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Prefaţă

„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).

Avem privilegiul și responsabilitatea de a începe un nou an. Vedem că anii au 
trecut cu repeziciune și timpul pentru pregătirea noastră s-a scurtat cu rapiditate!

Editura Vida Plena are plăcerea de a vă oferi vouă și familiilor voastre 
Devoționalul „Crescând în har”. Acest titlu a fost considerat foarte potrivit pentru 
că fiecare lună tratează un subiect diferit, totuși indispensabil pentru dezvoltarea 
unui caracter creștin. „Adevărata fericire”, „Rugăciunea Domnului”, „Rugați-vă cu 
mulțumiri”, „Maestrul Isus”, „Iubirea lui Dumnezeu”, „Spiritul Profeției”, între alte 
teme edificante, fac parte din această importantă colecție de texte scrise de Ellen 
G. White, care vor ajuta familia voastră să găsească un curs în dezvoltarea tuturor 
calităților creștine.

Istoria acestei compilări de texte este foarte interesantă. Sora Niceia Pereira 
Silva (in memoriam), soția pastorului Jose Silva, a pregătit cu multă afecțiune, în 
ultimii ei ani de viață, acest rezumat de texte inspirate. Era un plan al vieții îndrăgit 
de mulți ani, de a pregăti un devoțional care să fie de ajutor acelora care doresc 
o apropiere mai mare de Maestrul maeștrilor. Dedicându-se mult timp activității 
obositoare și perseverente, de a colecta și așeza pe teme și similaritate fiecare text, 
această soră a reușit să-și depășească propriile limite personale, lăsând posterității 
o lucrare de o valoare inestimabilă, care acum a ajuns în mâinile voastre. „Și am 
auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morții care mor 
în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi 
urmează!” (Apocalipsa 14:13). Sora Niceia acum se odihnește de anii ei de trudă, dar 
marea ei lucrare de a colecționa și așeza textele rămâne ca o mărturie a dedicației 
și preocupării ei pentru poporul pe care l-a iubit atât de mult.

Fie ca Domnul să vă binecuvânteze pe voi și familiile voastre în timpul lecturării 
acestei lucrări. Aceasta este dorința noastră.

                      Editorii   
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Cuprins

Ianuarie:  La început a fost Cuvântul

Februarie:  Deplin recunoscători

Martie:  Avem un Tată iubitor

Aprilie:  Pe urmele pașilor Lui

Mai:  Cunoscându-L pe Cel Preaînalt

Iunie:  Desăvârșiți prin Hristos

Iulie:  Trăind după voia Sa

August:  Cerul începe aici

Septembrie:  Tineri în slujba Domnului

Octombrie:  Conlucrători cu Hristos

Noiembrie:  Mesageri pentru Dumnezeu

Decembrie:  Deplin răscumpărați
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1 ianuarie 

Sfătuitorul nostru

„Cuvântul Tău, Doamne, dăinuie în veci, în ceruri. Credincioșia Ta 
ține din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul, și el rămâne tare.” 
(Psalmii 119:89, 90).

„Dumnezeu este iubire. Natura Sa, Legea Sa este iubire. Așa a fost întotdeauna 
și așa va fi pururea. „Cel Prea Înalt, a cărui locuință este veșnică” și ale cărui „cărări 
sunt veșnice”, nu Se schimbă. În El „nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”. 
(Patriarhi și profeți, cap. 1: De ce a fost îngăduit păcatul?).

„Noi avem cu toții nevoie de o călăuză prin multe strâmtorări ale vieții…Iubiți 
frați, eu vă atrag atenția la Biblie. Insuflată de Dumnezeu și scrisă de bărbați sfinți, 
ea arată, cu multă claritate și precizie, datoriile oamenilor, tineri și bătrâni. Ea înalță 
mintea, îmblânzește inima și dă spiritului veselie și bucurie sfântă. Biblia ne pune 
în față un standard desăvârșit al caracterului; ea este o călăuză infailibilă în orice 
împrejurare, chiar până la capătul alergării pământești al acestei vieți. Luați-o ca pe 
consilierul vostru, regula vieții voastre zilnice… Voi puteți ajunge până la înălțimea 
standardului care vă este înfățișat în Scripturi, și trebuie să faceți aceasta, dacă 
vreți să fiți copii ai lui Dumnezeu… Trebuie să aveți o cunoaștere spirituală, ca „să 
puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și 
înălțimea; și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să 
ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”. (5 T., cap. Dezvoltarea creștină).

„Faceți din Biblie sfătuitorul vostru. Familiarizarea voastră cu acest sfătu-
itor se va dezvolta rapid, dacă vă veți păstra mintea liberă de lucrurile nefolo-
sitoare ale lumii. Cu cât este studiată mai mult Biblia, cu atât mai profundă vă 
va fi cunoașterea de Dumnezeu. Adevărurile Cuvântului Său vă vor fi scrise în 
suflet, lăsând urme de neșters.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, cap. 
Importanța studierii Bibliei)

„Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.” (Ioan 7:46).
„În loc să-i îndrume pe oameni să studieze teorii ale oamenilor despre Dum-

nezeu, Cuvântul Său sau lucrările Sale, El i-a învățat să-L privească așa cum este 
descoperit în lucrările Sale, în Cuvântul Lui și, prin providența Sa, El le-a adus 
mintea în contact cu mintea Celui Infinit.” (Educația, cap. Învățătorul trimis de 
la Dumnezeu).



Deplin recunoscători 37

Februarie

Deplin recunoscători

„O, cât de recunoscători ar trebui să fim pentru că Domnul Isus dorește și este 
în stare să ducă toate neputințele noastre, să vindece și să ne întărească în urma 
tuturor bolilor noastre, dacă acest lucru este spre binele nostru și spre slava Numelui 
Său.” (Lucrarea misionară medicală, pg. 17). 
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1 martie 

Dumnezeu: Marele Împărat

„Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă 
înaintea Lui!” (Habacuc 2:20).

„Dumnezeu este Tatăl nostru, care ne iubește și ne îngrijește ca pe copiii Săi; 
El mai este și Marele Împărat al universului.” (Cugetări de pe munte, cap. 5: Ru-
găciunea Domnului). 

„Dumnezeule Atotputernic”— cuvinte sfinte și pline de fior, care nu ar trebui 
să iasă niciodată de pe buzele cuiva fără un ton umilit și fără un simțământ de 
respect și venerație. 

Adevăratul respect față de Dumnezeu este determinat de un simțământ al 
măreției Sale infinite și de înțelegerea faptului că El este prezent. Fiecare inimă ar 
trebui să fie adânc impresionată de această prezență a Celui Nevăzut. Ora și locul 
rugăciunii sunt sfinte, deoarece Dumnezeu este prezent acolo și, când atitudinea 
și comportamentul nostru exprimă reverență, simțământul care o inspiră va fi mai 
profund. Psalmistul declară: „Numele Lui este sfânt și înfricoșat” (Psalmii 111:9). 
Când rostesc Numele acesta, îngerii își acoperă fața. Prin urmare, ce respect ar 
trebui să manifestăm când rostim acest Nume, noi, care suntem niște oameni 
căzuți și păcătoși! 

Ar fi bine ca atât tinerii, cât și cei în vârstă să mediteze la acele cuvinte ale 
Scripturii care arată cum ar trebui să fie privit locul în care se manifestă prezența 
specială a lui Dumnezeu. „Nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea 
din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt” (Exodul 3: 5). După ce 
a avut o viziune a îngerilor, Iacov a exclamat: „Cu adevărat, Domnul este în locul 
acesta, și eu n-am știut… Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!” 
(Geneza 28:16,17). 

„Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!” 
(Habacuc 2:20).” (Slujitorii Evangheliei, cap. Rugăciunea în public). 

Dumnezeu declară că El va fi onorat de către acei care se apropie de El și care 
Îi slujesc cu credincioșie. „Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea, da, pacea, 
căci se încrede în Tine.” (Isaia 26:3). Brațul Celui Atotputernic este întins ca să ne 
conducă înainte și tot înainte. Mergeți înainte, spune Domnul Hristos, Eu am să vă 
trimit ajutor. Voi cereți pentru slava numelui Meu și de aceea veți primi. Eu voi fi 
proslăvit înaintea acelora care privesc și așteaptă căderea voastră. Aceștia, vor vedea 
triumful glorios al Cuvântului meu. „Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți 
primi.” (Matei 21:22).” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 14: Întâi un fir verde). 

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! 
Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.” (Proverbele 3:5, 6).



Pe urmele paşilor Lui 99

Aprilie 

Pe urmele pașilor Lui

„N-avem nevoie să mergem la Nazaret, la Capernaum sau în Betania pentru a 
umbla pe urmele pașilor lui Isus. Vom găsi urmele Sale lângă patul bolnavului, în 
cocioabele sărăciei, pe străzile aglomerate ale marilor orașe și în orice loc în care 
există inimi omenești care au nevoie de consolare.” (Pe urmele Marelui Medic, 
pg. 105). 
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Mai 

Cunoscându-L pe Cel Preaînalt

„Singura cheie a tainelor care ne înconjoară este recunoașterea prezenței și 
puterii lui Dumnezeu în tot ce ne înconjoară. Oamenii au nevoie să-L cunoască pe 
Dumnezeu ca fiind Creatorul universului, Acela care poruncește și face totul. Ei au 
nevoie de o viziune mai largă asupra caracterului, tainelor și mijloacelor folosite 
de El.” (Hristos lumina lumii, cap. 66). 



Crescând în har - Devoţional 162

Iunie 

Desăvârșiţi în Hristos

„Atunci când ceri binecuvântările de care ai nevoie pentru desăvârșirea unui 
caracter după voia lui Hristos, Domnul te asigură că ceri conform unei promisiuni 
care este aprobată. Dacă simți și știi că ești păcătos, este destul de justificat să ceri 
iertarea și mila Sa.” (Cugetări de pe munte, cap. 7). 



Trăind după voia Sa 193

Iulie

Trăind după voia Sa

„Dacă vreți să cunoașteți taina evlaviei, trebuie să urmați cuvântul clar al 
adevărului - simțind sau nu, cu sentiment sau fără sentiment. Ascultarea trebuie 
să existe din principiu, iar calea cea dreaptă trebuie urmată în toate împrejurările. 
Acesta este caracterul pe care îl dorește Dumnezeu în vederea mântuirii.” (Principiile 
fundamentale ale educației creștine, cap. Valoarea studierii Bibliei). 



Cerul începe aici 225

August 

Cerul începe aici

„Viața creștinului este un continuu marș înainte. Domnul Isus Își curățește și 
rafinează poporul; iar atunci când chipul Său este pe deplin reflectat în copiii Săi, 
aceștia sunt desăvârșiți și sfinți, pregătiți pentru mutarea de pe acest pământ.”  
(1 T., pg. 340, engl.). 



Tineri în slujba Domnului 257

Septembrie 

Tineri în slujba Domnului

„Cuvinte minunate, deosebit de minunate, aproape mai presus de orice își 
poate imagina credința! Creatorul tuturor lumilor îi iubește pe cei care se predau 
în slujba Sa, așa cum Îl iubește pe Fiul Său. El așteaptă să inspire tinerii cu putere 
de sus, ca aceștia să stea sub steagul însângerat al lui Hristos, pentru a lucra cum a 
lucrat El, pentru a conduce sufletele pe căi sigure, pentru a așeza picioarele multora 
pe Stânca Veacurilor.” (Pe urmele Marelui Medic, pg. 319). 
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Octombrie 

Conlucrători cu Hristos

„Hristos a venit în lumea noastră pentru a ne da un exemplu despre ceea ce 
putem deveni. El pretinde de la urmașii Săi să fie modele de corectitudine în toate 
împrejurările vieții. El dorește ca asupra lucrurilor practice să se vadă amprenta 
divină.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Familii misionare).
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Noiembrie

Mesageri pentru Dumnezeu

„Când vor fi convertiți la Hristos, mulți vor deveni unelte în mâna lui Dumnezeu 
pentru a lucra pentru alții... Ei vor simți că li s-a oferit harul de a vesti Evanghelia 
acelora care și-au făcut din această lume unicul scop.” (Pe urmele Marelui Medic, 
pg. 216). 



Deplin recunoscători 351

Decembrie

Deplin recunoscători

„Sufletul răscumpărat și eliberat de păcat, cu toate puterile sale nobile consa-
crate slujirii lui Dumnezeu, este de o valoare neîntrecută, iar în ceruri este bucurie 
înaintea lui Dumnezeu și a sfinților îngeri chiar și pentru un singur suflet mântuit, 
bucurie exprimată prin cântări de sfântă biruință.” (Calea către Hristos, cap. 13).


