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Ianuarie

Cuvântul și lucrările lui Dumnezeu
1 ianuarie

O lumină pe cărarea mea 
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe 

cărarea mea.” Psalmii 119:5

Noi toţi avem nevoie de o călăuză prin multele stâmtorări în viaţă, 
întocmai cum şi marinarul are nevoie de un cârmaci iscusit, care să-l treacă 
peste bancuri de nisip sau peste locuri stâncoase. Dar unde să găsim o 
astfel de călăuză? Iubiţi fraţi eu vă îndrept atenţia către Biblie. 1

Dumnezeu ne-a dăruit Cuvântul Său ca să fie o candelă pentru pi-
cioarele noastre, o lumină pe cărarea noastră. Învăţăturile pe care le găsim 
aici, sunt strâns legate de prosperitatea noastră în toate relaţiile vieţii...

Biblia ne prezintă cel mai mare standard al dreptăţii şi nedreptăţii, 
definind în mod clar păcatul şi sfinţenia. Numai principiile ei de viaţă, 
străbătând ca un fir de aur întreaga noastră viaţă, ne păzesc de încercări şi 
ispite. Biblia este o hartă, pe care ne sunt trasate pietrele kilometrice ale 
adevărului. Acei care sunt familiarizaţi cu această hartă vor fi în stare să pă-
şească cu siguranţă pe calea datoriei, oriunde ar fi chemaţi să meargă. 2

Dacă credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu este pierdută, atunci 
sufletul nu mai are nici o siguranţă, nici o călăuză. Tineretul apucă pe 
căile care îl îndepărtează de Dumnezeu şi de viaţa veşnică. 

Nelegiuirea care se răspândeşte pretutindeni în zilele noastre, 
se datoreşte în mare parte tocmai acestei cauze. Dacă Cuvântul lui 
Dumnezeu este dat la o parte, atunci, odată cu acesta, se leapădă şi 
puterea acestuia de a ţine în frâu patimile murdare ale inimii fireşti. 3

Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este făcut sfătuitorul nostru, 
când cercetăm Scripturile pentru a găsi lumină, îngerii cereşti vin lângă 
noi pentru a ne impresiona mintea şi pentru a ne lumina priceperea, 
astfel încât se poate spune cu adevărat: „Descoperirea Cuvintelor Tale 
dă lumină...” Psalmii 119:130. 4

Cuvântul lui Dumnezeu este lumină şi adevăr. El este în stare să că-
lăuzească fiecare pas pe cărarea care duce la cetatea lui Dumnezeu. 5
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Februarie
Cei trei reprezentanţi ai Cerului

1 februarie

Iubitul nostru Tată ceresc 
„Totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la 

care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi; și un singur Domn: 
Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi.” 1 Corinteni 8:6

Dumnezeu este Tatăl nostru, milos şi compătimitor şi fiecare copil 
care crede în El, este obiectul grijii Sale deosebite. 1

El [Isus]... Se referea la Conducătorul Universului, folosind un 
nume nou, Tatăl nostru. 2

Folosirea acestui nume când vorbim cu Dumnezeu sau despre El, 
este un semn al încrederii noastre faţă de El şi o garanţie a raportului şi 
a înrudirii Sale cu noi. Folosind acest Nume, când rugăm pe Dumne-
zeu pentru binecuvântarea Sa, răsună ca o muzică în urechile Sale...

El ne invită să avem o mai mare încredere în El, decât are un 
copil în tatăl său pământesc. Părinţii iubesc pe copiii lor, dar iubirea 
lui Dumnezeu este mult mai mare, mai largă şi mai profundă decât 
poate fi vreodată iubirea omenească. 3

O astfel de descriere a lui Dumnezeu nu a fost dată lumii niciodată, 
de nici o religie, decât de cea din Biblie. Păgânismul învaţă pe oameni 
să privească Fiinţa Supremă, mai mult ca pe un obiect de groază decât 
de iubire - ca pe o fiinţă înfiorătoare, care trebuie îmblânzită prin 
jertfe, în loc să o vadă ca pe un Tată, care revarsă asupra copiilor Săi 
darul iubirii Sale...

Nu poziţia pământească, nici naşterea sau naţionalitatea, nici 
privilegiile religioase, nu ne recomandă pe noi ca membrii ai familiei 
divine, ci numai iubirea - o iubire care îmbrăţişează întreaga omenire... 
A fi amabili faţă de cei nemulţumitori şi răi, a face bine în mod dezin-
teresat, acestea sunt semnele de recunoaştere ale familiei împărăteşti 
a cerului, dovezi sigure prin care fiii Celui Prea Înalt îşi dau pe faţă 
poziţia lor solemnă. 4
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Martie
Satan și marea răscoală

1 martie

Începutul răscoalei 
„Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi și Dum-

nezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui și-L împiedică să vă 
asculte.” Isaia 59:2

Păcatul îşi are originea în Satan care s-a răsculat împotriva guver-
nării lui Dumnezeu. Înainte de căderea lui, era un heruvim acoperitor, 
distins prin desăvârşirea sa. Dumnezeu l-a făcut bun şi minunat, 
aproape ca El Însuşi. 1

Nimic nu este mai clar în Scriptură decât faptul că Dumnezeu, în 
nici un caz, n-a fost răspunzător de apariţia păcatului, că n-a existat o 
retragere arbitrară a harului divin, nici o greşeală în guvernarea divină, 
care să fi dat ocazie începerii răscoalei. Păcatul este un intrus, a cărui 
apariţie nu poate fi explicată. Este misterios, inexplicabil; a-l scuza 
înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar putea găsi o scuză sau dacă s-ar putea 
arăta o cauză pentru existenţa lui, atunci ar înceta a mai fi păcat. 2

Primul păcătos a fost acela pe care Dumnezeu l-a onorat mai 
mult. El este simbolizat prin prinţul luminii, prosperând în putere 
şi splendoare. Cu timpul Satana a ajuns să dorească preamărirea de 
sine. Deşi toată slava sa era de la Dumnezeu, acest puternic înger a 
ajuns să pretindă că aceasta i-ar aparţine lui însuşi. Nemulţumit de 
poziţia lui, deşi era onorat mai presus de oştile cereşti, el a îndrăznit 
să râvnească la onoarea care se cuvenea numai lui Dumnezeu. În loc 
de a-L face pe Dumnezeu să fie cel mai de preţ în sentimentele şi 
credinţa tuturor fiinţelor create, el s-a străduit să-şi asigure serviciul 
şi loialitatea lor... Nu este Satan primul mare apostat? 3

Orice lucru rău îşi găseşte originea şi sprijinul pe tronul lui Lucifer. 4
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