATA CREDINȚĂ
„Şi credința este o încredere neclintită în lucrurile nă-
dăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care 

nu se văd.” (Evrei 11:1)

„Credința adevărată se prinde și pretinde binecuvântarea 
promisă înainte de a o primi și simți. Trebuie să trimitem în cre-
dință cererile noastre, sus, dincolo de cea de-a doua despăr-
țitură, și să ne lăsăm credința să se prindă de binecuvântarea 
făgăduită și să o pretindem ca fiind a noastră. Atunci trebuie 
să credem că primim binecuvântarea, întrucât credința noas-
tră s-a prins de ea și, după Cuvânt, este a noastră...  Momentul 
cel mai potrivit pentru a ne exercita credința este atunci când 
ne simțim lipsiți de Duhul Sfânt. Când norii groși, de întuneric, 
par să se strângă deasupra minții, atunci este momentul să 
lăsăm credința vie să străpungă negura și să risipească norii. 
Adevărata credință se întemeiază pe făgăduințele cuprinse în 
Cuvântul lui Dumnezeu.” — Idem, p. 72.
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STĂRUIȚI ÎN RUGĂCIUNE!
„De aceea vă spun că, orice lucru veți cere, când vă rugați, 

să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.” (Marcu 11:24)

„Ar trebui să petrecem mult timp în rugăciune tainică. Hris-
tos este vița, voi sunteți mlădițele. Și dacă vrem să creștem și 
să înflorim, trebuie să ne tragem continuu seva și hrana din 
Vița cea Vie; căci despărțiți de Viță, nu avem nicio putere. 

L-am întrebat pe înger de ce nu mai era credință și pute-
re în Israel. El a spus: „Voi dați drumul prea curând la brațul 
Domnului. Stăruiți cu cererile voastre înaintea tronului și prin-
deți-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... Am văzut că noi ne-am îndoit 
de făgăduințele sigure și L-am rănit pe Mântuitorul prin lipsa 
noastră de credință.” — Scrieri timpurii p. 73. 

EXERCITÂND CREDINȚA
„Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu 
care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui 

rău.” (Efeseni 6:16)

„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 ace-
ea, să privească la Isus și să creadă în El; ei exercită atunci 
credință.” — Idem.
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DOMNUL ESTE TĂRIA NOASTRĂ
„Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri.” 

(Coloseni 4:2)

„Trebuie să fim sfințiți prin adevăr, să fim cu totul consacrați 
lui Dumnezeu și să trăim în felul acesta la înălțimea mărturi-
sirii noastre, pentru ca Domnul să poată revărsa o lumină tot 
mai mare peste noi și să putem vedea lumină în lumina Sa și 
să fim întăriți cu tăria Sa. În fiecare clipă în care nu suntem 
prevăzători este posibil să fim doborâți de vrăjmaș și ne aflăm 
în marea primejdie de a fi biruiți de puterile întunericului. 

Satan le ordonă îngerilor lui să fie vigilenți și să distrugă 
tot ce pot; să afle în ce punct sunt neascultători și care sunt 
păcatele neînvinse ale celor care mărturisesc adevărul și să 
arunce întuneric în jurul lor, pentru ca aceștia să înceteze de 
a mai veghea... Dumnezeu este tăria noastră. La El trebuie să 
privim după înțelepciune și călăuzire și, având în vedere slava 
Sa, binele bisericii și mântuirea sufletelor noastre, trebuie să 
biruim păcatele specifice.” — Scrieri timpurii, p. 105.  

VICTORII ZILNICE
„Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău și zi de zi îmi 

voi împlini juruințele.” (Psalmii 61:8)

„Ar trebui să căutăm în mod individual să obținem o victo-
rie nouă în fiecare zi. Trebuie să învățăm să rezistăm singuri 
și să depindem cu totul de Dumnezeu. Cu cât învățăm acest 
lucru mai repede, cu atât mai bine. Să afle fiecare punctul în 
care cade și apoi să vegheze cu credincioșie ca păcatele sale 
să nu-l biruie, ci el să obțină victoria asupra lor. Atunci putem 
avea încredere să mergem la Dumnezeu și biserica va fi scutită 
de mari necazuri.” — Idem. 
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DOVEZI FAPTICE ALE CREDINȚEI
„Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără 

fapte este zadarnică?” (Iacov 2:20)

„Credem noi din toată inima că Hristos vine curând și că 
noi suntem în posesia ultimei solii de har care mai trebuie 
dată unei lumi vinovate? Este exemplul pe care-l dăm ceea ce 
ar trebui să fie? Arătăm noi celor din jurul nostru, prin viețile 
noastre și conversație sfântă, că așteptăm apariția glorioa-
să a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care va 
preschimba aceste trupuri stricate și le va face după trupul 
Său slăvit? Mă tem că noi nu credem și nu ne dăm seama de 
aceste lucruri așa cum ar trebui s-o facem. Cei care cred în 
adevărurile importante, pe care le mărturisim ar trebui să facă 
dovada faptică a credinței lor.” — Review and Herald, 10 iunie 1852.

IMPRESIONAȚI DE SUFERINȚELE SALE
„Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile 

noastre le-a luat asupra Lui...” (Isaia 53:4 p.p.)

„Nu ar trebui să căutăm să-i facem pe plac eului și să-l 
mulțumim, ci să-L onorăm și să-I dăm slavă lui Dumnezeu, 
și în tot ce facem și spunem să avem un ochi ațintit numai la 
slava Sa. Dacă ne lăsăm inimile impresionate de următoarele 
cuvinte importante și dacă le purtăm mereu în minte, nu vom 
cădea atât de ușor în ispită, iar cuvintele noastre vor fi puține 
și bine alese: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 
zdrobit pentru fărădelegile noastre.”

Nu am putea să ne gândim la aceste cuvinte importante și 
să ne aducem aminte de suferințele lui Isus, pentru ca noi, bieți 
păcătoși, să putem primi iertarea și să fim răscumpărați pen-
tru Dumnezeu prin sângele Său, nespus de scump, fără a simți 
o temere sfântă și o dorință sinceră de a suferi pentru Cel care 
a suferit și a îndurat atâtea pentru noi.” — Scrieri timpurii, p. 112. 
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CU GÂNDUL LA CER
„În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pămân-
tești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei 

ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucru-
rile Duhului.” (Romani 8:5)

„Adevăratele bucurii și mângâieri ale creștinului trebuie să 
fie și chiar sunt în cer. Sufletele pline de dor ale acelora care au 
gustat din puterile lumii ce va veni și s-au desfătat cu bucurii 
cerești nu vor fi satisfăcute de lucruri care aparțin acestui pă-
mânt. Asemenea oameni vor găsi destule de făcut în momen-
tele lor de răgaz. Sufletele lor vor fi atrase de Dumnezeu. Unde 
este comoara, acolo va fi și inima, într-o dulce comuniune cu 
Dumnezeul pe care-L iubesc și căruia I se închină. Desfătarea 
lor va fi aceea de a-și contempla comoara — Cetatea cea Sfân-
tă, pământul cel nou, căminul lor veșnic.” — Scrieri timpurii, p. 112.  

ATRAȘI DE CER
„Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” 

(Coloseni 3:2)

„Și, în timp ce meditează asupra acestor lucrurilor cerești 
care sunt pline de măreție, curate și sfinte, cerul va fi adus mai 
aproape și ei vor simți puterea Duhului Sfânt, iar aceasta va 
avea tendința de a-i dezobișnui tot mai mult de lume și de a 
face ca mângâierea și cea mai mare bucurie să fie în lucrurile 
cerului, căminul lor scump. Puterea de atracție către Dumne-
zeu și cer va fi atunci atât de mare, încât nimic să nu le poată 
distrage atenția de la marele obiectiv de a asigura mântui-
rea sufletului, de a-L onora pe Dumnezeu și de a-I da slavă.”  
— Scrieri timpurii, p. 112.
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APRECIIND SACRIFICIUL
„Şi Însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl 
nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mân-
gâiere veșnică și o bună nădejde.” (2 Tesaloniceni 2:16)

„Când îmi dau seama cât de mult s-a făcut pentru noi pen-
tru a ne păstra drepți, simt nevoia să exclam: O, ce iubire, ce 
iubire neasemuită are Fiul lui Dumnezeu pentru noi, bieții pă-
cătoși! Să fim adormiți și nepăsători în timp ce se face tot ce 
este cu putință pentru salvarea noastră? Tot cerul este intere-
sat de noi. Ar trebui să fim vii și treji pentru a-L onora, slăvi și 
adora pe Cel peste măsură de înălțat. Inimile noastre ar trebui 
să dea pe dinafară de atâta iubire și recunoștință pentru Cel 
care a fost atât de plin de iubire și compasiune pentru noi. 
Ar trebui să-L onorăm cu viața noastră și să arătăm printr-o 
vorbire curată și sfântă că suntem născuți de sus, că această 
lume nu este căminul nostru, ci că suntem străini și peregrini 
aici, călătorind către o țară mai bună.” — Scrieri timpurii, p. 113

IUBIRE NEEGOISTĂ
„Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferin-
ță… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, 
va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lu-
crarea Domnului va propăși în mâinile Lui.” (Isaia 53:10)

„Voi, care simțiți în inimile voastre dorința după ceva mai bun 
decât poate oferi lumea păcatului, recunoașteți această do-
rință 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 via-
ța Domnului Hristos principiile legii lui Dumnezeu, iubirea față 
de Dumnezeu și oameni, au fost în mod desăvârșit exemplifi-
cate. 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 păcă-
toșenia inimilor noastre.” — Calea către Hristos, p. 28.
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DOAMNE, CE VREI SĂ FAC?
„Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ţie... 
Netezește calea Ta sub pașii mei!” (Psalmii 5:8)

„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 Domnu-
lui, 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 nici o clipă de pierdut. Evenimente de importanță 
vitală au loc în jurul nostru; ne găsim pe terenul fermecat al 
lui Satan. Nu dormiți, străjeri ai lui Dumnezeu; vrăjmașul vă 
pândește de aproape, fiind gata în orice clipă, dacă slăbiți ve-
gherea și ațipiți, să sară asupra voastră și să vă facă prada 
lui.” — Tragedia veacurilor, p. 601.

NU E SUFICIENT SĂ NU FII RĂU
„‘Doamne’, i-a răspuns vierul, ‘mai lasă-l și anul acesta; 

am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădă-
cină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei 

tăia.’” (Luca 13:8, 9)

„Mulți ... se felicită pentru faptele rele pe care nu le fac și uită 
să le amintească pe cele bune și nobile pe care Dumnezeu le cere 
de la ei, dar pe care au neglijat să le facă. Nu este suficient ca ei 
să fie pomi în grădina lui Dumnezeu. Ei trebuie să răspundă aș-
teptărilor Sale aducând roadă. El îi face răspunzători pentru că 
n-au împlinit tot binele pe care-l puteau face, prin harul Său care 
i-ar fi întărit. În cărțile cerului, ei sunt trecuți ca unii care încurcă 
locul. Cu toate acestea, nici cazul acestei categorii nu este fără 
nicio nădejde. Inima iubirii, îndelung răbdătoare, încă mijlocește 
pe lângă aceia care au disprețuit mila lui Dumnezeu și au călcat 
în picioare harul Său.”  — Idem.
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CARTEA VIEȚII
„Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în 
spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea 

vieții Mielului.” (Apocalipsa 21:27)

„Ale cui nume sunt scrise în cartea vieții Mielului? Doar nu-
mele celor care îl urmează pe Miel, oriunde merge El. Ideile voas-
tre greșite, aspectele nedorite din caracterul vostru trebuie să fie 
abandonate, iar voi trebuie să fiți îmbrăcați cu haina neprihănirii 
lui Hristos... Suntem slujitorii lui Dumnezeu, iar El i-a dat fiecăruia 
dintre noi talente, atât naturale, cât și spirituale. În calitate de co-
pii ai lui Dumnezeu, trebuie să progresăm continuu în pregătirea 
pentru lăcașurile cerești, despre care le-a vorbit ucenicilor Dom-
nul Hristos. Cel care se încrede în neprihănirea lui Hristos, poate 
să ajungă desăvârșit în Isus. Dacă vom lucra, având o perspectivă 
înaltă, dacă vom căuta să urmăm exemplul Domnului Hristos, 
noi vom crește în asemănarea cu El și vom fi din ce în ce mai 
sfinți.” — Mărturii pentru predicatori, p. 150.

CA NUMELE SĂ RĂMÂNĂ SCRISE
„Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i 
voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi măr-
turisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngeri-

lor Lui.»’ (Apocalipsa 3:5)

„Timpul se scurge și ne apropiem cu repeziciune de înche-
ierea timpului nostru de probă. Vor rămâne numele noastre 
scrise în cartea vieții Mielului sau vom fi găsiți printre cei ne-
credincioși? Suntem noi din numărul acelora care se vor strân-
ge în jurul marelui tron alb, cântând imnul celor mântuiți? În 
mulțimea aceea nu va fi nimeni rece sau formal. Fiecare suflet 
este plin de zel, fiecare inimă plină de mulțumire, de recunoș-
tință pentru iubirea cea minunată a lui Dumnezeu și harul 
copleșitor care ne-a făcut în stare, ca popor al Său, să biruim 
în lupta împotriva păcatului.” — 5 T., p. 384.
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DOAR CARACTERE FĂRĂ PATĂ
„Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și 
curățește-mă de păcatul meu!” (Psalmii 51:2)

„Fiecare trebuie să cerceteze acum Biblia pentru sine, pe ge-
nunchi, înaintea lui Dumnezeu, cu inima umilă și gata de a pri-
mi 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 să se lase 
învățat asemenea unui copilaș, va ajunge în întuneric, iar înșe-
lăciunile și voia lui Satan vor duce și pe alții pe același drum...

Nici unul dintre noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu, atâta 
timp cât caracterele noastre au o zbârcitură sau o pată pe 
ele. Nouă ne este lăsată remedierea caracterelor noastre, cu-
rățirea templului sufletului de orice întinăciune. Atunci, ploaia 
târzie va cădea asupra noastră.”— 5 T., p. 214.

MAI MULT DECÂT SIMPLI ÎNCHINĂTORI
„Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne , Doamne!’ va intra 

în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, 
care este în ceruri.” (Matei 7:21)

„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 adevă-
rului, cunosc voia stăpânului lor, înțeleg fiecare punct din cre-
dința noastră, dar nu fac fapte corespunzătoare. Aceștia, care 
sunt atât de familiarizați cu profețiile și cu comorile înțelep-
ciunii 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.”  
— 5 T., p. 213.
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PREGĂTIȚI  
PENTRU SIGILARE

„De aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, 
siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, 

fără vină și în pace.” (2 Petru 3:14)

„Acum este timpul să ne pregătim. Sigiliul lui Dumnezeu nu 
va fi pus niciodată pe fruntea unui bărbat sau a unei femei 
necurate. El nu va fi pus pe fruntea unui bărbat sau a unei 
femei ambițioase sau care iubește ceea ce este lumesc. El nu 
va fi pus niciodată pe fruntea bărbaților și femeilor cu limba 
și inima înșelătoare. Toți cei care primesc sigiliul trebuie să fie 
fără pată înaintea lui Dumnezeu — candidați ai Împărăției lui 
Dumnezeu... Cercetați Scripturile pentru voi înșivă, ca să puteți 
înțelege solemnitatea teribilă a ceasului de față.” — 5 T., 216.

LUCRÂND LA PROPRIA SIGILARE
„Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute 

drept înaintea ta!” (Proverbele 4:25)

„E nevoie să ne formăm obiceiuri de cugetare, care să ne 
facă în stare să ne împotrivim ispitei. Trebuie să învățăm să 
privim în sus. Principiile Cuvântului lui Dumnezeu — principii 
înalte cât cerul, principii care cuprind veșnicia — trebuie înțele-
se în raportul lor cu viața noastră zilnică. Fiecare faptă, fiecare 
cuvânt, fiecare gând trebuie să fie în acord cu aceste principii. 

Prețioasele haruri ale Duhului Sfânt nu se dezvoltă într-o 
clipă. Curajul, tăria morală, blândețea, credința, încrederea 
statornică în puterea lui Dumnezeu de a mântui, sunt dobân-
dite prin experiență de ani. Copiii lui Dumnezeu își vor sigila 
soarta printr-o viață de sfântă străduință și hotărâtă alipire 
de ce este drept.” — 8 T., p. 314
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O „ZI” DEOSEBITĂ
„Dar chiar acum”, zice Domnul, „întoarceți-vă la Mine 
cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet!” (Ioel 2:12)

„Noi trăim acum în marea Zi a ispășirii. În serviciul tipic, în tim-
pul cât marele preot făcea ispășire pentru Israel, tuturor li se ce-
rea să-și smerească sufletele prin pocăință de păcat și umilință 
înaintea Domnului, ca să nu fie nimiciți din popor. În același fel, 
toți cei care vor ca numele să le rămână scrise în cartea vieții ar 
trebui ca acum, în cele câteva zile care au mai rămas ale timpu-
lui lor de probă, să-și smerească sufletele înaintea lui Dumne-
zeu, prin întristare pentru păcat și pocăință adevărată. Trebuie 
să existe o profundă și sinceră cercetare a inimii. Spiritul ușuratic, 
frivol, pe care și-l îngăduie atât de mulți dintre cei ce susțin că 
sunt creștini, trebuie înlăturat.” — Sfaturi pentru biserică, p. 348.  

RESPONSABILITATE PERSONALĂ
„Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va 

purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta 
nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit 

va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el.” 
(Ezechiel 18:20)

„Toți cei care vor să învingă înclinațiile rele au o luptă seri-
oasă în față, căci acestea vor să stăpânească. 

Lucrarea de pregătire este o lucrare individuală. Noi nu sun-
tem mântuiți în grup. Curăția și devoțiunea unuia nu va com-
pensa lipsa acestor calități la altul. Deși toate neamurile vor 
trece prin fața judecății lui Dumnezeu, totuși, El va examina 
fiecare caz în parte cu tot atâta exactitate și scrupulozitate ca 
și când nu ar mai fi o altă ființă pe pământ. Fiecare trebuie să 
fie testat, spre a fi găsit fără pată, fără zbârcitură sau altceva 
de felul acesta.” — Sfaturi pentru biserică, p. 348.
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UN TIMP SOLEMN
„Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel 
de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și 

evlavioasă.” (2 Petru 3:11)

„Nu avem timp de pierdut. Nu știm cât de curând se va ter-
mina timpul verificării noastre. Veșnicia se desfășoară înaintea 
noastră. Cortina este aproape să se ridice. În curând, vine Hris-
tos. Îngerii lui Dumnezeu caută să ne atragă de la noi înșine 
și de la lucrurile pământești. Să nu-i lăsăm să muncească în 
zadar. 

Vine o furtună, nepotolită în furia ei. Suntem pregătiți să 
o întâmpinăm? Nu trebuie să spunem: „Primejdiile zilelor din 
urmă vor veni curând asupra noastră”. Ele au și venit. Acum 
avem nevoie de solia Domnului, care să taie miezul și măduva 
plăcerilor, purtărilor și patimilor omenești.” — 8 T., p. 315.

PERICOLUL AUTOÎNȘELĂRII
„Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 

înșelându-vă singuri.” (Iacov 1:22)

„Marea primejdie a omului stă în a se înșela singur, a nutri 
înfumurare, despărțindu-se astfel de Dumnezeu, izvorul puterii 
lui. Înclinațiile noastre firești, dacă nu sunt îndreptate de Du-
hul Sfânt al lui Dumnezeu, au în ele semințele morții morale. 
Dacă nu suntem legați cu hotărâre de Dumnezeu, nu putem 
rezista efectelor pângăritoare ale iubirii de sine, îngăduinței de 
sine și ispitei de a păcătui. 

Pentru a primi ajutor de la Hristos, trebuie să ne dăm seama 
de nevoia noastră. Trebuie să avem o adevărată cunoaștere 
de noi înșine. Hristos îl poate mântui numai pe acela care re-
cunoaște că este păcătos.” — Idem, p. 316.
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LEGĂTURĂ PERMANENTĂ
„Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dum-
nezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la 
sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne 

lăudăm.” (Evrei 3:6)

„Numai dacă ne dăm seama de completa noastră neaju-
torare și renunțăm la orice încredere în noi, vom avea parte de 
puterea divină. 

Nu numai la începutul vieții creștine trebuie să fie făcută 
această renunțare. Ea trebuie reînnoită cu fiecare pas de îna-
intare spre cer. Toate faptele noastre bune depind de o putere 
din afara noastră; de aceea este nevoie de o continuă îndrep-
tare a inimii către Dumnezeu, o constantă și zeloasă mărtu-
risire a păcatului și umilire a sufletului înaintea Lui. Primejdiile 
ne împresoară; și noi suntem în siguranță numai dacă ne sim-
țim slăbiciunea și ne prindem cu mâna credinței de puternicul 
Eliberator.” — 8 T., p. 316.

CONDUȘI PAS CU PAS
„Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mă călău-

zește pe calea cea dreaptă.” (2 Samuel 22:33)

„Dumnezeu îl conduce pe poporul Său pas cu pas. Viața 
creștină este o bătălie și un marș. În această luptă, nu există 
răgaz; efortul trebuie să fie continuu și stăruitor. Prin neînce-
tată strădanie, menținem biruința asupra ispitelor lui Satan. 
Integritatea creștină trebuie căutată cu o forță neabătută și 
păstrată cu o neclintită rămânere la hotărâre. 

Nimeni nu va ajunge sus fără strădanie dârză și neșovăiel-
nică în interesul său. Toți trebuie să se prindă în această luptă 
pentru ei înșiși. Fiecare în parte, suntem răspunzători pentru 
rezultatul luptei; chiar dacă Noe, Iov și Daniel ar fi fost în țară, 
totuși ei nu și-ar fi putut scăpa nici fiu, nici fiică, prin neprihă-
nirea lor.” — 6 T., p. 313.
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CONDUȘI DE DUHUL
„Zic dar: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți 

poftele firii pământești.” (Galateni 5:16)

„Mintea trebuie disciplinată, educată, formată; căci noi 
avem de slujit lui Dumnezeu, pe căi care nu se potrivesc cu în-
clinațiile noastre firești. Trebuie biruite tendințele spre rău, ere-
ditare sau cultivate. Deseori, formarea și educația de o viață 
trebuie date la o parte pentru a putea deveni ucenic în școala 
lui Hristos. Inimile noastre trebuie educate spre a fi statornice 
în Dumnezeu...

Cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos, dovedită în 
caracter, este atingerea unei superiorități mai presus de orice 
altceva, ce este prețuit pe pământ sau în cer. Este educația 
cea mai înaltă. Este cheia care deschide porțile cetății cerești. 
Aceasta este cunoștința pe care dorește Dumnezeu să o aibă 
toți aceia care se îmbracă în Hristos.” — 8 T., p. 314.

 

LUMINA SLAVEI SALE
„Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui pes-

te el strălucirea și măreția.” (Psalmii 21:5)

„O singură rază a slavei lui Dumnezeu, o singură licărire 
a curăției Domnului Hristos care pătrunde în suflet face ca 
fiecare pată de necurăție să apară dureros de clar descope-
rind 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.” — Calea 
către Hristos, p. 29.
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VENIȚI AȘA CUM SUNTEȚI!
„Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii 
pământului! Slujiți Domnului cu bucurie, veniți 

cu veselie înaintea Lui!” (Psalmii 100:1, 2)

„Dacă ajungi să-ți dai seama de păcătoșenia ta, nu aștepta 
să te faci singur mai bun. Sunt mulți aceia care gândesc că nu 
sunt destul de buni pentru a veni la Domnul Hristos. Aștepți 
să devii mai bun prin propriile tale eforturi? „Poate un etiopi-
an să-și schimbe pielea, sau un pardos să-și schimbe petele? 
Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși 
să faceți răul?” (Ieremia 13:23). Ajutorul nostru este numai în 
Dumnezeu. Noi nu trebuie să așteptăm convingeri mai temei-
nice sau ocazii mai bune sau caractere mai sfinte. Prin noi 
înșine nu putem face nimic. Noi trebuie să venim la Hristos așa 
cum suntem.” — Calea către Hristos, p. 31. 

NU AVEM MODELE OMENEȘTI
„Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? 
Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie 

greci, sunt sub păcat.” (Romani 3:9)

„Adesea, cei care nu doresc să vină la pocăință se scuză 
spunând despre cei ce mărturisesc a fi creștini: „Eu sunt tot 
așa de bun ca și ei. Ei nu sunt mai altruiști, mai supuși sau mai 
prevăzători în comportamentul lor de cum sunt eu. Ei sunt tot 
atât de mult iubitori de plăceri și necumpătați ca și mine”. În 
acest fel ei fac din greșelile altora o scuză pentru propria lor 
neglijare a datoriei. Dar păcatele și defectele altora nu pot fi o 
scuză pentru nimeni, căci Domnul Dumnezeu nu ne-a dat ca 
model niște ființe omenești greșite. Fiul nepătat al lui Dumne-
zeu ne-a fost dat ca exemplu, iar aceia care se plâng de com-
portarea rea a celor ce mărturisesc a fi creștini ar trebui să fie 
exemple de viețuire mai bună și mai nobilă.” — Idem. 
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ASTĂZI ESTE ZIUA POTRIVITĂ
„Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, 

ca în ziua răzvrătirii.” (Evrei 3:15)

„Chiar numai o singură trăsătură rea de caracter, o singură 
dorință păcătoasă cultivată perseverent vor face, în cele din 
urmă, fără efect puterea Evangheliei. Orice îngăduință păcă-
toasă adâncește aversiunea sufletului față de Dumnezeu...

Domnul Hristos este gata să ne elibereze de păcat, dar El nu 
forțează niciodată voința; și dacă prin păcătuire continuă, vo-
ința a ajuns cu totul robită și noi nu dorim să ne eliberăm și nu 
vrem să primim harul Său, ce ar putea face El mai mult? Ne-am 
nimicit singuri prin respingerea hotărâtă a iubirii Sale. „Iată că 
acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii”... 
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!” — Calea către Hristos, p. 33.

ÎMPĂCAȚI CU DUMNEZEU
„Că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea 
cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a 

încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări.” 
(2 Corinteni 5:19)

„Când ajungeți să vedeți grozăvia păcatului, cum și pe voi în-
șivă, așa cum sunteți în realitate, nu disperați! Domnul Hristos a 
venit să mântuiască pe cei păcătoși. Noi nu trebuie să-L împă-
căm pe Dumnezeu cu noi, ci: o, minunată iubire!: „Dumnezeu era 
în Hristos, împăcând lumea cu Sine”. El dorește nespus de mult să 
câștige pentru Sine, prin iubirea Sa, inimile copiilor Săi înstrăinați 
de El. Niciun părinte pământesc nu poate fi atât de răbdător cu 
greșelile și scăderile copiilor săi, așa cum este Dumnezeu cu ace-
ia pe care-i caută să-i mântuiască. Nimeni nu poate mijloci cu 
atâta căldură pentru cel păcătos.” — Idem, p. 35. 



SEPTEMBRIE

ÎNAINTE DE A FI PREA TÂRZIU

„Fiți gata, fiți gata, vă implor, fiți gata înainte 
ca să fie pentru totdeauna prea târziu!” 

— Review and Herald, 7 iunie, 1887
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O ASIGURARE PREȚIOASĂ
„Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este 

Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”  
(Matei 3:17)

„Când Și-a început misiunea, Hristos S-a plecat pe genunchi 
pe malurile Iordanului și ... din cer, s-a auzit un glas spunând: 
„Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care îmi găsesc plăcerea!”

Cuvintele spuse lui Isus la Iordan ... cuprind întregul neam 
omenesc. Dumnezeu I-a vorbit lui Isus ca reprezentant al nos-
tru. Oricât am fi de păcătoși și slabi, noi nu suntem aruncați 
ca fără valoare. El ne-a primit „în Preaiubitul Lui.” Slava așe-
zată asupra lui Hristos este o chezășie a iubirii lui Dumnezeu 
față de noi. Ea ne vorbește despre puterea rugăciunii — cum 
poate ajunge glasul omenesc la urechea lui Dumnezeu și cum 
sunt primite cererile noastre în curțile cerești.” — Hristos, lumina 
lumii, p. 113.

UNA CU ISUS
„Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. 
Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci 

când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că 
Îl vom vedea așa cum este.” (1 Ioan 3:2)

„Lucrarea noastră constă în a așeza voința noastră de par-
tea voinței lui Dumnezeu, apoi, prin sângele ispășirii, devenim 
părtași de natură divină; prin Hristos, noi suntem copii ai lui 
Dumnezeu și avem asigurarea că Dumnezeu ne iubește așa 
cum Îl iubește pe Fiul Său. Noi suntem una cu Isus. Mergem 
acolo unde ne conduce Domnul Hristos pe cale; El are puterea 
de a împrăștia umbrele întunericului pe care Satan le aruncă 
de-a lungul cărării noastre și, în loc de întuneric și descurajare, 
lumina slavei Sale strălucește în inimile noastre.” — Sfaturi pen-
tru biserică, p. 79. 
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ÎN DRUM SPRE CER
„Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, 

dar cine nu va crede va fi osândit.” (Marcu 16:16)

„Hristos a făcut din botez semnul intrării în Împărăția Lui 
spirituală... El a făcut din aceasta o condiție hotărâtă, pe care 
trebuie să o împlinească toți aceia care doresc să fie recu-
noscuți ca fiind sub autoritatea Tatălui, a Fiului și a Duhului 
Sfânt... 

Botezul este o foarte solemnă renunțare la lume. Aceia 
care sunt botezați în întreitul Nume al Tatălui, al Fiului și al 
Duhului Sfânt, declară public, chiar de la intrarea lor în viața 
de creștin, că au părăsit serviciul lui Satan și au devenit mem-
bri ai familiei împărătești, copii ai Împăratului ceresc... 

Botezul ... înseamnă pocăință în ce privește păcatul și intra-
rea într-o viață nouă în Isus Hristos.” — 6 T., pp. 91, 93.  

DESPĂRȚIȚI DE LUME
„De aceea: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, 
zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă 
voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, 
zice Domnul cel Atotputernic.” (2 Corinteni 6:17, 18)

„Dumnezeu cere de la poporul Său de astăzi să fie tot atât 
de mult deosebit de lume în ce privește obiceiurile, purtarea și 
principiile, cât îi cerea și poporului Său de pe timpuri. Dacă ei 
ascultă în chip credincios de învățăturile Cuvântului Lui, deo-
sebirea aceasta va fi netă; altfel, nu este cu putință... Urmașii 
Domnului Hristos trebuie să se despartă de păcătoși și să caute 
să vină în legătură cu ei numai atunci când li se poate face 
acelora bine. Nu putem fi destul de hotărâți în ce privește evi-
tarea celor care caută să ne depărteze de Dumnezeu. Atunci 
când ne rugăm: „Și nu ne duce pe noi în ispită”, trebuie să fugim 
și noi cât mai mult de ispită.” — Patriarhi și profeți, p.  458.
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SIGURANȚĂ ÎN STRÂMTORARE
„Necazul și strâmtorarea mă ajung, dar poruncile Tale 

sunt desfătarea mea.” (Psalmii 119:143)

„Nu vreau ca vreunul dintre voi să ajungă în timpul de 
strâmtorare fără o speranță bine întemeiată în Răscumpără-
torul nostru. Hotărâți-vă să descoperiți ce este cel mai rău 
legat de cazul vostru. Asigurați-vă dacă aveți o moștenire sus. 
Cercetați-vă sufletul cu adevărat, în mod cinstit. 

Cum poți ști că ești acceptat de Dumnezeu? Studiază Cu-
vântul Său cu rugăciune. Nu-l lăsa deoparte pentru nicio altă 
carte. Această Carte convinge de păcat. Ea descoperă clar 
calea mântuirii, aducând perspectiva unei răsplătiri strălucite 
și glorioase. Îți descoperă un Mântuitor desăvârșit și te învață 
că doar prin harul Său nemărginit poți aștepta mântuirea.”  
— 1 T., cap. 27: Tineri păzitori ai Sabatului.

NU PĂRĂSI CÂMPUL DE LUPTĂ!
„Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile 
celui nenorocit și nu-Şi ascunde Fața de el, ci îl ascultă 

când strigă către El.” (Psalmii 22:24)

„Nu neglija rugăciunea personală, căci aceasta este religia 
sufletului. Roagă-te cât poți de serios, de arzător, pentru viața 
veșnică, deoarece aceasta este în joc. Stai înaintea Domnului 
până când înăuntrul tău ia naștere un dor de nedescris după 
mântuire și obții dovada scumpă a iertării păcatului.” 

Nădejdea vieții veșnice nu se obține ușor. Este un subiect ce 
trebuie pus la punct între Dumnezeu și propriul tău suflet, pen-
tru veșnicie... Din moment ce depinde de Cuvântul lui Dumne-
zeu dacă vei sta în picioare sau vei cădea, atunci spre acest 
Cuvânt trebuie să te îndrepți pentru a-ți cerceta cazul. Acolo 
poți vedea ce ți se cere pentru a deveni creștin. Nu-ți scoate 
armura și nici nu părăsi câmpul de luptă până ce nu ai obținut 
victoria și triumful prin Mântuitorul tău.” — Idem.
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ESTE TIMPUL SĂ NE TREZIM!
„Acum, frica de Domnul să fie peste voi; vegheați asu-
pra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru 

nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața 
oamenilor, nici nu se primesc daruri.” (2 Cronici 19:7)

„Poporul nu este nici pe jumătate trezit. Pare că o amorțea-
lă paralizează sensibilitățile lui. Frați și surori, puneți deoparte 
iubirea pentru eul propriu, iubirea voastră pentru comoditate 
și îmbrăcăminte și contribuțiile voastre să curgă către tezaur. 
Fiecare din noi va trebui ca în scurt timp să se prezinte în fața 
Judecătorului întregului Pământ, pentru a răspunde de faptele 
făcute pe când trăia în trup. Atunci toți va trebui să dea soco-
teală pentru binele pe care l-ar fi putut face, dar nu l-au făcut… 
În marea carte a lui Dumnezeu este notat fiecare dolar care s-a 
cheltuit în mod nenecesar pentru satisfacerea propriului eu.”  
— Review and Herald, 13 octombrie 1885.

PLEDOARIE PENTRU O VIAȚĂ SIMPLĂ
„Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și bă-
utură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt”. 

(Romani 14:17)

„Noi trebuie să folosim mai mult timp pentru rugăciuni 
umilite și serioase înaintea lui Dumnezeu pentru înțelepciunea 
de a crește pe copiii noștri după disciplina Domnului. Sănăta-
tea minții depinde de sănătatea trupului. Ca părinți creștini, noi 
suntem obligați a educa pe copiii noștri cu privire la legile vieții. 
Trebuie a-i învăța prin principiu și exemplu, că noi nu trăim ca 
să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Noi trebuie să trezim în 
copiii noștri o iubire pentru noblețea spiritului și pentru un ca-
racter curat și virtuos. Și pentru a-i întări în preceptele moralei, și 
în iubirea de cele spirituale, trebuie să rânduim astfel felul nos-
tru de viață, de a ne dispensa de alimentele cu carne, și a folosi 
o dietă din cereale, zarzavaturi și fructe.” — Apel solemn, p. 18. 
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SUNTEM RESPONSABILI
„Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui 

Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura 
Mea și să-i înștiințezi din partea Mea.” (Ezechiel 33:7)

„Ca popor, noi trebuie să fim reconvertiți, iar viețile noastre 
sfințite să proclame adevărul așa cum este el în Isus. În lucrarea 
de răspândire a publicațiilor noastre, putem vorbi despre dragos-
tea Mântuitorului dintr-o inimă caldă și plină de viață. Numai 
Dumnezeu are puterea de a ierta păcatele; dacă nu prezentăm 
această solie celor neconvertiți, neglijența noastră poate fi spre 
pieirea lor.... Domnul face apel la noi toți să căutăm să salvăm 
sufletele care pier. Satan este la lucru pentru a înșela chiar pe 
cei aleși, iar acum este timpul prielnic să lucrăm cu înțelepciune. 
Cărțile și publicațiile noastre trebuie aduse în atenția poporului; 
Evanghelia adevărului prezent trebuie dusă în orașele noastre 
fără întârziere. Să nu ne trezim noi oare la datorie?” — 9 T., p. 62,

SALVÂND PE ALȚII  
SUNTEM SALVAȚI ȘI NOI

„Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se în-
toarce cu veselie când își strânge snopii.” (Psalmii 126:6)

„Singura cale prin care oamenii vor fi capabili să rămână 
neclintiți în luptă este aceea de a fi bine ancorați și fixați în 
Hristos. Ei trebuie să primească adevărul așa cum este el în 
Isus. Numai dacă este prezentat în felul acesta poate să îm-
plinească nevoile sufletului. Propovăduirea lui Hristos cel cru-
cificat, Hristos, neprihănirea noastră, este ceea ce satisface 
foamea sufletului. Când le trezim oamenilor interesul pentru 
acest mare adevăr central, credința, speranța și curajul apar în 
inimă.” — General Conference Daily Bulletin, 28 ianuarie, 1893



262

 6 septembrie

SĂ FIM GĂSIȚI  
CREDINCIOȘI SINCERI

„Căci de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele 
Mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în 
slava Sa și a Tatălui și a sfinților îngeri.” (Luca 9:26)

„Nu este timp să ne rușinăm de credința noastră. Noi sun-
tem o priveliște pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. 
Întregul Univers privește cu interes nespus să vadă lucrarea fi-
nală a marii lupte dintre Hristos și Satan; într-un timp ca aces-
ta, tocmai când marea lucrare de judecată a celor vii trebuie 
să înceapă, să mai îngăduim oare vreunei ambiții nesfinte să 
pună stăpânire pe inima noastră? Ce poate fi de mai mare 
importanță pentru noi acum decât să fim găsiți credincioși și 
sinceri față de Dumnezeul cerului? Ce mai poate avea vreo 
valoare reală în această lume când ne aflăm chiar pe pragul 
lumii veșnice?” — 5 T., p. 525.

NU FI INDIFERENT!
„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea 

nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.”  
(Efeseni 5:16, 17)

„Dacă trăim în mijlocul primejdiilor grozave descrise în Cu-
vântul lui Dumnezeu, să nu ne trezim oare și să ne dăm sea-
ma de adevărata stare în care ne găsim? De ce suntem așa 
tăcuți? De ce dăm atât de puțină importanță lucrurilor care 
sunt de cel mai mare interes pentru fiecare dintre noi? Biblia 
trebuie să fie comoara noastră cea mai scumpă, și trebuie s-o 
cercetăm cu seriozitate și să-i învățăm cu râvnă și pe alții. 
Cum poate rămâne această indiferență ciudată asupra celor 
care au lumină și cunoștință?” — Idem.
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AVEM O DATORIE
„Căci așa mi-a vorbit Domnul: „Du-te și pune un stră-
jer, ca să dea de veste despre ce va vedea.” (Isaia 21:6)

„Aceasta este datoria noastră: când vedem semnele apro-
pierii primejdiei, trebuie să ne trezim la acțiune. Nimeni să nu 
stea calm în așteptarea răului, mângâindu-se singuri cu cre-
dința că această lucrare trebuie să meargă înainte, pentru că 
profeția a arătat acest lucru și că Domnul va fi un scut și un 
adăpost pentru poporul Său. Noi nu facem voia lui Dumne-
zeu dacă stăm liniștiți, nefăcând nimic pentru a păstra liber-
tatea conștiinței. Rugăciunea arzătoare, eficientă, ar trebui să 
se înalțe la cer pentru ca această calamitate să poată fi evita-
tă până când putem să împlinim lucrarea care a fost atât de 
mult timp neglijată. Să se înalțe cele mai sincere rugăciuni și 
apoi să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre.” — 5 T., p. 713. 

RĂSCUMPĂRÂND CLIPE VALOROASE
„De aceea zice: „Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te 
din morți, și Hristos te va lumina.” Luați seama deci să 
umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci 

ca niște înțelepți. (Efeseni 5:14, 15)

 „Dumnezeu ne cheamă să ne trezim, pentru că sfârșitul 
este aproape. Fiecare oră care trece este un timp plin de acti-
vitate în curțile cerești, pentru a pregăti un popor pe pământ 
care să aibă o parte în marile scene ce vor avea loc în curând. 
Clipele acestea care trec, și care ni se par că au o atât de pu-
țină valoare pentru noi, sunt pline de interese și valori veșnice. 
Ele modelează destinele sufletelor, fie pentru viață veșnică, fie 
pentru moarte veșnică. Cuvintele rostite astăzi în auzul oame-
nilor, lucrările pe care le facem, spiritul soliei pe care o vestim 
vor fi ori o mireasmă de viață spre viață, ori de moarte spre 
moarte.” — 5 T., p. 716.
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MERGEM SPRE CASĂ!
„Şi să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul 

lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, 
când va veni și va bate la ușă. (Luca 12:36)

„Domnul urmează să vină în curând și noi trebuie să fim 
pregătiți să-L întâmpinăm în pace. Să fim hotărâți să facem 
tot ce ne stă în putere spre a împărtăși lumina celor din jurul 
nostru. Nu trebuie să fim triști, ci voioși, și trebuie să-L păstrăm 
fără încetare pe Domnul Isus în fața noastră. El vine în curând 
și noi trebuie să fim gata în așteptarea arătării Lui. O, cât de 
măreț va fi să-L vedem pe El și să fim salutați ca mântuiți ai 
Lui! Multă vreme am așteptat, dar nădejdea noastră acum 
e pe cale de a scădea. Dacă am putea doar să-L vedem pe 
Împăratul, în frumusețea Lui, am fi pentru veșnicie fericiți. Îmi 
vine să strig: „Mergem spre casă!” Ne apropiem de timpul când 
Domnul Hristos va veni cu putere și mare slavă, spre a-i lua pe 
răscumpărații Săi în locuințele lor veșnice.” — 8 T., p. 253.

SĂ NE PREGĂTIM!
„Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să 

puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului.” 
(Efeseni 6:11)

„Frații mei, vă dați seama că atât propria voastră mântu-
ire, cât și destinul altor suflete depind de pregătirea pe care o 
faceți astăzi pentru timpul încercării care stă în fața noastră? 
Aveți voi acel zel intens, acea evlavie și acea consacrare care 
vă vor face în stare să rezistați? Dacă Dumnezeu mi-a vorbit 
vreodată, atunci să știți că va veni vremea când veți fi aduși 
înaintea consiliilor și fiecare punct al adevărului pe care îl păs-
trați va fi foarte sever criticat. Timpul, pe care așa de mulți îl 
lasă să treacă nefolosit, ar trebui să fie consacrat sarcinii pe 
care Dumnezeu ne-a dat-o spre a ne pregăti pentru criza ce 
se apropie.” — 5 T., p. 716.
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SIGURANȚA NOASTRĂ
„Mă desfătez în orânduirile Tale și nu uit Cuvântul 

Tău.” (Psalmii 119:16)

„Cei care strigă către Dumnezeu pentru eliberare din vraja te-
ribilă pe care Satan vrea să o țeasă în jurul lor, vor pune o mare 
apreciere asupra Scripturilor. Singura noastră siguranță este în a 
accepta întreaga Biblie, nu de a lua doar porțiuni detașate, ci să 
credem întregul adevăr. Picioare voastre sunt pe nisip mișcător 
dacă desconsiderați cuvântul care este scris. Biblia este un mesaj 
divin, și ea este la fel de autentic un mesaj către suflet ca și când 
o voce din cer s-ar auzi vorbind către noi. Cu ce teamă, respect și 
umilință ar trebui să venim să cercetăm Scripturile, ca să învățăm 
despre realitățile eterne. Când vraja  lui Satan este sfărâmată 
și Biblia devine pentru noi cuvântul viu al lui Dumnezeu, vom 
fi siguri când urmăm convingerile noastre despre datorie pentru 
că, dacă veghem spre rugăciune, ele vor fi inspirate de Duhul lui 
Dumnezeu.” — The Signs of the Times, 18 septembrie 1893.  

CONSECINȚELE LEGII DIN INIMĂ
„Legea Dumnezeului său este în inima lui și nu i se 

clatină pașii.” (Psalmii 37:31)

„Când legea lui Dumnezeu este scrisă în inimă, ea va fi ma-
nifestată într-o viață pură și sfântă. Poruncile lui Dumnezeu 
nu sunt o literă moartă. Ele sunt duh și viață, aducând imagi-
națiile și chiar gândurile în supunere față de Hristos. Inima în 
care ele sunt scrise va fi păzită cu toată sârguința; pentru că 
din ea ies izvoarele vieții. Toți cei care Îl iubesc pe Isus și care 
țin poruncile vor căuta să evite chiar și aparența răului; nu 
pentru că sunt constrânși să facă astfel, ci pentru că ei copia-
ză un model pur și simt aversiune față de orice lucru contrar 
legii scrise în inimile lor... Încrederea lor va fi în Dumnezeu.”  
— The Review and Herald, 10 iunie 1902.
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SCOPUL VIEȚII
„Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care 
nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14)

„Prețiosul timp de probă este oferit pentru a vă putea înde-
părta orice defect din caracter, și asta trebuie să urmăriți nu 
numai pentru a obține viața veșnică, ci și pentru a putea fi de 
folos în această viață. Un caracter bun este un capital mai de 
preț decât aurul și argintul. El nu este atins de panică sau de 
eșecuri și, atunci când posesiunile pământești vor fi spulberate, 
el va aduce beneficii mari. Integritatea, fermitatea și perseve-
rența sunt calități pe care toți trebuie să caute să le cultive cu 
seriozitate; ele îl îmbracă pe posesorul lor cu o putere irezistibi-
lă — o putere care-l face tare în a face binele, tare în a rezista 
răului, tare în a suporta dușmănia.” — Solii pentru tineret, p. 415.

O LUCRARE PRIORITARĂ
Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți 

pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, 
apărați pe văduvă! (Isaia 1:17)

„Trebuie să urmăm mai îndeaproape planul de viață făcut 
de Dumnezeu. Să facem tot ce putem mai bine în lucrarea 
care ne este cea mai la îndemână, să încredințăm lui Dum-
nezeu căile noastre și să fim atenți la indicațiile providenței 
Sale — acestea sunt regulile care ne permit o călăuzire sigură 
în alegerea unei ocupații. 

Cel care a venit din ceruri pentru a fi exemplul nostru a 
petrecut aproape treizeci de ani în muncă obișnuită, fizică. În 
acest timp însă, El studia Cuvântul și lucrările lui Dumnezeu 
și îi ajuta și învăța pe toți cei aflați în sfera Sa de influență... 
Aceasta este lucrarea tuturor urmașilor Săi.” — Educația, p. 267.
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ADUCÂND ROADĂ  
SPRE SLAVA SA

„Frica de Domnul este urârea răului; trufia și mândria, 
purtarea rea și gura mincinoasă – iată ce urăsc eu.” 

(Proverbele 8:13)

„Există în natura omenească o tendință de a merge de la o 
extremă la alta. Mulți sunt fanatici. Ei sunt consumați de un 
zel arzător care este luat drept religie, dar caracterul este ade-
vărata probă a uceniciei. Au ei blândețea Domnului Hristos? 
Au ei umilința Lui și bunăvoința lui plăcută? Este templul su-
fletului golit de mândrie, de aroganță, egoism și critică? Dacă 
nu, înseamnă că ei nu știu de ce spirit sunt stăpâniți. Ei nu-și 
dau seama că adevăratul creștinism constă în a aduce multă 
roadă spre slava lui Dumnezeu.” — 5 T., p. 305.

CA SĂ FII O FĂPTURĂ NOUĂ
„Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit; 
Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și 

mâhnită.” (Psalmii 51:17)

„Credința și iubirea sunt aurul curățit prin foc. Dar, în viața 
multora, aurul și-a pierdut strălucirea și comoara cea scumpă 
a fost pierdută. Îndreptățirea lui Hristos este pentru ei ca un 
veșmânt nepurtat, ca o fântână neatinsă... 

Omul trebuie să fie golit de eul lui înainte de a putea fi, în 
înțelesul deplin al cuvântului, un credincios în Isus. Când s-a 
renunțat la eu, Domnul poate face din om o făptură nouă. ... 
Iubirea lui Hristos îl va însufleți pe credincios cu o viață nouă. 
În acela care privește la Începătorul și Desăvârșitorul credinței 
noastre, se va manifesta caracterul lui Hristos.” — Hristos, lumi-
na lumii, p. 280.
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AVEM NEVOIE DE AJUTOR
„Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Du-
hul, împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele 
altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.” (Galateni 5:17)

„La început, omul a fost înzestrat cu puteri nobile și cu o 
minte bine echilibrată. Ca ființă, el era desăvârșit și în deplină 
armonie cu Dumnezeu. Gândurile lui erau curate, iar scopurile 
sale, sfinte. Dar prin neascultare, puterile sale au ajuns perver-
tite, iar egoismul a luat locul iubirii. Prin păcat, el a ajuns atât 
de slab, încât îi era imposibil, în propria sa putere, să reziste 
puterii răului... Trebuie să existe o putere care să lucreze dină-
untru, 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.

CA SĂ TRĂIM O VIAȚĂ NOUĂ
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 

dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram 
morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună 
cu Hristos (prin har sunteți mântuiți).” (Efeseni 2:4, 5)

„Prin dreapta folosire a voinței se poate produce o schim-
bare 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, p. 48.
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DUMNEZEU ESTE DREPT
„Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare 
și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, 
care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, 
iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește 

pe cel vinovat drept nevinovat.” (Exodul 34:6, 7)

„Deși Dumnezeu poate fi drept și, în același timp, îl poate 
îndreptăți pe cel păcătos prin meritele Domnului Hristos, ni-
ciun om nu-și poate îmbrăca sufletul în hainele neprihănirii lui 
Hristos, în timp ce practică păcate cunoscute sau neglijează 
îndatoriri cunoscute. Înainte ca îndreptățirea să poată avea 
loc, Dumnezeu cere o consacrare deplină a inimii, iar pentru 
ca omul să păstreze îndreptățirea, este necesară o ascultare 
continuă, printr-o credință vie și activă, care lucrează din iubi-
re și curăță sufletul.” — Credința și faptele, p. 100.

DACĂ DORIM, PUTEM FI SALVAȚI
„Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare”, zice 

Domnul Dumnezeu. „Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și 
veți trăi!” (Ezechiel 18:32)

„Dumnezeu nu dorește distrugerea nimănui. „Pe viața Mea, 
zice Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se 
întoarcă de la calea lui și să trăiască...” În toată perioada tim-
pului de probă, Duhul Sfânt îndeamnă pe oameni să primeas-
că darul vieții. Numai aceia care resping îndemnurile Sale nu 
vor supraviețui. Dumnezeu a declarat că păcatul trebuie ni-
micit ca un rău ce ruinează Universul. Aceia care se lipesc de 
păcat, vor pieri odată cu nimicirea lui.” — Parabolele Domnului 
Hristos, p. 123.
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DEPINDE ȘI DE NOI!
„Şi noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de 
mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și pă-
catul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu 
stăruință în alergarea care ne stă înainte.” (Evrei 12:1)

„Noi trebuie să facem tot ce putem pentru a duce lupta 
cea bună a credinței. Să luptăm, să trudim, să ne străduim din 
răsputeri pentru a intra pe poarta cea strâmtă. Trebuie să-L 
avem pe Domnul mereu în atenția noastră. Să căutăm să-I 
aducem cinste lui Dumnezeu în tot ce facem, având mâini și 
inimi curate. Ajutorul ne-a fost pus la dispoziție prin Cel ce 
este puternic pentru a mântui. Spiritul adevărului și al luminii 
ne va sensibiliza și ne va înnoi prin lucrările lui tainice, deoa-
rece toate progresele noastre spirituale nu vin de la noi înșine, 
ci de la Dumnezeu. Adevăratul lucrător va avea în ajutorul lui 
puterea divină, dar cel care nu face nimic nu va fi susținut de 
Duhul lui Dumnezeu.”  — Semnele timpului, 16 iunie, 1890

DREPT ȘI TOTUȘI MILOSTIV
„Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea și treci 

cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale? El nu-Şi 
ține 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 Dumne-
zeu, 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 nos-
tru; deși nu merita aceasta, El a purtat fărădelegile noastre. 
„Dacă ne mărturisim păcatele”, Dumnezeu „este credincios și 
drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.”  
(1 Ioan 1:9). Măreț adevăr! Drept față de propria Sa Lege și to-
tuși Îndreptățitorul tuturor acelora care cred în Isus.” — Cugetări 
de pe munte, p. 116
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REFUZAȚI SĂ GÂNDIȚI  
LA NECREDINȚĂ!

„Cei ce se lipesc de idoli deșerți îndepărtează îndura-
rea de la ei. Eu însă Îți voi aduce jertfe cu un strigăt de 
mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. 

Mântuirea vine de la Domnul.” (Iona 2:8, 9)

„Nimic, oricât de scump, oricât de drag, să nu vă absoar-
bă mintea și inima, abătându-vă de la studierea Cuvântului 
lui Dumnezeu sau de la rugăciune sârguincioasă. Vegheați în 
vederea rugăciunii. Trăiți propriile voastre cereri. Conlucrați cu 
Dumnezeu, lucrând în armonie cu El. Alungați din templul su-
fletului tot ce ia chipul unui idol. Acum e timpul lui Dumnezeu, 
iar timpul Lui e timpul vostru. Luptați lupta cea bună a credinței, 
refuzând să gândiți la necredință sau să exprimați necredință. 
Lumea trebuie să audă ultima solie de avertizare.” — 8 T., p. 53.

LIBERI DE ORICE IDOL
„Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți; vă voi 
curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii 

voștri.” (Ezechiel 36:25)

„Oamenii n-au înălțat chipuri cioplite, totuși, păcatul lor nu 
este mai mic înaintea lui Dumnezeu. Ei se închină lui Mamo-
na. Lor le plac câștigurile lumești. Unii vor să facă orice sacri-
ficiu pentru a-și ajunge scopul. Poporul care pretinde a fi al 
lui Dumnezeu este un popor egoist și purtător de grija eului... 
Sunt idolatri și stau mai rău, mult mai rău în fața lui Dumne-
zeu decât păgânii, închinători la chipuri cioplite, care nu cu-
nosc o cale mai bună.

Urmașilor lui Hristos li se cere să iasă din lume, și să se 
separe, să nu se atingă de ceea ce este necurat, și ei au făgă-
duința de a fi fii și fiice ale Celui Preaînalt, membri ai familiei 
regale. ” —  2 T., p. 440.
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O RELIGIE AUTENTICĂ
„Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cu-
vântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 

(1 Samuel 15:22 u.p.)

„Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care 
duce la Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie să fim năs-
cuți din Duhul Sfânt. Acesta va curăți inima și va înnoi mintea, 
dându-ne o nouă putere de a-L cunoaște și a-L iubi pe Dum-
nezeu. Acesta ne va face să ascultăm de bunăvoie de toate 
cerințele Lui. Aceasta este adevărata închinare. Ea este fructul 
lucrării Duhului Sfânt. Toate rugăciunile sincere sunt inspirate 
de Duhul și asemenea rugăciuni sunt plăcute lui Dumnezeu. 
Oriunde un suflet caută pe Dumnezeu, se dă pe față lucra-
rea Duhului și Dumnezeu Se descoperă acelui suflet. Deoarece 
asemenea închinători caută, El așteaptă să-i primească și să 
facă din ei fiii și fiicele Lui.” — Hristos, lumina lumii, p. 189.

STĂRUIȚI ÎN FACEREA BINELUI!
„Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui.”  

(2 Tesaloniceni 3:13)

„A deveni un truditor, a continua cu răbdare în facerea bi-
nelui, ceea ce necesită a lucra cu lepădare de sine, este o lu-
crare slăvită, asupra căreia Cerul zâmbește. Lucrarea făcută 
cu credincioșie este mai acceptabilă înaintea lui Dumnezeu 
decât închinarea cea mai zeloasă și care se crede a fi cea mai 
sfântă. Adevărata închinare este a lucra împreună cu Hristos. 
Rugăciunea, sfătuirea și vorbirea sunt roade ieftine ce sunt 
adesea legate pe pom, dar roadele manifestate prin fapte 
bune, prin îngrijirea de cei nevoiași, de orfani și de văduve sunt 
roade adevărate și cresc în mod natural într-un pom bun.”  
— 2 T., p. 24.
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CARE SUNT PRIORITĂȚILE?
„Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de 

Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adă-
post, ca să povestesc toate lucrările Tale.” (Psalmii 73:28)

„Solomon a fost atât de preocupat de înfățișarea exteri-
oară, încât n-a reușit să-și înalțe sufletul printr-o continuă 
legătură cu Dumnezeul înțelepciunii... El și-a vândut onoarea 
și integritatea de caracter, căutând să se slăvească pe sine 
înaintea lumii și, în cele din urmă, a devenit un despot, sus-
ținându-și extravaganța prin împilare împovărătoare asupra 
poporului. La început, el și-a pervertit inima, apoi a căzut de 
la credința în Dumnezeu și în cele din urmă a ajuns un închi-
nător la idoli... Nu este numai privilegiul, ci și datoria fiecăruia 
să crească zilnic în cunoașterea lui Dumnezeu și a adevărului. 
Dar scopul lui Satana este câștigat dacă poate inventa ceva 
care să atragă mintea atât de mult, încât să nu poată face 
aceasta.” — 4 T., pp. 628, 629.

LĂCOMIA ESTE IDOLATRIE
„De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe 

pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, 
care este o închinare la idoli.” (Coloseni 3:5)

„Cuvântul lui Dumnezeu definește lăcomia ca idolatrie; 
atunci, cât de mulți idolatri există, chiar și în mijlocul celor care 
mărturisesc a fi urmași ai lui Hristos! Merită să folosim privilegii-
le care ne stau la îndemână și, chiar cu un sacrificiu, să ne adu-
năm împreună cu cei care se tem de Dumnezeu și vorbesc pen-
tru El; pentru că El este prezentat ca ascultând acele mărturii, 
în timp ce îngerii le scriu într-o carte... Slujirea lui Dumnezeu nu 
este degeaba. Există o răsplată neprețuită pentru cei care își 
consacră viața pentru serviciul Lui.” — 4 T., p. 107. 



274

18 septembrie

DESPĂRȚIȚI DE LUME
„Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește ci-
neva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” (1 Ioan 2:15)

„Toți urmașii adevărați ai lui Hristos va trebui să facă sacri-
ficii. Dumnezeu va încerca și va pune la probă autenticitatea 
credinței lor. Mi-a fost arătat că adevărații urmași ai lui Isus 
vor da la o parte petrecerile, balurile și alte întruniri de dragul 
plăcerii. Acolo ei nu Îl pot întâlni pe Domnul Isus și mintea lor 
nu poate fi înălțată către cer și în acele locuri nu va fi nicio 
influență prin care să crească în har. Ascultarea de Cuvântul 
lui Dumnezeu ne conduce să lăsăm deoparte toate aceste lu-
cruri și să ne despărțim de ele. Lucrurile lumii sunt căutate și 
considerate demne de a fi administrate și a avea plăcere de 
ele, de toți aceia care nu iubesc cu toată devoțiunea lor cru-
cea și nu sunt închinători spirituali ai lui Isus Cel răstignit.”  
— 1 T., p. 288.

CA SĂ NU CAZI ÎN ISPITĂ
„Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugați-vă, ca să 

nu cădeți în ispită.” (Luca 22:40)

„Motivul pentru care atât de mulți sunt lăsați singuri în 
locuri ale ispitei este că aceștia nu-L păstrează întotdeauna 
pe Domnul înaintea lor. Când îngăduim ca părtășia noastră 
cu Dumnezeu să fie ruptă, atunci ne-am pierdut apărarea... 
Trebuie să fiți bărbați și femei ai rugăciunii. Cererile voastre 
nu trebuie să fie slabe, făcute de formă și dacă vă aduceți 
aminte, 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 în drumul vostru și când sunteți ocupați 
cu munca zilnică. Inima voastră să se înalțe neîncetat, cerând 
în tăcere ajutor, lumină, tărie, cunoaștere. Fiecare respirație să 
vă fie rugăciune.” — Divina vindecare, p. 510
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SUNTEM „MĂSURAȚI”
„Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi 
s-a zis: „Scoală-te și măsoară Templul lui Dumnezeu, 
altarul și pe cei ce se închină în el.”  (Apocalipsa 11:1)

„Domnul măsoară cu exactitate fiecare posibilitate de lucru 
ce ni se oferă. Talentele și capacitățile nefolosite vor fi puse în 
socoteală, tot așa ca și cele cu care am lucrat... Chiar dacă nu 
ne pierdem mântuirea, în veșnicie vom ajunge să ne dăm sea-
ma de urmările nefolosirii talentelor noastre. Căci pentru toată 
cunoștința și destoinicia pe care am fi putut s-o dobândim, dar 
n-am dobândit-o, va fi o pierdere veșnică. Dar când ne predăm 
cu totul lui Dumnezeu și când în lucrarea noastră vom urma 
liniile Lui directoare, El Se consideră atunci răspunzător pen-
tru împlinirea acelei lucrări... Noi trebuie să conlucrăm cu Acela 
care nu cunoaște înfrângere.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 363.

TEZAURUL LUI DUMNEZEU
„Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împără-

tească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi 
l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minu-
nate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa 

minunată.” (1 Petru 2:9)

„Poporul lui Dumnezeu, dintre toate popoarele din lume, tre-
buie 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 de-
osebită, dând ocazie vrăjmașilor legii sfinte a lui Dumnezeu, ca 
să defăimeze cauza și pe poporul Său, pe care El l-a numit „...
un popor al Său deosebit...” — Un apel solemn, p. 60.
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TRĂIND ÎN LUMINĂ
„Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați 
deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba 

încă mai degrabă osândiți-le.” (Efeseni 5:10, 11)

„Orice practică sau obicei care ar conduce la păcat și care 
ar aduce ocară asupra lui Hristos a 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 îndes-
tulător pentru a produce degradarea 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 moar-
tea veșnică!” — Hristos, lumina lumii, p. 439.

NOI NU SUNTEM DIN LUME
„Le-am dat Cuvântul Tău, și lumea i-a urât, pentru că 
ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.” 

(Ioan 17:14)

„Tatăl tău cel ceresc vrea să te facă un membru al familiei 
regale, iar prin făgăduințele Lui extrem de mari și prețioase să 
poți fi un părtaș al naturii divine, care ai scăpat de stricăciu-
nea care este în lume, prin poftă. Cu cât te împărtășești mai 
mult de caracterul curat, fără păcat al îngerilor și al lui Hristos, 
Mântuitorul tău, cu atât mai puternic vei purta asemănarea 
divină, și cu atât mai ștearsă va fi asemănarea cu lumea. Lu-
mea și Hristos sunt în dezacord, pentru că lumea nu vrea să 
se unească cu Hristos. Lumea va fi, de asemenea, în dezacord 
cu urmașii lui Hristos.” — 2 T., p. 44. 
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O INFLUENȚĂ INEVITABILĂ
„Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel 
ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degra-

bă să fie vindecat.” (Evrei 12:13)

„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 aju-
tăm pe alții la dezvoltarea principiilor bune, le dăm putere să 
facă binele. La rândul lor, ei exercită aceeași influență binefă-
cătoare 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, aflate de cei din 
jurul nostru, ne împărtășim de păcatul lor și vom avea de dat 
socoteală pentru binele pe care li l-am fi putut face și nu l-am 
făcut, pentru că n-am făcut ca Dumnezeu să fie tăria noas-
tră, călăuza noastră și sfetnicul nostru.” — 2 T., p. 133. 

O SLUJIRE COMPLETĂ
„Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat 

de la poruncile Tale.” (Psalmii 119:10)

„Lucrurile mici sunt cele care descoperă detaliile inimii. 
Atențiile mici, numeroasele mici incidente și micile amabilități 
sunt cele care formează totalul unei vieți fericite; iar neglijarea 
însemnată a cuvintelor politicoase, încurajatoare, afectuoase 
și a micilor amabilități din viață, constituie suma nenoroci-
rilor vieții. În cele din urmă, se va descoperi că lepădarea de 
sine pentru binele și fericirea celor din jurul nostru constituie 
o mare parte a raportului vieții din ceruri; și se va descoperi și 
faptul că îngrijirea eului, fără a ține seamă de binele și fericirea 
altora, nu scapă atenției Tatălui nostru ceresc.” — Idem, p. 133. 
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PĂSTREAZĂ SIMPLITATEA!
„Așa vorbește Domnul: „Stați în drumuri, uitați-vă și în-
trebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea 
bună: umblați pe ea, și veți găsi odihnă pentru sufletele 

voastre!” (Ieremia 6:16 p.p.).

„Suntem continuu în pericolul de a ne ridica deasupra sim-
plității Evangheliei. Mulți au o dorință intensă de a uimi lumea 
cu ceva original, ceva care îi va ridica pe oameni într-o stare de 
extaz spiritual și va schimba ordinea actuală a experienței. Cu 
siguranță, există o mare nevoie de schimbare a ordinii actuale 
a experienței, deoarece sfințenia adevărului prezent nu a fost 
înțeleasă așa cum ar fi trebuit, dar schimbarea de care avem 
nevoie este o schimbare a inimii, iar aceasta poate să fie obți-
nută numai dacă Îl căutăm pe Dumnezeu personal pentru a 
primi binecuvântarea Sa, cerându-I putere și rugându-ne fier-
binte ca harul Său să vină asupra noastră și caracterul nostru 
să fie transformat.” — Review and Herald, 22 martie 1892.

ACEEAȘI TEMELIE
„Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care 

a fost pusă, și care este Isus Hristos.” (1 Corinteni 3:11)

„Nimeni să nu caute să înlăture temeliile credinței noas-
tre — temelii care au fost puse la începutul lucrării noastre, 
prin cercetare cu rugăciune a Cuvântului și prin descoperire... 
Oamenii își pot închipui că au găsit o cale nouă și că pot 
pune o temelie mai puternică decât cea care a fost pusă. Însă 
aceasta este o mare amăgire. O altă temelie decât cea pusă 
nu poate fi așezată de niciun om. În trecut, mulți s-au apucat 
să clădească o nouă credință, să statornicească principii noi. 
Însă cât a dăinuit clădirea lor? A căzut degrabă, căci nu era 
întemeiată pe Stâncă... Deci, noi trebuie să ne păstrăm până la 
sfârșit încrederea nezguduită de la început.” — 8 T., p. 297.
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LUCRAȚI CU  ÎNȚELEPCIUNE
„Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați 

ca pe un frate.” (2 Tesaloniceni 3:15)

„Adevărul prețios trebuie să fie prezentat cu puterea pe care 
o deține în el însuși. Ideile false și înșelătoare, care sunt foar-
te răspândite și captivează lumea, trebuie să fie demascate. 
Se fac toate eforturile posibile pentru a subjuga sufletele prin 
raționamente subtile, ca să fie abătute de la adevăr și îndru-
mate spre povești populare, așa încât să fie pregătite pentru 
a se lăsa înșelate de amăgiri puternice. Totuși, atunci când 
aceste suflete înșelate întorc spatele adevărului și acceptă o 
minciună, nu le adresați niciun cuvânt de critică. Încercați să 
le arătați pericolul în care se află și să le descoperiți cât de 
mult este întristat Isus Hristos de calea pe care o urmează, dar 
faceți acest lucru cu o duioșie plină de milă. Printr-o manieră 
corectă de a lucra, unii care sunt prinși în capcanele lui Satan 
pot fi salvați de sub influența lui..” — Slujitorii Evangheliei, p. 328.

RUGĂCIUNEA ESTE ESENȚIALĂ
„Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința 

voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt.” 
(Iuda 1:20)

„Ideea că rugăciunea nu este esențială este una din cele 
mai mari amăgiri ale lui Satan pentru ruinarea sufletelor. Ru-
găciunea este comuniune cu Dumnezeu, izvorul înțelepciunii, 
sursa puterii, a păcii și a fericirii. Domnul Isus S-a rugat Tatălui 
„cu strigăte mari și lacrimi”. Pavel îi îndeamnă pe credincioși 
„să se roage fără încetare”, înălțând cereri fierbinți, cu mulțu-
miri, făcându-le cunoscute cererile lui Dumnezeu. „Rugați-vă 
unii pentru alții”, spune Iacov. „Mare putere are rugăciunea 
fierbinte a celui neprihănit.”  — Sfaturi pentru biserică, p. 152.
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ECHIPAȚI CORESPUNZĂTOR
„Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul.” 

(Efeseni 6:14 p.p.)

„Aceia care vestesc solia cea mai solemnă care i-a fost adre-
sată lumii vreodată, trebuie să dezbrace echipamentul pugilis-
tic*) și să îmbrace armura neprihănirii lui Hristos. Noi nu trebuie 
să lucrăm prin puterea sau aptitudinile personale, pentru că, 
dacă vom proceda astfel, îngerii lui Dumnezeu se vor retrage 
și ne vor lăsa să ducem lupta singuri... Pregătirea pentru a-i 
întâmpina pe împotrivitorii noștri sau pentru a păstori biserica 
trebuie să fie primită de la Dumnezeu, înaintea scaunului de 
domnie al harului ceresc. Când stăm acolo și primim harul lui 
Dumnezeu, înțelegem lipsa noastră de competență și de cu-
noaștere. Demnitatea și slava lui Hristos sunt puterea noastră. 
Duhul Sfânt este Acela care ne conduce în tot adevărul. Duhul 
Sfânt ne descoperă lucrurile lui Dumnezeu și le transmite ca pe 
o putere vie în inima ascultătoare.” — Evanghelizare, p. 166.

TRATÂND FALSITATEA CU TACT
„Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; 

mustră pe cel înțelept, și el te va iubi!” (Proverbele 9:8)

„Cea mai bună modalitate de a trata afirmațiile false este 
aceea de a prezenta adevărul, lăsând ca ideile ciudate să dis-
pară singure, din cauză că nu li se acordă atenție. Când ideile 
false sunt puse față în față cu adevărul, slăbiciunea lor ajun-
ge să fie evidentă pentru orice minte inteligentă. Cu cât sunt 
repetate mai mult afirmațiile greșite ale împotrivitorilor și ale 
celor care se ridică în mijlocul nostru pentru a amăgi sufletele, 
cu atât este slujită mai bine lucrarea minciunii. Cu cât se face 
mai multă publicitate sugestiilor lui Satan, cu atât maiestatea 
lui satanică este mai mulțumită, deoarece inimile nesfinte vor 
fi pregătite să accepte amăgirile lui.” — Slujitorii Evangheliei, p. 165.

*) pugilism = luptă cu pumnul, box
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ADEVĂRUL ÎNNOBILEAZĂ
„Cumpără adevărul – și nu-l vinde –, înțelepciunea, 

învățătura și priceperea.” (Proverbele 23:23)

„Dacă Domnul Hristos Se află în inimă, lucrul acesta se va 
vedea în cămin, în atelierul de muncă, în piață, în biserică. Pu-
terea adevărului va fi simțită prin înălțarea și prin înnobilarea 
minții, prin sensibilizarea și supunerea inimii, prin aducerea în-
tregii ființe în armonie cu Dumnezeu. Acela care este schimbat 
prin adevăr va răspândi lumină în lume. Acela care are nădej-
dea lui Hristos va fi curat, după cum El însuși este curat. Nă-
dejdea arătării lui Hristos este speranță vastă și cuprinzătoare. 
Este speranța de a-L vedea pe împărat în toată frumusețea Sa 
și de a fi făcut asemenea Lui.” — Refleting Christ, p. 59.

CA SĂ AVEM SUCCES
„...Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr 

ucenicii Mei.” (Ioan 8:31)

„Dumnezeu îi cheamă pe toți cei ce pretind că sunt delegați 
să vestească lumii adevărul, să dovedească în orice loc, înalt 
sau umil, în viața publică sau pe căile vieții particulare, că se 
află în legătură cu Dumnezeu, că, pentru ei, creștinismul a fă-
cut o lucrare nobilă, că sunt mai sfinți și mai fericiți decât toți 
cei care nu își recunosc alegerea de a respecta poruncile lui 
Dumnezeu. El nu cere nimic mai puțin de la fiecare dintre ur-
mașii Săi, decât să-i descopere lumii caracterul lui Hristos prin 
propria viață, așa încât să dovedească atât prin învățătură, 
cât și prin exemplul personal, că prin harul Său răscumpărător 
chipul lui Dumnezeu poate fi refăcut în ei.” — Mărturii pentru 
predicatori, p. 438.
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ADEVĂRUL RĂMÂNE ADEVĂR
„V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru 
că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din 

adevăr.” (1 Ioan 2:21)

„Noi vrem adevărul cu privire la fiecare aspect și trebuie să-l 
căutăm ca pe o comoară ascunsă. La fiecare pas, ne sunt pre-
zentate tot felul de povești, iar oamenii aleg să creadă minciu-
na, mai degrabă decât adevărul, pentru că acceptarea adevă-
rului implică o cruce. Eul trebuie să fie respins, eul trebuie să fie 
răstignit. Prin urmare, Satan le prezintă oamenilor o cale mai 
ușoară, prin anularea Legii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îl 
lasă pe om să meargă pe calea lui, este ceasul cel mai întune-
cat al vieții sale. Este ceva îngrozitor ca un copil neascultător 
și îndărătnic să fie lăsat să meargă pe calea lui, să urmeze 
înclinațiile minții lui și să adune asupra lui norii întunecați ai 
judecății lui Dumnezeu.” — Review and Herald, 25 august, 1885.

PUȚIN NEADEVĂR ESTE FATAL
„Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează 

viclenia de pe buzele tale!” (Proverbele 4:24)

„Unii cred că reprezintă dreptatea lui Dumnezeu, dar ei nu 
reprezintă duioșia și marea iubire pe care le-a arătat El față 
de noi. Ideile lor omenești, care își au originea în planurile amă-
gitoare ale lui Satan, par suficient de bune în ochii orbiți... O 
minciună, dacă este crezută și pusă în aplicare, ajunge să fie 
adevăr pentru ei. În acest fel, prin lucrarea minții lor inventive, 
se îndeplinește scopul slujitorilor lui Satan, ca oamenii să ajun-
gă la concluzii false...

În unele situații, primele principii conțin o anumită măsură 
de adevăr întrețesut cu greșeala, dar ele nu conduc la nicio 
faptă corectă, și acesta este motivul pentru care oamenii sunt 
duși în rătăcire.” — Mărturii pentru predicatori, p. 364.
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CONSTRUIȚI CEVA SOLID
„Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâ-
ne în picioare, el va primi o răsplată.” (1 Corinteni 3:14)

„Nimeni să nu-și înșele propriul suflet în această privință. 
Dacă manifestați mândrie, înălțare de sine, dragoste de supre-
mație, slavă deșartă, ambiții nesfinte, murmurare, nemulțumi-
re, amărăciune, vorbire de rău, minciună, înșelăciune și defăi-
mare, 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 Satan. Voi trebuie să aveți un caracter creștinesc, care să 
reziste în încercare. Chiar dacă aveți îndemnuri și intenții bune, 
chiar dacă rostiți adevărul în mod inteligent, nu veți fi potri-
viți pentru împărăția cerului. Caracterul vostru este construit 
dintr-un material ieftin, care degradează valoarea aurului.” — 
Mărturii pentru predicatori, p. 441.

O LUMINĂ CLARĂ
„Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie în-

tuneric.” (Luca 11:35)

„Noi nu trebuie să reprezentăm în mod necorespunzător 
ceea ce pretindem a crede, pentru a câștiga favoruri. Dum-
nezeu disprețuiește ocolirea adevărului, reprezentarea lui ine-
xactă și minciuna. El nu va fi îngăduitor cu omul care spune, 
dar nu face. Cea mai bună și mai nobilă lucrare se face în mod 
cinstit, deschis...

Noi nu trebuie să facem numai ceea ce este bine, frumos 
și care să ne facă un nume bun. Ființele omenești au cea mai 
sacră obligație față de Dumnezeu de a fi sfinte și neîntinate, 
căci au fost cumpărate cu un preț, cu însuși sângele cel prețios 
al Fiului lui Dumnezeu.” — Lucrarea misionară medicală, p. 127.
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ADEVĂRUL ROSTIT DIN INIMĂ
„Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe 
muntele Tău cel sfânt?  Cel ce umblă în neprihănire, 
cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din 

inimă.” (Psalmii 15:1, 2)

„”Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har”. (Coloseni 4:6). 
„Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pen-
tru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.” 
În lumina acestor texte din Sfânta Scriptură, se poate vedea 
cum cuvintele rostite de Domnul, pe Munte, osândesc vorbirea 
glumeață, ușuratică și nerușinată. Ele cer ca vorbirea noastră 
să fie nu numai sinceră, ci și curată. Aceia care au învățat de 
la Hristos nu vor lua deloc parte „la lucrările neroditoare ale 
întunericului”. În vorbire, ca și în viață, ei vor fi simpli, cinstiți și 
credincioși, căci se pregătesc pentru societatea celor sfinți, în 
gura cărora „nu s-a găsit minciună”. — Idem, p. 69.

CĂLĂUZIȚI DE ADEVĂR
„Cu curăție de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune 

adevărul curat.” (Iov 33:3)

„Tot ce fac creștinii trebuie să fie transparent ca lumina soa-
relui. Adevărul este de la Dumnezeu; înșelăciunea, în oricare 
din miliardele ei de forme, este de la Satan, și oricine se îndepăr-
tează în vreun fel oarecare de linia cea dreaptă a adevărului, 
se vinde singur puterii celui rău. Totuși, nu este un lucru ușor 
să spui exact adevărul. Nu putem să spunem adevărul, dacă 
nu cunoaștem adevărul. Și cât de adesea se întâmplă că pă-
reri preconcepute, scăpări din minte, o cunoaștere incompletă, 
greșeli de judecată, ne împiedică să avem o dreaptă înțelegere 
a lucrurilor cu care avem de-a face. Noi nu putem să rostim 
adevărul, dacă mințile noastre nu sunt călăuzite continuu de 
Acela care este Adevărul.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 68.
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ORICÂND DE PARTEA ADEVĂRULUI
„Voi face din neprihănire o lege și din dreptate, o cum-
pănă, și grindina va surpa locul de scăpare al neadevă-
rului și apele vor îneca adăpostul minciunii.” (Isaia 28:17)

„Nici chiar viața însăși nu trebuie cumpărată cu prețul unei 
minciuni. Printr-un cuvânt sau o dare din cap, martirii ar fi putut 
renega adevărul și și-ar fi salvat viața. Dacă ar fi consimțit să 
arunce un bob de tămâie pe altarul idolului, ei s-ar fi salvat de 
roată, eșafod sau cruce. Dar ei au refuzat să fie falși în cuvânt 
sau faptă, deși viața era darul pe care l-ar fi primit dacă făceau 
astfel. Întemnițare, torturi și moarte, cu o conștiință curată, erau 
binevenite pentru ei, mai degrabă decât eliberarea cu condiția 
înșelăciunii, a minciunii și a apostaziei. Prin fidelitate și credință 
în Hristos, ei au câștigat haine fără pată și coroane împodobite 
cu pietre prețioase. Viața lor a fost înnobilată și înălțată în fața 
lui Dumnezeu pentru că au stat hotărâți pentru adevăr în cele 
mai grave împrejurări.” — 4 T., p. 336.

URMAȘI AI ADEVĂRULUI
„Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de 

omul cel vechi, cu faptele lui.” (Coloseni 3:9)

„Falsitatea și înșelăciunea de orice fel sunt păcate împotriva 
Dumnezeului adevărului și veracității. Cuvântul lui Dumnezeu 
este clar asupra acestor puncte. „Să nu mințiți, nici să nu vă 
înșelați unii pe alții.” Dumnezeu este un Dumnezeu al since-
rității și al adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu este o carte a 
adevărului. Isus este un martor credincios și adevărat. Biserica 
este martorul și temelia adevărului. Toate poruncile Celui Prea 
Înalt sunt adevărate și îndreptățite. Cum apare atunci în fața 
Lui vorbirea în doi peri și orice exagerare și înșelăciune? Pentru 
minciuna pe care a rostit-o din cauză că a poftit darurile pe 
care profetul le-a refuzat, slujitorul lui Elisei a fost lovit cu le-
pră, care s-a terminat numai la moarte.” — 4 T., p. 336.
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SEMĂNÂND ADEVĂRUL
„De aceea, lăsați-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să 

spună aproapelui său adevărul...” (Efeseni 4:25)

„Nu dați niciodată copiilor voștri ocazia să aibă pretextul 
unei scuze spunând: Mama nu spune adevărul. Tata nu spune 
adevărul. Când sunteți probați în tribunalul ceresc, în raportul 
întocmit în dreptul numelui vostru să fie scris: un înșelător? ...

Nu se poate aștepta din partea copiilor să fie întru totul 
cinstiți, dar există pericolul ca, prin administrare neînțeleaptă, 
părinții să distrugă franchețea ce ar trebui să caracterizeze 
experiența copilului. Prin cuvânt și faptă, părinții ar trebui să 
facă tot ce le stă în putere ca să păstreze o simplitate natu-
rală. Pe măsură ce copiii cresc, părinții n-ar trebui să le dea 
nici cea mai mică ocazie de a semăna acea sămânță ce se va 
dezvolta în înșelăciune și falsitate și se va maturiza în obiceiuri 
pe care nu te poți bizui.” — The Review and Herald, 13 aprilie, 1897.

NU OCOLIȚI ADEVĂRUL!
„Şi dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate 

privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de 
vrednicie...” (Tit 2:7)

„Părinți, niciodată să nu ocoliți adevărul. Nu mințiți nicio-
dată prin învățătură sau exemplu. Dacă vrei să-ți fie copilul 
cinstit, fii tu însuți cinstit. Fii corect și neabătut. N-ar trebui 
îngăduită nici cea mai slabă ocolire a adevărului. Deoarece 
mama este obișnuită să ocolească adevărul și să fie necin-
stită, copilul îi urmează exemplul. O mamă căreia îi lipsește 
discernământul și care nu urmează îndrumarea Domnului, 
s-ar putea să-și educe copiii să fie înșelători și ipocriți. Tră-
săturile de caracter nutrite în felul acesta, pot deveni așa de 
persistente încât a minți va fi la fel de natural ca și a respira. 
Prefăcătoria va înlocui sinceritatea și realitatea.” — Îndrumarea 
copilului, p. 151.



OCTOMBRIE

ÎNCERCĂRILE FINALE

„Faptul că suntem chemați să răbdăm 
încercări arată că Domnul Isus vede în noi 
ceva prețios, pe care dorește să-l dezvolte.”  

— Divina vindecare, p. 471.
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ESTE NEVOIE DE PREGĂTIRE
„Croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică 

din calea poporului Meu!” (Isaia 57:14)

„Apoi, privirile mi-au fost întoarse de la slavă și mi-a fost 
arătată rămășița de pe pământ. Îngerul li s-a adresat: „Veți 
putea evita voi ultimele șapte plăgi? Veți merge voi în slavă și 
vă veți bucura de tot ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L 
iubesc și sunt gata să sufere de dragul Lui? Dacă este așa, 
trebuie să muriți pentru a putea trăi. Pregătiți-vă, pregătiți-vă, 
pregătiți-vă. Pregătirea voastră trebuie să fie mai profundă 
decât cea pe care o faceți acum, căci vine ziua Domnului, zi 
fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pă-
mântul în pustiu și-i va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Jertfiți 
totul pentru Dumnezeu. Puneți totul pe altarul lui — eul, ave-
rea, totul ca o jertfă vie. Va fi nevoie de tot ce aveți pentru a 
intra în slavă.” -— Scrieri timpurii, p. 67.  

MERITĂ EFORTUL!
„Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, 

față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos 
Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le soco-
tesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos.” (Filipeni 3:8)

„Cerul va fi nespus de ieftin, dacă-l vom obține prin suferin-
ță. 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 tre-
cut 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 pre-
zența lui Dumnezeu și a îngerilor curați, sfinți.” — Idem. 
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PÂNĂ LA CAPĂT!
„De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți 
totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala 

voastră în Domnul nu este zadarnică.” (1 Corinteni 15:58)

„Când am văzut ce trebuie să fim pentru a moșteni slava 
și am văzut apoi cât de mult suferise Isus pentru a dobândi 
pentru noi o moștenire atât de bogată, m-am rugat să putem 
fi botezați în suferințele lui Hristos, ca să nu ne dăm înapoi în 
fața încercărilor, ci să le suportăm cu răbdare și bucurie, ști-
ind ce a suferit Isus pentru ca noi să putem fi îmbogățiți prin 
sărăcia și suferințele Sale. Îngerul a spus: „Tăgăduiți-vă eul; 
trebuie să faceți pași rapizi”... Cei care vor să nu primească 
semnul fiarei și chipul ei când va fi aprobat decretul, trebuie să 
ia acum hotărârea de a spune: Nu, nu vom accepta instituția 
fiarei.” — Scrieri timpurii, p. 67.. 

SĂ NU FIM SURPRINȘI!
„Căci oricine face răul, urăște lumina, și nu vine la lu-

mină, ca să nu i se vădească faptele”. (Ioan 3:20)

„Și acum, ca în primele veacuri, prezentarea unui adevăr 
care mustră păcatele și rătăcirile timpului va trezi împotrivire... 
Când oamenii văd că nu-și pot menține poziția cu ajutorul 
Scripturilor, mulți se hotărăsc să o susțină cu orice risc și, cu 
un spirit de răutate, atacă motivele și caracterul acelora care 
apără un adevăr nepopular. Același procedeu a fost urmat în 
toate veacurile... Din zilele acelea și până astăzi, aceia care 
au vrut să rămână credincioși adevărului au fost denunțați 
ca fiind răzvrătiți, eretici sau dezbinători. Mulțimile care sunt 
prea necredincioase pentru a primi cuvântul sigur al profeției 
vor primi, cu o credulitate indiscutabilă, o acuzație împotriva 
acelora care îndrăznesc să mustre păcatele zilei. Acest spirit se 
va dezvolta din ce în ce mai mult.” — Tragedia veacurilor, p. 458.
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CE AVEM DE FĂCUT?
„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o 

trâmbiță și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei 
lui Iacov păcatele ei!” (Isaia 58:1)

„Văzând toate acestea, care este datoria vestitorului adevă-
rului? Va ajunge oare la concluzia că adevărul n-ar trebui să fie 
prezentat, din moment ce singurul efect al lui este să-i trezeas-
că pe oameni, să fugă sau să reziste în fața cerințelor lui? Nu; 
la fel ca primii reformatori, el nu are niciun motiv temeinic să 
rețină mărturia Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că provoacă 
împotrivire. Mărturisirea de credință făcută de sfinți și de martiri 
a fost scrisă pentru folosul generațiilor care au urmat. Acele 
exemple vii de sfințenie și de integritate statornică ne-au fost 
lăsate pentru a inspira curaj acelora care acum sunt chemați să 
dea mărturie pentru Dumnezeu. Ei au primit harul și adevărul 
nu numai pentru ei, ci ca prin ei cunoașterea lui Dumnezeu să 
lumineze întregul pământ.” — Idem, p. 459.

ÎNȚELEGÂNDU-NE ROLUL
„Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalță glasul și 

strigă toți de veselie, căci văd cu ochii lor cum  
Se întoarce Domnul în Sion.” (Isaia 52:8)

„Pe măsura ocaziilor pe care le au, toți aceia care au primit 
lumina adevărului se găsesc sub aceeași solemnă și înfricoșa-
tă răspundere cum a fost profetul lui Israel, căruia Cuvântul 
Domnului i-a spus: „Acum, fiul omului, te-am pus străjer... Tu 
trebuie să asculți Cuvântul care iese din gura Mea, și să-i în-
științezi din partea Mea. ...

Piedica cea mare în primirea și vestirea adevărului este fap-
tul că aceasta implică neplăceri și batjocură... Dar lucrul aces-
ta nu i-a făcut pe adevărații urmași ai lui Hristos să se clatine. 
Ei nu așteaptă ca adevărul să devină popular. Fiind convinși 
de datoria lor, ei primesc de bunăvoie crucea.” — Idem, p. 460.
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REZULTATELE SE VOR VEDEA
„Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce 
la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate.” (Isaia 1:27)

„Pretutindeni unde Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat 
cu credincioșie, rezultatele care au urmat au atestat originea 
lui divină. Duhul lui Dumnezeu a însoțit solia slujitorilor Săi, 
iar cuvântul a avut putere. Păcătoșii și-au simțit conștiința 
trezită... Au fost convinși cu privire la păcat, la neprihănire și 
la judecata viitoare... Când crucea de pe Calvar, cu jertfa ei 
infinită pentru păcatele oamenilor, a fost descoperită, ei au 
văzut că nimic altceva în afară de meritele lui Hristos nu pu-
tea fi îndestulător pentru ispășirea nelegiuirilor... Cu credință 
și cu umilință L-au primit pe Mielul lui Dumnezeu care ridică 
păcatul lumii. Prin sângele lui Hristos au primit iertarea păca-
telor din trecut.” — Tragedia veacurilor, p. 461.

REÎNVIORARE
„Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, 

căci Domnul face lucruri mari!.” (Ioel 2:21)

„Pentru orice suflet convertit cu adevărat, legătura cu Dum-
nezeu și cu lucrurile veșnice va constitui marele scop al vieții. 
Dar, în bisericile zilelor noastre, unde este spiritul consacrării 
față de Dumnezeu? Mulți convertiți la credință nu renunță la 
mândria lor și la iubirea față de lume...

Cu toată decăderea larg răspândită a credinței și a evla-
viei, în aceste biserici sunt și urmași adevărați ai lui Hristos. 
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.” — Idem, p. 464.
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DESPĂRȚIRI ȘI ATAȘĂRI
„Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care strânge pe cei 
risipiți ai lui Israel: „Voi mai strânge și alte popoare la 

cei strânși acum din el.” (Isaia 56:8)

„În vremea aceea, mulți se vor despărți de bisericile acelea 
în care dragostea pentru lume a luat locul iubirii față de Dum-
nezeu 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. Vrăjmașul su-
fletelor dorește să împiedice această lucrare: și înainte ca să 
vină timpul pentru o astfel de lucrare, el va încerca să o împie-
dice, introducând o contrafacere... Însă nimeni nu trebuie să 
fie amăgit. În lumina Cuvântului lui Dumnezeu nu este greu 
de stabilit natura acestor mișcări. Oriunde oamenii neglijează 
mărturia Bibliei, întorcându-se de la acele adevăruri clare și 
cercetătoare de suflet, care cer lepădare de sine și renunțare la 
lume, putem fi siguri că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este 
revărsată.” — Tragedia veacurilor, p. 464.

LEGEA ESTE VEȘNICĂ
„Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna și pe vecie.” 

(Psalmii 119:44)

„Mulți învățători ai religiei susțin că Hristos, prin moartea Sa, 
a desființat Legea și, prin urmare, oamenii sunt absolviți de ce-
rințele ei. Sunt unii care o prezintă ca fiind un jug apăsător și, 
în contrast cu robia Legii, ei prezintă libertatea de a te bucura 
de Evanghelie... Susținerea că Hristos, prin moartea Sa, a desfi-
ințat Legea Tatălui Său este fără temei. Dacă ar fi fost posibil 
ca Legea să fie schimbată sau desființată, atunci Hristos n-ar 
fi trebuit să mai moară pentru a-l mântui pe om de sub con-
damnarea păcatului. Moartea lui Hristos, departe de a desființa 
Legea, dovedește că este de neschimbat.” — Idem, p. 466.
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AVEM DE LUCRU!
„Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care 

ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat 
slujba împăcării.” (2 Corinteni 5:18)

„Este lucrarea pocăinței și a sfințirii aceea de a-i împăca pe 
oameni cu Dumnezeu, aducându-i în armonie cu principiile 
Legii Sale. La început, omul a fost creat după chipul lui Dum-
nezeu. El era în armonie desăvârșită cu natura și cu Legea lui 
Dumnezeu; principiile dreptății erau înscrise în inima sa. Dar 
păcatul l-a înstrăinat de Făcătorul său. El n-a mai reflectat 
chipul divin. Inima lui a intrat în luptă cu principiile Legii lui 
Dumnezeu... Prin meritele lui Hristos, el poate fi readus în ar-
monie cu Făcătorul său. Inima lui trebuie reînnoită prin harul 
divin; el trebuie să aibă o viață nouă de sus. Această schimba-
re este nașterea din nou, fără de care, spunea Isus, „nu poate 
vedea Împărăția lui Dumnezeu”. — Tragedia veacurilor, p. 467. 

PRIMUL PAS SPRE ÎMPĂCARE
„Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, și vei avea pace; 

te vei bucura astfel iarăși de fericire.” (Iov 22:21)

„Primul pas către împăcarea cu Dumnezeu este convinge-
rea de păcat... Pentru a-și vedea vinovăția, păcătosul trebuie 
să-și probeze caracterul prin marele standard al neprihănirii 
lui Dumnezeu. El este oglinda care îi arată desăvârșirea unui 
caracter neprihănit și-l face în stare să vadă defectele din ca-
racterul său. 

Legea îi descoperă omului păcatele, dar nu-i dă nicio so-
luție. În timp ce făgăduiește viața pentru cel ascultător, ea 
declară că moartea este partea călcătorului ei. Numai Evan-
ghelia lui Hristos îl poate elibera de sub condamnarea sau de 
întinarea păcatului. El trebuie să dea pe față pocăință față de 
Dumnezeu, a cărui Lege a călcat-o; și credință în Hristos și în 
jertfa Sa ispășitoare.” — Tragedia veacurilor, p. 467.
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SFINȚIREA  
- O LUCRARE PROGRESIVĂ

„Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința 
prin Domnul nostru Isus Hristos!”. (1 Corinteni 15:57)

„Creștinul va simți îndemnurile păcatului, dar va menține o 
luptă permanentă împotriva lui. Aici este nevoie de ajutorul lui 
Hristos. Slăbiciunea omenească se unește cu puterea divină...

Scripturile arată clar că lucrarea sfințirii este progresivă. 
Când în pocăință păcătosul găsește pacea cu Dumnezeu prin 
sângele ispășirii, viața creștină abia a început. Acum el trebuie 
„să înainteze în desăvârșire”, să crească „până la măsura sta-
turii plinătății lui Hristos”. — Tragedia veacurilor, p. 470.

CÂND EȘTI APROAPE DE ISUS
„El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El 

învață pe cei smeriți calea Sa.” (Psalmii 25:9)

„Aceia care experimentează sfințirea Bibliei vor da pe față 
un spirit de umilință. Asemenea lui Moise, ei au o descoperire 
a maiestății înfricoșate a sfințeniei și-și văd propria nevredni-
cie, în contrast cu desăvârșirea înălțată și curăția Celui Infinit...

Nu poate exista înălțare de sine sau pretenție înfumurată 
de libertate față de păcat la aceia care merg în umbra crucii 
Calvarului. Ei simt că păcatul lor a fost acela care a provocat 
agonia ce a frânt inima Fiului lui Dumnezeu, iar acest gând îi 
va duce la umilire de sine. Aceia care trăiesc mai aproape de 
Isus își dau seama mai clar de slăbiciunea și de păcătoșenia 
omenească și singura lor nădejde este în meritele unui Mân-
tuitor răstignit și înviat.” — Idem, p. 471
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SĂ NU NE AMĂGIM!
„Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniți înain-
tea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor 

fi socotiți neprihăniți.” (Romani 2:13)

„Să nu se amăgească nimeni cu credința că poate deveni 
sfânt, în timp ce calcă de bunăvoie una din cerințele lui Dum-
nezeu. Săvârșirea unui păcat cunoscut aduce la tăcere măr-
turia glasului Duhului și desparte sufletul de Dumnezeu. ... Nu 
putem socoti pe nimeni sfânt fără să-l aducem la măsura sin-
gurului nivel de sfințire al lui Dumnezeu, în cer și pe pământ. 
Dacă oamenii nu simt povara Legii morale, dacă tratează cu 
ușurință și subapreciază preceptele lui Dumnezeu, dacă încal-
că una din cele mai mici din aceste porunci și îi învață pe oa-
meni așa, nu vor avea niciun preț în ochii Cerului și putem ști 
că pretențiile lor n-au nicio temelie.” — Tragedia veacurilor, p. 473. 

NEPRIHĂNIȚI DOAR PRIN HRISTOS
„Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. 
Şi sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin 
răscumpărarea care este în Hristos Isus.” (Romani 3:23, 24)

„Iar pretenția de a fi fără păcat este dovada că acela care 
pretinde aceasta este departe de a fi sfânt. Aceasta se datorea-
ză faptului că acesta nu are o concepție adevărată cu privire 
la curăția infinită și la sfințenia lui Dumnezeu sau cu privire la 
ceea ce trebuie să devină pentru a ajunge asemenea caracte-
rului Său; pentru că nu are o concepție adevărată cu privire la 
curăția și la frumusețea fără egal ale lui Isus, cu privire la rău-
tatea și gravitatea păcatului, se poate socoti un om sfânt. Cu 
cât mai mare este distanța dintre el și Hristos și cu cât sunt mai 
nepotrivite concepțiile lui despre caracterul Său divin și cerințele 
Sale, cu atât mai neprihănit pare el în propriii ochi.” — Idem. 
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NU PUTEM STA NEPĂSĂTORI
„Dar, dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul 
din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebu-

ie s-o urmeze...” (Iov 33:23)

„Poporul lui Dumnezeu, expus puterii amăgitoare și răutății 
neadormite ale prințului întunericului și în lupta cu toate pute-
rile răului, este asigurat de paza neîncetată a îngerilor cerești. 
Această asigurare nu este dată fără să fie nevoie. Dacă Dum-
nezeu le-a dat copiilor Săi făgăduința harului și a ocrotirii, 
a făcut aceasta pentru că există forțe puternice ale răului 
cărora trebuie să le facă față ...Căzute prin păcat [spiritele 
rele] s-au unit pentru dezonorarea lui Dumnezeu și pentru 
distrugerea oamenilor...

Un înger păzitor este rânduit pentru fiecare urmaș al lui  Hris- 
tos. Acești veghetori cerești  îl ocrotesc pe cel drept de puterea 
celui rău.” — Tragedia veacurilor, p. 513.

MEREU ÎN GARDĂ
„Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îm-
brăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem 

drept coif nădejdea mântuirii.” (1 Tesaloniceni 5:8)

„De nimic nu se teme atât de mult marele amăgitor ca de 
faptul că îi vom cunoaște planurile. Și-a ascuns atât de bine ade-
văratul caracter și scopurile, încât a făcut să fie reprezentat în 
așa fel ca să nu provoace nicio emoție deosebită în afară de 
batjocură sau nemulțumire. Îi place să fie descris ca o ființă ca-
raghioasă sau ca o ființă respingătoare... Și datorită faptului că 
Satan poate stăpâni foarte ușor mințile acelora care nu-și dau 
seama de influența lui, Cuvântul lui Dumnezeu ne dă atât de 
multe exemple cu privire la lucrarea lui ruinătoare, descoperin-
du-ne puterile lui ascunse și, în felul acesta, punându-ne în gardă 
împotriva atacurilor lui.” — Idem, p. 517. 
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APROAPE DE DOMNUL
„Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt 

izbăvit de vrăjmașii mei.” (2 Samuel 22:4)

„Întrucât rătăcirea înaintează cu rapiditate, ar trebui să că-
utăm să fim treji în cauza lui Dumnezeu și să ne dăm sea-
ma de timpul în care trăim. Întunericul va acoperi pământul și 
un întuneric încă și mai adânc va veni peste oameni. Și, cum 
aproape totul în jurul nostru este învăluit în negura groasă a 
rătăcirii și amăgirii, se cuvine ca noi să ne scuturăm din ador-
mire și să trăim aproape de Dumnezeu, unde putem să luăm 
raze de lumină și slavă de la fața lui Isus... Trebuie să fim sfin-
țiți prin adevăr, să fim cu totul consacrați lui Dumnezeu și să 
trăim în felul acesta la înălțimea mărturisirii noastre, pentru 
ca Domnul să poată revărsa o lumină tot mai mare peste noi 
și să putem vedea lumină în lumina Sa și să fim întăriți cu tăria 
Sa.” - Scrieri timpurii, p. 104.

DOMNUL ESTE TĂRIA NOASTRĂ
„Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!” (Psalmii 18:1)

„În fiecare clipă în care nu suntem prevăzători este posibil 
să fim doborâți de vrăjmaș și ne aflăm în marea primejdie de a 
fi biruiți de puterile întunericului...

Dumnezeu este tăria noastră. La El trebuie să privim după 
înțelepciune și călăuzire și, având în vedere slava Sa, binele bi-
sericii și mântuirea sufletelor noastre, trebuie să biruim păcate-
le specifice. Ar trebui să căutăm în mod individual să obținem 
o victorie nouă în fiecare zi. Trebuie să învățăm să rezistăm 
singuri și să depindem cu totul de Dumnezeu. Cu cât învățăm 
acest lucru mai repede, cu atât mai bine. Să afle fiecare punc-
tul în care cade și apoi să vegheze cu credincioșie ca păcatele 
sale să nu-l biruie, ci el să obțină victoria asupra lor. Atunci 
putem avea încredere să mergem la Dumnezeu și biserica va fi 
scutită de mari necazuri.” — Idem, p. 105
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BIRUINȚE ZILNICE
„Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieș-
te lumea; și ceea ce câștigă biruință asupra lumii este 

credința noastră.” (1 Ioan 5:4)

„Atâta timp cât suntem în lume, ne vom întâlni cu influențe 
potrivnice. Vor veni provocări pentru a pune la încercare carac-
terul; și întâmpinându-le cu un spirit pozitiv, vom dobândi un 
farmec creștin. Dacă Hristos locuiește în noi, vom fi răbdători, 
amabili, îngăduitori, veseli în mijlocul furtunii și iritațiilor. Zi de 
zi și an de an, vom birui eul și vom crește într-un eroism nobil. 
Aceasta este sarcina încredințată nouă; dar aceasta nu poate 
fi realizată fără ajutor de la Isus, fără hotărâre fermă, scop ne-
clintit, veghere continuă, și rugăciune neîncetată. Fiecare are o 
luptă personală de dus. Nici chiar Dumnezeu nu ne poate face 
nobili sau nu poate face viețile noastre folositoare, dacă nu am 
devenit co-lucrători cu El.” — Pe urmele Marelui Medic, p. 487.

UN MIJLOC DIVIN
„Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău 

te mustră cum mustră un om pe copilul lui.”  
(Deuteronomul 8:5)

„În toate timpurile, solii aleși ai lui Dumnezeu au fost bat-
jocoriți și persecutați; totuși, prin suferința lor, cunoașterea de 
Dumnezeu a fost răspândită pretutindeni. Fiecare urmaș al lui 
Hristos trebuia să ia loc în linia de luptă și să ducă mai depar-
te aceeași lucrare, știind că dușmanii ei nu pot să facă nimic 
împotriva adevărului. Dumnezeu vrea să spună prin aceasta 
că adevărul va ieși la iveală și va ajunge subiect de cercetare și 
discuție chiar prin ocara aruncată asupra lui. Mintea oameni-
lor trebuie să fie pusă în mișcare. Orice luptă, orice ocară, orice 
efort de a restrânge libertatea de conștiință constituie mijlocul 
lui Dumnezeu de a trezi spiritele, care altfel ar putea adormi.” 
— Cugetări, p. 33. 
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NĂDĂJDUIEȘTE ÎN DOMNUL!
„Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci 

Dumnezeu este scăparea mea.” (Psalmii 59:9)

„Orice ocară, orice batjocură și cruzime pe care Satan a 
putut îndemna inima omenească să o născocească, a fost 
adusă asupra urmașilor lui Isus.... Aceeași ură care a făcut să 
izbucnească strigătul: „Răstignește-L! Răstignește-L!”, aceeași 
ură care a dus la prigonirea ucenicilor lucrează și astăzi în 
fiii neascultării. Același spirit, care în Evul Mediu a aruncat 
bărbați și femei în închisoare, în exil și la moarte... este încă la 
lucru în inimile nerenăscute, cu o energie plină de răutate.... 
Vestirea Evangheliei a fost totdeauna dusă înainte în lumea 
aceasta, înfruntând împotrivire, primejdie, pierdere și suferință. 

În ce a constat puterea acelora care au suferit în trecut 
prigoana pentru Hristos? În unirea cu Dumnezeu, unirea cu 
Duhul Sfânt, unirea cu Hristos.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 84.  

NEDESPĂRȚIȚI PENTRU VECIE
„Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, 
nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile 
de acum, nici cele viitoare, ... nu vor fi în stare să ne 

despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus 
Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:38, 39)

„Ocara și prigoana i-au despărțit pe mulți de prieteni pă-
mântești, dar niciodată de iubirea lui Hristos. Niciodată sufle-
tul încercat de furtună nu este mai iubit de Mântuitorul decât 
atunci când suferă ocara pentru adevăr.... Când este închis 
între zidurile temniței, Hristos i Se arată și îi mângâie inima cu 
iubirea Sa. Când el suferă moartea pentru Hristos, Mântuito-
rul îi spune: Ei pot ucide trupul, dar nu pot vătăma sufletul. 
„Îndrăzniți, Eu am biruit lumea”.” — Idem, p. 86.  
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FRĂMÂNTĂRILE ÎȘI AU ROLUL LOR
„Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oame-
nilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească 

pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei 5:16)

„Orice încercare de foc este mijlocul folosit de Dumnezeu 
pentru curățirea lor. Cu fiecare încercare, ei sunt mai pregătiți 
să fie împreună-lucrători cu El. Fiecare luptă își are locul ei în 
bătălia cea mare pentru neprihănire și fiecare va spori bucuria 
triumfului lor final. Având în vedere lucrul acesta, încercarea 
credinței și a răbdării lor va fi primită cu voie bună, nu cu teamă 
și nici cu gândul de a o înlătura. Dornici să-și îndeplinească 
misiunea față de lume și așteptând aprobarea lui Dumnezeu, 
slujitorii Săi trebuie să-și împlinească toată datoria fără să țină 
seama de teamă sau de favoarea oamenilor.... Nu vă retrageți 
din lume pentru a scăpa de persecuții. Voi trebuie să rămâneți 
între oameni, pentru ca gustul iubirii dumnezeiești să poată fi 
ca o sare care să protejeze lumea de stricăciune.” — Idem. 

REZISTÂND CU BUCURIE
„Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pen-
tru că nu sunteți din lume și pentru că Eu v-am ales din 

mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea.” (Ioan 15:19)

„Lumea iubește păcatul și urăște neprihănirea și aceasta a 
fost cauza vrăjmășiei față de Isus. Toți aceia care refuză iubi-
rea Lui nemărginită vor socoti creștinismul ca un izvor de tul-
burări. Lumina lui Hristos îndepărtează întunericul care aco-
peră păcatele lor și nevoia de reformă se dă pe față... În felul 
acesta izbucnește conflictul, iar urmașii lui Hristos sunt acu-
zați că provoacă tulburări. Însă comuniunea lor cu Dumnezeu 
este aceea care le aduce vrăjmășia din partea lumii. Ei suferă 
ocara lui Hristos. Ei merg pe cărarea urmată de oamenii cei 
mai nobili de pe pământ. Ei trebuie să facă față persecuției nu 
cu întristare, ci cu bucurie.” — Hristos, lumina lumii, p. 306.  
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CREDINCIOȘI ÎN ORICE VREME
„Fiindcă oricine va voi să-și scape viața o va pierde, dar 

oricine își va pierde viața pentru Mine o va mântui.”  
(Luca 9:24)

„Hristos este exemplul nostru. Hotărârea lui Antichrist de 
a duce mai departe rebeliunea pe care a început-o în cer va 
continua să lucreze prin copiii neascultării. Invidia și ura lor 
împotriva acelora care țin porunca a patra va crește și se va 
face tot mai înverșunată. Dar poporul lui Dumnezeu nu tre-
buie să-și ascundă stindardul. Ei nu trebuie să treacă cu vede-
rea poruncile lui Dumnezeu și, pentru a nu avea dificultăți, să 
meargă cu mulțimea în săvârșirea răului.

Domnul îi încurajează pe toți aceia care-L caută din toată 
inima. El le dă Sfântul Său Duh, manifestarea prezenței și a 
favorii Sale. Dar aceia care-L părăsesc pe Dumnezeu, ca să-și 
scape viața, vor fi părăsiți de El. Căutând să-și scape viața prin 
renunțarea la adevăr, ei vor pierde viața veșnică.” — 9 T., p. 230.

PRIGONIȚI, DAR NU PĂRĂSIȚI
„Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor 

este Împărăția cerurilor!” (Matei 5:10)

„Biserica rămășiței va fi pusă la grea încercare și greu necaz. 
Aceia care țin poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus vor 
simți mânia balaurului și a oștirilor lui. Satan socotește lumea, 
oamenii, ca fiind supuși ai săi și el a pus stăpânire pe bisericile 
apostate; dar aici este o mică grupă care rezistă supremației 
lui. Dacă ar putea să-i șteargă de pe pământ, atunci biruința 
lui ar fi deplină. ... Tuturor li se cere să dea ascultare edictelor 
omenești prin călcarea Legii divine. Aceia care vor fi credincioși 
față de Dumnezeu și față de datorie vor fi amenințați, denun-
țați și proscriși. Singura lor nădejde este în mila lui Dumnezeu; 
singurul lor refugiu va fi rugăciunea.” — 5 T., p. 472, 
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AMĂGIRI SUBTILE
„Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci minci-

noși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi 
cu putință, și pe cei aleși.” (Marcu 13:22)

„Deghizat într-un înger de lumină, Satan va cutreiera pă-
mântul ca un făcător de minuni. Într-un limbaj ales, el va pre-
zenta sentimente înalte. Se vor rosti cuvinte frumoase despre 
el și se vor face fapte bune. Domnul Hristos va fi întruchipat 
de el în persoană, însă într-un anumit punct se va putea face 
o distincție clară. Satana îi va îndepărta pe oameni de la Le-
gea lui Dumnezeu. Dacă nu se va ține cont de acest lucru, 
atât de bine va fi contrafăcută neprihănirea, încât el va înșela, 
dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Capete încoronate, 
președinți, conducători din locuri înalte se vor pleca înaintea 
teoriilor lui mincinoase.” — The Review and Herald, 17 august, 1897.

TEMELIA RĂMÂNE PERMANENT
„Şi când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel 

neprihănit?” (Psalmii 11:3)

„Fiecare popor își are legile lui... Să presupunem că slujitorii 
proeminenți ar învăța în mod public că legile care guvernează 
țara lor și ocrotesc drepturile cetățenilor lor n-ar fi obligatorii 
— că ele restrâng libertatea oamenilor și de aceea n-ar trebui 
să fie ascultate; cât timp ar mai fi îngăduiți astfel de oameni la 
amvon? Dar este oare o jignire mai gravă să disprețuiești legile 
statelor și ale națiunilor decât să calci acele precepte divine 
care sunt temelia oricărei guvernări? Ar fi cu mult mai potrivit 
pentru națiuni să-și abroge legile și să îngăduie oamenilor să 
facă ce le place decât pentru Conducătorul Universului să-
Și anuleze Legea și să lase lumea fără un standard care să-l 
condamne pe vinovat sau să-l îndreptățească pe cel ascultă-
tor.” — Tragedia veacurilor, p. 584
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DESCURAJARE ȘI SPERANȚĂ
„Şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă 
semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul nume-

lui ei.” (Apocalipsa 13:17)

„Tuturor li se va cere să dea ascultare decretelor omenești 
pentru violarea legii divine. Aceia care vor rămâne credincioși 
lui Dumnezeu și datoriei față de El vor fi amenințați și pro-
scriși... Singura lor nădejde este în mila lui Dumnezeu; singu-
rul lor refugiu va fi rugăciunea... Ei sunt pe deplin conștienți 
de păcătoșenia vieții lor, văd slăbiciunea și nevrednicia lor ... 
Satan aduce înaintea lui Dumnezeu acuzațiile sale împotriva 
lor, declarând că datorită păcatelor lor au pierdut protecția 
divină... Dar în timp ce urmașii Domnului Hristos au păcătuit, 
ei nu s-au lăsat cu totul sub controlul celui rău. Ei au părăsit 
păcatele și în umilință și pocăință au căutat pe Domnul, iar 
divinul Apărător pledează în favoarea lor.” — 5 T., p. 472. 

ÎNTRISTARE PENTRU PĂCAT
„Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără 

încetare: „Unde este Dumnezeul tău?” (Psalmii 42:3)

„Poporul lui Dumnezeu suspină și geme din cauza nelegiu-
irilor ce se săvârșesc pe pământ. Cu lacrimi, ei îi avertizează 
pe cei nelegiuiți de primejdia în care se află călcând în picioare 
Legea divină și, cu o nespusă părere de rău, ei se umilesc îna-
intea Domnului din cauza propriilor lor păcate. Cei nelegiuiți 
își bat joc de pocăința lor, de apelurile lor solemne și râd bat-
jocoritor de ceea ce ei numesc o slăbiciune a lor. Dar chinul 
sufletesc și umilința poporului lui Dumnezeu sunt o dovadă 
sigură a faptului că ei își recapătă puterea și noblețea carac-
terului, pierdute ca urmare a păcatului. Datorită faptului că 
se apropie mai mult de Domnul Hristos și că ochii lor sunt 
îndreptați asupra curăției Sale desăvârșite, ei pot discerne atât 
de clar păcătoșenia nespusă a păcatului.” — Idem.  
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APROAPE DE FINAL
„Şi iată că omul cel îmbrăcat în haina de in și care 

avea călimara la brâu a adus următorul răspuns: „Am 
făcut ce mi-ai poruncit!” (Ezechiel 9:11)

„Am văzut îngeri grăbindu-se încoace și încolo în ceruri. Un 
înger care purta o călimară la brâu s-a întors de pe pământ și 
I-a raportat lui Isus că lucrarea lui a fost înfăptuită și că sfinții 
erau numărați și sigilați. Apoi L-am văzut pe Isus, care slujise 
înaintea chivotului care conținea Cele Zece Porunci, aruncând 
jos cădelnița. Și-a ridicat mâinile și a strigat cu putere: „S-a 
sfârșit!” Și toată oștirea îngerească și-a pus deoparte cununile 
în timp ce Isus a făcut declarația solemnă: „Cine este nedrept 
să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și 
mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe 
fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe.” 
— Scrieri timpurii, p. 279.

ÎNCHEIEREA TIMPULUI DE HAR
„Şi am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul 

unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care 
zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel Atotpu-

ternic a început să împărățească.” (Apocalipsa 19:6)

„Fiecare caz fusese hotărât pentru viață sau moarte. În 
timp ce Isus slujise în Sanctuar, judecata continuase pentru 
neprihăniții care erau morți și apoi pentru neprihăniții aflați 
în viață. Hristos Își primise Împărăția după ce făcuse ispășire 
pentru poporul Său și le ștersese păcatele. Era hotărât cine 
aveau să fie supușii Împărăției. Nunta Mielului luase sfârșit. Și 
Împărăția și măreția ei în întregime au fost date lui Isus și moș-
tenitorilor mântuirii, iar Isus urma să domnească ca Împărat al 
împăraților și Domn al Domnilor.” — Idem, p. 280.
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VA VENI UN TIMP CÂND VA FI TÂRZIU
„Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun 

că mulți vor căuta să intre, și nu vor putea.”  
(Luca 13:24)

„Apoi, L-am văzut pe Isus scoțându-și veșmintele de preot și 
îmbrăcându-Se în hainele de Împărat. Pe capul Său erau multe 
coroane așezate una într-alta. Înconjurat de oștirea îngerească, 
El a părăsit cerul. Plăgile cădeau asupra locuitorilor pământu-
lui. 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 înălța-
tă ultima rugăciune agonizantă, fusese purtată ultima povară, 
fusese dată ultima avertizare. Dulcele glas al îndurării nu avea 
să-i mai îmbie vreodată.” — Scrieri timpurii, p. 281. 

NU E SUFICIENT SĂ VREI
„Iată, vin zile”, zice Domnul Dumnezeu, „când voi tri-

mite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de 
apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor 

Domnului.” (Amos 8:11)

„Mulți au dorit viața, dar nu au făcut nici un efort pentru 
a o obține. Ei nu au ales viața, și acum nu mai exista niciun 
strop de sânge ispășitor pentru a-i curăți pe cei vinovați, niciun 
Mântuitor plin de compasiune, care să pledeze în favoarea lor 
și să strige: „Cruță-l, cruță-l pe păcătos încă puțină vreme”. 
Tot cerul se unise cu Isus în timp ce auziseră cuvintele înfrico-
șătoare: „S-a împlinit! S-a sfârșit!”. Planul de mântuire fusese 
împlinit, dar puțini aleseseră să-l accepte. Și, în timp ce glasul 
cel dulce al îndurării se stingea, frica și groaza îi cuprindea pe 
cei răi. Cu o îngrozitoare claritate, ei au auzit cuvintele: „Prea 
târziu! Prea târziu!” — Idem, p. 281.
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ADĂPOSTURI SIGURE
„Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără 

grijă și în adăposturi liniștite.” (Isaia 32:18)

„I-am văzut pe sfinți părăsind orașele și satele, strângân-
du-se laolaltă în grupuri și trăind în locurile cele mai singura-
tice. 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... 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 scă-
pare pentru ei.... Satan dorea să aibă privilegiul de a-i nimici 
pe sfinții Celui Preaînalt; dar Isus le-a poruncit îngerilor Săi să 
vegheze asupra lor.” — Scrieri timpurii, p. 282.  

PUTEREA RUGĂCIUNII
„Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și 

El i-a izbăvit din necazurile lor.” (Psalmii 107:6)

„Timpul de încercare și de groază din fața noastră va cere 
o credință care să suporte oboseala, amânarea și foamea — 
o credință care nu va slăbi, chiar dacă va fi aspru încercată. 
Tuturor le este oferit timpul de har pentru a se pregăti pentru 
vremea aceea. Iacov a biruit pentru că a fost stăruitor și hotă-
rât. Biruința lui este o dovadă a puterii rugăciunii stăruitoare. 
Toți aceia care se vor prinde de făgăduințele lui Dumnezeu 
așa cum a făcut el și vor fi sinceri și stăruitori așa cum a fost 
el vor reuși asemenea lui. Aceia care nu sunt gata să se lepede 
de sine, să se lupte înaintea lui Dumnezeu, să se roage mult și 
stăruitor pentru binecuvântarea Sa nu o vor primi.” — Tragedia 
veacurilor, p. 621
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LA VREMEA POTRIVITĂ
„Dar eu către Tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la 
vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspun-

de-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău!”  
(Psalmii 69:13)

„Trebuie ca acum să facem cunoștință cu Dumnezeu, pu-
nând la încercare făgăduințele Sale. Îngerii înregistrează orice 
rugăciune sinceră și stăruitoare. Trebuie ca mai degrabă să ne 
lipsim de îngăduințe egoiste decât să neglijăm comuniunea cu 
Dumnezeu. Mai bine cea mai neagră sărăcie, cea mai mare 
lepădare de sine, cu aprobarea Sa, decât bogăție, onoruri, con-
fort și prietenie, dar fără ea. Trebuie să ne luăm timp de ru-
găciune. Dacă îngăduim ca mințile noastre să fie năpădite de 
interese pământești, Domnul ne poate da timp pentru a ne 
despărți de idolii noștri de aur, de case sau de țarini fertile.”  
— Tragedia veacurilor, p. 622. 

CA SĂ AVEM PUTERE
„Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, 
scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare! Ai milă 

de mine, ascultă-mi rugăciunea!” (Psalmii 4:1)

„Tânărul n-ar fi amăgit de păcat, dacă ar refuza să meargă 
pe o altă cale decât aceea pe care o poate cere binecuvânta-
rea lui Dumnezeu. Dacă solii care duc lumii ultima avertizare 
solemnă s-ar ruga pentru binecuvântarea lui Dumnezeu nu 
într-un mod rece, leneș și nepăsător, ci cu ardoare și credin-
ță, așa cum a făcut Iacov, ar găsi multe locuri unde ar putea 
spune: „Am văzut pe Dumnezeu față către față și viața mi-a 
fost păstrată”. (Geneza 32:30.) Ei ar fi socotiți de cer ca prinți, 
având putere să biruie în lupta cu Dumnezeu și cu oamenii.” 
— Idem, p. 622.
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ÎMPĂCAȚI CU DUMNEZEU
„De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme 

potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor 
atinge deloc.” (Psalmii 32:6)

„Acum, când Marele nostru Preot face ispășire pentru noi, 
trebuie să căutăm să devenim desăvârșiți în Hristos. Nici mă-
car printr-un gând Mântuitorul nostru n-a putut fi adus să Se 
supună puterii ispitei. Satan găsește în inimile omenești un loc 
unde-și poate câștiga un punct de sprijin; o dorință păcătoasă 
este nutrită, prin care ispitele lui își manifestă puterea.... Satan 
n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să-i fi oferit 
posibilitatea biruinței. El păzise poruncile Tatălui Său și în El nu 
era niciun păcat pe care Satan să-l poată exploata spre folosul 
lui. Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți aceia care vor 
sta în timpul strâmtorării.” — Tragedia veacurilor, p. 623.

NU NEGLIJA! NU AMÂNA!
„Depărtează-te de fărădelege și nu lăsa nedreptatea 

să locuiască în cortul tău.” (Iov 11:14)

„În viața aceasta, trebuie să îndepărtăm păcatul de la noi 
prin credința în sângele ispășitor al lui Hristos. Mântuitorul 
nostru scump ne invită să ne unim cu El, să unim slăbiciunea 
noastră cu puterea Lui, neștiința noastră cu înțelepciunea Lui, 
nevrednicia noastră cu meritele Sale. Providența lui Dumne-
zeu este școala în care trebuie să învățăm blândețea și umi-
lința lui Isus. Domnul ne pune mereu înainte nu calea pe care 
am ales-o și care ni se pare mai ușoară și mai plăcută, ci ade-
văratele ținte ale vieții. Ne rămâne să colaborăm cu mijloacele 
pe care le folosește cerul în lucrarea de a aduce caracterele 
noastre în asemănare cu Modelul divin. Nimeni nu poate ne-
glija sau amâna această lucrare decât cu periclitarea cea mai 
înfricoșată a sufletului.” — Idem, p. 623.
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A LUPTA CU DUMNEZEU
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, 

am păzit credința.” (2 Timotei 4:7)

„A te lupta cu Dumnezeu — cât de puțini știu ce înseamnă 
lucrul acesta! Cât de puțini sunt aceia care și-au înălțat su-
fletul către Dumnezeu cu o dorință atât de puternică, până 
când toată puterea a ajuns la limită. Când valurile disperării, 
pe care nicio limbă nu o poate exprima, se revarsă peste cel 
care se roagă, cât de puțini se prind cu credință statornică de 
făgăduințele lui Dumnezeu! 

Aceia care acum pun la lucru puțină credință sunt în cea 
mai mare primejdie de a cădea sub puterea amăgirilor sata-
nice și a decretului de constrângere a conștiinței. ... Lecțiile de 
credință pe care ei le-au neglijat vor fi siliți să le învețe sub 
apăsare și descurajare grozavă.” — Tragedia veacurilor, p.  622.

CA SĂ REUȘEȘTI  
ÎN CEASUL ÎNCERCĂRII

„Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru 
ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să 

prisosiți în orice faptă bună.” (2 Corinteni 9:8)

„Cel ce își predă viața lui Dumnezeu, în servire pentru copiii 
Săi, este legat de Acela care are toate resursele universului, la 
porunca Sa. Viața sa este legată de viața lui Dumnezeu prin 
lanțul de aur al făgăduințelor neschimbătoare. Domnul nu-l 
va lăsa în ceasul suferinței și al strâmtorării. „Și Dumnezeul 
meu are să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bo-
găția Sa, în slavă, în Isus Hristos.” (Filipeni 4:19). Și, în ceasul 
strâmtorării finale, cel milostiv va afla scăparea în harul Mân-
tuitorului plin de îndurare și va fi primit în locașurile veșnice.” 
— Cugetări, p. 24.



310

23 octombrie

O ZI A SOCOTELILOR FINALE
„Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de 
judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primeas-
că răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut 

când trăia în trup.” (2 Corinteni 5:10)

„Fiecare dintre noi avem pe rol un dosar la tribunalul ceru-
lui. Caracterul este cântărit în balanța Sanctuarului și trebuie 
să fie dorința arzândă a tuturor, de a umbla în umilință și cu 
multă grijă, ca nu cumva, neglijând să lase ca lumina lor să 
lumineze lumea, să cadă din harul lui Dumnezeu și să piardă 
tot ce este de valoare. Toate neînțelegerile, toate deosebirile 
și găsirea de greșeli trebuie date la o parte, împreună cu orice 
vorbire de rău și amărăciune; bunătatea, dragostea și împre-
una simțire unul față de altul trebuie să fie nutrite, pentru ca 
rugăciunea Domnului Hristos ca urmașii Săi să fie una, așa 
cum El este una cu Tatăl, să fie ascultată.” — 5 T., p. 279

CEL MAI IMPORTANT LUCRU
„Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt 
supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în 

ceruri.” (Luca 10:20)

„Unii care au fost canale de lumină, ale căror inimi s-au bu-
curat de prețioasa lumină a adevărului, au lepădat acest ade-
văr, asemănându-se lumii. În felul acesta, ei au pierdut spiritul 
sacrificiului de sine și puterea adevărului și au depins pentru 
fericirea lor de lucrurile nesigure ale lumii. Aceștia sunt în mare 
primejdie... Aș dori să pot imprima asupra tuturor primejdia în 
care se află, de a pierde cerul. Una este să te alături bisericii 
și cu totul alt lucru este legătura cu Hristos. Nu toate numele 
trecute în registrele comunităților sunt trecute și în cartea vieții 
Mielului. Mulți, deși par a fi credincioși sinceri, nu păstrează o 
legătură vie cu Hristos.”  — 5 T., p. 278.
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IUBIREA ESTE CEA CARE CONTEAZĂ
„Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur 
trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare 

unii altora.” (Romani 12:5)

„Cei care fac tot ce pot pentru Dumnezeu, care sunt credin-
cioși și zeloși în a face bine celor din jur vor primi binecuvân-
tarea lui Dumnezeu asupra eforturilor lor. Un om poate face 
o slujire efectivă pentru Dumnezeu, deși el nu este capul sau 
inima trupului lui Hristos. Slujirea reprezentată în Cuvântul lui 
Dumnezeu prin mână sau picior, chiar așa umile cum sunt, 
nu este lipsită de importanță. Nu măreția lucrării, ci iubirea 
cu care este făcută, motivul care determină acțiunea, aceasta 
determină valoarea ei. Există o lucrare de făcut pentru vecinii 
noștri și pentru aceia cu care ne asociem. Nu avem libertatea 
de a înceta lucrarea noastră plină de răbdare și cu rugăciune 
pentru suflete, atâta vreme cât mai sunt unii în afara corabiei 
siguranței.” — 5 T., p. 279.

DOAR EL NE POATE SALVA
„Apără-mi pricina și răscumpără-mă, înviorează-mă, 

după făgăduința Ta!” (Psalmii 119:154)

„Timpul de probă este aproape încheiat, și voi nu sunteți 
gata. O, fie ca cuvântul de avertizare să poată arde în sufletele 
voastre! Fiți gata! Fiți gata! Lucrați cât mai este ziuă, pentru 
că vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra. Va ieși po-
runca: Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe; cine 
este întinat să se întineze și mai departe. Soarta fiecăruia va fi 
hotărâtă. Puțini, foarte puțini, din imensul număr de oameni 
care populează pământul, vor fi mântuiți pentru viața veșni-
că, în timp ce mulțimile care nu și-au desăvârșit sufletele prin 
ascultare de adevăr vor fi destinați pentru moartea a doua. O, 
Mântuitorule, salvează ceea ce ai cumpărat cu sângele Tău! 
este strigătul inimii mele chinuite.” — 2 T., p. 401.
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BIRUITORI DOAR PRIN HRISTOS
„Atunci, o rămășiță din popor a biruit pe cei puternici, 

Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji.”  
(Judecătorii 5:13)

„Omul este robul lui Satan și, în mod natural, este înclinat 
să urmeze sugestiile lui și să facă ceea ce el îi poruncește. În 
el însuși n-are nicio putere de a opune o rezistență eficientă 
păcatului. Numai dacă Hristos locuiește în el printr-o credință 
vie, care să-i influențeze dorințele și să-l întărească cu putere 
de sus, numai astfel omul se poate aventura să stea în fața 
unui vrăjmaș așa de teribil. Orice alte mijloace de apărare sunt 
zadarnice. Numai prin Hristos se poate limita puterea lui Sa-
tan. Acesta este un adevăr foarte important, pe care toți ar 
trebui să-l înțeleagă. Satan este ocupat în fiecare clipă, mer-
gând încoace și încolo, în sus și în jos pe pământ, căutând pe 
cine să înghită. Dar rugăciunea plină de zel a credinței va ză-
dărnici cele mai puternice eforturi ale sale.” — 5 T., p. 294.

E NEVOIE DE HOTĂRÂTE
„Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu 
șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice 
de la curăția și credincioșia care este față de Hristos.” 

(2 Corinteni 11:3)

„Unii oameni nu au nicio fermitate a caracterului. Ei sunt 
asemenea unui bulgăre de chit, ce poate fi modelat în orice 
formă. Ei nu au o formă definită și constantă și nu sunt de 
niciun folos practic în lume. Această slăbiciune, această inde-
cizie și ineficiență trebuie să fie biruite. Există o fermitate de 
nebiruit a caracterului adevăratului creștin care nu poate fi 
modelat sau supus de împrejurări adverse. Oamenii trebuie să 
aibă coloana vertebrală dreaptă — în ceea ce privește morala 
— o integritate ce nu poate fi flatată, mituită sau înspăimân-
tată.” — 5 T., p. 297.
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CONTEMPLÂND SLAVA
„Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea 

și Tu îmi înalți capul!” (Psalmii 3:3)

„Isus așteaptă cu o dorință aprinsă să prezinte înaintea po-
porului Său slava ce va însoți a doua Sa venire și să-i con-
ducă mai departe la contemplarea frumuseții binecuvântării. 
Sunt lucruri minunate care să fie descoperite. O viață lungă de 
rugăciune și studiere va lăsa încă foarte multe lucruri neex-
plorate și neexplicate. Dar ceea ce nu cunoaștem acum, va fi 
descoperit după aceea. Lucrarea de instruire ce a început aici 
va fi continuată în toată veșnicia. Mielul, în timp ce conduce 
pe cei mântuiți la Izvorul apei vieții, va împărtăși cunoștințe 
bogate și profunde. El va face cunoscut taine ale lucrării pro-
videnței lui Dumnezeu care n-au fost niciodată înțelese mai 
înainte.” — 5 T., p. 301.

UN GHID SIGUR
„Căutați în cartea Domnului și citiți!...” (Isaia 34:16 p.p)

„Dumnezeu dă lumină care să îi călăuzească pe cei care, în 
mod cinstit, doresc lumină și adevăr; dar nu este planul Său să 
îndepărteze toate cauzele îndoielii și ale semnelor de întreba-
re. El dă suficiente dovezi pe care să ne întemeiem credința și 
apoi le cere oamenilor să accepte aceste dovezi și să exercite 
astfel credința. 

Acela care va studia Biblia într-un spirit umil și dispus a fi 
învățat va găsi că ea este un ghid sigur ce scoate în eviden-
ță calea vieții cu o exactitate neîndoielnică... Această carte 
sfântă nu conține nimic ce nu este esențial; nu descoperă ni-
mic ce nu are legătură cu viața noastră actuală. Cu cât este 
mai profundă iubirea noastră pentru Isus, cu atât vom aprecia 
mai mult acest cuvânt, care este vocea lui Dumnezeu ce ni se 
adresează.” — 5 T., p. 303.
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LUPTĂ ȘI BIRUINȚĂ PROMISĂ
„Treceți, treceți pe porți! Pregătiți o cale poporului! 

Croiți, croiți drum, dați pietrele la o parte! Ridicați un 
steag peste popoare!” (Isaia 62:10)

„Întăriți-vă pentru împlinirea datoriei și luptați-vă pentru 
orice petic de teren. În loc să vă retrageți, înaintați; în loc să 
deveniți slabi și lipsiți de viață, însuflețiți-vă pentru conflict. 
Dumnezeu vă cheamă să vă angajați cu toate puterile împo-
triva păcatului, sub orice formă ar fi. Luați asupra voastră toa-
tă armătura lui Dumnezeu și ațintiți-vă privirea la Căpitanul 
mântuirii noastre; căci în față stă primejdia. Nu vă înrolați sub 
un steag fals, ci priviți la steagul credinței noastre sfinte și să 
fiți găsiți acolo unde sunt aceste valuri, chiar dacă aceasta ar 
fi în toiul luptei. În curând războiul se va sfârși și biruința va fi 
câștigată; și dacă veți fi credincioși, veți ieși mai mult decât bi-
ruitori prin El, care v-a iubit. Răsplata cea prețioasă, greutatea 
veșnică de slavă va fi a voastră.” — Idem, p. 309.

GATA PENTRU AMÂNDOUĂ!
„De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în 

ceasul în care nu vă gândiți.” (Matei 24:44)

„Am văzut un tablou reprezentând un tăuraș stând între 
un plug și un altar, cu inscripția „gata și pentru una, și pentru 
alta” — dispus să transpire și să obosească pe brazdă sau să 
sângereze pe altarul de jertfă. Aceasta este poziția pe care 
copiii lui Dumnezeu trebuie s-o aibă — dispuși să meargă aco-
lo unde sunt chemați, să dea dovadă de lepădare de sine și 
de sacrificiu pentru cauza adevărului. Biserica creștină a fost 
întemeiată pe principiul sacrificiului...

Adevărata religie dă zel și stabilitate țintei modelării carac-
terului după chipul divin și ne face în stare să socotim toate 
lucrurile ca o pierdere „față de prețul nespus de mare al cu-
noașterii lui Hristos”.” — 5 T., p. 307.  
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IMPORTANȚA STĂPÂNIRII DE SINE
„Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca 
nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi 

să fiu lepădat.” (1 Corinteni 9:27)

„Voi trebuie să vă țineți departe de terenul fermecat al lui 
Satan și să nu îngăduiți minții să se abată de la credincioșia 
față de Dumnezeu. Prin Domnul Hristos, puteți și trebuie să 
fiți fericiți și să vă formați obiceiul controlului de sine. Chiar 
și gândurile voastre trebuie să fie aduse în supunere față de 
voia lui Dumnezeu și sentimentele voastre aduse sub contro-
lul rațiunii și al religiei. Imaginația nu v-a fost dată pentru a-i 
îngădui să alerge în dezordine și să aibă propriul ei drum, fără 
vreun efort de a o reține sau disciplina. Dacă gândurile sunt 
rele, atunci și simțămintele vor fi rele, și gândurile și sentimen-
tele combinate fac caracterul moral.” — 5 T., p. 310.

NUMAI ÎN PUTEREA LUI
„Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi pute-
rea Mea și Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” 

(Exodul 9:16)

„Sunt rele pe care omul le poate micșora, dar nu le poate 
niciodată îndepărta. El trebuie să înfrângă obstacolele și să 
acționeze asupra celor din jur, și nu să fie modelat de acestea. 
El are loc să-și folosească talentele pentru a scoate ordine și 
armonie din confuzie. În această lucrare, poate să aibă ajutor 
divin, dacă cere acest lucru. Nu este lăsat să se lupte cu ispite-
le și încercările numai în puterea lui. Ajutorul se află la Acela 
care este puternic. Isus a părăsit curțile regești ale cerului, a 
suferit și a murit într-o lume degradată de păcat, ca să-l poa-
tă învăța pe om cum să treacă prin încercările vieții și să biruie 
ispitele ei. Aici avem un model pentru noi.” — 5 T., p. 312
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SUFICIENT PENTRU ORICE NEVOIE
„În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăieș-
te prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel, și noi suntem 
slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini 

de viață cu El față de voi.” (2 Corinteni 13:4)

„Puterea adevărului trebuie să fie îndestulătoare pentru a 
susține și consola în orice necaz. Religia lui Hristos își descoperă 
adevărata ei valoare în aceea că face în stare pe cel ce o are de 
a triumfa asupra suferinței. Ea aduce apetitul, pasiunile și emo-
țiile sub controlul rațiunii și conștiinței și canalizează gândurile 
pe un făgaș sănătos... 

Noi nu merităm toate aceste binefaceri; dar ele ne sunt 
date continuu, în ciuda nevredniciei noastre și a crudei noas-
tre nerecunoștințe. Deci, nu te mai lamenta ca și când ai fi un 
rob sub un stăpân aspru. Isus este bun. Lăudați-L! Lăudați-L 
pe El, care este sănătatea înfățișării voastre, Dumnezeul vos-
tru!” — 5 T., p. 314.

UN PRIVILEGIU PREȚIOS
„Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pri-
cină de întristare, și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce 
celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a 

neprihănirii.” (Evrei 12:11)

„Dumnezeu este dragoste. El are grijă de creaturile cărora 
El le-a dat viață... Ce privilegiu prețios este acesta, să fim fii 
și fiice ale Celui Preaînalt, moștenitori ai lui Dumnezeu și îm-
preună moștenitori cu Isus Hristos! De aceea, să nu jelim și să 
nu ne întristăm, pentru că în această viață nu suntem scutiți 
de dezamăgiri și suferințe. Dacă, în providența lui Dumnezeu, 
suntem chemați să trecem prin încercări și să ne acceptăm 
crucea și să bem cupa amară, să ne amintim că mâna Tatălui 
este aceea care o ține la buzele noastre. Să ne încredem în El 
în întunericul nopții și în lumina zilei. Nu putem crede noi oare 
că El ne poate da tot ce este spre binele nostru?” — 5 T., p. 315. 
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AVEM MOTIV DE BUCURIE
„Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără 
prihană le șade bine cântarea de laudă.” (Psalmii 33:1)

„Noi ne putem bucura în nădejde. Mijlocitorul nostru este 
în Sanctuarul ceresc, pledând în favoarea noastră. Prin meri-
tele Sale, noi avem iertare și pace. El a murit ca să ne poată 
spăla păcatele, să ne îmbrace cu neprihănirea Sa și să ne facă 
gata pentru societatea cerului, unde putem locui totdeauna 
în lumină. Scumpe frate, scumpă soră, când Satan vă umple 
mintea cu deznădejde, tristețe și îndoială, rezistați sugestiilor 
lui. Spune-i despre sângele lui Isus care ne curățește de orice 
păcat. Singur nu te poți salva de sub puterea ispititorului, dar 
el tremură și fuge atunci când sunt implorate meritele acelui 
sânge prețios.” — 5 T., p. 316.

MAI MULTĂ MULȚUMIRE
„Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți 

juruințele făcute Celui Preaînalt!” (Psalmii 50:14)

„Să ne gândim oare totdeauna la nevoile noastre și nicio-
dată la ceea ce primim? Să fim oare primitori ai milei Sale și ni-
ciodată să nu-L lăudăm pentru ce a făcut El pentru noi? Noi 
nu ne rugăm prea mult, dar suntem prea zgârciți pentru a-I 
aduce mulțumiri. Dacă iubirea plină de bunătate a lui Dum-
nezeu cere mai multă mulțumire, recunoștință și laudă, noi 
ar trebui să avem mai multă putere în rugăciune. Vom abun-
da mai mult și tot mai mult în iubirea lui Dumnezeu și vom 
avea mai multă laudă să-I aducem. Voi, cei care vă plângeți 
că Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunile, schimbați ordinea 
prezentă a lucrurilor și amestecați lauda cu cererile voastre. 
Atunci când vă veți gândi la bunătatea și mila Sa, veți con-
stata că El va lua în considerare nevoile voastre.” — Idem, p. 317.
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CREȘTINI ÎN AȘTEPTARE
„Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel 
de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfân-
tă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui 

Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile 
cerești se vor topi de căldura focului?” (2 Petru 3:11, 12)

„Care este poziția noastră în lumea aceasta? Noi suntem în 
timpul așteptării. Dar perioada aceasta de timp nu trebuie cheltui-
tă într-o închinare abstractă. Așteptând, veghind și lucrând în mod 
vigilent, toate acestea trebuie să fie continuate. Viața noastră nu 
trebuie să fie numai agitație, alergare și întocmire de planuri în legă-
tură cu lucrurile acestei lumi, cu prețul neglijării evlaviei personale și 
a slujirii pe care Dumnezeu o cere. În timp ce nu trebuie să fim lene-
și în lucrările sau afacerile noastre, trebuie să fim fierbinți în spiritul 
nostru, slujind Domnului. Lampa sufletului trebuie să fie pregătită și 
trebuie să avem uleiul harului în vase împreună cu lămpile noastre.”  
— 5 T., p. 277.  

NU VĂ PIERDEȚI TĂRIA!
„Voi deci, preaiubiților, știind mai dinainte aceste lu-
cruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați târâți de 
rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria.”  

(2 Petru 3:17)

„Trebuie să se dea pe față precauție pentru a preveni de-
clinul spiritual, ca nu cumva ziua Domnului să ne surprindă 
asemenea unui hoț. Ziua aceea nu trebuie să fie considerată 
a fi prea departe; ea este aproape și nici un om nu poate spu-
ne, nici chiar în inima sa, cu atât mai puțin prin faptele sale: 
„Domnul meu întârzie să vină”, căci, făcând astfel, el va fi so-
cotit asemenea celor ipocriți și necredincioși... Când puterea 
transformatoare a harului lui Dumnezeu este simțită lucrând 
asupra inimii, aceasta va face ca un om, care până acum a 
fost lumesc, să meargă pe căile bunătății.” — Idem. 



 

NOIEMBRIE

IATĂ, EL VINE PE NORI!

„Domnul vine foarte curând...
Hristos vine pentru a-Şi întemeia împărăția 

pe pământ.” — 9 T., p. 62
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PROMISIUNE PREȚIOASĂ
„Şi după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă 

voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt 
Eu, să fiți și voi.” (Ioan 14:3)

„Să nu vi se tulbure inima”, a zis El. ... În lume am venit pen-
tru binele vostru. Lucrez acum pentru voi. Chiar dacă plec de 
aici, tot pentru binele vostru voi lucra, cu toată sârguința. Am 
venit în lume ca să Mă descopăr vouă, pentru ca voi să cre-
deți. Mă duc la Tatăl ca să conlucrez cu El în favoarea voas-
tră. Scopul plecării lui Hristos era altul decât acela de care 
se temeau ucenicii. Aceasta nu însemna o despărțire pentru 
totdeauna. El Se ducea să pregătească un loc pentru ei, ca să 
vină iarăși și să-i primească la Sine. În timp ce clădea locașuri 
pentru ei, aceștia urmau să își dezvolte caractere asemănă-
toare celui ceresc.” - Hristos, lumina lumii, p.  663.

PATRIARHII AȘTEPTAU PE DOMNUL
„Şi pentru ei a prorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la 
Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de 

mii de sfinți ai Săi.” (Iuda 1:14)

„Enoh era preocupat de starea celor ce mor. I se părea că și 
cei neprihăniți și cei nelegiuiți se întorc în țărână deopotrivă și 
că acesta le este sfârșitul. El nu putea vedea viața celor drepți 
dincolo de mormânt. În viziune profetică, el a primit învățături 
cu privire la Fiul lui Dumnezeu, care avea să moară ca jertfă 
pentru om și i-a fost arătată venirea Domnului Hristos pe norii 
cerului, însoțit de oastea cerească, pentru a da viață celor ne-
prihăniți dintre cei morți și să-i elibereze din mormintele lor.... 

Enoh a relatat cu credincioșie oamenilor tot ce-i fusese 
descoperit prin Spiritul profeției. Unii au crezut cuvintele sale 
și s-au întors de la nelegiuirea lor, temându-se de Domnul și 
aducându-I închinare.” — The Signs of the Times, 20 februarie, 1879.
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CA SĂ NU FIM AMĂGIȚI
„Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să 
se coboare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor.” 

(Apocalipsa 13:13)

„Venirea Domnului va fi precedată de „lucrarea lui Satan 
cu toată puterea și semne și minuni înșelătoare și cu toate 
amăgirile nelegiuirii.”... Mulți se vor afla față în față cu spirite 
de demoni care îi întruchipează pe cei dragi ai lor, rude sau pri-
eteni, care rostesc cele mai periculoase erezii. Acești vizitatori 
vor atinge corzile cele mai sensibile ale sentimentelor noastre 
și vor face minuni pentru a-și susține pretențiile. Noi trebuie să 
fim pregătiți pentru a ne împotrivi lor cu ajutorul adevărului 
Bibliei și anume că morții nu știu nimic și că cei care apar ast-
fel sunt duhuri de demoni.” — Adevărul despre îngeri, p. 263 

MULȚI VOR FI ÎNȘELAȚI
„Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu și vor zice: ‘Eu 
sunt Hristosul!’ Şi vor înșela pe mulți.” (Marcu 13:6)

„Unii vor fi ispitiți să considere că aceste minuni sunt de la 
Dumnezeu. În fața noastră vor fi vindecați bolnavi. În văzul 
nostru vor fi făcute minuni. Suntem noi pregătiți pentru încer-
carea care ne stă înainte atunci când minunile lui Satana vor 
lua o amploare și mai mare? Oare nu vor fi prinse în cursă și 
capturate multe suflete? Mintea multor oameni este pregătită 
să accepte aceste minuni înșelătoare datorită faptului că ei se 
îndepărtează de preceptele clare și de poruncile din Cuvântul 
lui Dumnezeu și dau atenție unor basme. Toți trebuie să cău-
tăm să ne înarmăm acum pentru lupta în care ne vom angaja 
în curând.” — 1 T., p. 302
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NU NE VA FI UȘOR
„Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni 
dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca 

ceva rău, din pricina Fiului omului!” (Luca 6:22)

„Am văzut pe cei din poporul nostru foarte întristați, plân-
gând și rugându-se, făcând apel la făgăduințele cele sigure 
ale lui Dumnezeu, în timp ce cei nelegiuiți erau pretutindeni 
în jurul nostru, batjocorindu-ne și amenințându-ne că ne vor 
distruge. Ei au luat în derâdere slăbiciunea noastră, și-au bă-
tut joc de noi, pentru că suntem puțini la număr... Ne-au acu-
zat că luăm o poziție independentă față de restul lumii... 

Ei susțineau că au adevărul, că fac minuni, că îngeri din 
ceruri au vorbit cu ei, că semne și minuni au fost făcute cu 
putere mare în mijlocul lor și că acesta era Mileniul pe care 
îl așteptaseră atât de mult. Întreaga lume a fost convertită și 
atrasă de partea legii duminicale, iar acest popor mic și slab 
sfida legile țării și legile lui Dumnezeu și susținea că este sin-
gurul drept de pe pământ.” — Maranatha, p. 209. 

SABATUL - PUNCTUL CONTROVERSAT
„Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.”  

(Matei 24:13)

„Pentru că Sabatul a devenit punctul deosebit de discuție în 
creștinătate, iar autoritățile religioase și pământești s-au unit 
pentru a impune păzirea duminicii... se va cere ca acei oameni 
puțini, care stau în opoziție cu o instituție a bisericii și cu legea 
statului, să nu mai fie tolerați... În cele din urmă, se va da un 
decret împotriva acelora care sfințesc Sabatul poruncii a patra, 
denunțându-i ca meritând pedeapsa cea mai aspră și dând po-
porului libertatea ca, după un anumit timp, să-i dea la moarte. 
Romanismul din lumea veche și protestantismul apostaziat din 
lumea nouă vor lua o atitudine asemănătoare față de aceia care 
cinstesc toate învățăturile divine.” — Tragedia veacurilor, p. 615.
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ALEGERI
„Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieșiți din 
mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păca-
tele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei!” (Apocalipsa 18:4)

„Lumina revărsată asupra așteptătorilor a pătruns pretutin-
deni, iar cei din biserici care aveau oarecare lumină, și care nu 
auziseră și nu respinseseră soliile celor trei îngeri, au ascultat 
chemarea și au părăsit bisericile decăzute. Trecuseră ani de zile 
de la vestirea celor trei solii, dar lumina a strălucit din nou asu-
pra multora, iar ei au avut privilegiul de a alege între viață și 
moarte. Unii au ales viața și au luat poziție de partea celor care 
Îl așteptau pe Domnul lor și păzeau toate poruncile Lui. Solia 
îngerului al treilea avea să-și facă lucrarea. Toți aveau să fie 
testați cu privire la ea, iar cei consacrați aveau să fie chemați 
afară din organizațiile religioase.” — Istoria mântuirii, p. 400

MOTIV DE ÎNGRIJORARE
„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)

„Deși poporul lui Dumnezeu va fi înconjurat de dușmani care 
sunt hotărâți să-i distrugă, totuși agonia pe care o îndură ei nu 
este groaza de persecuție din cauza adevărului;  ei se tem ca nu 
cumva să nu se fi pocăit de fiecare păcat și prin unele greșeli ale 
lor să nu poată avea parte de făgăduința Mântuitorului: „Te voi 
păzi și Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întrea-
gă.” Dacă ar putea avea asigurarea iertării, nu s-ar da înapoi de 
la tortură sau moarte; dar dacă se dovedesc nevrednici și își pierd 
viața datorită defectelor lor de caracter, atunci Numele sfânt a lui 
Dumnezeu va fi dezonorat... Ei se gândesc că, dacă și-ar fi angajat 
întotdeauna toate capacitățile în slujba lui Hristos, înaintând din 
tărie în tărie, forțele lui Satan ar avea mai puțină putere să-i biruie.”  
— Scrieri timpurii, p. 86.  
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ÎNCREZĂTORI ÎN ÎNCERCĂRI
„Tu îi ascunzi la adăpostul Feței Tale de cei ce-i 

prigonesc, îi ocrotești în cortul Tău de limbile care-i 
clevetesc.” (Psalmii 31:20)

„La fiecare pas ei aud comploturi de trădare și văd lucrarea 
activă a răzvrătirii. În ei s-a trezit o dorință imensă, un dor 
mistuitor al sufletului ca această mare apostazie să fie termi-
nată și ticăloșia celor răi să ia sfârșit... Ei își amărăsc suflete-
le înaintea lui Dumnezeu, arătând către pocăința lor trecută 
pentru multe păcate și implorând împlinirea făgăduinței Mân-
tuitorului: „Să se prindă de tăria Mea ca să poată face pace 
cu Mine...” Deși îndură cea mai adâncă anxietate, teroare și 
chin, ei nu-și încetează mijlocirea. Se prind de tăria lui Dum-
nezeu după cum Iacov s-a prins de Înger.” — Maranatha, p. 271. 

AJUTOR PROMIS
„Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu 
te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde și 

flacăra nu te va aprinde.” (Isaia 43:2)

„Când Satan caută să distrugă această grupă de oameni, 
Dumnezeu Își trimite îngerii să-i încurajeze și să-i ocroteas-
că în vreme de primejdie. Asalturile lui Satan sunt furibunde 
și hotărâte, amăgirile sunt teribile; dar ochiul Domnului este 
asupra copiilor Săi, iar urechea Lui aude strigătele lor. Necazul 
lor este mare, flăcările cuptorului par gata să-i mistuie; dar 
Maestrul topitor îi va scoate ca pe aurul curățit în foc. Iubi-
rea lui Dumnezeu pentru copiii Săi, în timpul acestei perioade 
de încercare cruntă, este tot atât de puternică și delicată ca 
în zilele prosperității lor celei mai strălucite; dar este necesar 
pentru ei să fie puși în cuptorul de foc; firea lor pământească 
trebuie să fie mistuită, astfel încât chipul lui Hristos să poată fi 
reflectat pe deplin.” — Tragedia veacurilor, p. 621
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ELIBERARE GLORIOASĂ
„Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, 
Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preț pentru răscum-

părarea ta, Etiopia și Saba în locul tău.” (Isaia 43:3)

„Ochiul Domnului, privind de-a lungul veacurilor, s-a oprit 
asupra crizei pe care o avea de întâmpinat poporul Său, atunci 
când puterile pământești se vor alinia împotriva lui. Asemenea 
robilor captivi, copiii lui Dumnezeu se vor teme de moartea 
prin înfometare sau prin violență. Dar Cel Sfânt, care a des-
părțit Marea Roșie înaintea lui Israel, Își va manifesta marea 
Sa putere și va pune capăt robiei lor.... Dacă sângele martorilor 
credincioși ai lui Hristos ar fi vărsat în vremea aceasta, n-ar 
mai fi ca sângele martirilor, o sămânță semănată pentru a 
aduce un seceriș pentru Dumnezeu. Credincioșia lor n-ar mai 
fi o mărturie pentru a-i convinge pe alții despre adevăr; căci 
inima împietrită a respins atât de mult valurile de milă, până 
când ele nu se mai întorc... Glorioasă va fi eliberarea acelora 
care au așteptat cu răbdare venirea Sa și ale căror nume sunt 
scrise în cartea vieții.” — Tragedia veacurilor, p. 634.

GLASUL ELIBERATOR
„Domnul este scăparea celui asuprit, 

scăpare la vreme de necaz.” (Psalmii 9:9)

„La miezul nopții, Dumnezeu Își va arăta puterea pentru elibe-
rarea poporului Său. Soarele se arată, strălucind în toată puterea 
lui. Semne și minuni urmează într-o succesiune rapidă. Nelegiuiții 
privesc cu groază și cu uimire această scenă, în timp ce neprihă-
niții privesc cu bucurie solemnă semnul eliberării lor. Totul în na-
tură pare că și-a schimbat cursul... Nori întunecoși și grei se ridică 
și se lovesc unul de altul. În mijlocul cerurilor dezlănțuite este 
un spațiu luminat de o slavă de nedescris, de unde se aude gla-
sul lui Dumnezeu ca sunetul multor ape, zicând: „S-a isprăvit”.”  
— Idem, p. 636.
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O ÎNVIERE SPECIALĂ
„Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor 

scula: unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și 
rușine veșnică.” (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 ace-
ia 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 stră-
puns” (Apocalipsa 1:7), aceia care au 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.” — Tragedia veacurilor, p. 637.

LA GLASUL LUI DUMNEZEU
„Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și 
venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu 

și cei ce-l vor asculta vor învia.” (Ioan 5:25)

„Când Dumnezeu a anunțat ziua și ceasul venirii lui Isus și a 
rostit legământul veșnic cu poporul Său, spunea o propoziție și 
apoi aștepta, în timp ce cuvintele se rostogoleau peste tot pă-
mântul. Israelul lui Dumnezeu stătea în picioare cu ochii ațintiți 
în sus, ascultând cuvintele ce veneau din gura lui Iehova și se 
rostogoleau pe pământ ca bubuiturile celui mai tare tunet. Era 
grozav de solemn. La sfârșitul fiecărei propoziții, sfinții strigau: 
„Slavă! Aleluia!” Fețele le erau luminate de slava lui Dumnezeu, 
ca fața lui Moise când a coborât de pe Sinai. Din cauza aceas-
ta, cei răi nu puteau privi la ei. Când a fost rostită binecuvânta-
rea veșnică asupra celor care L-au onorat pe Dumnezeu păzind 
Sabatul Lui sfânt, s-a auzit un puternic strigăt de biruință asu-
pra fiarei și asupra icoanei ei.” — Istoria mântuirii, p. 409.
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EL VINE PE NOR
„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; și cei 
ce L-au străpuns. Şi toate semințiile pământului se vor 

boci din pricina Lui! Da, Amin.” (Apocalipsa 1:7)

„Îndată după aceea a apărut marele nor alb pe care stătea 
Fiul omului. La început, când a apărut în depărtare, acest nor 
părea foarte mic. Îngerul a spus că era semnul Fiului omului. Pe 
măsură ce se apropia de pământ, noi am putut vedea slava și 
maiestatea fără seamăn a lui Isus, care venea să biruie. Îl înso-
țea o suită de îngeri sfinți, cu cununi strălucitoare pe cap. 

Nicio limbă nu poate descrie slava acelei priveliști. Norul viu 
al maiestății și slavei neîntrecute se apropia, iar noi puteam ve-
dea clar persoana minunată a lui Isus. El nu purta o cunună de 
spini, ci pe frunte avea o coroană de slavă.” — Istoria mântuirii, p. 
410.  

GROAZĂ SAU BUCURIE
„Dar pentru voi, care vă temeți de Numele Meu, va ră-
sări Soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile 

Lui...” (Maleahi 4:2 p.p.)

„Aceia care au luat în râs afirmația Sa că este Fiul lui Dum-
nezeu rămân acum fără cuvânt. Iată-l pe Irod cel îngâmfat, 
care și-a bătut joc de titlul Său regesc și le-a poruncit soldaților 
disprețuitori să-L încoroneze ca împărat... Oamenii care L-au 
lovit și L-au scuipat pe Domnul vieții acum se întorc de la privi-
rea Sa pătrunzătoare și caută să fugă de copleșitoarea slavă a 
prezenței Sale... Aceia care au vrut să distrugă pe Hristos și pe 
poporul Său credincios sunt acum martorii slavei care îi încon-
joară. În groaza lor, ei aud glasurile sfinților, exclamând în tonuri 
pline de bucurie: „Iată, Acesta este Dumnezeul nostru în care 
aveam încredere că ne va mântui”.” — Tragedia veacurilor, p.  644.
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ÎN SLAVA TATĂLUI
„Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu 
îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele 

lui.” (Matei 16:27)

„Isus vine, dar nu cum a făcut-o prima dată, ca un prunc în 
Betleem. Nu cum a intrat călare pe măgăruș în Ierusalim, când 
ucenicii L-au lăudat pe Dumnezeu cu glas tare și au strigat 
„Osana”; ci în slava Tatălui și având ca suită toți îngerii sfinți, 
care Îl însoțesc în drumul Său spre pământ. Tot cerul va fi golit 
de îngeri, în timp ce sfinții care așteaptă Îl vor căuta și se vor 
uita spre cer, așa cum se uitau bărbații galileeni când El S-a 
înălțat de pe Muntele Măslinilor. Atunci, numai cei care sunt 
sfinți, cei care au urmat în toate Modelul blând vor exclama 
cu o bucurie neasemuită în timp ce-L privesc: „Iată, Acesta este 
Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui”.” 
— Scrieri timpurii, p. 110.

DOVADA CREDINȚEI
„Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în 

ea însăși.” (Iacov 2:17)

„Credem noi din toată inima că Hristos vine curând și că 
noi suntem în posesia ultimei solii de har care mai trebuie 
dată unei lumi vinovate? Este exemplul pe care-l dăm ceea ce 
ar trebui să fie? Arătăm noi celor din jurul nostru, prin viețile 
noastre și conversație sfântă, că așteptăm apariția glorioa-
să a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care va 
preschimba aceste trupuri stricate și le va face după trupul 
Său slăvit? Mă tem că noi nu credem și nu ne dăm seama de 
aceste lucruri așa cum ar trebui s-o facem. Cei care cred în 
adevărurile importante, pe care le mărturisim ar trebui să facă 
dovada faptică a credinței lor.” — Scrieri timpurii, p. 111. 
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PRIMA ÎNVIERE GENERALĂ
„Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere! 

Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere...” 
(Apocalipsa 20:6 p.p.)

„În mijlocul zguduirii pământului, a strălucirii fulgerelor și 
a bubuitului tunetelor, glasul Fiului lui Dumnezeu îi strigă pe 
sfinții adormiți. El privește mormintele celor neprihăniți; apoi, 
ridicând mâinile către cer, strigă: „Treziți-vă, treziți-vă, tre-
ziți-vă, voi, care dormiți în țărână, și sculați-vă!” În lungul și 
în latul pământului, morții vor auzi, aud glasul acela și aceia 
care îl aud învie. Și pământul întreg va răsuna de vuietul ace-
lei armate nespus de mari din fiecare națiune, neam, limbă și 
popor. Ei vin din închisoarea morții, îmbrăcați cu slavă nemu-
ritoare, strigând: „Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este 
boldul, moarte?” Iar neprihăniții cei vii și sfinții înviați își unesc 
glasurile într-un strigăt de biruință îndelung fericit.” — Tragedia 
veacurilor, p. 644.

CEI VII VOR FI SCHIMBAȚI
„Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, 
dar toți vom fi schimbați,” (1 Corinteni 15:51)

„Neprihăniții cei vii sunt schimbați „într-o clipă, într-o cli-
peală din ochi”. La glasul lui Dumnezeu, ei au fost glorificați; 
acum sunt făcuți nemuritori și, împreună cu sfinții înviați, 
sunt răpiți să-L întâlnească pe Domnul lor în văzduh. Îngerii 
îi „adună pe cei aleși din cele patru vânturi, de la o margine a 
cerului, până la cealaltă”. Copilașii sunt purtați de îngerii sfinți 
și dați în brațele mamelor lor. Prieteni multă vreme despărțiți 
prin moarte sunt uniți pentru a nu se mai despărți niciodată 
și, cu cântări de bucurie, se înalță împreună spre cetatea lui 
Dumnezeu.” — Tragedia veacurilor, p. 645.



330

11 noiembrie

ÎNVIEREA DREPȚILOR
„Îi voi răscumpăra din mâna Locuinței morților, îi voi iz-
băvi de la moarte. Moarte, unde îți este ciuma? Locuință 
a morților, unde îți este nimicirea? Căința este ascunsă 

de privirile Mele!” (Osea 13:14)

„Când glasul lui Dumnezeu i-a chemat pe sfinții adormiți, 
pământul s-a zguduit îngrozitor. Aceștia au răspuns chemă-
rii și au ieșit înveșmântați în nemurire slăvită, strigând: „Vic-
torie, victorie asupra morții și mormântului! O moarte, unde 
îți este boldul? O, mormântule, unde îți este biruința?” Apoi, 
sfinții aflați încă dinainte în viață, împreună cu cei înviați și-au 
ridicat glasurile într-un strigăt lung, fericit, de biruință. Acele 
trupuri care coborâseră în mormânt purtând semnele bolii și 
morții ieșiseră din el cu putere și sănătate nepieritoare. Sfinții 
aflați deja în viață sunt preschimbați într-o clipă într-o cli-
peală din ochi, și ridicați împreună cu cei înviați pentru a-L 
întâmpina pe Domnul lor în văzduh. O, ce revedere glorioasă! 
Prieteni pe care moartea îi separase erau uniți, pentru a nu se 
mai despărți vreodată.”  — Scrieri timpurii, p. 287.

TOȚI VOM ÎNVIA
„Şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au și 
ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor ne-

drepți.” (Fapte 24:15)

„Ca urmare a păcatului lui Adam, moartea a trecut asupra 
întregului neam omenesc. Toți, fără deosebire, merg în mor-
mânt. Iar prin prevederile Planului de Mântuire toți vor fi scoși 
din mormântul lor... Dar se face deosebirea între cele două ca-
tegorii care sunt înviați... Aceia care au fost „socotiți vrednici” 
de învierea spre viață sunt „fericiți și sfinți”. „Asupra lor a doua 
moarte n-are nici o putere”. — Tragedia veacurilor, p. 544.
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EMBLEMELE BIRUINȚEI
„În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o cunună 

strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița 
poporului.” (Isaia 28:5)

„Înainte de a intra în cetatea lui Dumnezeu Mântuitorul 
acordă urmașilor Săi emblemele biruinței și îi învestește cu în-
semnele 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 stră-
lucește asupra lor plină de dragoste binevoitoare. Privirea tutu-
ror din oastea nenumărată a celor răscumpărați este ațintită 
asupra Lui, fiecare ochi privește slava Aceluia a cărui „față a 
fost schimonosită mai mult decât a oricărui om, iar chipul Său 
mai mult decât al fiilor oamenilor”. Pe capul biruitorilor, Isus, 
cu propria mână, pune coroana de slavă. Pentru fiecare este 
câte o coroană, purtând noul său nume și inscripția „sfințit 
Domnului”. În fiecare mână este pusă ramura de palmier a 
biruitorului și harpe strălucitoare.” — Tragedia veacurilor, p. 645.

BIRUITORI PRIN PUTEREA LUI
„Dreapta Domnului se înalță; dreapta Domnului 

câștigă biruința!” (Psalmii 118:16)

„Nimeni să nu se felicite singur că este un om de succes, 
dacă nu-și păstrează integritatea conștiinței, dedicându-se în 
totul adevărului și lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne mișcăm 
cu hotărâre înainte, să nu ne pierdem nădejdea și nici inima 
în lucrarea cea bună, indiferent de încercările care ar pune o 
stavilă în calea noastră, indiferent de întunericul moral ce ne-
ar înconjura. Supunerea eului și privirea la Isus trebuie să fie o 
lucrare zilnică. Domnul nu va uita niciodată sufletul care se 
încrede în El și caută ajutorul Său. Coroana vieții este așezată 
numai pe fruntea celui biruitor.” — 5 T., p. 70. 
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UN TIMP PENTRU JUDECATĂ
„Ci se va face odată judecata după dreptate și toți cei 

cu inima curată o vor găsi bună.” (Psalmii 94:15)

„Înainte ca cineva să intre în locuințele celor binecuvântați, 
cazurile lor trebuie cercetate, iar caracterele și faptele lor trebuie 
să treacă pe dinaintea lui Dumnezeu. Toți trebuie să fie judecați 
după lucrurile scrise în cărți și să fie răsplătiți după cum au fost 
faptele lor. Această judecată nu are loc la moarte. Observați 
cuvintele lui Pavel: „pentru că a rânduit o zi, în care va judeca 
lumea după dreptate...” Aici, apostolul declară lămurit că a fost 
stabilit un timp anume, în viitor, pentru judecarea lumii... Biblia 
învață lămurit că cei morți nu merg îndată la ceruri. Ei sunt 
descriși ca dormind până la înviere... Ce binecuvântată odihnă 
pentru neprihănitul obosit! Fie timpul lung sau scurt, pentru ei 
nu este decât o clipă. Ei dorm și sunt treziți de trâmbița lui 
Dumnezeu la o nemurire glorioasă.” — Tragedia veacurilor, p. 548.

JUDECATA SE FACE ACUM
„Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte 
la judecată, iar ale altora vin pe urmă.” (1 Timotei 5:24)

„Prin cercetarea de către împărat a oaspeților veniți la nun-
tă, este înfățișată lucrarea judecății. Oaspeții veniți la ospățul 
Evangheliei sunt aceia care mărturisesc a sluji lui Dumnezeu, 
aceia ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Dar nu toți 
aceia care mărturisesc a fi creștini, sunt și adevărați ucenici. 
Mai înainte ca răsplătirea finală să fie acordată, trebuie să se 
hotărască cine dintre aceștia este pregătit să ia parte la moște-
nirea celor drepți. Această hotărâre trebuie luată mai înainte de 
a doua venire a Domnului Hristos pe norii cerului; căci atunci 
când El vine, răsplata Sa este cu Sine, „ca să dea fiecăruia după 
fapta lui”. Deci, caracterul lucrării fiecărui om va fi hotărât mai 
înainte de venirea Sa, și fiecăruia dintre urmașii Domnului Hris-
tos, răsplata îi va fi dată după faptele sale.” — Parabole, p. 310. 
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APRECIAȚI DUPĂ NEPRIHĂNIREA LUI
„Căci Domnul este drept, iubește dreptatea, 

și cei neprihăniți privesc Fața Lui.” (Psalmii 11:7)

„Judecata de cercetare are loc în curțile cerești, în timp ce 
oamenii locuiesc încă aici pe pământ. Viața tuturor acelora 
care mărturisesc a fi urmași ai Săi trece prin fața lui Dum-
nezeu. Toți sunt cercetați după cele ce sunt scrise în cărțile 
din ceruri și destinul fiecăruia este hotărât pentru totdeauna, 
după faptele sale. 

Prin haina de nuntă din parabolă, este reprezentat caracte-
rul cel curat, fără pată, pe care îl vor avea adevărații urmași ai 
Domnului Hristos. Bisericii îi este dat „să se îmbrace cu in sub-
țire, strălucitor și curat” fără să aibă vreo „pată, vreo zbârcitu-
ră sau altceva de felul acesta”. Sfânta Scriptură ne spune că 
„inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților”. (Apocalipsa 
19:8). Tuturor acelora care, prin credință, îl primesc ca Mân-
tuitor personal, le este dată neprihănirea Domnului Hristos, 
caracterul Său cel nepătat.” — Parabole, p. 310. 

HAINA NEPRIHĂNIRII
„Aceștia vin din necazul cel mare; ei și-au spălat hainele 

și le-au albit în sângele Mielului.” (Apocalipsa 7:14)

„Haina cea albă a neprihănirii a fost purtată de primii noștri 
părinți, când ei au fost așezați de către Dumnezeu în Ede-
nul cel sfânt. Ei au trăit într-o desăvârșită ascultare de voința 
lui Dumnezeu, întreaga tărie a iubirii lor era dată Tatălui lor 
ceresc. O lumină plăcută și frumoasă, lumina lui Dumnezeu, 
înconjura perechea cea sfântă. Această haină de lumină, era 
un simbol al veșmintelor lor spirituale de cerească nevinovăție. 
Dacă ei ar fi rămas credincioși ascultării de Dumnezeu, atunci 
această lumină ar fi continuat să-i cuprindă. Dar când prin 
neascultare au păcătuit, ei au tăiat legătura lor cu Dumne-
zeu, iar lumina care-i înconjura, s-a depărtat de la ei.” — Idem.
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HAINE POTRIVITE 
„Iată , Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și 
își păzește hainele, ca să nu umble gol și să i se vadă 

rușinea!” (Apocalipsa 16:15)

„Invitații de la ospățul nunții au fost cercetați de către îm-
părat. Numai unii au fost acceptați și anume, aceia care au 
ascultat de cerințele Lui și s-au îmbrăcat cu haina de nuntă. 
Tot la fel stau lucrurile și cu oaspeții invitați la ospățul Evan-
gheliei. Toți trebuie să fie cercetați îndeaproape de marele Îm-
părat și numai aceia sunt primiți, care s-au îmbrăcat cu haina 
neprihănirii Domnului Hristos. 

Neprihănire înseamnă a face ceea ce este drept, căci toți 
vor fi judecați după faptele lor. Caracterele noastre se dau pe 
față prin ceea ce facem. Faptele arată dacă credința este sau 
nu adevărată.” — Parabole, p. 312. 

CA SĂ PRIMEȘTI NEPRIHĂNIREA
„Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în ne-
prihănire este neprihănit, cum El Însuși este neprihănit.” 

(1 Ioan 3:7)

„Pentru noi, nu este de ajuns să credem că Domnul Hristos 
nu este un înșelător... Noi putem crede că numele lui Isus este 
unicul nume sub soare prin care putem fi mântuiți și totuși, 
s-ar putea să nu facem din El, prin credință, Mântuitorul nos-
tru personal. Nu este suficient a crede teoria adevărului. Nu 
este de ajuns a ne mărturisi credința în Hristos și a avea nu-
mele înscrise în registrele comunității. „Cine păzește poruncile 
Lui, rămâne în El, ... prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă 
păzim poruncile Lui”, Aceasta este adevărata dovadă a po-
căinței. Oricare ar fi mărturisirea noastră de credință, ea nu 
valorează nimic, dacă Domnul Hristos nu este descoperit în 
noi prin fapte ale neprihănirii.” — Idem, p. 313.
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ADEVĂRUL NE SCHIMBĂ INIMA
„Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea 

urăsc orice cale a minciunii.” (Psalmii 119:104)

„Adevărul trebuie să fie sădit în inimă. El trebuie să aibă 
controlul asupra minții și să pună ordine în simțămintele 
noastre, întregul caracter trebuie să fie imaginea Cuvântului 
divin. Fiecare iotă și fiecare frântură de literă din Cuvântul lui 
Dumnezeu, trebuie să fie aduse în practica vieții de fiecare zi. 

Cel care devine părtaș al naturii divine, va fi în armonie cu 
marele standard al neprihănirii lui Dumnezeu, Legea Sa cea 
sfântă. Aceasta este regula prin care Dumnezeu măsoară 
faptele, acțiunile oamenilor. Prin Lege va fi probat caracterul la 
judecată.” — Parabole, p. 314.

PUTEREA DE A TRĂI VIAȚA LUI
„În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea 
păcatelor, după bogățiile harului Său.” (Efeseni 1:7)

„Satan a susținut că este cu neputință pentru om să ascul-
te de poruncile lui Dumnezeu; și este adevărat că în propriile 
noastre puteri noi nu putem să ascultăm de ele. Dar Domnul 
Hristos a venit în trup omenesc și, prin desăvârșita Lui ascultare, 
El a dovedit faptul că natura umană, contopită în natura di-
vină, poate să asculte de toate preceptele Legii lui Dumnezeu. 

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Nu-
mele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu”. 
Puterea aceasta nu se află în ființa omenească, ci este puterea 
lui Dumnezeu. Când cineva primește pe Hristos, el primește 
atunci și puterea de a trăi viața Lui.” — Idem.
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POTRIVIȚI PENTRU CER
„Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbă-
tați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul 
dragostei și al păcii va fi cu voi.” (2 Corinteni 13:11)

„Dumnezeu cere de la copiii Săi desăvârșirea. Legea Sa este o 
transcriere a caracterului Său și este norma tuturor caracterelor. 
Acest standard veșnic este prezentat tuturor, pentru ca astfel să 
nu fie nicio greșeală cu privire la felul oamenilor din care Dumne-
zeu dorește să-și alcătuiască împărăția Sa. Viața Domnului Hris-
tos aici pe pământ a fost o expresie desăvârșită a Legii lui Dumne-
zeu și, când aceia care pretind că sunt copii ai lui Dumnezeu devin 
asemenea Domnului Hristos în caracter, atunci ei vor fi ascultători 
de poruncile lui Dumnezeu. Atunci, Domnul va avea încredere în ei 
spre a face parte din numărul celor care vor forma familia cereas-
că. Îmbrăcați în veșmântul slăvit al neprihănirii Domnului Hristos, 
ei au un loc la ospățul împăratului.” — Parabole, p. 315. 

CREȘTINI AUTENTICI, NU FORMALI
„Căci oamenii vor fi iubitori de sine... având doar o for-

mă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depăr- 
tează-te de oamenii aceștia.” (2 Timotei 3:2 p.p., 5)

„Mulți dintre cei ce se numesc creștini sunt numai oameni 
morali. Ei au respins acel dar care era singurul care putea să-i 
facă în stare să onoreze pe Hristos, reprezentându-L în lume. 
Lucrarea Duhului Sfânt este pentru ei o lucrare străină. Ei nu 
sunt împlinitori ai Cuvântului. Principiile cerului care-i deose-
besc pe aceia care sunt una cu Hristos, de aceia care sunt una 
cu lumea, aproape nu se mai văd la ei. ... Toți aceștia așteap-
tă să fie mântuiți prin moartea Domnului Hristos, în timp ce 
refuză să trăiască viața Lui de sacrificiu de sine... Neprihăni-
rea Domnului Hristos nu va acoperi niciun păcat cultivat cu 
plăcere... Numai ceea ce este în armonie cu principiile Legii lui 
Dumnezeu, numai aceea va rezista în ziua judecății.” — Idem. 
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CA SĂ PUTEM RĂMÂNE ÎN PICIOARE
„Căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui și cine poate 

sta în picioare?” (Apocalipsa 6:17)

„Iubirea lui Dumnezeu nu-L face să îngăduie păcatul. El n-a 
îngăduit păcatul nici în Satan; nu l-a îngăduit nici în Adam 
sau Cain și El nu-l va îngădui în nici unul dintre fiii oamenilor. 
El nu va închide ochii față de păcatele noastre și nici nu va 
trece cu vederea defectele noastre de caracter. El așteaptă ca, 
în numele Său, noi să biruim. 

Aceia care resping darul neprihănirii Domnului Hristos, res-
ping acele însușiri ale caracterului, care i-ar face fii și fiice ale 
lui Dumnezeu... În parabolă, la întrebarea împăratului: „Cum 
ai intrat aici fără să ai haina de nuntă?”, omul acela a amuțit. 
Tot așa va fi și în ziua cea mare a judecății. Acum, oamenii pot 
găsi scuze pentru defectele lor de caracter, dar în ziua aceea, 
ei nu vor mai putea prezenta nicio scuză.” — Idem, p. 317.

MAI MULT NU SE PUTEA
„Ce aș mai fi putut face viei Mele și nu i-am făcut? 
Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă 

așteptam să facă struguri buni?” (Isaia 5:4)

„Ospățul spiritual este din abundență așezat înaintea noas-
tră. Haina de nuntă, care ne este pusă la dispoziție, având un 
preț nespus de mare, este oferită cu generozitate și fără plată 
oricărui suflet. Prin solii lui Dumnezeu, ne sunt prezentate ne-
prihănirea Domnului Hristos, îndreptățirea prin credință, „fă-
găduințele nespus de mari și sfinte” ale Cuvântului lui Dumne-
zeu, o intrare liberă la Tatăl, prin Hristos, mângâierea Duhului 
Sfânt și asigurarea bine întemeiată a vieții veșnice în Împărăția 
lui Dumnezeu. Ce ar fi putut face Dumnezeu pentru noi și 
n-a făcut, spre a pregăti, pentru noi, cina cea mare, ospățul 
ceresc?” — Idem. 
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ÎNGERII AU FĂCUT TOTUL
„Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească 
o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?” (Evrei 1:14)

„În ceruri îngerii slujitori declară că: „Lucrarea ce ne-a fost 
dată s-o aducem la îndeplinire, a fost săvârșită. Am izgonit oș-
tile îngerilor răi. Am adus strălucire și lumină în sufletele oame-
nilor... Le-am îndreptat ochii spre Crucea Domnului Hristos...

Ei au văzut pașii pe care trebuie să-i facă în procesul con-
vertirii lor; ei au simțit puterea Evangheliei; inimile lor s-au în-
duioșat văzând dulceața iubirii lui Dumnezeu. Ei au văzut 
frumusețea caracterului Domnului Hristos”. Dar pentru mulți 
totul a fost în zadar. Ei n-au vrut să se dezbrace de hainele 
pământești, spre a putea fi îmbrăcați cu haina cerului. Inimile 
lor s-au dedat la lăcomie. Ei au iubit societatea lumii mai mult 
decât au iubit pe Dumnezeul lor.” — Parabole, p. 318. 

ÎNCĂ SE MAI POATE FACE CEVA
„Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; che-

mați-L câtă vreme este aproape.” (Isaia 55:6)

„Tristă va fi, în ziua aceea, revederea lucrurilor trecute, când 
oamenii vor sta față în față cu veșnicia, întreaga viață va fi pre-
zentată exact așa cum a fost... Oamenii vor vedea atunci că 
neprihănirea pe care ei au disprețuit-o, numai ea singură are 
valoare... Hainele pe care ei și le-au ales sunt de fapt semnul 
legământului lor față de marele apostat. Ei vor vedea atunci 
rezultatele hotărârii lor. Ei vor ajunge atunci să cunoască ce 
înseamnă să calci în picioare poruncile lui Dumnezeu.

Nu va mai fi un alt timp de har în care păcătosul să se 
pregătească pentru veșnicie, în viața aceasta noi trebuie să 
ne îmbrăcăm cu haina neprihănirii Domnului Hristos. Aceasta 
este singura noastră ocazie de a ne forma caracterul pentru 
căminul pe care Domnul Hristos l-a pregătit pentru aceia care 
ascultă de poruncile Sale.” — Idem. 
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LUAȚI SEAMA!
„Cine este înțelept, să ia seama la aceste lucruri și să 

fie cu luare aminte la bunătățile Domnului.” 
(Psalmii 107:43)

„Zilele cercării noastre se apropie repede de încheiere. Sfâr-
șitul este aproape. Nouă ne este adresată avertizarea: „Luați 
seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu 
îmbuibare de mâncare și băutură, și cu îngrijorările vieții aceste-
ia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră”. Luați 
seama, ca nu cumva să fiți nepregătiți. Luați seama să nu fiți 
găsiți cumva, la ospățul împăratului, fără haina de nuntă. 

„Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți”. 
„Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu um-
ble gol și să i se vadă rușinea”. ” — Parabole, p. 319.

AȘTEPTARE ACTIVĂ
„El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără 

vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.”  
(1 Corinteni 1:8)

„Aceia care așteaptă venirea Domnului nu lenevesc. Aștep-
tarea venirii lui Hristos are ca scop să-i facă pe oameni să se 
teamă de Domnul și de judecățile Lui asupra neascultării. Ea 
trebuie să le deschidă ochii față de păcatul cel mare al lepă-
dării darurilor milei Sale. Cei care veghează în vederea venirii 
Domnului își curăță sufletele, prin ascultare de adevăr. Și, cu 
vegherea atentă, ei combină o activitate plină de zel. Pentru 
că știu că Domnul este la ușă, zelul lor este înviorat și cola-
borează cu ființele cerești în lucrarea pentru salvarea suflete-
lor. Aceștia sunt slujitorii credincioși și înțelepți care dau celor 
din casa Domnului „partea lor de hrană la timpul cuvenit”.” 
— Dumnezeu cu noi, p. 87.
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CONDUȘI ÎN CETATE
„Deschideți porțile, ca să intre neamul cel neprihănit și 

credincios.” (Isaia 26:2)

„Apoi L-am văzut pe Isus conducându-i pe cei răscumpă-
rați 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. Întris-
tările voastre au luat sfârșit.” — Scrieri timpurii, p. 288.

LA POMUL VIEȚII
„În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râ-
ului, era pomul vieții, rodind douăsprezece feluri de rod 
și dând rod în fiecare lună; și frunzele pomului slujesc 

la vindecarea neamurilor.” (Apocalipsa 22:2)

„Apoi L-am văzut pe Isus conducându-și poporul la po-
mul vieții și noi I-am auzit din nou vocea încântătoare, mai 
bogată decât orice melodie care a ajuns vreodată la urechea 
omenească, spunând: „Frunzele acestui pom sunt pentru vin-
decarea neamurilor. Mâncați cu toții din ele.” 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 râ-
ului se mai aflau și alți pomi minunați care aveau fructe bune 
de mâncat.” — Idem, p. 289.
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ÎNTÂLNIRI IMPRESIONANTE
„Şi Eu Mă gândeam: ‘Degeaba am muncit, în zadar și 

fără folos Mi-am istovit puterea.’ Dar dreptul Meu este la 
Domnul, și răsplata Mea la Dumnezeul Meu.” (Isaia 49:4)

„Mântuiții vor întâlni și vor recunoaște pe cei a căror atenție 
ei le-au îndreptat-o către Mântuitorul înălțat. Ce conversații 
binecuvântate vor avea cu aceste suflete! „Am fost un păcă-
tos”, se va spune, „fără Dumnezeu și fără speranță în lume, iar 
tu ai venit la mine și mi-ai atras atenția la scumpul Mântuitor, 
ca singura mea speranță...” Alții vor spune: „Am fost păgân, în-
tr-o țară păgână. Tu ți-ai lăsat prietenii și căminul confortabil 
și ai venit ca să mă înveți cum să-L găsesc pe Isus și să cred în 
El ca singurul Dumnezeu adevărat. Eu mi-am dărâmat idolii 
și m-am închinat lui Dumnezeu, iar acum Îl văd față-n față. 
Sunt salvat, salvat pentru veșnicie, ca să-L privesc întruna pe 
Cel pe care-L iubesc.” — Maranatha, 22 octombrie. 

EMOȚII ȘI RECUNOȘTINȚĂ
„Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘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.’” (Matei 25:40)

„Alții își vor exprima recunoștința față de cei care i-au hră-
nit pe cei flămânzi și i-au îmbrăcat pe cei goi. Ei spun. „Când 
disperarea mi-a legat sufletul în necredință, Domnul te-a trimis 
la mine ca să-mi spui cuvinte de speranță și de mângâiere. Mi-
ai adus hrană pentru nevoile mele fizice și mi-ai deschis Cuvân-
tul lui Dumnezeu, trezindu-mă la nevoile mele spirituale. M-ai 
tratat ca pe un frate. Ai avut înțelegere pentru mine, în întris-
tarea mea, mi-ai înviorat sufletul zdrobit și rănit, așa încât să 
pot prinde mâna lui Hristos, care era întinsă ca să mă salveze.... 
Ai inspirat în mine credința că El vrea să mă mântuiască... Ce 
bucurie va fi atunci când acești mântuiți vor întâlni și vor saluta 
pe cei care le-au purtat povara sufletelor lor!” — Idem. 
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O SPERANȚĂ SIGURĂ
„Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarni-
că. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni 

liniștit.” (Iov 11:18)

„Suntem aproape Acasă. Cerul, dulcele cer! Acesta va fi că-
minul nostru Mă bucur în fiecare clipă de faptul că Isus trăieș-
te și pentru că El trăiește, vom trăi și noi. Sufletul meu spune: 
„Domnul să fie lăudat! Există o plinătate în Isus, o împlinire 
pentru fiecare, pentru toți și de ce ar trebui să murim din lipsă 
de pâine sau să flămânzim în țări străine? 

Eu flămânzesc și însetez după mântuire, după conformare 
deplină cu voința lui Dumnezeu. Prin Isus avem o speranță 
minunată. Este sigură și neclintită și intră dincolo de perdeaua 
dinăuntru. Ea ne mângâie în durere, ne dă bucurie în mijlocul 
suferinței, risipește întunecimea din jurul nostru și ne face să 
privim prin toate acestea spre nemurire și viața veșnică.” — În 
locurile cerești, p. 352. 

O RĂSPLATĂ BOGATĂ
„Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moș-

tenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.” (Coloseni 3:24)

 „Trupurile noastre muritoare pot să moară și să fie depuse 
în mormânt. Totuși fericita nădejde continuă să trăiască până 
la înviere, când glasul lui Isus cheamă țărâna adormită. Atunci 
ne vom bucura de plinătatea fericitei și glorioasei speranțe. 
Știm în cine am crezut! Nu am alergat în zadar, nici n-am tru-
dit în zadar. Înainte ne stă o răsplată bogată și slăvită. Este 
premiul pentru care alergăm și dacă perseverăm cu curaj, îl 
vom obține cu siguranță.

De ce să stăm departe de izvor când izvorul mântuirii ne 
stă la dispoziție? De ce nu venim să bem, ca sufletele să ne fie 
împrospătate și înviorate și să putem înflori în Hristos?” — Idem.
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PURTĂTORUL DE PĂCATE
„L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit 

intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile...” 
(Apocalipsa 20:3)

„La venirea Domnului Hristos, nelegiuiții sunt șterși de pe 
fața întregului pământ, nimiciți de suflarea gurii Sale și distruși 
de strălucirea slavei Sale. Hristos Își ia poporul în cetatea lui 
Dumnezeu, iar pământul este golit de locuitori... 

Acum are loc evenimentul prefigurat în ultimul serviciu so-
lemn al zilei de ispășire. Când lucrarea din sfânta sfintelor se 
încheia, ...era adus înaintea Domnului țapul cel viu; și în fața 
adunării, marele preot mărturisea pe capul lui „toate nelegiu-
irile copiilor lui Israel”...Tot astfel, când lucrarea de ispășire din 
Sanctuarul ceresc se va încheia, în prezența lui Dumnezeu, a 
îngerilor cerești și a oștilor celor răscumpărați, păcatele popo-
rului lui Dumnezeu sunt puse asupra lui Satan; el va fi decla-
rat vinovat... Și după cum țapul era trimis departe, într-un ținut 
nelocuit, tot așa și Satan va fi alungat pe pământul pustiit, o 
pustietate nelocuită și stearpă.” — Tragedia veacurilor, p. 658.

PUSTIIREA PĂMÂNTULUI
„El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care 

este diavolul și Satan, și l-a legat pentru o mie de ani.” 
(Apocalipsa 20:2)

„Mă uit la pământ, și iată că este pustiu și gol; mă uit la ce-
ruri, și lumina lor a pierit! ... Căci așa vorbește Domnul: „Toată 
țara va fi pustiită, dar nu o voi nimici de tot.” (Ieremia 4:23-27)

Aici trebuie să fie locuința lui Satan și a îngerilor răi timp 
de o mie de ani. Mărginit la pământ, el nu va mai avea intrare 
la alte lumi, pentru a-i ispiti și a-i supăra pe aceia care n-au 
căzut niciodată. În acest sens este el legat; n-a mai rămas 
nimeni asupra căruia să-și poată exercita puterea. Este oprit 
cu totul de la lucrarea de amăgire și de distrugere care, timp 
de atâtea secole, a fost singura lui desfătare.” — Idem, p. 659.



344

25 noiembrie

PĂRINȚII AU O DUBLĂ RĂSPLATĂ
„Așa vorbește Domnul: „Oprește-ți plânsul, oprește-ți 
lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită”, zice 

Domnul; „ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului.” 
(Ieremia 31:16)

„Când va începe judecata și cărțile vor fi deschise, când se 
va pronunța „bine” de către marele Judecător și coroana de 
slavă nemuritoare va fi așezată pe fruntea biruitorului, mulți 
își vor ridica coroanele în fața universului adunat și, arătând 
către mama lor, vor spune: „Ea m-a făcut ceea ce sunt, prin 
harul lui Dumnezeu. Învățătura ei și rugăciunile ei au fost bi-
necuvântate spre mântuirea mea veșnică.” Cu bucurie nespusă 
părinții văd coroana, veșmântul, harpa, date copiilor lor. Zilele 
de speranță amestecată cu teamă au luat sfârșit. Semințele 
semănate cu lacrimi și rugăciuni poate au părut a fi semănate 
în zadar, dar recolta lor este culeasă la sfârșit cu bucurii. Copiii 
lor au fost mântuiți.” — Maranatha, 27 octombrie. 

PREGĂTIȚI PENTRU CER
„Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile 
celor neprihăniți: dreapta Domnului câștigă biruința!” 

(Psalmii 118:15)

„O, minunată mântuire! Mult discutată, mult așteptată, 
contemplată cu o anticipare înflăcărată, dar niciodată înțe-
leasă pe deplin.

Urmașilor Săi credincioși, Domnul le-a fost un tovarăș zil-
nic și un prieten apropiat. Ei au trăit într-o legătură strânsă, 
într-o comuniune continuă cu Dumnezeu. Peste ei a răsărit 
slava Domnului. În ei s-a reflectat lumina cunoștinței și a sla-
vei lui Dumnezeu de pe fața lui Isus Hristos. Acum ei se bucură 
de razele neumbrite ale strălucirii și slavei Regelui măririi în 
toată maiestatea Sa. Ei sunt pregătiți pentru comuniunea cu 
cerul, pentru că ei au cerul în inima lor.” — Idem
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PIETRELE CUNUNII ÎMPĂRĂTEȘTI
„Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea, ca 
pe turma poporului Său, căci ei sunt pietrele cununii 

împărătești, care vor străluci în țara Sa!” (Zaharia 9:16)

„Vorbiți despre lucrurile cerești. Vorbiți despre Isus, despre 
frumusețea și slava Lui, despre dragostea nepieritoare ce o are 
față de voi și lăsați-vă inimile să se înalțe cu iubire și recunoș-
tință spre Cel care a murit ca să vă mântuiască. O, pregătiți-vă 
să-L întâlniți pe Domnul vostru în pace. Cei care sunt gata vor 
primi în curând o coroană a vieții care nu se vestejește și vor 
locui întotdeauna în împărăția lui Dumnezeu, cu Hristos, cu 
îngerii și cu cei care au fost răscumpărați...

În ziua aceea mântuiții vor străluci în slava Tatălui și a Fiu-
lui Său. Îngerii cerului, atingându-și harpele de aur, Îl vor primi 
pe Împărat și pe cei care sunt trofeele biruinței Sale - cei care 
au fost spălați și albiți în sângele Mielului. Un cântec de triumf 
va răsuna, umplând tot cerul. Hristos a biruit.” — Fii și fiice ale 
lui Dumnezeu, p. 362.  

ÎNCUNUNAȚI PENTRU VECIE
„Căci i-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-ai 

pus pe cap o cunună de aur curat.” (Psalmii 21:3)

„O cunună de slavă ... este pregătită pentru noi, cei care 
așteptăm, iubim și dorim venirea Mântuitorului. 

Așteptătorii vor fi cei încununați cu slavă, cinste și nemurire. 
Nu aveți nevoie să vorbiți... despre onorurile lumii sau despre 
laudele oamenilor ei mari. Toate acestea sunt deșertăciune. 
Numai să le atingă degetul lui Dumnezeu și în curând se vor 
întoarce în țărână. Eu vreau cinstea durabilă, onoarea nepie-
ritoare ce nu va trece niciodată; o coroană mai bogată decât 
orice coroană ce a împodobit vreodată fruntea vreunui mo-
narh.” — Review and Herald, 17 august 1869 
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COROANE, MUZICĂ ȘI BUCURIE
„Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută 
scăparea; toți cei cu inima fără prihană se laudă că 

sunt fericiți.” (Psalmii 64:10)

„Apoi am văzut un foarte mare număr de îngeri aducând 
din cetate cununi strălucitoare — o cunună pentru fiecare 
sfânt, cu numele lui scris pe ea. Când Isus a cerut cununile, 
îngerii i le-au adus și, cu mâna Sa dreaptă, iubitul Domn Isus 
le-a așezat pe capul sfinților. În același fel, îngerii au adus har-
pele, iar Isus le-a dat de asemenea sfinților. Îngerii comandanți 
au dat mai întâi tonul și atunci toate glasurile s-au înălțat în 
laude recunoscătoare și pline de bucurie. Fiecare mână atin-
gea cu măiestrie coardele harpei, făcând să răsune o muzică 
melodioasă, în acorduri bogate și desăvârșite.” — Istoria mân-
tuirii, p. 413.

NU AVEM TIMP DE PIERDUT
„Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea și propovădu-

iți Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15)

„Trăim în mijlocul scenelor finale ale istoriei pământului 
acestuia. Profeția se împlinește cu repeziciune. Timpul cercării 
noastre se sfârșește grabnic. Nu avem timp de pierdut — nici 
măcar o clipă. Să nu fim găsiți dormind la post. Nimeni să nu 
zică în inimă sau prin faptele sale: „Domnul meu întârzie să 
vină”. Faceți ca solia apropiatei reveniri a Domnului Hristos 
să răsune în cuvinte solemne de avertizare. Să-i convingem pe 
bărbații și femeile de pretutindeni să se pocăiască și să fugă 
de mânia viitoare! Să-i trezim la o neîntârziată pregătire, de-
oarece știm puțin despre ce ne stă în față. Predicatorii și mem-
brii laici să pornească în holdele pârguite, să le spună celor 
fără grijă și nepăsători să-L caute pe Domnul cât mai poate 
fi găsit” — 8 T., p. 252.
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CÂT ÎNCĂ ESTE LUMINĂ
„...Umblați ca unii care aveți lumina, 

ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă 
în întuneric nu știe unde merge.” (Ioan 12:35)

„Lucrarea noastră de pe acest pământ se va încheia în cu-
rând și fiecare om își va primi răsplata după faptele sale. Mi-a 
fost arătată răsplata sfinților, moștenirea veșnică, și am văzut 
că aceia care au suferit cel mai mult pentru adevăr nu vor 
socoti că au trecut prin greutăți, ci vor susține că cerul este 
destul de ieftin.” — 1 T., p. 381

„Nu ne putem îngădui ca, în puținele zile pe care le avem 
aici pe pământ, să ne folosim timpul în ușurătate și nimicuri. 
Avem nevoie să ne smerim sufletele înaintea lui Dumnezeu, ca 
fiecare inimă să poată absorbi adevărul, și să-l lase să lucreze 
într-o viață de reformațiune, care va convinge lumea că aces-
ta este într-adevăr adevărul lui Dumnezeu.” — 9 T., p. 106. 

CA SĂ NU FIM SURPRINȘI NEPLĂCUT!
„O, de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor Tale! 

Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor 
poruncilor Tale!” (Psalmii 119:5, 6)

„Ce descoperire va fi făcută atunci [la ziua judecății]! Ce 
uluire pe fața unora, când faptele vieții lor vor fi date la iveală 
de pe paginile istoriei!” - 2 T., p. 160

„Să lăsăm ca viața să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu-
mai când Îl căutăm pe Dumnezeu ca niște copilași, când încetăm 
de a găsi cusururi la frații și surorile noastre, cum și în aceia care 
caută să poarte cu credincioșie răspunderile lucrării și când cău-
tăm să punem în rânduială propria inimă față de Dumnezeu, ne 
poate El folosi spre slava Numelui Său.” — 9 T., p. 106
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O LUCRARE SOLEMNĂ
„Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința 

voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă 
în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnu-
lui nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.” (Iuda 1:20, 21)

„Noi toți avem nevoie să ajungem într-o poziție de jertfire de 
noi înșine înaintea lui Dumnezeu, dacă lucrarea noastră e bine 
primită de El. Să ne aducem aminte că mărturisirea de credin-
ță nu e nimic dacă nu avem adevărul în inimă. Avem nevoie 
ca puterea de convertire a lui Dumnezeu să pună stăpânire 
pe noi, pentru ca să putem înțelege nevoile unei lumi care pie-
re. Povara principală a soliei mele către voi este: Pregătiți-vă, 
pregătiți-vă, să-L întâmpinați pe Domnul. Pregătiți-vă cande-
lele, și faceți ca lumina adevărului să lumineze la drumuri și 
la garduri. E o lume care trebuie să fie avertizată de grabnica 
apropiere a sfârșitului tuturor lucrurilor.” — 9 T. p. 106.

O CREDINȚĂ VIE
„Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă!” 

(1 Corinteni 16:13)

„Ceea ce ne trebuie nouă este o credință vie de a proclama 
deasupra mormântului deschis al lui Iosif că avem un Mântu-
itor viu, Unul care va merge înaintea noastră și care va lucra 
împreună cu noi. Dumnezeu va face lucrarea, dacă noi îi vom 
furniza instrumentele. E nevoie ca între noi să fie mult mai mul-
tă rugăciune și mult mai puțină necredință. E nevoie ca noi să 
înălțăm stindardul mai sus și tot mai sus înaintea oamenilor. E 
nevoie să ne aducem aminte că Hristos este pururea la dreapta 
noastră când vestim libertate celor captivi și când împărțim pâi-
nea vieții sufletelor flămânde. Când ținem înaintea vieții noastre 
urgența și importanța lucrării noastre, mântuirea de la Dumne-
zeu se va descoperi într-un chip remarcabil.” — Idem, p. 107. 
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BUCURIE DE NEIMAGINAT
„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. 
Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune 

pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și 
va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.” (Isaia 53:11)

„Cu o dragoste de nedescris, Isus îi invită pe cei credincioși la 
bucuria Domnului lor. Bucuria Domnului este să vadă în Împă-
răția slavei sufletele care au fost salvate prin agonia și umilirea 
Sa. Și cei răscumpărați se vor împărtăși de bucuria Sa când îi 
vor vedea printre cei fericiți pe aceia care au fost câștigați pen-
tru Hristos prin rugăciunile, munca și sacrificiul lor plin de iubire. 
Strângându-se în jurul marelui tron, o bucurie de nedescris le 
umple inimile când îi văd pe aceia pe care i-au câștigat la Hris-
tos și că aceștia i-au câștigat pe alții, iar aceștia, la rândul lor, pe 
alții, toți aduși în cerul de odihnă, atunci își vor depune coroa-
nele la picioarele lui Isus și-L vor lăuda de-a lungul nesfârșitelor 
veacuri ale veșniciei.” — Tragedia veacurilor, p. 647.

O ÎNTÂLNIRE IMPRESIONANTĂ
„De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut 

un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un duh dă-
tător de viață.” (1 Corinteni 15:45)

„Când cei răscumpărați sunt primiți în Cetatea lui Dumne-
zeu, se înalță un strigăt triumfător de adorare. Cei doi Adami 
sunt gata să se întâlnească. Fiul lui Dumnezeu stă cu brațele 
deschise să-l primească pe tatăl neamului nostru omenesc — 
ființa pe care a creat-o El, care a păcătuit împotriva Creato-
rului său și pentru păcatul căruia semnele răstignirii sunt pur-
tate în trupul Mântuitorului. Când Adam vede urmele cuielor 
nemiloase, nu cade pe pieptul Domnului său, ci, în umilință, se 
aruncă la picioarele Sale, strigând: „Vrednic, vrednic este Mie-
lul care a fost junghiat!” Cu gingășie, Mântuitorul îl ridică și-l 
îndeamnă să privească iarăși la căminul din Eden, din care a 
fost atâta vreme alungat.” — idem. 



DECEMBRIE

ACASĂ PENTRU TOTDEAUNA

„Am așteptat mult, dar nu trebuie 
să ne pierdem nădejdea... 

Ne întoarcem acasă!” 
— 8 T., p. 253
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RĂSCUMPĂRAȚI
„Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri, și ur-

mează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpărați 
dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și 

pentru Miel.” (Apocalipsa 14:4)

„Pe marea de cristal, înaintea tronului... este adunată mul-
țimea care a „câștigat biruința asupra fiarei, a chipului ei.”  Îm-
preună cu Mielul pe Muntele Sionului, „cu harpele lui Dumne-
zeu în mână”, stau cei o sută patruzeci și patru de mii care au 
fost răscumpărați dintre oameni... Ei cântau „o cântare nouă”, 
înaintea tronului, o cântare pe care nici un om n-o poate cân-
ta afară de cei o sută patruzeci și patru de mii. Este cântarea 
lui Moise și a Mielului — cântarea eliberării. Nimeni în afară de 
cei o sută patruzeci și patru de mii nu poate învăța cântarea 
aceasta; căci este cântarea experienței lor... Fiind înălțați de pe 
pământ, dintre cei vii, sunt socotiți ca „primele roade pentru 
Dumnezeu și pentru Miel”. — Tragedia veacurilor, p. 648. 

PĂRTAȘI LA SLAVA SA
„Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pământul 

să se umple de slava Lui! Amin! Amin!” (Psalmii 72:19)

„În toate veacurile, cei aleși ai Mântuitorului au fost educați 
și disciplinați în școala suferinței. Ei au mers pe cărările înguste 
ale pământului; au fost curățiți în cuptorul încercărilor. Pentru 
Numele lui Isus, au suportat împotrivire, ură și calomnie. L-au 
urmat prin lupte grele; au suportat lepădarea de sine și au avut 
parte de dezamăgiri amare. Prin propria experiență dureroasă 
au cunoscut grozăvia păcatului, puterea lui, vinovăția și jalea 
lui și ei îl privesc cu scârbă. Sentimentul jertfei infinite aduse 
pentru vindecarea lor îi umilește în ochii lor și le umple inimile de 
recunoștință și de laudă, pe care cei care n-au căzut niciodată 
nu le pot aprecia. Ei iubesc mult pentru că li s-a iertat mult. 
Deoarece s-au împărtășit de suferințele lui Hristos, sunt în stare 
să se împărtășească împreună cu El de slava Sa” — Idem, p. 649. 
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SALVAȚI PENTRU VECIE
„Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nicio fiară săl-
batică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, 

ci cei răscumpărați vor umbla pe ea.” (Isaia 35:9)

„Moștenitorii lui Dumnezeu au venit din cocioabe, din tem-
nițe, de pe eșafod, din munți, din pustiuri, din peșterile pămân-
tului, din insulele mării. Pe pământ au fost săraci, năpăstuiți, 
chinuiți, milioane au coborât în mormânt împovărați cu rușine 
pentru că au refuzat cu statornicie să se supună pretențiilor 
amăgitoare ale lui Satan... De acum încolo, vor fi totdeauna 
cu Domnul. Ei stau înaintea tronului îmbrăcați cu haine mai 
bogate decât au purtat vreodată cei mai onorați oameni ai 
pământului. Sunt încoronați cu diademe mai strălucitoare de-
cât au fost cele puse vreodată pe fruntea monarhilor pămân-
tești. Zilele de durere și de plâns s-au dus pentru totdeauna. 
Împăratul slavei a șters lacrimile de pe toate fețele; orice cauză 
de amărăciune a fost îndepărtată.” — Tragedia veacurilor, p. 650.

CUNOAȘTERE MAI MARE
„Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaște deplin, așa 
cum am fost și eu cunoscut pe deplin.” (1 Corinteni 13:12 p.p.)

„În viața aceasta, abia începem să înțelegem subiectul minu-
nat al mântuirii. Cu înțelegerea noastră mărginită, putem aprecia 
... dreptatea și mila, care se întâlnesc la cruce; totuși, cu cele mai 
ascuțite puteri mintale, nu putem prinde adevărata lor însemnă-
tate. Lungimea și lățimea, adâncimea și înălțimea iubirii răscum-
părătoare sunt înțelese prea slab. Planul de Mântuire nu va fi de-
plin înțeles nici chiar atunci când cei răscumpărați vor vedea așa 
cum sunt văzuți și vor cunoaște așa cum sunt cunoscuți, însă, 
de-a lungul veacurilor veșnice, adevărul se va descoperi continuu 
în fața minților uimite și încântate. Cu toate că necazurile, dure-
rile și ispitele pământului sunt terminate, iar cauza îndepărtată, 
poporul lui Dumnezeu va avea totdeauna o cunoaștere lămuri-
tă, inteligentă, a ceea ce a costat mântuirea lor.” — Idem. 
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ÎNTREG UNIVERSUL CONSTERNAT
„Ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toa-

te neamurile mântuirea Ta!” (Psalmii 67:2)

„Crucea lui Hristos va fi știința și cântecul mântuiților în toa-
tă veșnicia. În Hristos cel slăvit Îl vor vedea pe Hristos cel răstig-
nit. Niciodată nu se va uita că El, a cărui putere a creat și susți-
nut lumile nenumărate prin vastele domenii ale spațiului, iubitul 
Fiu al lui Dumnezeu, Maiestatea cerului, El, pe care heruvimii și 
serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, S-a umilit pentru a 
ridica omenirea căzută; ca să poarte vinovăția și rușinea păca-
tului și ascunderea feței Tatălui, până când chinurile unei lumi 
pierdute I-au sfâșiat inima și I-au zdrobit viața pe crucea de 
pe Calvar. Faptul că Făcătorul tuturor lumilor, Arbitrul tuturor 
destinelor, a trebuit să părăsească slava și să Se umilească din 
dragoste pentru om va provoca totdeauna uimirea și admirația 
Universului.” — Tragedia veacurilor, p. 652.  

VREDNIC ESTE MIELUL!
„Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă...” 

(Psalmii 96:4 p.p.)

„Când popoarele răscumpărate Îl privesc pe Mântuitorul lor 
și văd slava veșnică a Tatălui strălucind pe fața Sa; când pri-
vesc tronul Său, care este din veci și ține până în veci și știu că 
Împărăția Sa nu va avea sfârșit, izbucnesc în cântarea răpi-
toare: „Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat și ne-a 
răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele Său prețios!” 

Taina crucii explică toate celelalte taine. În lumina care iz-
vorăște de pe Calvar, atributele lui Dumnezeu care ne um-
pluseră de teamă și de groază apar frumoase și atrăgătoare. 
Mila, bunătatea, dragostea părintească se văd unite cu sfin-
țenia, dreptatea și puterea.” — Idem. 
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O JUDECATĂ  
PENTRU NECREDINCIOȘI

„Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au pă-
cătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de 
întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată...” 

(2 Petru 2:4)

„În timpul celor o mie de ani, între prima și a doua înviere, 
are loc judecata celor nelegiuiți... Acum este timpul când, așa 
cum a profetizat apostolul Pavel, „sfinții vor judeca lumea”.  
Împreună cu Hristos ei îi judecă pe cei nelegiuiți, comparând 
faptele lor cu Biblia, cartea statutară, hotărând fiecare caz 
după faptele făcute în trup. Apoi, partea pe care cei nelegiuiți 
trebuie să o suporte este măsurată după faptele lor; și este 
scrisă în dreptul numelui lor în cartea morții. 

Satan și îngerii lui sunt judecați de Hristos și de poporul Său”. 
— Tragedia veacurilor, p. 661.

DUPĂ MIA DE ANI
„Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruință, 

Domnul înaintează în sunetul trâmbiței.” (Psalmii 47:5)

„La încheierea celor o mie de ani, Hristos Se întoarce din 
nou pe pământ. El este însoțit de oastea celor mântuiți și în-
conjurat de o suită de îngeri. Când coboară într-o maiestate 
înfricoșată, poruncește morților nelegiuiți să învie pentru a-și 
primi pedeapsa. Ei ies, o ceată puternică, nenumărată ca ni-
sipul mării. Ce contrast față de aceia care au înviat la prima 
înviere! Cei drepți au fost îmbrăcați cu tinerețe și frumusețe 
nemuritoare. Cei nelegiuiți poartă urmele bolii și ale morții. 

Fiecare ochi din mulțime se întoarce să vadă slava lui Dum-
nezeu. Cu un glas, oștile nelegiuiților exclamă: „Binecuvântat 
este Cel ce vine în Numele Domnului!” Nu iubirea față de Isus le 
inspiră această exclamație. Puterea adevărului face ca buzele 
lor să rostească, fără să vrea, aceste cuvinte.” — Idem, p. 662. 
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UN PĂMÂNT NOU
„Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măsli-
nilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit; Mun-
tele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și 
spre apus, și se va face o vale foarte mare: jumătate 

din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar ju-
mătate, spre miazăzi.” (Zaharia 14:4)

„Hristos coboară pe Muntele Măslinilor, de unde S-a înălțat 
după învierea Sa și unde îngerii au repetat făgăduința reveni-
rii Sale. Profetul spune: „Atunci va veni Domnul, Dumnezeul 
meu, și toți sfinții împreună cu El! Picioarele Lui vor sta în ziua 
aceea pe muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, 
spre răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc ... și se 
va face o vale foarte mare.... Și Domnul va fi Împărat peste 
tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, și 
Numele Lui va fi singurul Nume”. În timp ce Noul Ierusalim, în 
splendoarea lui orbitoare, se coboară din ceruri și se așază pe 
locul curățit și pregătit să-l primească, Hristos împreună cu 
poporul Său și cu îngerii intră în Cetatea Sfântă.” — Tragedia 
veacurilor, p. 662.

DOMNUL DOMNILOR 
„Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua 

aceea, Domnul va fi singurul Domn și Numele Lui va fi 
singurul Nume.” (Zaharia 14:9)

„Hristos apare acum din nou în fața vrăjmașilor Săi. Cu 
mult deasupra cetății, pe o temelie de aur lustruit, se află un 
tron înalt. Pe acest tron stă Fiul lui Dumnezeu, iar în jur sunt 
supușii împărăției Sale. Nicio limbă și nicio pană nu pot descrie 
puterea și maiestatea lui Hristos. Slava veșnicului Tată Îl învă-
luie pe Fiul Său. Strălucirea prezenței Sale umple Cetatea lui 
Dumnezeu și se revarsă dincolo de porți, învăluind pământul 
întreg cu strălucirea ei.” — Idem, p. 665. 
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ÎN ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR
„Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la 
apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în 

Împărăția cerurilor.” (Matei 8:11)

„Cel mai aproape de tron sunt aceia care odinioară au fost 
zeloși pentru cauza lui Satan, dar care, ca niște tăciuni scoși 
din foc, L-au urmat pe Mântuitorul lor cu un devotament 
profund și puternic. Apoi stau aceia care au clădit caracte-
re creștine în mijlocul minciunii și necredinței, aceia care au 
respectat Legea lui Dumnezeu atunci când lumea creștină o 
declara fără valoare și milioane din toate veacurile care au 
suferit moartea de martir pentru credința lor. Iar mai departe 
este „gloata cea mare pe care n-o poate număra nimeni...” 
Lupta lor s-a sfârșit, au câștigat biruința... Ramura de palmier 
din mâinile lor este simbolul biruinței și haina albă este însem-
nul neprihănirii lui Hristos care acum este a lor.” — Idem, p. 665.

MÂNTUIREA DUMNEZEULUI NOSTRU
„Şi atunci mi se va bucura sufletul în Domnul: se va 

veseli de mântuirea Lui.” (Psalmii 35:9)

„Cei răscumpărați înalță o cântare de laudă care răsună 
prin bolțile cerului: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, 
care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!”. Îngerii și se-
rafimii își unesc glasurile în adorare. Când cei mântuiți privesc 
puterea și răutatea lui Satan, văd, ca niciodată mai înainte, 
că nici o altă putere nu i-a putut face biruitori, decât aceea 
a lui Hristos. În toată mulțimea aceea strălucită nu se găseș-
te nimeni care să-și atribuie mântuirea, ca și când ar fi biruit 
prin propria putere și bunătate. Nu se spune nimic despre ceea 
ce au făcut sau au suferit; ci refrenul fiecărei cântări, cheia 
fiecărui imn este: Mântuirea este a Dumnezeului nostru și a 
Mielului.” — Idem. 
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ÎNCORONAREA FIULUI LUI DUMNEZEU
„Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă,  

și mărimea Lui este nepătrunsă.” (Psalmii 145:3)

„În prezența locuitorilor pământului și ai cerului, are loc în-
coronarea finală a Fiului lui Dumnezeu. Și acum, învestit cu 
maiestate și putere supremă, Împăratul împăraților pronunță 
sentința față de răzvrătiții împotriva guvernării Sale și aduce 
la îndeplinire dreptatea pentru aceia care au călcat în picioare 
Legea Sa și l-au prigonit pe poporul Său. Profetul lui Dumne-
zeu spune: „Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, 
și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea 
Lui, și nu s-a mai găsit un loc pentru ele. Și am văzut pe morți, 
mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. 
Niște cărți au fost deschise...” (Apocalipsa 20: 11,12).” — Trage-
dia veacurilor, p. 666.

DOMNUL NE VA LUMINA
„Nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu 
te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina 

ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta.” (Isaia 60:19)

„În cetatea lui Dumnezeu „nu va mai fi noapte”. Nimeni nu 
va avea nevoie și nu va dori odihnă. Nimeni nu va obosi să îm-
plinească voia lui Dumnezeu și să aducă laude Numelui Său. 
Vom simți mereu prospețimea dimineții și aceasta nu se va sfârși  
niciodată. „Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lu-
mina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina.” (Apo-
calipsa 22:5). Lumina soarelui va fi înlocuită de o alta, a cărei 
strălucire nu este orbitoare, dar care întrece nespus de mult stră-
lucirea amiezii noastre. Slava lui Dumnezeu și a Mielului inundă 
cetatea sfântă cu o lumină ce nu pălește. Mântuiții umblă în 
slava unei zile veșnice, fără soare.” — Istoria mântuirii, p. 431.
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PERSPECTIVE MĂREȚE
„Cel mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat, un 
neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la 

vremea lor.” (Isaia 60:22)

„Mintea nemuritoare va studia acolo, cu încântare neobosi-
tă, minunile puterii creatoare și tainele iubirii mântuitoare. Nu 
mai există niciun vrăjmaș hain și înșelător care să ispitească 
la uitarea de Dumnezeu. Fiecare facultate va fi dezvoltată, 
fiecare capacitate sporită. Dobândirea cunoștinței nu va obosi 
mintea și nu va epuiza energiile. Acolo se vor putea realiza 
cele mai mărețe proiecte, vor putea fi atinse cele mai nobile 
aspirații și îndeplinite cele mai înalte ambiții; și încă se vor ivi 
noi înălțimi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de 
înțeles, lucruri proaspete care să solicite puterile minții, sufle-
tului și trupului.” — Istoria mântuirii, p. 432.

O PATRIE PERFECTĂ
„Nu vor mai fi decât oameni neprihăniți în poporul 

tău: ei vor stăpâni țara pe vecie ca o odraslă sădită de 
Mine, lucrarea mâinilor Mele, ca să slujească spre slava 

Mea.” (Isaia 60:21)

„Și pe măsură ce se desfășoară veșnicia, ea va aduce tot 
mai bogate și mai slăvite descoperiri ale lui Dumnezeu și ale lui 
Hristos. După cum cunoașterea progresează, vor spori și dra-
gostea, reverența și fericirea. Cu cât oamenii învață mai mult 
despre Dumnezeu, cu atât Îi vor admira mai mult caracterul. 
Pe măsură ce Isus le descoperă bogățiile mântuirii și realizările 
uimitoare în marea luptă cu Satan, inimile celor răscumpărați 
bat cu o consacrare mai mare, iar ei își ating harpele de aur cu 
o mână mai hotărâtă: și de zece mii de ori zece mii și mii de 
mii de glasuri se unesc în marele cor de laudă.” — Idem. 
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UN CĂMIN PENTRU CEI RĂSCUMPĂRAȚI
„Ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele 
ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe 

poporul lui, în bucurie.” (Isaia 65:18)

„Biblia numește moștenirea mântuiților „patrie”. (Evrei 
11: 14-16). Acolo, marele Păstor Își conduce turma la fântâni 
de apă vie. Pomul vieții rodește în fiecare lună, iar frunzele 
sale servesc la vindecarea neamurilor. Acolo sunt râuri care 
curg fără încetare, limpezi precum cristalul, iar lângă ele po-
mii legănându-se, își aruncă umbra pe calea pregătită pen-
tru răscumpărații Domnului. Acolo, câmpiile întinse se înalță 
formând frumoase dealuri, iar în spatele lor își înalță creste-
le înalte munții lui Dumnezeu. Pe acele câmpii pline de pace, 
lângă râurile cu apă vie, poporul lui Dumnezeu, care a rătăcit 
și a peregrinat un timp așa de îndelungat, va găsi un cămin.”  
— Istoria mântuirii, p. 431.

FAȚĂ-N FAȚĂ CU DOMNUL
„Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte: aș vrea 
să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului, ca să 
privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de 

Templul Lui.” (Psalmii 27:4)

„Când lupta se va termina și Omul Isus Hristos îi va recunoaș-
te înaintea Tatălui pe credincioșii Săi lucrători, care, într-o lume 
de păcat au dat o credincioasă mărturie despre El, atunci ei vor 
înțelege lămurit lucrurile care acum sunt taine pentru ei. Hristos 
duce cu Sine, în curțile cerești, proslăvita Sa natură umană. Ce-
lor care-L primesc, El le dă putere să devină fii ai lui Dumnezeu, 
pentru ca la urmă Dumnezeu să-i primească drept ai Săi, spre a 
locui cu El pentru veșnicie. Dacă, în timpul acestei vieți, ei sunt 
credincioși lui Dumnezeu, la urmă „ei vor vedea fața Lui și Nu-
mele Lui va fi scris pe frunțile lor.” Și care alta este fericirea cerului 
decât de a-L vedea pe Dumnezeu? Ce bucurie mai mare va avea 
păcătosul mântuit prin harul lui Hristos, decât să privească fața 
lui Dumnezeu și să-L știe ca Tată?” — 8 T., p. 267
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SATISFACȚIA MUNCII DE AICI
„Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce 
vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci 

ca stelele în veac și în veci de veci.” (Daniel 12:3)

„Ce satisfacție va avea fiecare secerător, când glasul limpe-
de și muzical al lui Isus va fi auzit spunând: „Veniți binecuvân-
tații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția ce v-a fost pregătită”

Mântuitorul este slăvit deoarece n-a murit în zadar. Cu inimi 
pline de bucurie și încântare, cei care au fost conlucrători cu 
Dumnezeu văd rezultatul muncii sufletului lor pentru păcătoșii 
sortiți pieirii și sunt înviorați. Ceasurile de anxietate pe care le-
au trăit, împrejurările încurcate cărora trebuia să le facă față, 
întristarea inimii... sunt uitate acum... Când privesc sufletele pe 
care au căutat să le câștige pentru Isus și le văd salvate, pentru 
veșnicie mântuite – monumente ale harului lui Dumnezeu și 
ale iubirii Mântuitorului – prin bolțile cerului răsună strigăte de 
laudă și recunoștință.” — Review and Herald, 10 octombrie 1907. 

FERICIȚI PENTRU VECIE
„El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape  

de odihnă.” (Psalmii 23:2)

„Înaintea noastră se află un cer, iar între locuitorii lui nu vor 
exista dimensiuni... Vom saluta familia sfântă a mântuiților și 
vom auzi cuvintele lui Hristos: „Veniți binecuvântații Tatălui Meu 
de moșteniți Împărăția...” Vom atinge harpele noastre de aur, iar 
cerul va răsuna de muzică minunată. Ne vom arunca sclipitoa-
rele coroane la picioarele Sale și-I vom da slavă Celui care a biru-
it pentru binele nostru. S-ar putea să existe unele lucruri pe care 
acum nu le înțelegem. Unele lucruri din biblie s-ar putea să ne 
pară tainice, deoarece nu pot fi cuprinse de înțelegerea noastră 
mărginită. Dar, când Mântuitorul ne va duce la apele vii, va lă-
muri în mintea noastră ceea ce mai înainte nu a fost clar înțeles.”  
— Idem, 8 august 1907. 
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GÂNDEȘTE-TE LA NOUL PĂMÂNT!
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a 
auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile 
pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 

(1 Corinteni 2:9)

„Când ființa ta se desfată la privirea frumuseții pline de 
atracție a pământului, gândește-te la Noul Pământ, care nici-
odată nu va mai cunoaște atmosfera înăbușitoare a păcatu-
lui și morții și unde fața naturii nu va mai purta deloc umbra 
blestemului. Lasă ca imaginația să-ți înfățișeze căminul celor 
mântuiți și nu uita că el va fi mult mai măreț decât poate 
cea mai strălucită imaginație a ta să și-l închipuie. În diferitele 
daruri pe care Dumnezeu le-a așezat în natură noi nu putem 
vedea decât cea mai slabă licărire a slavei Sale. Căci este scris: 
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit...
așa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei 
ce-L iubesc”.” — Calea către Hristos, p. 86.

TAINE DESCOPERITE NOUĂ 
„Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după 
planul pe care-l alcătuise în Sine Însuși.” (Efeseni 1:9)

„Sunt taine în ceea ce privește planul de mântuire.... care 
constituie pentru îngerii cerului subiecte de continuă uimire” 
- 5 T., p. 702.

„În planul de mântuire există înălțimi și adâncimi pe care 
însăși veșnicia nu le poate epuiza niciodată, minuni în care în-
gerii doresc să privească. Numai cei răscumpărați, dintre toate 
ființele create, au cunoscut prin propria lor experiență lupta 
cu păcatul; ei au lucrat împreună cu Hristos și, lucru pe care 
nici măcar îngerii nu-l puteau face, au fost părtași la suferin-
țele Lui; oare să nu aducă ei mărturie în ceea privește știința 
mântuirii — despre ceea ce poate fi de valoare pentru ființele 
necăzute? — Educația, p. 308.
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SURPRIZE PLĂCUTE
„Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la 

ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”  
(1 Samuel 16:7 u.p.)

„Deseori noi îi vedem ca fiind fără speranță chiar pe unii pe 
care Hristos îi atrage la Sine... În cer vor fi mulți despre care ve-
cinii lor presupuneau că nu vor ajunge niciodată acolo. Omul 
judecă după aparențe, dar Dumnezeu judecă inima. 

Unii dintre cei răscumpărați s-au prins de Hristos în ultimele 
ore ale vieții, iar în ceruri li se va da instruire celor care, atunci 
când au murit, nu au înțeles deplin planul de mântuire... 

În Domnul Isus, zdrobit, batjocorit și atârnând pe cruce, 
[tâlharul] a văzut pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul 
lumii. Nădejdea era amestecată cu durerea în glasul său, când 
sufletul neajutorat și muribund se sprijini pe un Mântuitor care 
era pe moarte. „Doamne, adu-ți aminte de mine”, strigă el, 
„când vei veni în Împărăția Ta.” — Maranatha, 8 noiembrie. 

SALVAȚI DIN ÎNTREAGA LUME
„În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pen-
tru popoare; neamurile se vor întoarce la El și slava va 

fi locuința Lui.” (Isaia 11:10)

„Chiar și printre păgâni sunt unii care au cultivat spiritul 
bunătății; înainte să fi ajuns cuvintele vieții la urechile lor, 
ei s-au purtat prietenește cu misionarii și i-au ajutat chiar 
cu riscul vieții. Printre păgâni există unii care se închină lui 
Dumnezeu, în neștiința lor, cărora nu le-a fost adusă nicio-
dată lumina prin vreun mijloc omenesc, dar care nu vor pieri. 
Cu toate că nu cunosc legea scrisă a lui Dumnezeu, ei au 
auzit glasul Lui vorbindu-le prin natură și au făcut lucru-
rile cerute de lege. Faptele lor dau dovadă că Duhul Sfânt 
le-a atins inima și sunt recunoscuți ca fii ai lui Dumnezeu...”  
— Hristos, lumina lumii, p. 638.
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TOTUL NE VA FI EXPLICAT
„Ci, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt 

de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile 
Mele față de gândurile voastre.” (Isaia 55:9)

„Atunci va fi descoperit mult în explicarea lucrurilor asupra 
cărora Dumnezeu păstrează tăcere acum, din cauză că noi 
nu am acumulat și apreciat ceea ce a fost făcut cunoscut cu 
privire la tainele veșnice. Ceea ce mintea nu poate să cuprin-
dă acum, pentru că este greu de înțeles, va fi explicat. Vom 
vedea lămurit lucrurile care păreau inexplicabile, vom vedea 
înțelepciune în lucrurile ce ne-au fost reținute, bunătate și har 
plin de îndurare în tot ceea ce ne-a fost împărtășit. Adevărul 
va fi dezvăluit minții, liber de obscuritate și limpede, iar stră-
lucirea lui va dăinui. Inima va fi făcută să cânte de bucurie. 
Controversele vor fi încheiate pentru totdeauna și dificultățile 
rezolvate.” — Maranatha, 9 noiembrie. 

TAINE DESCOPERITE
„După cuvântul Tău și după inima Ta, Tu ai făcut toa-
te aceste lucruri mari, ca să le descoperi robului Tău!” 

(2 Samuel 7:21)

„Tot ceea ce ne-a pus în nedumerire din providența lui Dum-
nezeu va fi făcut clar în lumea viitoare. Lucrurile greu de înțeles 
își vor afla atunci explicația. Tainele harului vor fi desfășura-
te înaintea noastră. Acolo unde mintea noastră mărginită a 
descoperit numai confuzie și făgăduințe neîmplinite, vom ve-
dea cea mai desăvârșită și cea mai frumoasă armonie. Vom 
ști atunci că iubirea infinită a rânduit experiențele care păreau 
cel mai greu de îndurat. Când ne dăm seama de grija duioasă 
a Aceluia care face ca toate lucrurile să lucreze împreună pen-
tru binele nostru, ne vom bucura cu o bucurie nespusă și plină 
de slavă. ... Un râu bogat de fericire va curge și se va adânci pe 
măsură ce veșnicia se desfășoară mai departe.” — 9 T., p.  286
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PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU CER!
„...Cei din pământul depărtat, gândiți-vă la Domnul, și 
Ierusalimul să fie în inimile voastre!” (Ieremia 51:50 u.p.)

„Fratele meu, sora mea, vă îndemn să vă pregătiți pentru 
venirea lui Hristos pe norii cerului. Zi după zi, îndepărtați din 
inima voastră iubirea de lume. Înțelegeți prin experiență ce în-
seamnă a avea părtășie cu Hristos. Pregătiți-vă pentru Jude-
cată, pentru ca atunci când Hristos va veni, pentru a fi ad-
mirat în toți cei ce vor fi crezut, să puteți fi și voi printre aceia 
care Îl întâmpină în pace. În ziua aceea, cei răscumpărați vor 
străluci de slava Tatălui și a Fiului. Îngerii, atingând harpele lor 
de aur, vor saluta pe Împărat și trofeele biruinței Sale — cei ce 
au fost spălați și albiți în sângele Mielului. Un cântec de triumf 
va izbucni, umplând întregul cer. Hristos a biruit. El intră în 
curțile cerești, însoțit de cei răscumpărați, martori că misiunea 
Lui de suferință și de sacrificiu n-a fost în zadar.” — 9 T., p. 285.

MÂNTUIȚII VOR STA ÎN PICIOARE
„...totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l 

întărească pentru ca să stea.” (Romani 14:4 u.p.)

„Glorioasă va fi răsplata acordată atunci când lucrătorii 
credincioși se adună în jurul tronului lui Dumnezeu și al Mie-
lului. Când Ioan în starea lui muritoare a privit slava lui Dum-
nezeu, a căzut ca un mort: nu era în stare să rabde priveliștea. 
Dar când copiii lui Dumnezeu vor fi îmbrăcat nemurirea, „Îl vor 
vedea așa cum este”. Ei vor sta înaintea tronului, primiți în Cel 
preaiubit. Toate păcatele lor au fost șterse, toate vinovățiile 
lor îndepărtate. Acum ei pot privi slava nemicșorată a tronului 
lui Dumnezeu. Ei au fost părtași cu Hristos la suferințele Lui, 
ei au fost împreună lucrători cu El în planul de mântuire și 
sunt părtași cu El la bucuria de a vedea suflete mântuite în 
Împărăția lui Dumnezeu, pentru ca acolo să-L slăvească pe 
Dumnezeu în decursul veșniciei.” — Idem. 
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FERICITUL VIITOR
„În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug 

intrare în Împărăția veșnică a Domnului 
și Mântuitorului nostru Isus Hristos.” (2 Petru 1:11)

„Noi suntem încă în mijlocul umbrelor și al frământărilor 
activităților pământești. Să cercetăm cât se poate de stăruitor 
fericitul viitor. Credința noastră să străbată prin orice nor de 
întuneric, și să-l privească pe Acela care a murit pentru păca-
tele lumii.  

El a deschis porțile raiului pentru toți cei care Îl primesc și 
cred în El. Lor le dă puterea să devină fii și fiice ale lui Dumne-
zeu. Să facem ca loviturile care ne chinuiesc atât de dureros 
să devină lecții pline de învățătură, învățându-ne să stăruim 
înainte spre semnul premiului înaltei noastre chemări în Hris-
tos. Să ne încurajăm la gândul că Domnul trebuie să vină în 
curând.” — 9 T., p. 287.

MERGEM SPRE CASĂ!
„Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare și înalt. Şi 

mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora 
din cer, de la Dumnezeu.” (Apocalipsa 21:10)

„Mergem spre casă. Acela care ne-a iubit atât de mult, în-
cât să moară pentru noi, ne-a zidit o cetate. Noul Ierusalim 
este locul nostru de odihnă. Nu va fi nicio tristețe în cetatea 
lui Dumnezeu. În veci nu se va mai auzi vaiet de întristare, nici 
bocet de nădejdi sfărâmate și de sentimente îngropate. În cu-
rând, veșmintele întristării vor fi schimbate cu haina de nuntă. 
În curând, vom fi martori la încoronarea Împăratului nostru. 
Aceia a căror viață a fost ascunsă cu Hristos, aceia care pe 
acest pământ au luptat lupta cea bună a credinței, vor stră-
luci de slava Răscumpărătorului în Împărăția lui Dumnezeu.”  
— Idem.
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MAI E PUȚIN!
„Încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni 

și nu va zăbovi.” (Evrei 10:37)

„Nu va mai fi mult până vom vedea pe Acela în care sunt 
adunate nădejdile noastre de viață veșnică. Și în prezența Lui, 
toate încercările și suferințele acestei vieți, vor fi ca nimic. „Să nu 
vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare 
răsplătire! Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit 
voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă 
puțină, foarte puțină vreme; și «Cel ce vine va veni, și nu va 
zăbovi»”. (Evrei 10:35-37). „Priviți în sus, priviți în sus și faceți cre-
dința voastră să sporească fără încetare. Lăsați credința aceas-
ta să vă călăuzească pe cărarea îngustă care duce prin porțile 
cetății la Dumnezeu în marele viitor, întinsul, nemărginitul viitor 
de slavă care este pentru cei răscumpărați”.  — 9 T., p. 287.

DREPTUL LA POMUL VIEȚII
„Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile lui, ca să 

aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți 
în cetate.” (Apocalipsa 22:14, BTF)

„Condiția pentru a mânca din pomul vieții era ascultarea de 
toate poruncile lui Dumnezeu. Adam a căzut prin neascultare...

Ascultarea prin Isus Hristos dă omului desăvârșirea carac-
terului și dreptul la acel pom al vieții... Readuși la pomul vieții, 
în Edenul de multă vreme pierdut, cei mântuiți „vor crește” la 
statura deplină a neamului omenesc în slava lui de la început. 
Ultimele urme ale blestemului păcatului vor fi îndreptate și cei 
credincioși ai lui Hristos se vor arăta „în frumusețea Domnului 
Dumnezeului nostru”, reflectând chipul desăvârșit al Domnului 
lor la minte, la suflet și la trup. O, minunată mântuire! Mult dis-
cutată, mult așteptată, contemplată cu o anticipare înflăcăra-
tă, dar niciodată înțeleasă pe deplin.” — Tragedia veacurilor, p. 465. 
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MILĂ ȘI DREPTATE
„El iubește dreptatea și neprihănirea; 

bunătatea Domnului umple pământul.” (Psalmii 33:5)

„În curcubeul de deasupra tronului se află o mărturie veșnică 
a faptului că „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 viața veșnică.”... După cum curcubeul din nor este for-
mat de lumina soarelui împreună cu picăturile de ploaie, la fel 
și curcubeul ce înconjoară tronul reprezintă puterea combinată 
a milei și a dreptății. Nu trebuie menținută doar dreptatea sin-
gură, deoarece aceasta ar eclipsa slava curcubeului făgăduinței 
de deasupra tronului; omul, în acest caz, ar putea vedea numai 
pedeapsa legii. Dacă, n-ar fi dreptate și n-ar fi pedeapsă, n-ar 
exista stabilitate în guvernământul lui Dumnezeu. Îmbinarea 
dreptății cu mila este ceea ce face ca mântuirea noastră să fie 
completă...” — Review and Herald, 13 decembrie 1892

CA SĂ FII SFÂNT DE AICI!
„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce alta cere Dom-
nul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și 

să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:8)

„Mila ne invită să intrăm pe porți în cetatea lui Dumnezeu, 
iar dreptatea este satisfăcută să acorde fiecărui suflet ascul-
tător privilegii depline ca membru al familiei regale, ca fiu al 
Împăratului ceresc... Dacă dreptatea ar dispărea și ar fi posibil 
ca harul divin să deschidă porțile pentru omenirea întreagă, 
indiferent de caracter, ar exista o stare de nemulțumire și de 
răzvrătire în cer mai rea decât înainte de alungarea lui Satan. 
Pacea, fericirea și armonia cerului ar fi întrerupte. Schimbarea 
pământului cu cerul nu va schimba caracterul oamenilor; fe-
ricirea celor răscumpărați în cer este rezultatul caracterului 
format în această viață după chipul lui Hristos. Sfinții din cer 
vor fi fost mai întâi sfinți pe pământ.” — Idem.  
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PE URMELE LUI
„Călcați pe urmele Lui... Când era batjocorit, nu răs-

pundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu amenința, 
ci Se supunea dreptului Judecător.” (1 Petru 2:21, 23)

„Dacă dorim să-L vedem pe Împărat în frumusețea Lui, tre-
buie ca aici să ne purtăm în chip vrednic. Trebuie să depășim 
copilăriile noastre. Când vine provocarea, să tăcem. Există 
ocazii când tăcerea este semnificativă. Să dăm pe față răbda-
rea, bunătatea și stăpânirea de sine ce ne vor face vrednici de 
a fi numiți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Noi trebuie să credem 
și să ne sprijinim pe El. Să mergem pe urmele lui Hristos... S-ar 
putea să fie o cruce grea să taci atunci când trebuie. S-ar pu-
tea să fie o disciplină dureroasă, dar dați-mi voie să vă asigur 
că acea tăcere face mult mai mult în biruirea răului decât o 
furtună de cuvinte mânioase. 

Aici în această lume, e necesar să învățăm ce trebuie să fim ca 
să putem avea un loc în curțile cerești.” — În locurile cerești, p. 365.  

ISUS ESTE APROAPE
„Cine asuprește pe sărac batjocorește pe Ziditorul său, 

dar cine are milă de cel lipsit cinstește pe Ziditorul 
său.” (Proverbele 14:31)

„Mulți cred că ar fi un mare privilegiu să viziteze scenele 
vieții lui Hristos pe pământ, să meargă pe unde a pășit El, să 
privească lacul pe malul căruia îi plăcea să învețe, dealurile 
și văile pe care și-a odihnit adesea privirile. Dar nu trebuie să 
mergem la Nazaret, la Capernaum sau Betania ca să mergem 
pe urmele lui Isus. Vom găsi urmele pașilor Săi lângă patul bol-
navului, în cocioabele sărăciei, pe străzile aglomerate ale ma-
rilor orașe și în fiecare loc unde există inimi omenești care au 
nevoie de mângâiere. Dacă facem ceea ce a făcut El când era 
pe pământ, mergem pe urmele Lui.” — Hristos, lumina lumii, p. 640
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PRIMIND PENTRU A DA
„Pentru că celui ce are, i se va da și va avea de prisos, 

dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are!” (Matei 25:29)

„Este un lucru înfricoșător să ai o lumină mare și să fii bine-
cuvântat, să ai multe ocazii și privilegii și, cu toate acestea, să 
nu le folosești spre mântuire. Cei care nu folosesc spre mântu-
ire ocaziile pe care le au vor fi condamnați de către privilegiile 
pe care li le-a dat Dumnezeu; însă cei care umblă în lumină 
vor avea și mai multă lumină.” - Principii fundamentale ale educa-
ției creștine, p. 259

„Să stăm în poziția cea mai potrivită pentru a primi lumina 
și pentru a o reflecta, în slava ei, pe calea altora. Nu a fost nici-
odată un timp ca acum, când să putem simți mai mult curaj și 
mai multă încredere în lucrarea pe care o îndeplinim.” — Credința 
și faptele, p. 59.

PĂSTRÂND LEGĂTURA CU CERUL
„Luați seama , vegheați și rugați-vă, căci nu știți când 

va veni vremea aceea.” (Marcu 13:33)

„Timpul de strâmtorare cum n-a mai fost niciodată’, va veni 
curând asupra noastră; și vom avea nevoie de o experiență pe 
care acum n-o avem și pe care mulți sunt prea comozi să o 
dobândească… În acel timp de încercare fiecare suflet va trebui 
să stea singur înaintea lui Dumnezeu.

Dacă solii care duc lumii ultima avertizare solemnă s-ar ruga 
pentru binecuvântarea lui Dumnezeu nu într-un mod rece, le-
neș și nepăsător, ci cu ardoare și credință, așa cum a făcut 
Iacov, ar găsi multe locuri unde ar putea spune: „Am văzut pe 
Dumnezeu față către față și viața mi-a fost păstrată”. Ei ar fi 
socotiți de cer ca prinți, având putere să biruie în lupta cu Dum-
nezeu și cu oamenii.” — Tragedia veacurilor, p. 622.
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SĂ TRĂIM FRUMOS!
„Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în be-
ții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri și în piz-
mă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați 

grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele.” 
(Romani 13:13, 14)

„O, haideți să trăim cu totul pentru Domnul și să arătăm 
printr-o viață bine rânduită și o conversație evlavioasă că am 
fost cu Isus și suntem urmașii Săi blânzi și umili. Trebuie să 
lucrăm cât este încă ziuă, căci la venirea nopții întunecate a 
necazului și suferinței va fi prea târziu să lucrăm pentru Dum-
nezeu. Isus Se află în templul Său sfânt și va accepta acum 
jertfele noastre, rugăciunile și mărturisirile greșelilor și păcatelor 
noastre și va ierta toate fărădelegile lui Israel, pentru a putea fi 
șterse înainte ca El să iasă din Sanctuar... De aceea, ceea ce tre-
buie făcut pentru a salva sufletele de apropiata furtună a mâ-
niei trebuie să fie înfăptuit înainte ca Isus să părăsească Sfânta 
Sfintelor din Sanctuarul ceresc.” — Experiențe și viziuni, p. 48. 

O AȘTEPTARE VIGILENTĂ
„De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji 
și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus 

la arătarea lui Isus Hristos.” (1 Petru 1:13)

„Nimeni nu are o solie adevărată care stabilește un timp 
exact când trebuie să vină Domnul Hristos... Lucrarea care tre-
buie să fie făcută acum este aceea de a-i vesti lumii căzute 
ultima solie a milei. O viață nouă vine din cer și pune stăpânire 
pe toți cei din poporul lui Dumnezeu... Pe măsură ce ne apro-
piem de încheierea timpului, lucrarea se va dezvolta, va fi tot 
mai profundă și mai serioasă. Toți acei care conlucrează cu 
Dumnezeu vor lupta cât se poate de stăruitor pentru credința 
dată cândva sfinților. Ei nu vor fi abătuți de la solia prezentă, 
care luminează deja lumea cu slava ei.” — Solii Alese, vol. 2, p. 114.
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AVEM O LUCRARE DE FĂCUT
„Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, 

vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregă-
tor de spărturi, Cel ce drege drumurile și face țara cu 

putință de locuit.” (Isaia 58:12)

„Dumnezeu a încredințat poporului Său o lucrare de înde-
plinit pe pământ. Solia îngerului al treilea trebuia să fie deja 
vestită, gândurile credincioșilor trebuiau să fie îndreptate spre 
Sanctuarul ceresc, unde Hristos a intrat să facă ispășire pen-
tru poporul Său. Reforma Sabatului trebuie să fie dusă mai 
departe. Spărtura din Legea lui Dumnezeu trebuie să fie re-
parată. Solia trebuie să fie propovăduită cu glas tare pentru 
ca toți locuitorii pământului să primească avertizarea. Cei din 
poporul lui Dumnezeu trebuie să-și curețe sufletul prin ascul-
tarea de adevăr și să fie pregătiți pentru a sta fără greșeală 
înaintea Lui la venirea Sa.” — Solii Alese, vol. 1, p. 67.

CA SĂ PRIMIM  
PLOAIA BINECUVÂNTATĂ

„Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! 
Căci El Se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca 
o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!” 

(Osea 6:3)

„A sosit timpul când trebuie să așteptăm ca Domnul să 
facă lucruri mari pentru noi. Eforturile noastre nu trebuie nici 
să se micșoreze, nici să slăbească. Să creștem în har și în cu-
noașterea Domnului. Înainte ca lucrarea să se încheie și înain-
te ca sigilarea poporului lui Dumnezeu să se sfârșească, vom 
primi revărsarea Duhului Sfânt. Îngerii din cer vor fi în mijlocul 
nostru. Timpul prezent este un timp de pregătire pentru cer, 
când trebuie să trăim într-o ascultare deplină față de porun-
cile lui Dumnezeu.” — Solii Alese, vol. 1, p. 111.
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ÎNVĂȚÂND LA PICIORUL CRUCII
„Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din 
partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de 

Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să că-
deți de oboseală în sufletele voastre.” (Evrei 12:3)

„Ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să petrecem o oră de 
meditație asupra vieții lui Hristos. Să cercetăm viața Sa punct 
cu punct și să ne lăsăm imaginația să prindă fiecare scenă și 
în special pe cele din partea finală. Când ne ocupăm în felul 
acesta de jertfa Lui cea mare, pe care a adus-o pentru noi, în-
crederea noastră în El va fi statornică, iubirea noastră față de 
El va fi stimulată și noi vom fi tot mai mult pătrunși de Spiritul 
Său. Dacă vrem ca, în cele din urmă, să fim mântuiți, trebuie 
să învățăm lecția răbdării și umilinței la piciorul crucii.” — Hris-
tos lumina lumii, p. 83.

IERTAȚI PENTRU TOTDEAUNA
„Şi așa erați unii din voi! Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, 
ați fost socotiți neprihăniți în Numele Domnului Isus Hris-
tos și prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1 Corinteni 6:11)

„Când copiii lui Dumnezeu își amărăsc sufletele înaintea Sa, 
rugându-se pentru curăția inimii, se dă porunca: „Dezbrăcați-i de 
veșmintele murdare de pe ei”, și se rostesc cuvintele de încurajare: 
„Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haina 
de sărbătoare”. Haina nepătată a dreptății lui Hristos este pusă 
asupra copiilor încercați, ispitiți, totuși credincioși, ai lui Dumne-
zeu. Rămășița disprețuită este îmbrăcată în veșminte pline de 
slavă, pentru a nu mai fi murdărită niciodată de corupțiile lumii. 
Numele lor sunt păstrate în cartea vieții Mielului, înscrise printre 
credincioșii tuturor timpurilor... Acum ei sunt pentru totdeauna 
siguri față de planurile viclene ale ispititorului. Păcatele lor sunt 
transferate asupra autorului păcatului.” — 5 T., p. 475.
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CA SĂ FIM SALVAȚI
„Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși! Fă să 

strălucească Fața Ta și vom fi scăpați!” (Psalmii 80:19)

„Salvarea noastră depinde de cunoașterea voinței lui Dum-
nezeu așa cum este ea conținută și prezentată în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Nu încetați niciodată să vă întrebați și să cercetați 
după adevăr. Trebuie să vă cunoașteți datoria. Trebuie să știți 
ce trebuie să faceți pentru a fi salvați; și este voia lui Dumne-
zeu ca voi să știți ce are El să vă spună. 

Dar trebuie să vă exercitați credința. Cercetând Scripturile, 
trebuie să credeți că Dumnezeu există și că El răsplătește pe 
cei care L-au căutat cu sârguință.

O, cercetați Biblia cu inima plină de o foame după hrană 
spirituală! Săpați în Cuvânt, așa cum un miner sapă în pământ 
pentru a găsi vâna de aur. Nu renunțați la cercetarea voastră 
până când nu ați aflat relația voastră cu Dumnezeu și voința 
Lui cu privire la voi.” — Solii către tineret, p. 260.

LIBERAȚI DE GRIJI VREMELNICE
„Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima 

voastră.” (Luca 12:34)

„Casele și pământurile nu le vor fi de niciun folos sfinților 
în vremea de strâmtorare, căci ei vor fi nevoiți să fugă atunci 
din fața mulțimilor înfuriate, iar în vremea aceea nu mai pot 
dispune de averile lor pentru înaintarea cauzei adevărului pre-
zent. Mi-a fost arătat că este voia lui Dumnezeu ca sfinții să 
se dezlipească, înainte de sosirea timpului de strâmtorare, de 
orice lucru care i-ar împovăra și să facă legământ cu Dum-
nezeu prin jertfă. Dacă ei își țin averea pe altar și Îi cer cu 
sinceritate lui Dumnezeu să le descopere care le este datoria, 
Domnul îi va învăța când să și-o lichideze. Atunci ei vor fi liberi 
în timpul necazului celui mare și nu vor exista nici un fel de 
poveri care să-i tragă în jos.” — Scrieri timpuri, p. 56. 
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DOMNUL ARE UN POPOR
„O rămășiță, rămășița lui Iacov, se va întoarce 

la Dumnezeul cel puternic.” (Isaia 10:21)

„Se vor abate cei din poporul păzitor al poruncilor lui Dum-
nezeu de la supunerea lor față de El, din cauză că așa de 
mulți oameni trec sub steagul prințului întunericului? Nicio-
dată! Niciunul dintre cei ce rămân în Hristos nu va da greș și 
nu va cădea. Urmașii Săi se vor închina în ascultare față de o 
autoritate mai înaltă decât a oricărui suveran pământesc. În 
timp ce disprețul față de poruncile lui Dumnezeu îi conduce 
pe mulți să înăbușe adevărul și să arate mai puțin respect 
față de el, cei credincioși vor ține sus învățăturile distinctive ale 
adevărului cu un zel mai mare. Noi nu suntem lăsați în voia 
noastră. Trebuie să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate că-
ile noastre, iar El ne va călăuzi pașii.” — Solii alese, vol. 2, p. 369.

NECLINTIȚI LA POSTUL DATORIEI
„Pașii mei stau neclintiți pe cărările Tale și nu mi se 

clatină picioarele.” (Psalmii 17:5)

„Cel mai înalt motiv de a prețui adevăratul Sabat și a-l apă-
ra este faptul că el este semnul care îl deosebește pe poporul 
lui Dumnezeu de lume. Porunca pe care lumea o anulează 
este porunca pe care poporul lui Dumnezeu o va cinsti cel mai 
mult, tocmai din cauza aceasta. Când cei necredincioși arată 
dispreț față de Cuvântul lui Dumnezeu, este nevoie de oameni 
credincioși, asemenea lui Caleb. Atunci, ei vor sta neclintiți la 
postul datoriei, fără paradă și fără să șovăie pentru că le este 
rușine. Iscoadele necredincioase au fost gata să-l nimicească 
pe Caleb. El a văzut pietrele în mâinile celor care aduseseră 
un raport fals, dar faptul acesta nu l-a clintit. El avea o solie 
și voia să o vestească. Același spirit va fi manifestat astăzi de 
aceia care Îi sunt credincioși lui Dumnezeu.” — Idem. 
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NICIUN COMPROMIS
„Să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată 
să nu mărturisești trecând de partea celor mulți, ca să 

abați dreptatea.” (Exodul 23:2)

„Cei care au adevărul așa cum este el în Isus să nu apro-
be nici chiar prin tăcerea lor lucrarea tainei fărădelegii. Să nu 
înceteze niciodată să vestească solia de avertizare. Educația 
membrilor bisericii noastre să fie de așa fel încât copiii și tine-
rii noștri să înțeleagă că nu trebuie să îi facă nicio concesie 
puterii acesteia, nici omului fărădelegii. Învățați-i că, deși va 
veni timpul când vom putea duce un război numai cu riscul 
pierderii proprietății și libertății, totuși conflictul acesta trebuie 
să fie întâmpinat în spiritul lui Hristos și cu blândețea Sa, iar 
adevărul trebuie să fie susținut și apărat așa cum este el în 
Isus.” — Solii alese, vol. 2, p. 370.

NU FI NEPĂSĂTOR!
„Oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi 

fără părtinire, fiii oamenilor?” (Psalmii 58:1)

„Niciunul dintre cei ce cred adevărul să nu tacă acum. Ni-
meni să nu fie nepăsător acum. Toți să-și îndrepte cererile spre 
tronul harului, apelând la făgăduința: „Și orice veți cere în Nu-
mele Meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul”. 
Acum trăim într-un timp periculos. Dacă țara aceasta care 
se laudă cu libertatea se pregătește să sacrifice fiecare princi-
piu din constituția ei, alcătuind legi care să reprime libertatea 
religioasă și să impună amăgirea și ideile false ale papalității, 
atunci cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să își prezinte cu 
credință cererile lor înaintea Celui Preaînalt. În făgăduințele lui 
Dumnezeu, se află toate încurajările pentru aceia care își pun 
încrederea în El”. — Solii alese, vol. 2, p. 370.
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CĂLĂUZIȚI DE DUHUL
„Căci Tu ești Stânca mea, Cetățuia mea și, pentru Nume-

le Tău, mă vei povățui și mă vei călăuzi.” (Psalmii 31:3)

„Noi nu trebuie să stăm într-o așteptare liniștită a asupririi 
și a necazului, cu mâinile încrucișate și nefăcând nimic pentru 
a abate răul. Strigătele noastre unite să se înalțe spre cer. Ru-
gați-vă și lucrați, lucrați și rugați-vă! Nimeni să nu acționeze 
în grabă. Învățați ca niciodată mai înainte că trebuie să fiți 
blânzi și smeriți cu inima. Nu trebuie să aduceți nicio acuzație 
ofensatoare împotriva cuiva, fie că este vorba de o persoană 
sau de o biserică. Învățați să-i abordați pe oameni așa cum 
i-a abordat Hristos. Uneori este necesar să fie rostite cuvinte 
tăioase, dar, înainte de a spune adevăruri foarte precise, asi-
gurați-vă că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în inimă, 
apoi lăsați adevărul să taie. Nu voi sunteți cei care trebuie să 
taie.”  — Solii alese, vol. 2, p. 371.

SEPARAȚI DE LUME
„Şi lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui 

Dumnezeu rămâne în veac.” (1 Ioan 2:17)

„Mărturia noastră nu trebuie să fie mai puțin hotărâtă 
acum decât a fost în trecut. Poziția noastră adevărată nu tre-
buie să fie ascunsă cu scopul de a le face pe plac oamenilor 
mari ai lumii. Ei ar putea să dorească să ne unim cu ei și să 
acceptăm planurile lor și pot să ne facă propuneri cu privire la 
acțiunile pe care le întreprindem, dar aceste propuneri ar putea 
să-i dea vrăjmașului un avantaj asupra noastră. ... Deși nu ar 
trebui să intrăm în controverse și nu ar trebui să ofensăm pe 
nimeni inutil, noi trebuie să prezentăm adevărul cu claritate și 
cu hotărâre și să stăm neclintiți de partea lucrurilor pe care le-
am învățat de la Dumnezeu prin Cuvântul Său.” — Solii alese, 
vol. 2, p. 372. 
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CA SĂ ȘTIM  
SĂ NE ÎNCREDEM ÎN EL

Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde, vei striga, 
și El va zice: ‘Iată-Mă!’ ...” (Isaia 58:9 p.p.)

„Domnul a vegheat asupra bisericii și, din nou și din nou, a 
îngăduit ca lucrurile să ajungă la un punct de criză, pentru ca, 
în disperarea lor, cei din poporul Său să caute ajutorul numai 
la El. Rugăciunile și credința lor, împreună cu hotărârea lor 
statornică de a fi credincioși, au făcut necesară intervenția lui 
Dumnezeu, iar atunci El Și-a împlinit făgăduința... Brațul Său 
puternic S-a întins pentru a-l elibera pe poporul Său. Dumne-
zeu amână intervenția Sa plină de bunătate în favoarea copii-
lor Săi, până când ei ajung la limitele puterilor lor. În felul aces-
ta, El face ca eliberarea lor să fie mai remarcabilă și biruințele 
lor, mai pline de slavă.” — Idem, p. 372. 

LUI DUMNEZEU ÎI PLACE  
SĂ NE ASCULTE CERERILE

„Te laud pentru că m-ai ascultat, 
pentru că m-ai mântuit!” (Psalmii 118:21)

„În acest timp de pericol, când Satan își așterne umbrele 
peste poporul lui Dumnezeu, este nevoie de rugăciune fier-
binte, amestecată cu o credință stăruitoare și cu dependență 
de Dumnezeu. Fiecare să-și aducă aminte că lui Dumnezeu 
Îi place să asculte cererile poporului Său, deoarece nelegiuirea 
care stăpânește face necesară rugăciunea cea mai stăruitoa-
re, iar Dumnezeu a făgăduit că îi va răzbuna pe aleșii Săi 
care strigă zi și noapte către El, totuși El îi ascultă cu multă 
răbdare.” — Idem. 
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CÂND RĂBDAREA DIVINĂ SE TERMINĂ
„Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și 

nu lasă nepedepsit pe cel rău.” (Naum 1,3)

„Oamenii sunt înclinați să abuzeze de îndelunga răbdare a 
Domnului și să se bazeze prea mult pe îndurarea Sa. Însă exis-
tă un punct al nelegiuirii omenești, când este timpul ca Dum-
nezeu să intervină, iar urmările sunt îngrozitoare... Îndelunga 
răbdare a lui Dumnezeu este minunată, deoarece El  nu este 
limitat decât de propriile atribute. Cu toate acestea, pedeapsa 
este sigură. Fiecare secol de imoralitate a acumulat pedeapsa 
pentru ziua mâniei, iar când vine ziua și când cupa nelegiu-
irii este plină, Dumnezeu Își va face lucrarea Sa neobișnuită. 
Când răbdarea divină se va termina, vor avea loc lucruri îngro-
zitoare, deoarece mânia lui Dumnezeu va veni atât de vizibil 
și de puternic, încât este prezentată ca fiind neamestecată cu 
milă și pământul întreg va fi pustiit.” — Solii alese, vol. 2, p. 373

SUNTEM RESPONSABILI
„Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși 
năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase 

pustii din neam în neam.” (Isaia 61:4)

„Dumnezeu i-a pus pe cei din poporul Său să stea la spăr-
tură, să repare zidurile, să ridice temelia care există de multe 
generații. Ființele cerești inteligente, îngerii care excelează în 
putere așteaptă ca, la porunca Lui, să se alăture slujitorilor 
Săi omenești, iar Domnul va interveni atunci când lucrurile vor 
ajunge într-o asemenea situație, încât numai o putere divină 
va fi în stare să contracareze mijloacele prin care lucrează Sa-
tan. Când poporul Său va fi în pericolul cel mai mare, părând 
a fi incapabil să reziste puterii lui Satan, Dumnezeu va lucra 
pentru el. Disperarea omului este ocazia lui Dumnezeu de a 
interveni.” — Solii alese, vol. 2, p. 374. 
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STĂLUCIND ÎN ÎNTUNERIC
„Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în Îm-

părăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă.” 
(Matei 13:43)

„Acum este timpul când cei credincioși trebuie să se ridi-
ce și să strălucească, deoarece slava Domnului răsare peste 
ei. Acum nu este timpul să ne ascundem identitatea, nu este 
timpul să fim trădători. Când lupta devine dureroasă, nu este 
timpul să lăsăm jos armele. Străjerii de pe zidurile Sionului 
trebuie să fie treji... 

Dacă ne așezăm de partea lui Dumnezeu, de partea lui 
Hristos și a făpturilor cerești inteligente, scutul cel larg al Celui 
Atotputernic este deasupra noastră, Dumnezeul cel puternic 
al lui Israel este ajutorul nostru și nu trebuie să ne temem.”  
— Solii alese, vol. 2, p. 374. 

STRÂNGEȚI RÂNDURILE!
„Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nos-
tru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să 
n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desă-

vârșit într-un gând și o simțire.” (1 Corinteni 1:10)

„Să presupunem că ne străduim zi de zi să avem inimile unite 
prin legăturile dragostei creștine. „Dar ce am împotriva ta”, spu-
ne Martorul credincios, „este că ți-ai părăsit dragostea dintâi” 
... De ce? Pentru că, dacă ne separăm unii de alții, suntem des-
părțiți de Hristos. Noi trebuie să strângem rândurile. Oh, de câte 
ori, când mi s-a părut că mă aflu în prezența lui Dumnezeu și 
a îngerilor sfinți, am auzit vocea îngerului spunând: „Strângeți 
rândurile! Strângeți rândurile! Strângeți rândurile! Nu-l lăsați pe 
Satan să-și aștearnă umbrele între frați! Strângeți rândurile! În 
unitate este putere.” — Solii alese, vol. 2, p. 375. 
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ÎNNOBILAȚI PRIN ADEVĂR
„Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei și umblu 

în adevărul Tău.” (Psalmii 26:3)

„Dar dacă un om iubește adevărul și îl trăiește, îl aplică în 
viața lui de zi cu zi așa cum îl susține în cuvintele lui, acel om va 
urî păcatul și va fi un reprezentant viu al lui Isus Hristos în lume. 

Oamenii care pretind a crede adevărul nu vor fi condamnați 
pentru că nu au avut lumina, ci pentru că au avut o mare lu-
mină, dar nu și-au testat inima prin marele standard moral al 
neprihănirii lui Dumnezeu. Oamenii care pretind a crede ade-
vărul trebuie să fie înnobilați prin trăirea lui. Religia biblică ade-
vărată trebuie să schimbe viața, să curățească și să înnobileze 
caracterul, făcându-l să fie tot mai mult asemenea Modelului 
divin. Atunci, în cămine se vor auzi rugăciuni, mulțumiri și laude 
aduse lui Dumnezeu. Îngerii vor sluji în cămin și îi vor însoți pe 
închinători în casa de rugăciune.” — Solii alese, vol. 2, p. 378.  

CARACTERUL CONTEAZĂ!
„Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos 
Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină 

vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere 
și vă va face neclintiți.” (1 Petru 5:10)

„În acest timp, între cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să 
aibă loc o lucrare foarte hotărâtă, de formare a caracterului. 
Lumea trebuie să vadă că noi dezvoltăm trăsăturile caracte-
rului Mântuitorului. Fără exercitarea unei credințe adevărate 
și sfințitoare, este imposibil să-I fim pe plac lui Dumnezeu. Cre-
dința adevărată nu este o credință care va da greș în timpul 
încercării. Ea este darul lui Dumnezeu pentru poporul Său.” 
— Review and Herald, 30 septembrie 1909.
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PREGĂTIȚI SĂ DĂM MĂRTURIE
„Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiți 

totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală 
de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă.” 

(1 Petru 3:15)

„Dacă a trebuit vreodată să manifestăm bunătate și ama-
bilitate adevărată, timpul acela este acum. Poate că vom fi ne-
voiți să pledăm cât se poate de serios în fața curților legislative 
pentru dreptul de a ne închina lui Dumnezeu în conformitate 
cu ceea ce ne dictează conștiința noastră. Prin urmare, în pro-
vidența Sa, Dumnezeu a plănuit ca preceptele Legii Sale să le 
fie prezentate oamenilor aflați în pozițiile de cea mai înaltă 
autoritate. Totuși, când vom sta înaintea acestor oameni, să 
nu dăm pe față nicio răutate. Să ne rugăm fără încetare pen-
tru ajutor divin. Numai Dumnezeu poate să țină în frâu cele 
patru vânturi până când slujitorii Săi vor primi sigiliul pe frun-
te.” — Review and Herald, 11 februarie 1904 

NU VĂ TEMEȚI!
„Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și 

nu ți-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi Îmi sunteți 
martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu 

este altă Stâncă, nu cunosc alta!” (Isaia 44:8)

„Este posibil ca legea duminicală să le aducă suferințe mari 
acelora care păzesc ziua a șaptea. Dar cei ce sunt slujitori cre-
dincioși ai lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă de urmările 
conflictului. Dacă vor urma exemplul care le-a fost dat în via-
ța lui Hristos, dacă vor fi credincioși față de cerințele lui Dum-
nezeu, răsplata lor va fi viața veșnică, o viață care durează cât 
viața lui Dumnezeu.” — Review and Herald, 30 septembrie 1909.  


