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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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Ianuarie

La început a fost Cuvântul

„Domnul Hristos a venit ca om pentru a trăi Legea lui Dumnezeu. El a fost 
Cuvântul vieții. El a venit spre a fi Evanghelia mântuirii pentru lume și pentru a 
împlini fiecare cuvânt din Lege. Domnul Isus este Cuvântul, cartea călăuză, care 
trebuie primit și ascultat în orice privință!” (Principiile fundamentale ale educației 
creștine, pg. 385, engl.) 
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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).
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2 ianuarie

Comoara noastră

„Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără 
răutate.” (Psalmii 119:130).

„În Sfintele Scripturi se află ascunse mii de mărgăritare, pe care cercetătorul 
superficial nu le descoperă. Minele adevărului nu se epuizează niciodată. Cu cât 
cercetați mai mult Scripturile, cu inimile umile, cu atât mai mare va fi interesul 
vostru, și cu atât mai mult veți exclama împreună cu Pavel: „O, adâncul bogăției, 
înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât 
de neînțelese sunt căile Lui!” (Romani 11:33). 

În fiecare zi ar trebui să învățați ceva nou din Scripturi. Cercetați în ele ca după 
niște comori ascunse, căci ele conțin cuvintele vieții veșnice. Rugați-vă pentru 
înțelepciune și pricepere ca să înțelegeți aceste scrieri sfinte. Dacă ați vrea să faceți 
aceasta, ați găsi străluciri noi în cuvântul lui Dumnezeu; ați simți că ați primit 
lumină nouă și prețioasă asupra subiectelor care sunt în legătură cu adevărul, și 
Scripturile ar primi astfel constant o nouă valoare în ochii voștri.” (5 T., cap. Dez-
voltarea creștină). 

„Respectați cu strictețe orele dedicate rugăciunii, studiului Bibliei și cerce-
tării de sine. Rezervați o parte a fiecărei zile pentru studiul Scripturilor și pentru 
comuniunea cu Dumnezeu. Astfel veți obține tărie spirituală, și veți avea mai 
mult din favoarea lui Dumnezeu. Doar El poate să vă dea aspirații nobile, numai 
El poate modela caracterul vostru după asemănarea celui divin. Apropiați-vă de 
El în rugăciune stăruitoare, iar El vă va umple inima cu scopuri înalte și sfinte și 
cu o dorință profundă și fierbinte după curăție și claritate a gândirii.”Tot ce ne 
poruncește Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să respectăm. Tot ce ne făgăduiește 
putem cere. Viața pe care o prescrie Cuvântul este viața pe care trebuie să o trăim, 
prin puterea lui. Biblia poate fi studiată eficient numai dacă este abordată în felul 
acesta.” (Slujitorii Evangheliei, cap. Studiul Biblie, necesar pentru a fi eficienți).
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3 ianuarie

Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește

„Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”   
(Ioan 17:17).

„Scripturile trebuie să fie primite ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, 
nu numai scris, ci rostit. Când cei bolnavi veneau la Hristos, El privea nu numai la 
cei care-I cereau ajutorul, ci și la toți cei care de-a lungul veacurilor urmau să vină 
la El cu aceleași probleme și cu aceeași credință. Când i-a zis paraliticului: „Îndrăz-
nește, fiule. Păcatele îți sunt iertate.” (Matei 9:2); când i-a zis femeii din Capernaum: 
„Fiică, îndrăznește, credința ta te-a mântuit; du-te în pace” (Luca 8:48), El a vorbit 
și cu alți nefericiți, împovărați de păcat, care aveau să caute ajutor la El. Așa este 
cu toate făgăduințele aflate în Cuvântul lui Dumnezeu. Prin ele, El ni Se adresează 
în mod individual, vorbindu-ne tot atât de direct, ca și cum I-am putea auzi vocea. 
Chiar prin aceste făgăduințe ne transmite Hristos harul și puterea Sa. Ele sunt 
frunze din acel copac care este „pentru vindecarea neamurilor.” (Apocalipsa 22:2). 
Primite și asimilate, ele urmează să fie tărie pentru caracter, inspirația și susținerea 
vieții. Nimic altceva nu poate avea o asemenea putere de vindecare. Nimic altceva 
nu poate transmite curajul și credința care dau energie vitală întregii ființe.” (Pe 
urmele Marelui Medic, cap. Promisiunile lui Dumnezeu). 

„Când este trezită o dragoste adevărată pentru Biblie și studentul începe să-și 
dea seama cât de vast este câmpul ei și cât de valoroasă este comoara acesteia, el va 
dori să valorifice fiecare ocazie pentru a se familiariza cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Studiul Bibliei nu va fi limitat la vreun timp sau spațiu anume. Iar studiul ei neîn-
cetat este unul din cele mai bune mijloace de cultivare a iubirii pentru Scripturi. 
Studentul să aibă tot timpul Biblia cu el. Când ți se ivește o ocazie, citește un text 
și meditează asupra lui. Când mergi pe străzi, când aștepți la gară, când ești în 
așteptare la o întâlnire, folosește-te de ocazie pentru a dobândi vreun gând prețios 
din tezaurul adevărului.” (Educația, cap. Studierea și predarea Bibliei).



La început a fost Cuvântul 9

4 ianuarie

Dumnezeu  
este Autorul Cuvântului Său

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.” (2 Timotei 3:16).

„În timpul primilor 2500 de ani din istoria omenirii n-a existat nicio revelație 
scrisă. Acei care fuseseră învățați de Dumnezeu au comunicat cunoștința lor altora 
și aceasta a fost transmisă din tată în fiu, de-a lungul generațiilor. Pregătirea Cuvân-
tului scris a început pe timpul lui Moise. Descoperirile inspirate au fost apoi adunate 
într-o carte inspirată. Această lucrare a continuat de-a lungul unei perioade de o mie 
șase sute de ani - de la Moise, istoricul creațiunii și al Legii, până la Ioan, raportorul 
celor mai sublime adevăruri ale Evangheliei.” (Marea Luptă, Introducere). 

„Biblia indică spre Dumnezeu ca autor al ei, totuși ea a fost scrisă de mâini 
omenești; în stilul variat al diferitelor ei cărți, ea prezintă particularitățile scriitorilor 
respectivi. Adevărurile descoperite sunt toate „insuflate de Dumnezeu” (2 Timotei 
3:16), totuși sunt exprimate în cuvinte omenești. Cel Infinit a revărsat lumină, prin 
Duhul Său, în mințile și inimile slujitorilor Săi. El a dat vise, viziuni, simboluri și 
pilde; iar cei cărora le-a fost revelat adevărul în felul acesta au exprimat gândul în 
limbaj omenesc…

Biblia, exprimând adevărurile date de Dumnezeu în limbaj omenesc, prezintă o 
unire a divinului cu omenescul. O asemenea unire a existat și în natura lui Hristos, 
care a fost în același timp Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Astfel ceea ce a fost 
adevărat despre Hristos, este adevărat și despre Biblie: „Cuvântul S-a făcut trup și 
a locuit printre noi”. (Ioan 1:14). (Idem). 

„Trebuie să cugetăm mai mult la lucrurile lui Dumnezeu și mai puțin la cele 
trecătoare. „Cercetați Scripturile”, zice Hristos, „că socotiți că în ele aveți viață 
veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”. (Ioan 5:39). Creștinul este dator 
să cerceteze Scripturile cu zel, să citească și să recitească adevărurile cuvântului lui 
Dumnezeu. O ignoranță voită în această privință primejduiește viața și caracterul 
creștinului. Ea orbește priceperea și pervertește puterile cele mai nobile. Aceasta 
aduce confuzie în viața noastră. Poporul nostru are nevoie să cunoască tainele lui 
Dumnezeu; el are o nevoie de o cunoștință sistematică a principiilor adevărului 
relevat, care îi va pregăti pentru ceea ce va veni pe pământ și îi va împiedica să fie 
purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură.” (5 T., cap. 28: Credincioșie 
în lucrarea lui Dumnezeu).
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5 ianuarie

Domnul păzește Cuvântul Său

„Și să-Și arate bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării pe 
care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă.” (Romani 9:23).

„Întunericul spiritual a acoperit pământul și o întunecime adâncă i-a cuprins 
pe oameni. În multe biserici există scepticism și necredință în interpretarea Scrip-
turilor… Raționamentele omenești și închipuirile inimii omenești subminează 
inspirația Cuvântului lui Dumnezeu, iar lucrurile care ar trebui să fie primite ca 
fiind sigure sunt învăluite într-un nor al misticismului. Nimic nu este prezentat în 
propoziții clare și distincte, nimic nu este așezat pe Stâncă. Acesta este unul din 
semnele evidente ale ultimelor zile.

Această carte sfântă a rezistat atacurilor lui Satan care s-a asociat cu oamenii 
răi ca să facă totul pentru a învălui caracterul divin în nor și întuneric. Totuși, prin 
puterea Sa minunată, Domnul a păstrat această Carte Sfântă în forma ei actuală – o 
hartă sau un ghid pentru familia omenească, ca să le arate oamenilor calea spre Cer.

Sunt unii oameni învățați, care au o educație școlară superioară, dar acești 
păstori nu hrănesc turma lui Dumnezeu. Ei nu consideră că lucrurile valoroase 
ale Scripturilor își vor descoperi continuu comorile ascunse așa cum se descoperă 
pietrele prețioase când sunt căutate în adâncime.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 17).

„Biblia se explică singură. Fiecare verset trebuie raportat la alt verset. Studen-
tul ar trebui să învețe să privească Cuvântul ca un întreg și să vadă legătura dintre 
părțile lui. Ar trebui să dobândească o cunoaștere privind marea lui temă centrală, 
a scopului originar al lui Dumnezeu pentru lume, a nașterii marii lupte și a lucrării 
de răscumpărare. Ar trebui să priceapă natura celor două principii care se luptă 
pentru supremație și să învețe să le urmărească lucrarea în rapoartele istoriei și 
profeției până la marele final. Ar trebui să vadă cum această luptă trece prin toate 
etapele experienței omenești.” (Educație, cap. Studiul și predarea Bibliei).
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6 ianuarie

Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat

„Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au 
vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:21).

„Cuvântul lui Dumnezeu este marele tezaur al adevărului care cuprinde: 
Cuvântul scris, cartea naturii și cartea experiențelor modului în care Dumnezeu 
procedează cu viața omului… Dar în Cuvântul scris, cunoștința despre Dumnezeu 
se descoperă în modul cel mai clar omului căzut în păcat. Aceasta este comoara cea 
de nepătruns a bogățiilor Domnului Hristos. 

Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde Scripturile Vechiului ca și cele ale Noului 
Testament. Unul nu este complet fără celălalt. Domnul Hristos a declarat că 
adevărurile Vechiului Testament sunt tot așa de valabile ca și cele ale Noului Tes-
tament. Domnul Hristos a fost tot atât de mult Mântuitorul omului și la începutul 
lumii, cum este și astăzi… În învățătura Sa, Domnul Hristos a prezentat adevăruri 
vechi, al căror Autor era chiar El, adevăruri pe care El le-a rostit prin patriarhi și 
profeți… Și El a făgăduit că Duhul Sfânt va lumina pe ucenici, pentru ca Cuvântul 
lui Dumnezeu să le fie totdeauna deslușit. Astfel ei vor fi în stare să prezintă ade-
vărurile Lui înveșmântate în noi frumuseți...” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 
11: Lucruri vechi și noi).

„Numai când adevărurile cele vechi sunt înțelese le putem pricepe pe cele noi…
Domnul Hristos… „a început de la Moise și de la toți proorocii, și le-a tâlcuit 

în toate Scripturile ce era cu privire la El.” (Idem).
„Mulți … dau la o parte Scripturile Vechiului Testament, despre care Domnul 

Hristos a declarat că: „Tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39). Respin-
gând Vechiul Testament, ei resping de fapt Noul Testament pentru că amândouă 
sunt părți inseparabile ale unui tot… Legea este Evanghelia întrupată, iar Evanghelia 
este Legea descifrată. Legea este rădăcina, Evanghelia este floarea plăcut mirositoare 
și rodul pe care-l poartă.” (Idem).
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7 ianuarie

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat

„Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru 
cei ce se încred în El.” (Proverbele 30:5).

„Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca o descoperire infailibilă, autorizată 
a voinței Sale. Ele sunt standardul pentru caracter, descoperitorul doctrinelor și 
proba vieții practice.” (Marea Luptă, Introducere).

„Dorința lui Dumnezeu este ca, începând chiar din această viață, adevărurile 
Cuvântului Său să se descopere mereu poporului Său. Există numai o singură cale 
pe care poate fi obținută această cunoștință. Noi putem ajunge la o înțelegere a 
Cuvântului lui Dumnezeu numai prin iluminarea Duhului Sfânt, prin care acest Cu-
vânt a fost dat, căci „nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui 
Dumnezeu. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu…

Sunt multe lucruri care, în aparență, sunt dificile sau neclare, dar pe care 
Dumnezeu le va face simple și pe înțelesul acelora care caută cu ajutorul Său să le 
înțeleagă. 

Există o dovadă care este la îndemâna tuturor: atât a celor mai cultivați, cât 
și a celor mai neînvățați: și anume dovada experienței. Dumnezeu ne invită să ex-
perimentăm pentru noi realitatea Cuvântului Său, adevărul făgăduințelor Sale. El 
ne îndeamnă „să gustăm și să vedem ce bun este Domnul” (Psalmii 34:8).” (Calea 
către Hristos, cap. 12: Ce să facem cu îndoiala). 

„În loc de a ne baza pe cuvântul altora, să gustăm și să vedem noi înșine. El 
declară: „Cereți și veți căpăta” (Ioan 16:24). Făgăduințele Sale vor fi împlinite. Ele 
n-au dat greș niciodată, nici nu pot da greș vreodată. Pe măsură ce ne apropiem 
de Domnul Hristos și ne bucurăm de plinătatea iubirii Sale, îndoiala și întunericul 
vor dispărea în lumina prezenței Sale.” (Idem)

„Dumnezeu dorește ca omul să-și folosească facultățile minții, iar studiul Sfin-
telor Scripturi va întări și înălța mintea celui credincios așa cum niciun alt studiu nu 
o poate face… Ca să putem înțelege adevărul, noi trebuie să avem o dorință sinceră 
de a cunoaște acest adevăr și o dispoziție binevoitoare a inimii de a-l asculta. Și toți 
acei care se apropie în acest spirit de studiul Sfintelor Scripturi vor găsi o mulțime 
de dovezi că ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu și vor ajunge la o înțelegere a ade-
vărurilor lui care îi va putea face înțelepți spre mântuire. Domnul Hristos a spus: 
„Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de 
la Dumnezeu” (Ioan 7: 17).” (Idem).
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8 ianuarie

Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic

„Cine a cercetat Duhul Domnului și cine L-a luminat cu sfaturile lui?” 
(Isaia 40:13).

„Pentru mintea omenească mărginită este cu neputință a înțelege pe deplin 
caracterul lucrărilor Celui Nemărginit…

Cuvântul lui Dumnezeu, ca și caracterul Autorului Său divin, ne înfățișează taine 
pe care ființele muritoare nu le pot înțelege niciodată pe deplin. El ne îndreaptă 
mințile către Creatorul care locuiește „în lumină de neapropiat”. El ne pune în 
față scopurile Sale, care cuprind toate secolele istoriei omenești și care își vor găsi 
împlinirea abia în epocile nesfârșite ale eternității. El ne atrage atenția la subiecte 
de o profunzime și importanță nemărginită cu privire la stăpânirea lui Dumnezeu 
și la destinul omului. Intrarea păcatului în lume, întruparea lui Hristos, renașterea, 
învierea, și multe alte subiecte pe care ni le prezintă Biblia, sunt taine prea adânci 
pentru a fi explicate sau măcar înțelese pe deplin de mintea omenească. Dar Dum-
nezeu ne-a dat în Scriptură dovezi îndestulătoare despre caracterul lor dumnezeiesc, 
și nu trebuie să punem la îndoială Cuvântul Său, pentru că nu putem înțelege toate 
tainele Providenței Sale… Tocmai grandoarea și misterul temelor prezentate de ea 
ar trebui să insufle credință în ea, ca Cuvânt al lui Dumnezeu.

Biblia desfășoară adevărul cu o simplitate și o adaptare desăvârșită la nevoile 
și dorințele inimii omenești, încât a uimit și a încântat mințile cele mai cultivate, 
în timp ce pe cei umili și fără cultură îi face în stare să discearnă calea mântuirii. 
Și totuși aceste adevăruri, rostite în mod simplu, se ocupă cu subiecte atât de înăl-
țătoare, atât de vaste și care trec atât de mult peste puterea de pricepere a minții 
omenești, încât le putem accepta doar pentru că Dumnezeu le-a rostit…

Cu cât cercetează Biblia mai mult, cu atât mai adâncă devine convingerea sa 
că ea este Cuvântul viului Dumnezeu, iar rațiunea omenească se pleacă în fața 
maiestății descoperirii divine.” (5 T., cap. Misterele Bibliei, o dovadă a inspirației). 

„Misterele Bibliei, atât de departe de a constitui un argument împotriva ei, 
sunt printre cele mai puternice dovezi ale inspirației sale divine. Dacă nu ar conține 
niciun raport despre Dumnezeu, în afară de cele pe care le-am putea înțelege, dacă 
măreția și splendoarea ei ar putea fi pătrunse de mintea limitată, atunci Biblia nu 
ar fi, ca acum, purtătoarea dovezilor cât se poate de clare ale inspirației sale. Mă-
reția temelor ei ar trebui să inspire credință în ea ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu.” 
(Educația, cap. Tainele Bibliei).
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9 ianuarie

Puterea Sa veșnică

„Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.” 
(Evrei 11:3).

„Mintea și mâna divină au păstrat, de-a lungul secolelor, raportul creațiunii în 
puritatea lui. Numai Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă un raport autentic al creării lu-
mii noastre.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, cap. Cunoașterea esențială).

„Însă puterea lui Dumnezeu este încă exercitată pentru susținerea obiectelor 
creației Sale. Inima bate și o răsuflare este urmată de alta nu pentru că mecanismul, 
odată pus în mișcare, continuă să funcționeze prin energia existentă în sine. Fiecare 
respirație, fiecare bătaie a inimii reprezintă o dovadă a grijii Aceluia în care trăim, 
ne mișcăm și ne aflăm ființa. De la cea mai neînsemnată insectă până la om, fiecare 
ființă este dependentă zilnic de providența Sa.” (Educația, cap. Știința și Biblia).

„În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui 
se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile 
făcute de El.” (Romani 1:20).

„Avem nevoie să știm că există un braț atotputernic, care ne va susține în pi-
cioare, că există un Prieten infinit, care are compasiune față de noi. Avem nevoie 
să ne prindem bine de o mână caldă, să ne încredem într-o inimă plină de gingășie 
și Dumnezeu chiar așa S-a descoperit pe Sine în Cuvântul Său”. (Idem).

„Numai sub îndrumarea Celui Atoateștiitor, studiind lucrările Sale, vom deveni 
noi în stare să gândim așa cum a gândit El.” (Idem). 

„Având Cuvântul lui Dumnezeu în mâinile sale, fiecare ființă omenească, ori-
care ar fi starea pe care o are în viață, poate avea parte de o tovărășie pe alese. În 
paginile lui, el poate conversa cu cei mai buni și mai nobili reprezentanți ai rasei 
umane și poate asculta glasul Celui Veșnic când Acesta vorbește cu oamenii. În 
timp ce studiază și meditează la temele asupra cărora „îngerii doresc să privească” 
(1 Petru 1:12), el se poate bucura de compania lor. El poate călca pe urmele pașilor 
Învățătorului divin și asculta cuvintele Sale… Cel care a trăit, prin Cuvântul lui Dum-
nezeu, în tovărășie cu Cerul se va simți ca acasă în compania Cerului.” (Educația, 
cap. Educația spirituală și cultivarea minții). 
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10 ianuarie

Natura relevă adevărul

„Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor 
prin suflarea gurii Lui.” (Psalmii 33:6).

„Cartea naturii și cea a Cuvântului scris aruncă lumină una asupra celeilalte. 
Ele ne familiarizează cu Dumnezeu, învățându-ne ceva despre legile prin care El 
lucrează…” (Educația, cap. Educația spirituală și cultivarea minții).

 „Raportul Bibliei este în armonie cu sine însuși și cu învățătura naturii. Despre 
prima zi petrecută în lucrarea Creațiunii există raportul: „Astfel, a fost o seară și 
apoi a fost o dimineață; aceasta a fost ziua întâi” (Geneza 1:5) și se spune, în esență, 
același lucru despre fiecare din primele șase zile ale săptămânii Creațiunii. Inspi-
rația declară că a existat o zi care consta într-o seară și o dimineață, ca oricare alta 
de atunci până în zilele noastre. Cu privire la lucrarea Creațiunii însăși, mărturia 
divină este: „Căci El zice, și se face; poruncește, și ce poruncește ia ființă.” (Psalmii 
33:9).” (Educația, cap. Știința și Biblia).

„Când pământul a ieșit din mâinile Creatorului său, el era peste măsură de 
frumos. Suprafața sa era diversificată prin munți, coline și câmpii, iar printre ele 
erau râuri mărețe și mări plăcute; dar colinele și munții nu erau prăpăstioși și 
abrupți, și nu aveau maluri și abisuri înspăimântătoare, ca astăzi; coastele aspre și 
gloduroase de pe coama stâncoasă a pământului se aflau îngropate sub pământul 
roditor, care producea pretutindeni o bogăție de plante. Nu existau mlaștini care 
să producă dezgust, nici pământuri aride. Crânguri împodobite cu flori delicate 
salutau privirea, ori încotro ea se îndrepta. Înălțimile erau încoronate cu pomi, 
care erau la privire mult mai maiestuoși decât oricare dintre cei care există astăzi. 
Aerul era curat și sănătos, neotrăvit de miasme vătămătoare. Tabloul întregului 
câmp întrecea în frumusețe domeniile ornamentate ale celui mai mândru palat. 
Oastea îngerească contempla scena cu admirație și se bucura de opera minunată a 
lui Dumnezeu.” (Patriarhi și profeți, cap. 2: Creațiunea). 

„Marele Iehova pusese temeliile pământului. El îmbrăcase întreaga lume în 
veșmântul frumuseții … În șase zile, marea operă a creației fusese încheiată. Și 
„Dumnezeu... S-a odihnit în ziua a șaptea, de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 
Și Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta 
S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse” (Geneza 2:2,3). 
Dumnezeu a privit cu satisfacție la lucrarea mâinilor Sale. Toate erau desăvârșite, 
demne de autorul lor divin, și El nu Se repauza pentru că ar fi fost obosit, ci pentru 
că simțea bună plăcere în roadele înțelepciunii și bunătății Sale și în descoperirea 
măririi Sale.” (Idem). 



Crescând în har - Devoţional16

11 ianuarie

Dumnezeu conduce viaţa noastră

„El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.”  
(Coloseni 1:17).

„Amprenta Divinității se vede asupra tuturor lucrurilor create. Natura mărtu-
risește despre Dumnezeu. Mintea deschisă, adusă în contact cu miracolul și taina 
universului, nu poate face altceva decât să recunoască lucrarea puterii infinite. Nu 
prin propria sa putere își dă pământul bunătățile și își continuă an după an mișca-
rea în jurul soarelui. O mână nevăzută conduce planetele în circuitul lor ceresc. O 
viață misterioasă însuflețește întreaga natură, o viață care susține nenumăratele 
lumi din spațiul necuprins; care întărește insecta minusculă, ce plutește în adierea 
de vară; care dă putere aripilor rândunicii în zborul ei și îi satură pe puii de corb 
care țipă; care desface bobocul și preschimbă floarea în fruct.” (Educația, cap. 
Dumnezeu în natură). 

„Aceeași putere care susține natura lucrează, de asemenea, și în om. Aceleași 
legi mărețe, care călăuzesc deopotrivă astrul și atomul, controlează și viața omului…

 Cele nevăzute sunt ilustrate prin cele văzute. Pe orice lucru de pe pământ, de 
la cel mai semeț copac al pădurii până la lichenul care se prinde de stâncă, de la 
oceanul nemărginit până la cea mai măruntă scoică de pe plajă, ei pot privi chipul 
și semnătura lui Dumnezeu.” (Idem).

„Lecțiile predate de natură nu pot fi citite corect decât în lumina care strălu-
cește de la Calvar. Prin povestirea Betleemului și a crucii să se arate cum binele 
urmează să biruie răul și cum fiecare binecuvântare pe care o primim este un dar 
al răscumpărării.” (Idem).

„Desăvârșirea există și în cele mai mici, și în cele mai mari lucrări ale lui Dum-
nezeu. Mâna care a așezat lumile în spațiu este mâna care modelează florile de pe 
câmp. Examinați sub microscop cele mai mărunte și mai comune flori care cresc 
pe marginea drumului și observați frumusețea și desăvârșirea minunată în toate 
părțile acestora. Tot așa, desăvârșirea poate fi găsită și în cele mai umile existențe; 
cele mai comune sarcini, împlinite cu o credincioșie străbătută de iubire, sunt fru-
moase înaintea lui Dumnezeu. Atenția plină de conștiinciozitate acordată lucrurilor 
mărunte ne va face împreună lucrători cu Dumnezeu și ne va aduce lauda de la 
Acela care vede și cunoaște totul.” (Educația, cap. Alte parabole).
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12 ianuarie

Dumnezeu: Izvor de viaţă

„Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin 
înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.” (Ieremia 10:12).

 „Prin natură și din experiențele vieții, oamenii erau învățați despre Dumnezeu.” 
(Parabolele Domnului Hristos, cap. 1: Învățătura prin parabole).

„Tatăl nostru ceresc este izvorul vieții, al înțelepciunii și bucuriei. Priviți la 
lucrurile minunate și frumoase din natură! Gândiți-vă la minunata lor adaptare nu 
numai la nevoile și fericirea omului, ci ale tuturor creaturilor! Lumina soarelui și 
ploaia care înveselesc și reîmprospătează pământul, dealurile, mările și câmpiile, 
toate ne vorbesc despre Iubirea Creatorului. Dumnezeu este Acela care are grijă de 
nevoile zilnice ale tuturor făpturilor Sale. În cuvinte frumoase psalmistul spune: 
„Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, și Tu le dai hrana la vreme”. (Calea către Hristos, 
cap. 1: Iubirea lui Dumnezeu față de om). 

„Inima care se deschide larg va fi impresionată de dragostea și slava lui Dumne-
zeu, așa cum sunt ele descoperite în lucrările mâinilor Sale. Urechea care se pleacă 
să asculte poate auzi și înțelege cele ce Dumnezeu ne transmite prin lucrurile din 
natură. Câmpurile verzi, arborii înalți, mugurii și florile, norii trecători, picurii de 
ploaie, murmurul pâraielor, strălucirea bolții cerești: toate acestea vorbesc inimilor 
noastre și ne invită să-L recunoaștem pe Cel care a făcut toate aceste lucruri.” (Calea 
către Hristos, cap. 10: Cunoașterea de Dumnezeu).

„Dumnezeu Se îngrijește de toate și susține tot ceea ce El a creat… Când oamenii 
pornesc la istovitoarea lor muncă zilnică, ca și atunci când se pleacă în rugăciune, 
când se culcă seara, sau când se scoală dimineața, când cel bogat benchetuiește 
în palatul său, sau când cel sărac își strânge copiii în jurul mesei lui sărăcăcioase, 
și unii și alții sunt în atenția veghetoare a Tatălui nostru ceresc. Nu se varsă nicio 
lacrimă fără ca Dumnezeu să fi luat cunoștință de ea. Nu există zâmbet pe care El 
să nu-l fi văzut.

Dacă noi am crede acestea pe deplin, toate îngrijorările noastre neîntemeiate 
ar dispărea. Viața noastră n-ar mai fi plină de dezamăgiri, așa cum este acum; căci 
orice lucru, mare sau mic, ar fi așezat în mâinile lui Dumnezeu.” (Idem).
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13 ianuarie

Isus a venit să descopere  
iubirea lui Dumnezeu

„La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul 
era Dumnezeu.” (Ioan 1:1).

„Din zilele veșniciei, Domnul Isus Hristos era una cu Tatăl; El era „chipul lui 
Dumnezeu”, chipul măreției și maiestății Sale, „strălucirea slavei Lui”. Și tocmai 
pentru a manifesta această slavă a venit El în lumea noastră. Pe acest pământ 
întunecat de păcat, El a venit să descopere lumina iubirii lui Dumnezeu, pentru 
a fi „Dumnezeu cu noi”. De aceea, despre El s-a profetizat că „Îi vor pune numele 
Emanuel”. 

 Venind să locuiască aici, cu noi, Isus avea să-L descopere pe Dumnezeu atât 
oamenilor, cât și îngerilor. El era Cuvântul lui Dumnezeu — gândul lui Dumnezeu 
făcut să se audă. În rugăciunea Sa pentru ucenicii Săi, El spune: „Le-am făcut 
cunoscut Numele Tău” — „plin de îndurare și milostiv, îndelung răbdător, plin de 
bunătate și adevăr” — „ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei și Eu în ei”. Dar 
descoperirea aceasta n-a fost dată numai copiilor Săi de pe pământ. Mica noastră 
lume este cartea de studiu a universului. Scopul minunat al harului lui Dumnezeu, 
taina iubirii răscumpărătoare, constituie subiectul pe care îngerii doresc să-l adân-
cească. (1 Petru 1:12).” (Hristos lumina lumii, cap. 1: „Dumnezeu cu noi”). 

„Îngerii slavei se bucură să ofere—oferind dragostea și grija lor neobosită 
ființelor căzute... Ființele cerești apelează stăruitor la inima oamenilor … pentru 
a-l aduce pe cel pierdut în comuniune cu Hristos.

 Domnul Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, însă El a primit ca 
să dea. Tot așa procedează El și în curțile cerești, în slujirea Sa pentru toate ființele 
create: prin Fiul iubit viața Tatălui se revarsă peste toți și tot prin Fiul revine, printr-o 
slujire voioasă și de proslăvire, în valuri de iubire, la Marele Izvor al tuturor.” (Idem).
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14 ianuarie

Suveranul Universului  
și conlucrătorul Său

„Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri 
și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dre-
gătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru 
El.” (Coloseni 1:16).

„Domnul Universului nu a fost singur în opera iubirii Sale. El avea un tovarăș, 
care lucra împreună cu El și care putea să împărtășească cu El bucuria de a face 
ființele create să fie fericite. „La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu 
și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu” (Ioan 1:1, 2). Hristos, 
Cuvântul, singurul Fiu al lui Dumnezeu era una cu Părintele etern — una în natură, în 
caracter și în scop — singura Ființă care putea pătrunde în toate sfaturile și intențiile 
lui Dumnezeu. „Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, 
Domn al păcii” (Isaia 9:6). Obârșia Lui „se suie până în vremuri străvechi, până în 
zilele veșniciei” (Mica 5:2). Iar Fiul lui Dumnezeu declară despre Sine: „Domnul 
m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui. Eu am fost așezat din veșnicie... când a pus 
temeliile pământului, eu eram meșterul Lui, la lucru lângă El, și în toate zilele eram 
desfătarea Lui… Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu, care strălucesc de lumina care 
se vine de la fața Sa, și aleargă în zborul lor rapid, ca să aducă la îndeplinire voința 
Sa. Dar Fiul lui Dumnezeu, „care este întipărirea Ființei Lui”, „oglindirea slavei 
Lui” și „care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui”, are stăpânirea supremă 
peste tot și peste toate… Dumnezeu dorește de la toate ființele create de El o slujire 
din dragoste, slujire care izvorăște dintr-o apreciere a caracterului Său. El nu are 
nicio plăcere într-o ascultare forțată; El acordă tuturor libertatea voinței, pentru 
ca astfel ei să-I poată aduce un serviciu de bună voie.” (Patriarhi și profeți, cap. 1: 
De ce a fost îngăduit păcatul?).

„Lucrările creațiunii dau încă mărturie despre puterea și măreția lui Dumnezeu. 
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui” 
(Psalmii 19:1). Acei care fac din Cuvântul scris un sfătuitor al lor, vor găsi în știință 
un instrument pentru a-L înțelege pe Dumnezeu. „Însușirile nevăzute ale Lui se văd 
lămurit, de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute 
de El, și anume puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui” (Romani 1:20).” (Patriarhi 
și profeți, cap. 9: Săptămâna creațiunii, o săptămână literală).



Crescând în har - Devoţional20

15 ianuarie

Coroana lucrării Creatorului

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui 
Dumnezeu.” (Geneza 1:27).

„După ce pământul cu bogăția de animale și plante a fost chemat la existență, 
omul, opera de încoronare a Creatorului, și acela pentru care pământul era pregătit 
și împodobit, a fost adus pe scena în acțiune…

„Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noas-
tră… ”. Astfel, „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său... parte bărbătească și 
parte femeiască i-a făcut” (Geneza 1:26, 27). Aici este prezentată în mod clar originea 
neamului omenesc; iar raportul dumnezeiesc este așa de simplu prezentat, încât 
nu se poate trage nicio concluzie greșită.” (Patriarhi și profeți, cap. 2: Creațiunea).

„Când Adam a ieșit din mâinile Creatorului, era asemănător cu Făcătorul lui, 
ca natură fizică, mintală și spirituală… Dacă I-ar fi rămas loial lui Dumnezeu, toate 
acestea ar fi fost ale lui pentru totdeauna. De-a lungul veacurilor nesfârșite, el ar fi 
continuat să dobândească noi comori ale cunoașterii, să descopere izvoare proaspete 
de fericire și să obțină concepții mereu mai clare, legate de înțelepciunea, puterea 
și iubirea lui Dumnezeu. Ar fi împlinit din ce în ce mai mult scopul creării sale și 
ar fi reflectat din ce în ce mai fidel slava Creatorului. 

Aceste lucruri au fost însă pierdute prin neascultare… Omul devenise supus 
morții. Cu toate acestea, rasa umană nu a fost lăsată pradă deznădejdii. Planul de 
mântuire fusese rânduit prin acea iubire și îndurare infinită și a fost acordată o 
viață de punere la probă. Refacerea în om a chipului Creatorului său, readucerea 
sa la perfecțiunea în care fusese creat, sprijinirea dezvoltării trupului, minții și 
sufletului, astfel încât să poată fi împlinit scopul divin avut în vedere la crearea 
lui—aceasta urma să fie lucrarea de răscumpărare.” (Educația, cap. Sursa și țelul 
adevăratei educații).

„Planul de viață pe care Dumnezeu l-a dat pentru primii noștri părinți conține 
lecții pentru noi. Deși păcatul și-a aruncat umbra peste pământ, Dumnezeu doreș-
te ca fiii Săi să găsească plăcere în lucrările mâinilor Sale. Cu cât este urmat mai 
îndeaproape planul Său de viață, cu atât mai minunat va lucra El pentru a vindeca 
omenirea suferindă.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. În contact cu natura). 
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16 ianuarie

Adam era reprezentantul  
lui Dumnezeu pe pământ

„I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub 
picioarele lui.” (Psalmii 8:6).

„Dumnezeu, care a întins cerul înstelat deasupra noastră și care, cu multă 
măiestrie a colorat florile câmpului, care a umplut cerul și pământul cu minunile 
puterii Sale, a fost capabil să creeze o ființă demnă de mâna care i-a dat viață…

El [omul] a fost așezat ca reprezentant al lui Dumnezeu, mai presus de ființele 
inferioare. Acestea nu pot pricepe sau recunoaște demnitatea stăpânitoare a lui 
Dumnezeu, totuși ele au primit capacitatea de a-l iubi pe om și a-i sluji. Psalmistul 
declară: „I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub pi-
cioarele lui... fiarele câmpului, păsările cerului... și tot ce străbate cărările mărilor” 
(Psalmii 8:6-8).

Omul trebuia să poarte chipul lui Dumnezeu atât în înfățișarea exterioară, cât 
și în caracter… Natura sa era în armonie cu voința lui Dumnezeu. Mintea sa era 
capabilă să înțeleagă lucrurile dumnezeiești. Înclinațiile sale erau curate; pofta și 
pasiunile lui se aflau sub controlul rațiunii. El era sfânt și fericit, purtând chipul 
lui Dumnezeu și trăind în perfectă ascultare de voința Sa.” (Patriarhi și profeți, 
cap. 2: Creațiunea).

„Atâta timp cât ei aveau să rămână credincioși legii dumnezeiești, capacitatea 
lor de a cunoaște, de a se iubi reciproc și de a se bucura, avea să crească neîncetat. 
Ei aveau să-și adune neîntrerupt comori de cunoștință, să descopere noi izvoare 
de fericire și să dobândească o concepție din ce în ce mai clară despre iubirea ne-
măsurată, care nu dă greș, a lui Dumnezeu.” (Idem).
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17 ianuarie

Sabatul la creaţiune

„În ziua a șaptea Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse; 
și în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 
Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua 
aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse.” 
(Geneza 2:2, 3).

„Creațiunea era acum desăvârșită. „Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul 
și toată oștirea lor”. „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte 
bune” (Geneza 1:31)…

În Eden, Dumnezeu a instituit o amintire a operei Sale creatoare, punând 
binecuvântarea Sa asupra zilei a șaptea. Sabatul i-a fost încredințat lui Adam, tatăl 
și reprezentantul întregii familii omenești. Respectarea lui trebuia să fie, din partea 
tuturor celor ce aveau să locuiască pe pământ, o faptă de recunoștință și mulțumire 
față de Dumnezeu, că El este Creatorul și Suveranul lor legitim, iar ei sunt lucrarea 
mâinilor Lui și supuși ai autorității Sale…

Dumnezeu dorește ca Sabatul să îndrepte cugetele oamenilor asupra lucrurilor 
create. Natura vorbește rațiunii lor, declarând că există un Dumnezeu viu, Creatorul 
și Stăpânitorul suprem al tuturor lucrurilor.

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâi-
nilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el”. 
(Psalmii 19:1, 2). 

Dumnezeu a văzut că o zi de Sabat era esențială pentru om, chiar în Paradis. El 
avea nevoie să lase deoparte interesele și ocupațiile sale proprii în una din cele șapte 
zile, pentru ca să poată contempla mai deplin lucrările lui Dumnezeu și să mediteze 
la puterea și bunătatea Sa. El avea nevoie de un Sabat care să-i amintească în mod 
viu despre Dumnezeu și să trezească în el recunoștință, că toate lucrurile de care el 
se bucura veneau din mâna Creatorului.” (Patriarhi și profeți, cap. 2: Creațiunea).

„Sabatul a fost sfințit la creațiune. Fiind rânduit pentru om… era un semn 
de aducere aminte a lucrării de creațiune și, în felul acesta, un semn al puterii lui 
Dumnezeu și al iubirii Sale. Scriptura zice: „El a lăsat o aducere aminte a minunilor 
Lui”. „Însușirile nevăzute ale Lui... se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu 
băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El” (Geneza 2:3; Psalmii 111:4; Romani 
1:20).” (Hristos lumina lumii, cap. 29: Sabatul).
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18 ianuarie

Iubirea Creatorului

„Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte 
la bunătățile Domnului.” (Psalmii 107:43).

„Frumusețea care îmbracă pământul este un semn al iubirii lui Dumnezeu. Noi o 
putem privi în colinele veșnice, în pomii semeți ce se înalță către cer, în bobocii care 
se deschid și în florile delicate. Toate ne vorbesc despre Dumnezeu. Sabatul, care 
ne indică mereu către Cel care le-a făcut pe toate, poruncește omului să deschidă 
marea carte a naturii și să urmărească în ea manifestările înțelepciunii, puterii și 
iubirii Creatorului.” (Patriarhi și profeți, cap. 2: Creațiunea).

„Respectarea Sabatului poruncii a patra este semnul ascultării de Dumnezeu. 
Dacă oamenii respectă porunca a patra, le vor respecta și pe celelalte. Vocea care 
i-a vorbit lui Moise, descoperindu-i Sabatul ca semn, nu a fost o voce omenească. 
„Domnul a vorbit lui Moise și a zis: «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. Să 
țineți Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu 
moartea, cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului 
său».” (Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, cap. Semnul ascultării).

„Domnul nu vorbește despre o poruncă atât de importantă, fără a Se exprima în 
termeni bine definiți. „Să lucrezi șase zile, dar a șaptea este Sabatul, ziua de odihnă, 
închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit cu 
moartea. Copiii lui Israel și urmașii lor să păzească Sabatul prăznuindu-l, ca un 
legământ necurmat.” … 

Vă rog să citiți cu atenție capitolul 5 din Deuteronom. Dumnezeu spune din 
nou: „Adu-ți aminte [să nu uiți] de ziua de odihnă, ca s-o sfințești... Căci în șase zile 
a făcut Domnul cerurile, pământul și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea 
S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.” (Idem).

„Sfânta zi de odihnă a lui Iehova nu este păzită cum ar trebui. În fiecare săptă-
mână, Dumnezeu este jefuit prin încălcarea limitelor timpului Său cel sfânt; și orele 
care ar trebui să fie consacrate rugăciunii și meditației sunt dedicate ocupațiilor 
lumești.” (4 T., cap. Sfințenia poruncilor lui Dumnezeu).

„Dumnezeu nu va trece peste nicio călcare a Legii Sale mai ușor acum decât în 
ziua când El a pronunțat sentința împotriva lui Adam. Mântuitorul lumii Își ridică 
glasul ca protest împotriva celor care tratează divinele Sale porunci cu nepăsare și 
indiferență.” (Idem).
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19 ianuarie

Sabatul – sigiliul lui Dumnezeu

„Sfințiți Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine și voi, ca să 
știți că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” (Ezechiel 20:20).

„Dumnezeu a creat lumea în șapte zile literale, iar în a șaptea zi literală „S-a 
odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse… Prin urmare, El i-a dat omului șase zile 
în care să muncească, dar a sfințit ziua de odihnă și i-a dat-o omului, ca s-o păzească, 
liber de toate ocupațiile obișnuite. Prin consacrarea Sabatului, Dumnezeu a stabilit 
o zi de aducere-aminte, un memorial al Său pentru lume. El nu a pus deoparte o 
zi, oricare dintre cele șapte zile, ci o anumită zi, ziua a șaptea. Prin respectarea 
Sabatului, noi dovedim că Îl recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul cel 
viu, Creatorul cerului și al pământului.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii 
evangheliei, cap. Nu oricare dintre cele șapte zile).

„Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci 
lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului, Dumneze-
ului tău; să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul 
tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a 
făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea 
S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o” (Exodul 
20:8-11). (Patriarhi și profeți, cap. 27: Legea dată lui Israel).

„Sabatul nu este introdus ca o întocmire nouă, ci ca o zi de repaus, care fusese 
instituită la creațiune. Trebuie să ne aducem aminte de el și să-l respectăm ca pe o 
amintire a operei Creatorului. Deoarece el indică spre Dumnezeu, ca fiind Cel care 
a creat cerul și pământul, el deosebește astfel pe Dumnezeu Cel adevărat de zeii 
falși. Toți cei care serbează ziua a șaptea arată prin aceasta că sunt adoratori ai lui 
Dumnezeu. Prin urmare Sabatul este semnul credincioșiei față de Dumnezeu atâta 
timp cât va exista cineva pe pământ, care să-I slujească. Porunca a patra este sin-
gura dintre toate cele zece, care conține Numele 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 autenticității și puterii obligativității 
ei.” (Idem).

„Dumnezeu pretinde ca ziua Sa cea sfântă să fie ținută cu sfințenie astăzi, așa 
cum era în vremea poporului Israel… Ziua dinaintea Sabatului trebuie să fie făcută 
o zi de pregătire, în care totul trebuie să fie gata pentru orele ei sfinte. În niciun caz 
n-ar trebui ca treburile noastre să fie rezolvate în acest timp sfânt.” (Patriarhi și 
profeți, cap. 26: De la Marea Roșie la Sinai).
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20 ianuarie

Sabatul – Ziua sfântă a Domnului

„Așa că Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului.” (Marcu 2:28).

„Dumnezeu a dat omului șase zile de lucru și El pretinde ca lucrarea lor să 
fie făcută în șase zile lucrătoare. Faptele de neapărată trebuință și de milă sunt 
permise în Sabat; pentru bolnavi și suferinzi trebuie a se îngriji în orice timp, dar 
trebuie a se evita cu strictețe orice lucru nefolositor. „Dacă îți vei opri piciorul în 
ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă;... Sabatul va 
fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și... Îl vei cinsti neurmând 
căile tale și neîndeletnicindu-te cu treburile tale...” (Isaia 58:13).

Dar opreliștea nu se sfârșește aici. „Nededându-te la flecării”, spune profetul. 
Cei care discută probleme de afaceri în Sabat sau fac planuri în această privință, vor 
fi considerați de Dumnezeu călcători ai poruncii Sale. Pentru a păstra cu sfințenie 
Sabatul nu trebuie să lăsăm, nici măcar o dată, ca gândurile noastre să se ocupe 
cu lucruri de un caracter lumesc. Iar porunca îi cuprinde pe toți cei care locuiesc 
înăuntrul porților noastre. Cei ce locuiesc în familie trebuie să lase la o parte preo-
cupările lor vremelnice în timpul orelor sfinte. Toți trebuie să se adune împreună 
în a-L onora pe Dumnezeu printr-o slujire de bună voie în ziua Sa cea sfântă”. 
(Patriarhi și profeți, cap. 27: Legea dată lui Israel).

„Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Lui și apoi i-a dat un exemplu de păzire 
a zilei a șaptea, pe care a sfințit-o. El a plănuit ca în acea zi omul să se închine Lui 
și să nu se angajeze în nicio ocupație vremelnică. Nici unul dintre cei care nu țin 
seamă de porunca a patra, după ce au fost luminați cu privire la cerințele Sabatului, 
nu poate fi fără vină înaintea lui Dumnezeu.” (4 T., cap. Sfințenia poruncilor lui 
Dumnezeu).
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21 ianuarie

Sabatul este o verigă de aur

„Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din 
nou temeliile străbune, vei fi numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege 
drumurile și face țara cu putință de locuit”.” (Isaia 58:12).

„Sabatul este o verigă de aur care Îl unește pe Dumnezeu cu poporul Său… Ziua 
cea sfântă a lui Dumnezeu a fost profanată… Adevăratul Sabat trebuie să fie înălțat 
la cuvenita lui poziție ca zi de odihnă a lui Dumnezeu…

Chestiunea Sabatului va fi punctul principal în marea luptă la care va lua parte 
întreaga lume. Oamenii au prețuit principiile lui Satan mai mult decât principiile 
care guvernează cerul… Dar Dumnezeu a pus sigiliul său asupra poruncilor Sale 
împărătești. Amândouă, atât Sabatul adevărat, cât și cel fals, poartă numele autoru-
lui său, un semn neînșelător, care dovedește autoritatea din spatele fiecăruia. Este 
datoria noastră să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă aceasta. Să le arătăm că este de 
o însemnătate principală dacă ei poartă semnul împărăției lui Dumnezeu sau sunt 
supuși împărăției răzvrătirii, pentru că ei se confirmă supuși ai acelei împărății al 
cărei semn îl poartă… Dumnezeu ne-a chemat să ridicăm standardul Sabatului 
Său călcat în picioare…

Sabatului îi este atașată o sfințenie mult mai mare de cea care cu care îl țin 
acum mulți pretinși păzitori ai săi. Domnul a fost foarte dezonorat de către acei 
care nu au ținut Sabatul conform legii, nici după literă și nici după spirit. El cere o 
reformă în respectarea Sabatului…

Trebuie să-i înțelegem influența sa spirituală asupra tuturor acțiunilor vieții 
noastre. Toți cei ce privesc Sabatul ca un semn între ei și Dumnezeu, arătând că El 
este Dumnezeu care-i sfințește, vor reprezenta principiile guvernării Sale. Ei vor 
aduce în practica vieții zilnice legile Împărăției Sale. Rugăciunea lor zilnică va fi ca 
sfințirea Sabatului să repauzeze asupra lor. Ei vor avea împărtășirea cu Hristos în 
fiecare zi și vor reflecta desăvârșirea caracterului Său. În fiecare zi lumina lor va 
străluci înaintea altora prin fapte bune.” (6 T., cap. Reformă în ținerea Sabatului).

„Sabatul este semnul ascultării. Acela care ascultă din toată inima de porunca 
a patra va asculta de întreaga Lege. El este sfințit prin ascultare.” (Idem).
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22 ianuarie

Să avem întotdeauna în minte Sabatul

„Și Moise le-a zis: „Domnul a poruncit așa. Mâine este ziua de odihnă, 
Sabatul închinat Domnului; coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de 
fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămâne!” (Exodul 
16:23).

„În tot timpul săptămânii, trebuie să păstrăm în minte ziua de Sabat și să 
facem pregătiri ca să-l ținem conform legii… Nicio datorie care aparține celor șase 
zile de lucru nu va fi lăsată pentru Sabat… Deși pregătirea pentru Sabat trebuie 
făcută în tot cursul săptămânii, vinerea trebuie să fie ziua deosebită de pregătire… 
Vinerea, pregătirea pentru Sabat să fie terminată. Vedeți ca toată îmbrăcămintea 
să fie gata și toată mâncarea pregătită. Încălțămintea să fie lustruită și baia să fie 
făcută. Acest lucru se poate face… În această zi toate neînțelegerile dintre frați, 
din familie sau comunitate, trebuie să fie date la o parte. Dați la o parte orice 
amărăciune, mânie și răutate din suflet … și rugați-vă unii pentru alții.” (6 T., 
cap. Pregătirea pentru Sabat).

„În armonie cu lumina pe care a dat-o Domnul cu privire la respectarea Saba-
tului, noi ar trebui să fim mai cu băgare de seamă cu privire la călătoria cu vaporul 
sau cu mașina în această zi.” (6 T., cap. Călătoria în Sabat)

„Această instrucțiune din gura lui Iehova este o învățătură pentru noi. Biblia 
este o călăuză desăvârșită și, dacă paginile ei sunt studiate cu rugăciune… nimeni nu 
are nevoie să rătăcească în problema aceasta.” (6 T., cap. Pregătirea pentru Sabat).

„A ține cu sfințenie Sabatul Domnului înseamnă mântuire veșnică. Dumnezeu 
spune: „Voi cinsti pe cine mă cinstește” (1 Samuel 2:30).” (Idem).

„Părinților, trăiți în cursul săptămânii ca în fața unui Dumnezeu sfânt, care 
v-a dat copii pe care să-i creșteți pentru El. Creșteți pentru El mica biserică din 
familia voastră, pentru ca în Sabat toți să fie pregătiți să se închine în Sanctuarul 
Domnului. În fiecare dimineață și seară, prezentați-i pe copiii voștri înaintea lui 
Dumnezeu ca pe o moștenire răscumpărată prin sângele Său. Învățați-i că este cea 
mai înaltă datorie și privilegiul a lor de a-L iubi pe Dumnezeu și a-I sluji.” (Idem).

„Sabatul a fost făcut pentru om, ca să fie o binecuvântare… Este necesar ca 
poporul lui Dumnezeu să se adune ca să discute despre El, să schimbe gânduri și 
idei cu privire la adevărurile cuprinse în Cuvântul Său, și să consacre o parte din 
timp pentru rugăciune potrivită.” (2 T., cap. Cum păzim Sabatul?).
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23 ianuarie

Pregătiţi pentru a onora  
Sabatul sfânt

„A venit în Nazaret, unde fusese crescut; și, după obiceiul Său, în 
ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească.” (Luca 4:16).

„Înainte de apusul soarelui, membrii familiei să se adune ca să citească Cuvântul 
lui Dumnezeu, să cânte și să se roage. Aici este nevoie de reformă, deoarece mulți 
au fost neglijenți. Trebuie să ne mărturisim greșelile față de Dumnezeu și unii față 
de alții.” (6 T., cap. Sabatul în familie).

„Trebuie să începem din nou să luăm măsuri deosebite ca fiecare membru al 
familiei să poată să se pregătească să cinstească ziua pe care Dumnezeu a binecu-
vântat-o și a sfințit-o.” (Idem)

„Nu pierdeți orele prețioase ale Sabatului în pat. În Sabat de dimineață, familia 
ar trebui să se trezească devreme. Dacă se scoală târziu se dă naștere la confuzie 
și grabă în pregătirea micului dejun și pentru Școala de Sabat. Atunci se produce 
agitație, îmbulzeală și nerăbdare. În felul acesta se dă naștere la simțăminte nesfinte 
în familie. Atunci Sabatul astfel profanat, ajunge o povară, iar sosirea lui este mai 
mult temută decât dorită.” (Idem).

„Unii vor susține că Dumnezeu nu este chiar atât de strict în cerințele Lui; că nu 
este datoria lor să fie atât de riguroși în ținerea Sabatului cu un preț atât de mare sau 
să se expună unui conflict cu legile țării. Însă tocmai în aceasta constă încercarea, 
dacă noi onorăm Legea lui Dumnezeu mai presus de cerințele oamenilor. Aceasta 
este ceea ce va face distincție între cei ce îl cinstesc pe Dumnezeu și cei ce nu îl 
cinstesc. În acest punct trebuie să ne dovedim credincioșia. Istoria felului cum a 
procedat Dumnezeu cu poporul Său în toate veacurile arată că El ne cere ascultare 
strictă.” (Sfaturi pentru biserică, cap. Mersul la școală în Sabat).

„Trebuie să fie pus un semn asupra poporului lui Dumnezeu și acest semn este 
respectarea Sabatului Său sfânt…

Cele zece porunci rostite de propria Sa voce pe Sinai și instrucțiunile date lui 
Moise, au fost înregistrate pentru beneficiul tuturor acelor care vor trăi pe pământ, 
până la încheierea timpului. Dumnezeu a dat omului șase zile pentru a lucra, dar a 
pus deoparte ziua a șaptea pentru Sine și a pronunțat o binecuvântare pentru acei 
care o respectă cu sfințenie.” (Historical Sketches, pg. 217).
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24 ianuarie

Sabatul este un semn  
al Puterii Creatoare

„Și le zicea: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului.” (Luca 6:5).

„Sabatul este un semn al puterii creatoare și răscumpărătoare; el arată către 
Dumnezeu, ca izvor al vieții și cunoașterii; aduce aminte de slava de la început a 
omului și dă astfel mărturie despre scopul lui Dumnezeu de a recrea în noi pro-
priul Său chip. Atât Sabatul, cât și familia au fost instituite în Eden.” (Educația, 
cap. Sabatul).

 „Adesea, tatăl abia dacă vede fețele copiilor săi în cursul săptămânii. El este 
aproape complet lipsit de ocazia de a a-și educa sau însoți măcar copiii. Dar dra-
gostea lui Dumnezeu a pus o limită cerințelor trudei. El Își pune mâna milostivă 
asupra Sabatului. În ziua Sa, El păstrează pentru familie ocazia comuniunii cu El, 
cu natura, și cu ceilalți…

 Fericită este familia care poate să se ducă în Sabat la locul de închinare, așa 
cum Isus și discipolii Săi mergeau la sinagogă…

„Ca mijloc de pregătire intelectuală, ocaziile Sabatului sunt de neprețuit. Lecția 
pentru școala de Sabat să fie învățată nu printr-o privire fugară asupra lecțiunii în 
Sabat dimineața, ci printr-un studiu atent după-amiaza în Sabat pentru săptămâna 
viitoare, revăzând zilnic studiul sau aducând ilustrații noi în cursul săptămânii. În 
felul acesta, lecția se va fixa în memorie ca o comoară care nu poate fi niciodată cu 
totul pierdută.

Când ascultă predica, părinții și copiii să noteze textul și versetele citate și, pe 
cât se poate, linia raționamentului, pentru a și le putea repeta unul altuia acasă. 
Acest lucru va rezolva foarte bine oboseala cu care copiii ascultă adesea o predică 
și va cultiva în toți obiceiul de a fi atenți și de a gândi coerent.

Meditația asupra temelor astfel sugerate vor deschide pentru student comori la 
care nici nu a visat. El va dovedi în propria sa viață experiența descrisă în Scripturi.” 
(Ibidem, pg. 251, 252).

„Dumnezeu ne învață să ne adunăm în Casa Sa ca să ne împărtășim de însușirile 
dragostei Lui desăvârșite. Aceasta va pregăti pe locuitorii pământului pentru 
locuințele pe care Hristos S-a dus să le pregătească pentru acei care Îl iubesc.”  
(6 T., cap. Adunările în Sabat).
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25 ianuarie

Legea iubirii

„Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate; toate poruncile 
Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și 
neprihănire.” (Psalmii 111:7, 8).

„Deoarece Legea iubirii este temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor 
ființelor dotate cu rațiune depinde viețuirea într-o desăvârșită armonie cu marile 
sale principii de dreptate. Dumnezeu pretinde de la toate făpturile Sale serviciul 
iubirii – o servire care vine de la o prețuire dreaptă a caracterului Său. El nu are 
nicio plăcere într-o ascultare constrânsă, ci dă la toți libertatea voinței, pentru ca 
ei să-I poată aduce un serviciu de bună voie. 

Atâta timp cât toate ființele create recunoșteau legământul iubirii, domnea un 
acord desăvârșit în universul lui Dumnezeu. Era bucuria cetei cerești să aducă la 
îndeplinire intențiile Creatorului lor. Ele se delectau reflectând mărirea Sa și vestind 
lauda Sa… Niciun dezacord nu tulbura armoniile cerești. Dar a venit o schimbare 
asupra acestei stări fericite. Exista unul care abuza de libertatea pe care Dumnezeu 
o acordase făpturilor Sale. La el păcatul și-a găsit începutul; la el, care, după Hris-
tos, era cel mai onorat de Dumnezeu și cel mai înalt în putere și strălucire dintre 
locuitorii cerului. Lucifer, „fiul zorilor”, era cel dintâi heruvim ocrotitor, sfânt și 
fără prihană… Ai fost fără prihană... până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine” 
(Ezechiel 28, 12-15).” (Patriarhi și profeți, cap. 1: De ce a fost îngăduit păcatul?).

„Nimic nu este mai clar explicat în Scripturi decât că Dumnezeu n-a fost în ni-
ciun fel răspunzător de apariția păcatului; că n-a fost o retragere arbitrară a harului 
divin, nicio lipsă în guvernarea divină care să fi dat ocazie la apariția răzvrătirii. 
Păcatul este un intrus, pentru a cărui existență nu se poate găsi niciun motiv. El 
este misterios, inexplicabil; a-l scuza înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar putea găsi o 
scuză sau vreo cauză a existenței lui, ar înceta să mai fie păcat. Unica definiție pe 
care o putem da păcatului este aceea pe care o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu; 
el este „călcarea Legii”; este acțiunea unui principiu în conflict cu marea Lege a 
iubirii care este temelia guvernării divine.” (Marea luptă, cap 29: Originea răului).



La început a fost Cuvântul 31

26 ianuarie

Legea divină este sfântă

„Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, 
va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scau-
nul Lui de domnie, și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi.”  
(Zaharia 6:13).

„Fiul lui Dumnezeu, ilustrul Suveran al cerului, a fost umplut de compătimire 
pentru neamul căzut. Inima sa a fost mișcată de o milă nemărginită, când suferințele 
lumii pierdute s-au ridicat înaintea Sa. Dar iubirea dumnezeiască pusese la cale un 
plan prin care omul putea să fie salvat. Legea încălcată a lui Dumnezeu pretindea 
viața păcătosului. În întreg Universul nu era decât Unul care putea satisface în 
totul pretențiile ei în favoarea omului. Deoarece legea lui Dumnezeu este tot așa 
de sfântă ca și Dumnezeu Însuși, numai Unul deopotrivă cu Dumnezeu putea 
săvârși ispășirea pentru călcarea ei. Nimeni afară de Hristos nu putea răscumpăra 
pe om din blestemul legii și să-l aducă iarăși în armonie cu cerul. Hristos avea să 
ia asupra Sa vina și ocara păcatului – un păcat care era atât de respingător pentru 
un Dumnezeu sfânt, încât el a trebuit să despartă pe Tatăl de Fiul. Hristos avea să 
coboare până în adâncurile mizeriei, pentru a salva neamul omenesc pierdut din 
ruina lui. ” (Patriarhi și profeți, cap. 4: Planul de mântuire). 

„Dumnezeu urma să se descopere în Hristos, „împăcând lumea cu Sine”  
(2 Corinteni 5:19). Omul devenise atât de înjosit de păcat, încât îi era imposibil, prin 
sine însuși, să vină în armonie cu Cel a cărui natură este bunătate și curăție. Dar 
după ce Hristos l-a răscumpărat pe om de sub blestemul Legii, El i-a putut dărui 
putere divină, pentru a o uni cu eforturile omenești. Astfel, copiii căzuți ai lui Adam, 
au putut deveni iarăși „copii ai lui Dumnezeu” (1 Ioan 3:2). 

Singurul plan prin care se putea realiza răscumpărarea omului antrena în 
sacrificiul său infinit cerul întreg.” (Idem).

„Păcătoșenia nespus de mare a păcatului poate fi înțeleasă numai în lumina 
crucii de pe Golgota… Pentru că n-a existat o altă cale prin care omul să poată fi 
mântuit, pentru că fără acest sacrificiu era imposibil pentru neamul omenesc să 
scape de puterea mânjitoare a păcatului și să fie readus în comuniune cu ființele 
sfinte: pentru că era imposibil pentru ei să devină părtași vieții spirituale, Domnul 
Hristos a luat asupra Sa vinovăția neascultării și a suferit în locul păcătosului. Iu-
birea, suferințele și moartea Fiului lui Dumnezeu mărturisesc toate despre teribila 
grozăvie a păcatului și declară că nu există nicio altă scăpare de sub puterea lui, nicio 
speranță pentru o viață mai înaltă decât prin supunerea inimii noastre Domnului 
Hristos.” (Calea către Hristos, cap. 3: Pocăința).
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27 ianuarie

Perpetuitatea Legii lui Dumnezeu

„Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bună-
tatea și credincioșia sunt înaintea feței Tale.” (Psalmii 89:14).

„Planul de mântuire avea totuși un scop mai larg și mai adânc decât răscum-
părarea omului. Nu numai din acest motiv a venit Hristos pe pământ; nu numai 
pentru ca locuitorii acestei lumi mici să respecte legea lui Dumnezeu, așa cum ea 
trebuia să fie respectată, ci pentru a îndreptăți caracterul lui Dumnezeu în fața 
Universului. La acest succes al marii Sale jertfe – la influența Sa asupra ființelor 
dotate cu rațiune din celelalte lumi, cât și asupra oamenilor – Mântuitorul privea 
în viitor, când El a spus tocmai înainte de crucificarea Sa: „Acum are loc judecata 
lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi 
fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii” (Ioan 12:31, 32). 

Jertfa lui Hristos pentru salvarea omului nu numai că avea să deschidă cerul 
pentru om, ci să justifice în fața Universului pe Dumnezeu și pe Fiul Său în procedeul 
lor cu răscularea lui Satan. Ea trebuia să asigure valabilitatea legii lui Dumnezeu 
pentru veșnicie și să dea pe față natura și urmările păcatului.” (Patriarhi și profeți, 
cap. 4: Planul de mântuire).

„Dar tocmai faptul că Hristos a suportat pedeapsa pentru călcarea legii de către 
om, este o dovadă puternică pentru toate ființele create, că Legea lui Dumnezeu 
este neschimbătoare, că Dumnezeu este drept, milos și tăgăduitor de sine și că 
dreptatea și mila nemărginită se unesc împreună în exercitarea guvernării.” (Idem).

„Noi trebuie să ajungem să avem convingeri mai clare despre Domnul Hristos 
și o înțelegere mai bună a valorii realităților veșnice. Frumusețea sfințeniei trebuie 
să umple inimile copiilor lui Dumnezeu; iar ca lucrul acesta să se realizeze, trebuie 
să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere lucrurile cerești.” (Calea către Hristos, 
cap. 11: Înaltul privilegiu al rugăciunii).

„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.” (Idem).
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28 ianuarie

Creatorul omului: Dătătorul Legii

„Preaiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe 
care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe 
care l-ați auzit.” (1 Ioan 2:7).

„Cel care declara că nu are de gând să strice preceptele ei, era Creatorul oame-
nilor, Dătătorul Legii. Tot ce este în natură, de la firicelul de praf, care plutește în 
raza de soare, și până la lumile de sus, totul este sub lege. Și de ascultarea acestor 
legi depinde ordinea și armonia în lumea naturală. Tot așa sunt și marile principii 
de neprihănire, care cârmuiesc viața tuturor ființelor inteligente, și bunul mers 
al universului depinde de ascultarea de aceste principii. Legea lui Dumnezeu 
exista înainte ca pământul acesta să fi fost chemat la viață. Îngerii se conduc după 
principiile ei și, pentru ca pământul să fie în armonie cu cerul, și omul trebuie să 
asculte de legile dumnezeiești. Domnul Hristos i-a făcut cunoscut omului în Eden 
învățăturile Legii, „atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și 
când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie” (Iov 38:7). 

Misiunea Domnului Hristos pe pământ a fost nu de a desființa Legea, ci, prin 
harul Său, de a-l aduce pe om înapoi, la ascultare de învățăturile ei.” (Cugetări de 
pe munte, cap. 3: Spiritualitatea Legii).

„Ucenicul iubit, care ascultase cuvintele lui Isus pe munte, scriind la mult timp 
după aceea sub inspirația Duhului Sfânt, vorbește despre Lege, ca fiind o îndatorire 
veșnică. El spune că „păcatul este călcarea Legii” și că „oricine face păcat, calcă 
Legea” (1 Ioan 3:4). 

El spune limpede că Legea la care se referă este „o poruncă veche, pe care ați 
avut-o de la început” (1 Ioan 2:7). El vorbește despre Legea care exista la creațiune 
și care a fost repetată pe Muntele Sinai. Vorbind despre Lege, Isus zicea: „Am venit 
nu să stric, ci să împlinesc” (Ioan 5:17).” (Idem).

„El folosea aici cuvântul „împlinesc” cu același înțeles ca și atunci când îi de-
clara lui Ioan Botezătorul scopul Său „de a împlini toată dreptatea” (Matei 3:15), 
adică de a împlini măsura cererii Legii, o pildă de deplină ascultare de voința lui 
Dumnezeu.” (Idem).
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29 ianuarie

Legea lui Dumnezeu:  
Izvor de binecuvântare

„Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu 
să stric, ci să împlinesc.” (Matei 5:17).

„Isus, expresia chipului Tatălui Său, strălucirea slavei Sale; Mântuitorul cel plin 
de jertfire de Sine în tot peregrinajul Său de iubire pe pământ, a fost o reprezentare 
vie a caracterului Legii lui Dumnezeu. În viața Sa se evidențiază că iubirea născută 
din cer, principiile creștinești stau la temelia legilor dreptății veșnice.” (Cugetări 
de pe munte, cap. 3: Spiritualitatea Legii).

„Câtă vreme nu va trece cerul și pământul”, zicea Isus, „nu va trece o iotă sau o 
frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile”. Prin propria 
Sa ascultare de Lege, Domnul Hristos a dat mărturie de caracterul ei neschimbător și 
a dovedit că, prin harul Său, ea poate să fie împlinită în chip desăvârșit de către orice 
fiu sau fiică a lui Adam. Pe munte, El a declarat că nici cea mai mică iotă nu avea să 
treacă din Lege, până ce se vor împlini toate lucrurile care privesc neamul omenesc, 
tot ce este în legătură cu Planul de mântuire. El nu învață că Legea trebuie să fie 
desființată vreodată, ci Își ațintește privirile asupra celei mai îndepărtate margini 
a orizontului omului și ne asigură că până atunci Legea își va păstra autoritatea, 
așa că nimeni nu poate să creadă că El a avut misiunea de a desființa preceptele 
Legii. Atât cât va dăinui cerul și pământul, sfintele principii ale Legii lui Dumnezeu 
vor rămâne. Dreptatea Sa, care e „ca munții cei înalți” (Psalmii 36:6), va continua 
să existe și va fi un izvor de binecuvântare, revărsând torente înviorătoare asupra 
pământului.” (Idem).

„Iubirea lui Dumnezeu se află la temelia oricărui precept al Legii Sale, și acela 
care se depărtează de poruncă își făurește propria nefericire și ruină.” (Idem).

„Iată lumea de astăzi în răsculare pe față contra lui Dumnezeu… Oamenii 
neglijează Biblia și urăsc adevărul. Isus vedea cum Legea Sa este lepădată, cum 
iubirea Sa era disprețuită, iar trimișii Săi tratați cu nepăsare. El a vorbit prin îndu-
rările Sale, dar oamenii nu L-au cunoscut; El a vorbit prin avertismente, dar n-a 
fost luat în seamă… 

Există o disprețuire crescândă pentru lege și ordine, ducând la o violare directă 
a poruncilor lămurite ale lui Iehova. Violența și crima sunt rezultatul abaterii de la 
calea ascultării.” (Profeți și Regi,pg. 185, cap. În duhul și puterea lui Ilie).
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30 ianuarie

Legea Domnului este neschimbătoare

„Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor”. (Evrei 
10:16).

„Deoarece Legea Domnului este desăvârșită, și de aceea neschimbătoare, este 
cu neputință ca oamenii păcătoși, prin ei înșiși, să facă față măsurii cerințelor ei. 
Acesta este motivul pentru care Hristos a venit ca Răscumpărător al nostru. Misi-
unea Sa era ca, făcându-i pe oameni părtași la natura divină, să-i aducă în armonie 
cu principiile Legii cerului. Când ne lăsăm de păcate și Îl primim pe Hristos ca 
Mântuitor al nostru personal, Legea este înălțată. Apostolul Pavel întreabă: „Prin 
credință, desființăm noi Legea? Dimpotrivă, noi întărim Legea” (Romani 3:31).” 
(Cugetări de pe munte, cap. 3: Spiritualitatea Legii).

„Făgăduința noului legământ este: „Voi pune legile Mele în inimile lor și le 
voi scrie în mintea lor” (Evrei 10:16). În timp ce sistemul jertfelor, care arată spre 
Hristos ca Miel al lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, avea să își găsească 
sfârșitul la moartea Sa, principiile dreptății cuprinse în Decalog sunt tot așa de 
neschimbătoare ca și tronul veșnic. Nici o singură poruncă n-a fost desființată, 
nicio iotă sau frântură de literă n-a fost schimbată. Principiile care i-au fost aduse la 
cunoștință omului, în Paradis, ca fiind marea Lege a vieții, vor exista, neschimbate, 
în Paradisul restatornicit. Când Edenul va înflori iarăși pe pământ, Legea iubirii lui 
Dumnezeu va fi ascultată de toți cei de sub soare.” (Idem).

„Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe 
oameni așa, va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor.” (Matei 5:19). Cu alte 
cuvinte, nu se va găsi loc pentru el acolo. Pentru că acela care de bună voie calcă o 
poruncă, în spirit și adevăr, nu păzește nici una dintre ele. „Cine păzește toată Legea 
și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate” (Iacov 2:10).” (Idem).

„Hristos a venit să o preamărească și să o facă demnă de cinste. El a arătat 
că ea este întemeiată pe temelia cea întinsă a iubirii față de Dumnezeu și a iubirii 
față de om… În propria sa viață, El a dat un exemplu de ascultare față de Legea lui 
Dumnezeu.” (Istoria faptelor apostolilor, cap. 49: Ultima epistolă a lui Pavel).
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31 ianuarie

Legea lui Dumnezeu  
și fericirea omului

„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine 
decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul 
tău?” (Mica 6:8).

„Nu printr-un cuvânt, nici prin mai multe cuvinte, ci prin orice cuvânt pe care 
l-a rostit Dumnezeu va trăi omul. Noi nu putem să desconsiderăm vreun cuvânt, 
oricât de neînsemnat ni s-ar părea, și să mai fim în siguranță. Nu este nicio poruncă 
în Lege care să nu fie pentru binele și fericirea omului, atât în viața aceasta, cât și în 
viața viitoare. În ascultare de Legea lui Dumnezeu, omul este înconjurat ca de un 
zid și este păzit de orice rău. Acela care dă la o parte într-un loc oarecare acest zid 
ridicat de Dumnezeu a nimicit puterea lui de a-l ocroti, pentru că a deschis calea 
pe care vrăjmașul poate intra să pustiască și să ruineze.” (Cugetări de pe munte, 
cap. 3: Spiritualitatea Legii).

„Dacă lucrarea zidită de cineva... rămâne în picioare, el va primi o răsplată”   
(1 Corinteni 3:14). Glorioasă va fi răsplata acordată atunci când lucrătorii credincioși 
se adună în jurul tronului lui Dumnezeu și al Mielului... Ei vor sta înaintea tronului, 
primiți în Cel prea iubit. Toate păcatele lor au fost șterse, toate vinovățiile lor în-
depărtate. 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.” 
(9 T., cap. Răsplata străduinței pline de râvnă).

„Legea, dacă este ascultată, duce pe oameni acolo, încât să o rupă „cu păgână-
tatea și cu poftele lumești” și să trăiască „în veacul de acum cu cumpătare, dreptate 
și evlavie” (Tit 2: 12).” (Istoria faptelor apostolilor, cap. 49: Ultima epistolă a lui 
Pavel).

„La timpul sfârșitului orice instituție divină va fi restatornicită. Spărtura făcută 
în Lege pe vremea schimbării Sabatului trebuie reparată. Poporul rămășitei lui 
Dumnezeu, stând înaintea lumii ca reformatori, trebuie să arate că Legea lui Dum-
nezeu este temelia oricărei reforme durabile și că Sabatul poruncii a patra trebuie 
să stea ca un monument al Creațiunii, ca o amintire perpetuă despre puterea lui 
Dumnezeu.” (Profeți și Regi, cap. Reforma).
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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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Învăţaţi de la Mine

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.” 
(Matei 11:28).

„Aceste cuvinte de mângâiere au fost adresate mulțimii care Îl urma pe Isus. 
Mântuitorul spusese că numai prin El pot ajunge oamenii să-L cunoască pe Dum-
nezeu. El vorbise despre ucenicii Săi ca despre niște oameni cărora li se dăduse 
cunoștința lucrurilor cerești. Dar n-a lăsat pe nimeni să se simtă îndepărtat de grija 
și de iubirea Lui. Toți cei obosiți și împovărați pot să vină la El. 

Cu bunătate, El îi invita pe cei apăsați: „Luați jugul Meu asupra voastră și 
învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru 
sufletele voastre”.

În aceste cuvinte, Hristos vorbește fiecărei ființe omenești. Fie că-și dau seama 
sau nu, ei sunt obosiți și împovărați. Toți sunt doborâți de poverile pe care numai 
Hristos le poate îndepărta. Povara cea mai grea pe care o ducem este povara păca-
tului. Dacă am fi lăsați să o purtăm, această povară ne-ar strivi. Dar Cel Nevinovat a 
luat locul nostru. „Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.” 
(Isaia 53:6). El a purtat povara vinei noastre. El va lua sarcina de pe umerii noștri 
obosiți. El ne va da odihnă. Povara grijilor și întristărilor o va duce tot El. Domnul 
ne invită să aruncăm asupra Lui toate grijile noastre, deoarece El ne poartă pe inima 
Lui.” (Hristos lumina lumii, cap. 34: Invitația).

„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 povara, cu atât este mai binecuvântată 
odihna, când le arunci pe toate asupra Purtătorului de poveri.” (Idem).

„Odihna este în Hristos; ea nu poate fi separată de El. În clipa în care jugul 
Său este așezat pe umerii tăi, în clipa în care vei constata că povara Sa este ușoară, 
vei putea să îndeplinești lucrarea spirituală cea mai dificilă, să porți poverile cele 
mai grele pentru că Domnul dă putere și bucurie în împlinirea lucrării. Subliniați 
aceste cuvinte: „Învățați de la Mine căci Eu sunt blând și smerit cu inima” (Matei 
11:28). Cine este Acela care ne vorbește astfel? Este Maiestatea cerului, Împăratul 
slavei. El dorește ca ideile tale cu privire la lucrurile spirituale să fie curățate de 
zgura egoismului și de întinarea unei firi aspre, necinstite și lipsite de simpatie. 
Trebuie să ai o experiență interioară mai înaltă. Trebuie să obții creșterea în har 
prin rămânerea în Hristos.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 110).
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Prezenţa lui Isus ne bucură

„Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura 
mea.” (Proverbele 5:1).

„În inima lui Hristos, în care domnea o desăvârșită armonie cu Dumnezeu, era 
pace desăvârșită. El nu era niciodată măgulit de laude și nici zdrobit de acuzații și 
dezamăgiri. Chiar în timpul celei mai mari împotriviri și a celei mai crude purtări 
față de El, El avea încă inima plină de curaj. Dar mulți dintre cei care se numesc 
urmași ai Lui au inima plină de grijă și neliniștită, deoarece se tem să se încreadă 
cu totul în Dumnezeu. Ei nu se predau Lui cu totul, deoarece se tem de urmările pe 
care le-ar avea un asemenea lucru. Fără această predare totală, ei nu pot găsi pace.

Iubirea de sine aduce neliniște. Dacă suntem născuți de sus, vom avea gânduri 
cum a avut Isus, gânduri care L-au făcut să Se umilească, pentru ca noi să putem 
fi salvați. Atunci nu vom mai căuta locurile cele mai de frunte. Vom dori să stăm la 
picioarele lui Isus și să învățăm de la El.” (Hristos lumina lumii, cap. 34: Invitația).

„Acei care Îl cred pe Hristos pe cuvânt și predau ființa lor purtării Sale de grijă 
și viața lor ca El să o conducă vor afla pace și liniște. Nimic din lume nu poate să-i 
întristeze când Isus îi înveselește cu prezența Sa. În supunere desăvârșită, este 
odihnă desăvârșită. Domnul zice: „Celui cu inima tare Tu-i chezășuiești pacea, căci 
se încrede în Tine.” (Isaia 26:3). Viețile noastre pot părea încurcate; dar, predându-
ne înțeleptului Maestru-lucrător, El va scoate de acolo o viață și un caracter model, 
spre mărirea Lui. Și caracterul care ajunge să se asemene cu slava—caracterul— lui 
Hristos va fi primit în Paradisul lui Dumnezeu. O omenire nouă va umbla împreună 
cu El în alb, căci este vrednică.” (Idem).

„Depuneți orice grijă la picioarele Mântuitorului. „Cereți și vi se va da” (Ioan 16: 
24). Lucrați, rugați-vă și credeți cu toată inima… Învățați să credeți când vă rugați 
lui Dumnezeu pentru ajutor. Practicați jertfirea de sine, pentru că întreaga viață a 
lui Hristos a fost o viață de jertfire de sine. El a venit să ne arate cum trebuie să fim 
și ce trebuie să facem pentru a câștiga viața veșnică…

Hristos este unica noastră speranță. Veniți la Dumnezeu în numele Aceluia care 
Și-a dat viața pentru lume. Odihniți-vă în eficiența jertfei Sale. Arătați că dragostea 
și bucuria lui se află în sufletul vostru și de aceea bucuria voastră este deplină.” 
(Solii Alese, vol. 1, pg. 88, 89, 80).
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Expresia iubirii lui Dumnezeu

„Dar, după cum este scris: „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).

„Mântuitorul nostru lega prețioasele Sale învățături de lucrurile din natură. 
Copacii, păsările, florile din văi, dealurile, lacurile și cerurile frumoase, ca și întâm-
plările și împrejurările vieții de fiecare zi, toate erau puse în legătură cu mesajul 
adevărului pentru ca astfel, învățăturile Sale să poată fi mereu vii în minte, chiar 
în mijlocul grijilor și preocupărilor vieții. 

Dumnezeu ar dori ca fiii Săi să aprecieze lucrările Sale și să-și găsească plăcerea 
în frumusețea simplă și liniștitoare cu care El a împodobit căminul nostru pămân-
tesc.” (Calea către Hristos, cap. 10: Cunoașterea de Dumnezeu).

„Când simțurile tale se desfată de frumusețea plină de atracție a pământului, 
gândește-te la Noul Pământ, care niciodată nu va mai cunoaște atmosfera înăbuși-
toare a păcatului și morții și unde fața naturii nu va mai purta deloc umbra bleste-
mului. 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… Creștinul este cel care se bucură pe deplin de 
frumusețea pământului și o apreciază la înalta ei valoare, pentru că el recunoaște 
în toate lucrarea mâinilor lui Dumnezeu și vede iubirea Lui și în floare și în copac. 
Nimeni nu poate înțelege deplin însemnătatea dealurilor, a văilor, a râului și a mării 
dacă nu le privește ca pe o expresie a iubirii lui Dumnezeu față de om.” (Idem).

Frumusețea tuturor lucrurilor create nu este decât o rază din strălucirea slavei 
Sale. Dacă a folosit o iscusință atât de nemărginită pentru lucrurile naturii și pentru 
fericirea și bucuria voastră, vă mai puteți îndoi că va da fiecăruia orice binecuvântare 
de care are nevoie?” (Cugetări de pe munte, cap. 4, subcap. Nu vă îngrijorați…)

„Prin flori, Dumnezeu ne atrage atenția la frumusețea caracterului ce seamănă 
cu cel al lui Hristos. El, care a dat așa frumusețe florilor, dorește cu atât mai mult 
ca sufletul să fie îmbrăcat cu frumusețea caracterului lui Hristos…

Legea lui Dumnezeu este legea iubirii. El v-a înconjurat cu frumusețe, ca să vă 
învețe că nu sunteți aduși pe lume doar ca să munciți pentru voi înșivă, să săpați și 
să zidiți, să vă obosiți și să plănuiți, ci să faceți ca viața voastră să fie strălucitoare, 
veselă și frumoasă, prin iubirea lui Hristos, ca și florile, pentru a face fericite și alte 
vieți, prin lucrarea iubirii.” (Idem).
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Dumnezeu dorește fericirea noastră

„Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu 
mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina 
laudelor mele și El m-a mântuit.” (Isaia 12:2).

„Dumnezeu nu ne cere să renunțăm la ceea ce ar fi spre binele nostru să păstrăm. 
În tot ceea ce face, El are în vedere binele copiilor Săi. O, dacă toți cei care n-au 
ales încă pe Hristos ar putea înțelege că El are ceva mai bun să le ofere decât cele 
după care aleargă ei înșiși! Când cel păcătos cugetă și acționează contrar voinței lui 
Dumnezeu, el aduce prin aceasta cea mai mare vătămare și nedreptate propriului 
său suflet. Adevărata bucurie nu poate fi găsită pe calea pe care, Acela care cunoaște 
și plănuiește, mai bine decât oricine, ce este spre binele și fericirea creaturilor Sale, 
ne-a interzis să mergem. Calea nelegiuirii este calea mizeriei și nimicirii.” (Calea 
către Hristos, cap. 5: Consacrarea).

„Cerul întreg este interesat în fericirea omului. Părintele nostru ceresc nu 
închide căile bucuriei nici uneia din creaturile Sale. Poruncile divine ne cer să ne 
oprim de la acele fapte care ar aduce suferințe și dezamăgiri și care ar închide pen-
tru noi calea fericirii cerești… Este scopul Său acela de a da pace și odihnă tuturor 
acelora care vin la El pentru pâinea vieții. El cere din partea noastră să îndeplinim 
numai acele îndatoriri care ne vor conduce pașii pe înălțimile binecuvântării la care 
cei neascultători de voința Lui nu pot ajunge niciodată. Adevărata bucurie a vieții 
celui credincios este aceea de a avea în inimă pe Hristos, nădejdea slavei.” (Idem). 

„Condițiile vieții veșnice, sub har, sunt tot cele care erau în Eden — o perfectă 
ascultare de principiile Legii Sale… Dumnezeu a luat toate măsurile ca să putem 
ajunge asemenea Lui și El va face aceasta pentru toți cei care nu se împotrivesc 
printr-o voință stricată, care să facă fără putere harul Său... Dumnezeu nu Se 
folosește de măsuri constrângătoare; mijlocul pe care îl întrebuințează El pentru 
a izgoni păcatul din inimă este iubirea. Cu ajutorul ei, El transformă mândria în 
umilință, iar vrăjmășia și necredința în iubire și credință.” (Cugetări de pe munte, 
subcap. Voi fiți, dar desăvârșiți…).

„Dumnezeu este iubire. Ca și razele de lumină ce vin de la soare, iubirea, lumina 
și bucuria izvorăsc de la El peste toate făpturile Sale. Natura Sa este de a da. Viața 
Sa însăși este revărsarea iubirii neegoiste. Slava Sa este binele fiilor Săi, iar bucuria 
Sa o părintească grijă pentru ei.” (Idem).
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Religia lui Isus dă bucurie

„Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru 
ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, și Eu să fiu în ei.” (Ioan 17:26).

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru tabloul luminos pe care ni l-a dat! Să adunăm 
laolaltă binecuvântatele asigurări ale iubirii Sale, ca să le putem avea totdeauna 
înaintea ochilor; Fiul lui Dumnezeu părăsind tronul Tatălui Său, îmbrăcând divini-
tatea Sa în haina naturii omenești, pentru ca să poată răscumpăra pe păcătos de sub 
puterea lui Satana; biruința câștigată de El în favoarea noastră, deschizând astfel 
cerul înaintea oamenilor și înfățișând privirii noastre locul în care Dumnezeirea 
își descoperă slava; neamul omenesc căzut, dar ridicat din ruina în care îl aruncase 
păcatul și adus iarăși în legătură cu Dumnezeul cel infinit, trecând cu bine încercarea 
divină prin credința în Mântuitorul nostru, îmbrăcat în neprihănirea Domnului 
Hristos și înălțat la tronul măririi Sale: iată tablouri pe care Dumnezeu dorește ca 
noi să le contemplăm.” (Calea către Hristos, cap. 13: Bucuria în Domnul).

„Se spune adesea despre Domnul Hristos că a plâns dar că niciodată n-a fost 
văzut zâmbind. În adevăr, Mântuitorul nostru a fost un Om al durerilor și obișnuit 
cu suferința, pentru că Și-a deschis inima pentru toate durerile oamenilor. Dar deși 
viața Sa a fost o viață de lepădare de sine și umbrită de dureri și griji, spiritul Său 
n-a fost însă niciodată zdrobit. Fața Sa nu purta expresia durerii și nemulțumirii, ci 
era totdeauna expresia păcii și seninătății. Inima Sa era un izvor de viață și oriunde 
mergea, ducea cu Sine odihna și pacea, bucuria și fericirea…

Religia Domnului Hristos aduce pacea asemenea unui râu. Ea nu stinge lumina 
bucuriei, nu scade voioșia și nici nu întunecă fața luminoasă și zâmbitoare. Hristos 
n-a venit să I se slujească, ci să slujească; și când iubirea Lui domnește în inimile 
noastre, atunci îi vom urma exemplul.” (Idem).

„Când Îl primim pe Hristos ca pe un oaspete care să rămână în suflet, pacea 
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și mințile noastre prin 
Hristos Isus.” (Cugetări de pe munte, subcap. Ferice de cei blânzi).

„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 amabilitate care va fi simțită de toți cei care se găsesc în 
cercul lui încântător. Oriunde este nutrită, ea face ca familiile de pe pământ să fie 
o parte a marii familii de sus.” (Idem).

„Atunci când iubirea ne umple inima, ea se va revărsa asupra altora… Iubirea 
schimbă caracterul, stăpânește pornirile, supune vrăjmășia și înnobilează sentimen-
tele. Iubirea aceasta este tot așa de întinsă ca și universul și este în armonie cu aceea a 
îngerilor slujitori. Nutrită în inimă, ea îndulcește întreaga viață și revarsă binecuvân-
tarea ei asupra tuturor celor din jur.” (Idem, subcap. Voi sunteți sarea pământului).
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Păsările cerului cântând laudele Sale

„Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și 
nici nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hră-
nește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele?” (Matei 6:26).

„În predica Sa de pe munte, Domnul Hristos a învățat pe ucenicii Săi lecții preți-
oase cu privire la necesitatea de a ne încrede în Dumnezeu. Învățăturile acestea erau 
menite să încurajeze pe copiii lui Dumnezeu din toate veacurile și au ajuns până la noi, 
astăzi, pline de învățătură și mângâiere. Mântuitorul a îndreptat atenția urmașilor Săi 
la păsările cerului, cum își ciripesc cântecele de laudă, libere de orice grijă… Ele merg 
cântând la lucrul lor căci „Tatăl ceresc le hrănește”. Și oare „nu sunteți voi cu mult 
mai de preț decât ele”? Nu sunteți voi , ca închinători inteligenți și spirituali, de o mai 
mare valoare decât păsările cerului? Oare Creatorul nostru, Păstrătorul vieții noastre, 
Cel care ne-a făcut după chipul și asemănarea Sa, nu Se va îngriji de toate trebuințele 
noastre, dacă ne vom încrede în El?” (Calea către Hristos, cap. 13: Bucuria în Domnul).

„Domnul Hristos a îndreptat atenția ucenicilor Săi la florile de pe câmp care 
cresc într-o bogată varietate, strălucind în simplitatea frumuseții pe care cerescul 
nostru Tată le-a dat-o, ca expresie a iubirii Sale față de om... Dacă Dumnezeu, Ar-
tistul divin, dă frumusețea și varietatea culorilor unor simple flori care pier într-o zi, 
cu cât mai multă grijă va avea El de acei care sunt creați după chipul și asemănarea 
Sa? Această lecție a Domnului Hristos este o mustrare pentru teama, neliniștea și 
îndoielile inimii lipsite de credință.

Dumnezeu dorește să vadă pe toți fiii și fiicele Sale fericiți, plini de pace și as-
cultători. Domnul spune: „Vă las pacea Mea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o 
dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte”. „V-am spus aceste 
lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, și bucuria voastră să fie deplină” 
(Ioan 14:27; 15:11).” (Idem).

„Acei care își predau viața unei serviri creștine cunosc ce înseamnă adevărata 
fericire. Interesele și rugăciunile lor se întind dincolo de eul personal. Ei înșiși cresc 
atunci când caută să-i ajute pe alții… Unii ca aceștia primesc înțelepciune din cer. 
Ei se identifică din ce în ce mai mult cu Hristos în toate planurile Lui. Nu există 
prilej pentru stagnare spirituală. 

Comunitatea care se angajează cu succes în această lucrare este o comunitate 
fericită. Acel bărbat sau acea femeie al cărei suflet este atras în împreuna-simțire 
și iubire pentru cei greșiți și care lucrează să-i aducă în staulul Marelui Păstor este 
angajată într-o lucrare binecuvântată. Și, ah, ce gând captivant este acela că, atunci 
când un păcătos este astfel recâștigat, în ceruri este mai mare bucurie decât pentru 
cele nouăzeci și nouă de persoane neprihănite!” (Sfaturi pentru o slujire creștină 
eficientă, subcap. Răsplata prezentă).
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Nu te teme căci Eu sunt cu tine

„Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veșnic, Domnul, a făcut marginile 
pământului. El nu obosește, nici nu ostenește; priceperea Lui nu poate 
fi pătrunsă.” (Isaia 40:28).

„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 nici una nu lipsește… Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel 
veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește; 
priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui 
ce cade în leșin”. (Isaia 40:28, 29).

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dum-
nezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea 
biruitoare”. „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 40:10, 13). 

„Palmierul, bătut de soarele arzător și de apriga furtună de nisip, rămâne verde, 
înfloritor și roditor în mijlocul deșertului. Rădăcinile lui sunt hrănite de izvoare vii... 
Copacul din deșert este un simbol al modului în care dorește Dumnezeu ca viața 
copiilor Săi să fie în această lume… Ei trebuie să-i îndrume pe semenii lor către 
Acela care face invitația: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea”. (Ioan 
7:37).” (Educația, cap. Solia stelelor).

„Numai acela care recunoaște în natură lucrarea Tatălui său, care citește scrisul 
de mână al Tatălui — numai el învață de la lucrurile din natură cele mai profunde 
lecții ale acestora și primește cea mai înaltă slujire a lor. Numai el poate aprecia 
pe deplin semnificația dealului și a văii, a râului și a mării, el, care le privește ca o 
expresie a gândirii lui Dumnezeu, ca o descoperire a Creatorului.” (Educația, cap. 
O lecție de încredere).

„Multe ilustrații din natură sunt folosite de scriitori ai Bibliei, iar dacă obser-
văm lucrurile din lumea naturală, vom fi făcuți capabili să înțelegem mai bine, sub 
îndrumarea Duhului Sfânt, lecțiile Cuvântului lui Dumnezeu. În felul acesta, natura 
devine o cheie pentru visteria Cuvântului. 

Copiii ar trebui să fie încurajați să caute în natură obiectele care ilustrează 
învățăturile Bibliei… Astfel, ei pot învăța să-L vadă în copac și în vița-de-vie, în crin 
și în trandafir, în soare și în stea. Ei pot învăța să-I audă glasul în cântecul păsărilor, 
în foșnetul copacilor, în tunetul care se prăvălește și în muzica mării. Și fiecare obiect 
din natură va repeta pentru ei lecțiile Sale prețioase.” (Idem).
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Există bucurie și desfătare  
în serviciul lui Dumnezeu

„Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniți binecuvân-
tații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii.” (Matei 25:34).

„Fericirea care este căutată din motive egoiste, în afara căilor datoriei, este o 
fericire nesigură, îndoielnică și temporară; ea trece, și sufletul ajunge gol și trist; dar 
în slujirea lui Dumnezeu găsim bucurie și satisfacție; cel credincios nu este lăsat să 
meargă pe cărări nesigure; el nu este expus unor regrete și dezamăgiri zadarnice. Chiar 
dacă nu gustăm plăcerile acestei vieți, putem totuși să fim bucuroși privind dincolo, 
spre bucuria vieții veșnice.” (Calea către Hristos, cap. 13: Bucuria în Domnul).

„Dar chiar și aici, cei credincioși pot avea bucuria comuniunii cu Hristos; ei 
pot avea lumina iubirii Sale și mângâierea continuă a prezenței Sale. Fiecare pas 
în viață ne poate aduce mai aproape de Hristos, ne poate da o experiență mai pro-
fundă a iubirii Sale și ne poate aduce un pas mai aproape de căminul binecuvântat 
al păcii. De aceea, să nu ne părăsim încrederea noastră, ci să avem o convingere 
de nestrămutat, mai tare ca oricând. „Până aici Domnul ne-a ajutat” și ne va ajuta 
până la sfârșit (1 Samuel 7:12)…

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 melodii 
armonioase, binecuvântarea: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți 
împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” (Matei 25: 34).” (Idem).

„Atunci cei răscumpărați vor fi primiți în căminul pe care Domnul Hristos îl 
pregătește pentru ei… Orice tendință spre păcat, orice nedesăvârșire care le-a dat 
de lucru aici, pe pământ, au fost spălate prin sângele Domnului Hristos și acum 
ei au ajuns să aibă parte de strălucirea slavei Sale care întrece cu mult strălucirea 
soarelui. Iar frumusețea morală, desăvârșirea caracterului Său, strălucește în și prin 
ei, întrecând cu mult strălucirea exterioară. Ei sunt fără vină înaintea înaltului tron 
alb al lui Dumnezeu, fiind părtași la demnitatea și privilegiile îngerilor.” (Idem).

„Cultivarea cuvenită a elementelor sociale din firea noastră este ceea ce ne 
aduce în legătură de simpatie cu frații noștri și ne sporește fericirea prin eforturile 
noastre de a face pe alții fericiți.” (4 T., cap. Conlucrători cu Hristos).

„În această lume noi trebuie să trăim pentru a câștiga suflete pentru Mântui-
torul. Dacă aducem vătămare altora, ne aducem nouă înșine vătămare. Dacă facem 
pe alții fericiți, ne fericim pe noi înșine; pentru că influența fiecărei fapte bune se 
întoarce înapoi asupra inimilor noastre proprii.” (4 T., cap. Conlucrători cu Hristos).
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Ne bucurăm în plinătatea dragostei Sale

„Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede 
în El!” (Psalmii 34:8).

 „În loc de a ne baza pe cuvântul altora, să gustăm și să vedem noi înșine. El 
declară: „Cereți și veți căpăta” (Ioan 16:24). Făgăduințele Sale vor fi împlinite. Ele 
n-au dat greș niciodată, nici nu pot da greș vreodată. Pe măsură ce ne apropiem 
de Domnul Hristos și ne bucurăm de plinătatea iubirii Sale, îndoiala și întunericul 
vor dispărea în lumina prezenței Sale.” (Calea către Hristos, cap. 12: Ce să facem 
cu îndoiala?).

„Apostolul Pavel spune că Dumnezeu „ne-a izbăvit de sub puterea întunericului 
și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui” (Coloseni 1:13). Și oricine a trecut 
de la moarte la viață este în stare să adeverească faptul că „Dumnezeu spune adevărul” 
(Ioan 3:33). Unul ca acesta poate mărturisi în mod sigur: „Eu am avut nevoie de ajutor 
și l-am găsit în Domnul Hristos. Orice nevoie mi-a fost împlinită și foamea sufletului 
meu a fost satisfăcută; acum Biblia este pentru mine, în adevăr, descoperirea Domnului 
Hristos. Te întrebi de ce cred eu în Domnul Hristos? Pentru că El este pentru mine un 
Mântuitor divin. De ce cred eu în Sfânta Scriptură? Pentru că în ea am găsit vocea lui 
Dumnezeu vorbind sufletului meu”. Noi trebuie să avem în noi înșine dovada că Biblia 
este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu și că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 
Noi știm că nu urmărim niște povești născocite de iscusința omenească.

Apostolul Petru îndemna pe frații săi să crească „în harul și cunoștința Domnului 
și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 3:18). Când copiii lui Dumnezeu vor 
crește în har, vor obține în mod constant o înțelegere mai clară a Cuvântului Său. Ei 
vor discerne atunci o nouă lumină și o nouă frumusețe a adevărurilor sfinte.” (Idem).

„Iubirea divină face cele mai mișcătoare apeluri la inimă atunci când ne cheamă 
să dăm pe față aceeași milă duioasă pe care a manifestat-o Hristos. Numai acela 
care are o iubire neegoistă față de fratele său are adevărata iubire a lui Dumnezeu. 
Adevăratul creștin nu va îngădui cu bună știință ca sufletul care se află în primejdie 
și nevoie să treacă neavertizat și fără a se fi îngrijit de el…

Cei care niciodată nu au experimentat iubirea duioasă și cuceritoare a lui Hristos 
nu pot conduce pe alții la izvorul vieții. Iubirea Lui în inimă alcătuiește o putere 
constrângătoare care-i face pe oameni să-L descopere în vorbire, într-un spirit blând 
și milos, în înălțarea vieții acelora cu care ei sunt în legătură…

Iubirea supremă față de Dumnezeu și iubirea neegoistă unul față de celălalt — 
acesta este darul cel mai bun pe care îl poate revărsa Părintele nostru ceresc. Iubirea 
aceasta nu este un impuls, ci un principiu divin, o putere permanentă. Inima necon-
sacrată nu o poate genera sau produce. Iubirea aceasta se găsește numai în inima 
unde domnește Isus.” (Istoria faptelor apostolilor, cap. 54: Un martor credincios).
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Grija Tatălui nostru ceresc

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

„Toți acei care au ales slujirea lui Dumnezeu trebuie să se încreadă în grija Lui. 
Hristos a arătat spre păsările care zboară pe cer și florile de pe câmp și i-a îndemnat 
pe ascultători să mediteze la aceste creații ale lui Dumnezeu. 

„Nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele?” a zis El.” (Matei 6:26)… 
Providența are grijă de fiecare vrăbiuță. Florile câmpului, iarba care acoperă 

pământul ca un covor au parte de atenția și grija Tatălui nostru ceresc. Marele Artist 
S-a gândit la crini, făcându-i așa de strălucitori, încât umbresc cu frumusețea lor 
slava lui Solomon. Cu cât mai mult Se îngrijește El de om, care este chipul și slava 
lui Dumnezeu. 

El dorește ca fiii Săi să manifeste un caracter asemănător cu al Său. După cum 
raza soarelui dă florilor nuanțele delicate și variate, tot așa și Dumnezeu dă ființei 
omenești din frumusețea caracterului Său…

Toți acei care aleg împărăția iubirii, a neprihănirii și a păcii lui Hristos, punând 
toate interesele ei mai presus de orice, sunt legați de lumea de sus și primesc orice 
binecuvântare de care au nevoie în această viață…

„Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine” (Matei 6:34). 
Noi trebuie să-L urmăm pe Hristos în fiecare zi. Dumnezeu nu dă ajutor pentru 

ziua de mâine. El nu dă fiilor Săi, pentru călătoria vieții, toate îndrumările deodată, 
ca ei să nu-și piardă cumpătul. El le spune numai cât pot să țină minte și să facă. 
Puterea și înțelepciunea acordate sunt pentru nevoile actuale. „Dacă vreunuia dintre 
voi îi lipsește înțelepciunea” — pentru ziua de astăzi — „s-o ceară de la Dumnezeu.” 
(Hristos lumina lumii, cap. 11: Botezul).

„Multe sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru cei care le slujesc copiilor Săi 
suferinzi. El spune: „Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii 
Domnul îl izbăvește… Domnul îl sprijină, când este pe patul de suferință.” „Cinstește 
pe Domnul cu averile tale, și cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci 
grânarele îți vor fi pline de belșug, și teascurile tale vor geme de must.” „Cine are 
milă de sărac, împrumută pe Domnul, și El îi va răsplăti binefacerea.” (Proverbele 
3:9,10; 19:17).” (Slujitorii Evangheliei, cap. Răsplata slujirii).

Ce bucurie va fi când acești oameni mântuiți îi vor întâlni și îi vor saluta pe cei 
care au purtat o răspundere pentru ei!... „și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au 
cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți” (Luca 
14:14).” (Idem).
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Tatăl nostru 

„Doamne, învață-ne să ne rugăm.” (Luca 11:1).

„Când vă rugați, să ziceți: «Tatăl nostru».” (Luca 11:2). Isus ne învață să-L 
numim pe Tatăl Său, Tatăl nostru. Lui nu-I este rușine să ne numească frați. (Evrei 
2:11). 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”.” (Cugetări de pe munte, cap. 5: Rugăciunea Domnului).

„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” (Ioan 17:23)…

Cel dintâi pas pe care-l facem pentru a ne apropia de Dumnezeu este acela 
de a cunoaște și crede iubirea pe care El o are față de noi (1 Ioan 4:16), deoarece 
suntem îndemnați să venim la El, constrânși de iubirea Sa.” (Cugetări de pe munte,  
cap. 5: Rugăciunea Domnului).

„Înțelegerea iubirii lui Dumnezeu aduce după sine renunțarea la iubirea de sine. 
Dându-I lui Dumnezeu numele de Tatăl nostru, îi recunoaștem pe toți copiii Săi ca 
fiind frații noștri. Suntem toți o parte din marea țesătură a omenirii, toți suntem 
membri ai unei singure familii. În rugăciunile noastre, trebuie să-i cuprindem pe 
toți semenii noștri, ca pe noi înșine. Nicio persoană care caută binecuvântări numai 
pentru sine nu se roagă cum trebuie.” (Idem).

„Care ești în ceruri”. Acela spre care Domnul Isus ne îndeamnă să privim ca 
spre „Tatăl nostru” „este în cer; El face tot ce vrea” (Psalmii 115:3). Putem să ne 
punem toată încrederea în El, zicând: „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în 
Tine” (Psalmii 56:3).” (Idem).

„Legătura dintre Dumnezeu și poporul Său este aceea a unui tată față de copiii 
săi. Și El este îndreptățit să pretindă de la noi o lucrare plină de credincioșie. Să 
privim la viața Domnului Hristos… Ascultarea pe care Domnul Hristos a mani- 
festat-o, este ascultarea pe care Dumnezeu o cere astăzi de la fiecare ființă omenească…

În acest fel noi trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Numai cei care dau pe față 
cea mai desăvârșită ascultare, slujesc lui Dumnezeu. Toți cei ce vor fi fii și fiice ale 
lui Dumnezeu, trebuie să se dovedească a fi conlucrători cu Dumnezeu, cu Domnul 
Hristos și cu îngerii cerești. Aceasta este proba ce stă în fața tuturor. Despre cei 
ce-L slujesc cu credincioșie, Domnul spune: „Ei vor fi ai Mei... Îmi vor fi o comoară 
deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea grijă de ei, cum are milă un om 
de fiul său, care-i slujește.” (Maleahi 3:17).” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 
22: A zice și a face). 
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Dumnezeu: o fiinţă supremă

„Sfințească-se Numele Tău!” (Matei 6:9).

„A sfinți Numele Domnului înseamnă ca toate cuvintele pe care le spunem 
despre Ființa Supremă să fie rostite cu respect. „Numele Lui este sfânt și înfricoșat” 
(Psalmii 111:9). Nu trebuie ca în vreun chip oarecare să tratăm cu ușurință titlurile 
sau denumirile Divinității. Prin rugăciune, intrăm în camera de audiență a Celui 
Preaînalt; de aceea, trebuie să venim înaintea Lui plini de o teamă sfântă. Îngerii 
își acoperă fața când stau înaintea Sa. Heruvimii și serafimii sfinți și strălucitori 
se apropie de tronul Său plini de un respect solemn. Cu cât mai mult noi, niște 
ființe mărginite și păcătoase, ar trebui să venim într-un mod respectuos înaintea 
Domnului, Creatorul nostru! 

„Numele Domnului” este „plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de 
bunătate și credincioșie”, „care iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul” (Exodul 
34:5-7). Despre biserica Domnului Hristos stă scris: „și iată cum Îl vor numi: 
«Domnul, Neprihănirea noastră»” (Ieremia 33:16).” (Cugetări de pe munte, cap. 5: 
Rugăciunea Domnului). 

„Numele acesta este dat fiecărui urmaș al Domnului Hristos. Este moștenirea 
copilului lui Dumnezeu… Acest Nume este sfințit de îngerii din ceruri, de locuitorii 
lumilor necăzute. Când te rogi: „Sfințească-se Numele Tău”, tu ceri ca El să poată 
fi sfințit în lumea aceasta, sfințit în tine însuți. 

Dumnezeu te-a recunoscut înaintea oamenilor și înaintea îngerilor, ca fiind un 
copil al Său. Roagă-te să nu aduci nicio dezonoare frumosului nume pe care-L porți. 
(Iacov 2:7). Dumnezeu te trimite în lume ca reprezentant al Său. În fiecare faptă a 
vieții tale, trebuie să se dea pe față Numele lui Dumnezeu. Această cerere te obligă 
să ai caracterul Lui. Nu poți să sfințești Numele Lui, nu poți să-L reprezinți în fața 
lumii, decât dacă, prin viața și caracterul tău, reprezinți însăși viața și caracterul lui 
Dumnezeu. Poți face aceasta numai dacă primești harul și neprihănirea Domnului 
Hristos.” (Idem).

„Umilința și respectul ar trebui să caracterizeze purtarea tuturor celor care vin 
în prezența lui Dumnezeu. În Numele lui Isus, noi putem păși plini de încredere 
în fața Lui… Dumnezeu este vrednic de adorat, mai presus de orice; toți acei care 
simt prezența Sa se vor pleca în umilință înaintea Lui și vor exprima, ca și Iacob, 
când a văzut pe Dumnezeu în vis: „Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa 
lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!” (Geneza 28:17).” (Patriarhi și profeți, 
cap. 22: Moise).
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Hristos preia Împărăţia

„Vie Împărăția Ta!” (Matei 6:10).

„Dumnezeu este Tatăl nostru, care ne iubește și ne îngrijește ca pe copiii Săi; 
dar El mai este și Marele Împărat al Universului. Interesele Împărăției Sale sunt 
interesele noastre și noi trebuie să lucrăm pentru propășirea ei… Împărăția harului 
lui Dumnezeu se statornicește acum, când, zi după zi, inimi care au fost pline de 
păcat și răzvrătire, se predau atotputerniciei iubirii Sale. Dar deplina statornicie a 
Împărăției slavei Sale nu va avea loc până la a doua venirea a Domnului Hristos în 
această lume. „Domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pre-
tutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților Celui Preaînalt” (Daniel 7:27). Ei 
vor moșteni Împărăția care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii (Matei 25:34). 
Și Hristos va lua asupra Sa puterea Sa cea mare și va domni.

Porțile cerului se vor ridica din nou și, cu de zece mii de ori zece mii și mii de 
mii de sfinți, Mântuitorul nostru va veni ca Împărat și Domn al domnilor. Iehova 
Emanuel „va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul 
Domn și Numele Lui va fi singurul Nume.” (Zaharia 14:9). „Cortul lui Dumnezeu” 
va fi cu oamenii, „și El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va 
fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor” (Apocalipsa 21:3). 

Dar Isus a spus că, înainte de venirea Sa, „Această Evanghelie a Împărăției va fi 
propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor” (Matei 
24:14). Împărăția Sa nu va veni până când vestea cea bună a harului Său nu va fi 
fost dusă peste tot pământul. Așadar, dacă ne predăm lui Dumnezeu și câștigăm 
suflete pentru El, grăbim venirea Împărăției Sale. Numai acei care se consacră în 
slujba Sa, zicând: „Iată-mă, trimite-mă”, ca să deschidă ochii orbilor, să-i întoarcă 
pe oameni de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu, „Ca să 
primească, prin credința în Mine, iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei 
sfinți” (Faptele Apostolilor 26:18), — numai ei se roagă cu sinceritate „Vie Împărăția 
Ta”.” (Cugetări de pe munte, cap. 5: Rugăciunea Domnului).

„Este privilegiul fiecărui creștin nu numai de a aștepta, ci și de a grăbi venirea 
Domnului Isus Hristos. (2 Petru 3:12). Dacă toți acei care mărturisesc numele Său ar 
aduce roade spre slava Sa, cât de repede ar putea fi lumea întreagă semănată cu sămânța 
Evangheliei. În curând, marele seceriș final va fi copt, și Domnul Hristos va veni ca să 
strângă grâul cel prețios.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 3: Întâi un fir verde).

„Trebuie să privim fără încetare la Isus și să ne dăm seama că puterea Lui 
este aceea care săvârșește lucrarea. În timp ce trebuie să lucrăm cu râvnă pentru 
mântuirea celor pierduți, trebuie să ne luăm timp și pentru meditație, pentru 
rugăciune și pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Numai lucrul săvârșit cu 
multă rugăciune și sfințit prin meritele lui Hristos se va dovedi în cele din urmă a 
fi folositor spre bine.” (Sfaturi pentru o slujire creștină eficientă, cap. Pericolele 
care însoțesc activitatea misionară).
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Ascultarea nu este o muncă grea

„Facă-se voia Ta, precum în cer, și pe pământ!” (Matei 6: 10).

„Voia lui Dumnezeu este exprimată în preceptele sfintei Sale Legi, iar principiile 
acestei Legi sunt principiile cerului. Îngerii din ceruri nu ajung la o știință mai înaltă 
decât cunoașterea voinței lui Dumnezeu; iar îndeplinirea voinței Sale este cel mai 
înalt serviciu la care pot fi angajate puterile lor. 

Dar, în ceruri, serviciul nu este făcut din spirit de legalism. Atunci când Satana s-a 
răzvrătit împotriva Legii lui Iehova, ideea că există o Lege a apărut înaintea îngerilor 
ca ceva la care aproape nu se gândiseră. În slujirea lor îngerii nu sunt ca niște servi, 
ci ca fii. Între ei și Creatorul lor este o unire desăvârșită. Ascultarea nu este o muncă 
grea pentru ei. Iubirea față de Dumnezeu face din serviciul lor o bucurie. Tot așa, în 
fiecare suflet în care locuiește Hristos, nădejdea măririi, cuvintele Lui răsună ca un 
ecou: „Îmi place să fac voia Ta, Dumnezeule, și Legea Ta este în adâncul inimii mele” 
(Psalmii 40:8).” (Cugetări de pe munte, cap. 5: Rugăciunea Domnului).

„Cererea „Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ” este rugăciunea 
ca domnia răului pe pământul acesta să se sfârșească, păcatul să fie nimicit pentru 
totdeauna și Împărăția dreptății să fie statornicită. Atunci, pe pământ ca și în cer, 
va fi împlinită „toată plăcerea bunătății Sale” (2 Tesaloniceni 1:11).” (Cugetări de 
pe munte, cap. 5: Rugăciunea Domnului).

„Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: „Iată cortul 
lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu 
însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” (Apocalipsa 21:3).

„Scopul lui Dumnezeu este acela de a Se proslăvi în poporul Său în fața lumii. El 
așteaptă ca acei care poartă Numele lui Hristos să-L reprezinte în gândire, în cuvânt 
și în faptă. Gândurile lor trebuie să fie curate și cuvintele lor nobile și înălțătoare, 
atrăgându-i pe cei din jur tot mai aproape de Mântuitorul. Religia lui Hristos tre-
buie să fie întrețesută cu tot ceea ce ei fac și spun. Fiecare tranzacție de afaceri a lor 
trebuie să fie înmiresmată de prezența lui Dumnezeu.” (9 T., cap. O viață sfântă).

„Locuitorii Universului ceresc așteaptă ca urmașii lui Hristos să lumineze ca 
lumini în lume. Ei trebuie să dea pe față puterea harului pe care, ca să-l dea oame-
nilor, Hristos a murit…

Toți cei care urmează să intre în cetatea lui Dumnezeu trebuie ca în cursul 
vieții lor pământești să-L prezinte pe Hristos în comportarea lor. Tocmai aceasta îi 
face soli ai lui Hristos, martorii Lui. Ei trebuie să aducă o mărturie clară, hotărâtă, 
tuturor practicilor rele, îndreptând atenția păcătoșilor la Mielul lui Dumnezeu, care 
îndepărtează păcatele lumii. El dă tuturor celor care-L primesc putere de a deveni 
copii ai lui Dumnezeu.” (9 T., cap. Reprezentanți ai lui Hristos). 
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Toate comorile lui Dumnezeu  
îţi sunt deschise

„Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi!” (Matei 6:11).

„Prima jumătate a rugăciunii pe care am învățat-o de la Isus, se referă la Nume-
le, Împărăția și voia lui Dumnezeu — Numele Său să fie onorat, Împărăția Sa să fie 
întemeiată și voia Sa să fie împlinită. Când în felul acesta ai pus pe primul loc slujirea 
lui Dumnezeu, poți să ceri cu încredere să fie împlinite și propriile tale nevoi. Dacă 
ai renunțat la eul personal și te-ai predat lui Hristos, ești un membru al familiei lui 
Dumnezeu și tot ce este în casa Tatălui este pentru tine. Toate comorile lui Dumnezeu 
îți sunt deschise… Dacă „sunteți ai lui Hristos”, „toate lucrurile sunt ale voastre” (1 
Corinteni 3:23, 21).” (Cugetări de pe munte, cap. 5: Rugăciunea Domnului). 

„În fiecare zi, trebuie să te rogi: „Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o 
nouă astăzi”. Să nu te descurajezi dacă nu ai de ajuns pentru ziua de mâine. Ai 
asigurarea făgăduinței Sale:... „Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut 
pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea” (Psalmii 37:25). 

Când ne rugăm: „Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”, 
cerem și pentru alții și pentru noi. Și recunoaștem că ceea ce ne dă Dumnezeu nu 
este numai pentru noi. Dumnezeu pune asupra noastră grija de a-l hrăni pe cel 
flămând. În bunătatea Sa, El a pregătit hrană pentru cei sărmani. (Psalmii 68:10). 

Rugăciunea pentru pâinea cea de toate zilele cuprinde nu numai hrana pentru 
întreținerea trupului, ci și pâinea spirituală, care va hrăni sufletul pentru viața 
veșnică. Isus spune: „Eu sunt Pâinea vie, care S-a pogorât din cer. Dacă mănâncă 
cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac” (Ioan 6:51).

Noi Îl primim pe Domnul prin Cuvântul Său, iar Duhul Sfânt ne este dat ca să 
descopere acest Cuvânt priceperii noastre și să sădească adevărurile Lui în inimile 
noastre. Trebuie să ne rugăm zi de zi, ca, atunci când citim Cuvântul Său, Dumnezeu 
să trimită Duhul Său, spre a ne descoperi adevărul care va întări sufletele noastre 
pentru lupta fiecărei zile… Dumnezeu are de adus la îndeplinire un scop spre binele 
nostru. El dorește să ajungem să ne dăm seama de faptul că depindem de necontenita 
Sa purtare de grijă, deoarece El caută să ne atragă în comuniune cu Sine.” (Idem).

„Domnul nostru a zis: „Dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți 
sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă... Lucrul acesta este adevărat și pentru viața noastră 
fizică. Datorăm chiar și viața aceasta pământească morții lui Hristos. Pâinea pe care o 
mâncăm este cumpărată prin trupul Lui frânt. Apa pe care o bem este cumpărată prin 
sângele Lui vărsat… Lumina care strălucește de la serviciul de împărtășire din camera de 
sus sfințește hrana pentru viața noastră zilnică. Masa familiei ajunge ca masa Domnului… 
Când prin credință contemplăm jertfa cea mare a Domnului nostru, sufletul asimilează 
viața spirituală a lui Hristos.” (Hristos lumina lumii, cap. 72: În amintirea Mea).
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Domnul are plăcere în bunătate

„Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este 
dator...” (Luca 11:4).

„Isus ne învață că putem primi iertare de la Dumnezeu numai după cum îi 
iertăm și noi pe alții. Iubirea lui Dumnezeu ne atrage spre El și această iubire nu 
poate atinge inimile noastre fără să dea naștere la iubire pentru frații noștri…

„Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile 
voastre… Acela care este neiertător, se desparte chiar de singurul izvor prin care 
poate primi harul lui Dumnezeu… Iertarea lui Dumnezeu nu este doar un act juridic, 
prin care ne scapă de condamnare. Nu este numai iertare de păcat, ci recuperare 
din păcat. Este revărsarea iubirii răscumpărătoare care transformă inima.

Prin Domnul Hristos, Dumnezeu S-a jertfit pentru păcatele noastre. El a su-
ferit moartea cea mai grozavă pe cruce, a purtat pentru noi povara vinovăției, „Cel 
drept pentru nedrepți”, ca să ne poată descoperi iubirea Sa și să ne atragă la Sine. 
El zice: „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)... Când venim la Dumnezeu, condiția 
care ne întâmpină în prag este aceea că, după ce am primit harul Său, trebuie să 
ne consacrăm spre a le descoperi și altora harul Său.” (Cugetări de pe munte, cap. 
5: Rugăciunea Domnului).

Singurul lucru esențial pentru noi, spre a putea primi și împărtăși și altora 
iubirea iertătoare a lui Dumnezeu, este să cunoaștem și să credem iubirea pe care 
o are El față de noi. (1 Ioan 4:16).

„Măreț adevăr! Drept față de propria Sa Lege și totuși Îndreptățitorul tuturor 
acelora care cred în Isus. „Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea și treci 
cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale? El nu-Și ține mânia pe vecie, ci Îi 
place îndurarea” (Mica 7:18).” (Idem)

 „Planul lui Dumnezeu este ca mai întâi să ajungem la inimă. Noi trebuie să 
spunem adevărul în dragoste, având încredere că El îi dă putere pentru reformarea 
vieții. Duhul Sfânt va aplica în suflet cuvântul care este rostit cu dragoste… Exemplul 
minunat al lui Hristos, duioșia fără seamăn prin care a ținut cont de sentimentele 
altora, … trebuie să aibă o influență profundă asupra caracterului tuturor celor 
care Îl urmează cu sinceritate. Prin cuvinte și fapte amabile ei vor încerca să facă 
ușoară calea pentru picioarele obosite.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Învățând 
și vindecând).
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Trăiţi în legătură cu Hristos

„Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.” (Matei 6:13).

„Ispita este ademenirea spre păcat și aceasta nu vine de la Dumnezeu, ci de 
la Satana și din răul care se află în propriile noastre inimi. „Dumnezeu nu poate fi 
ispitit ca să facă rău și El Însuși nu ispitește pe nimeni” (Iacov 1:13). 

Dumnezeu, în marea Sa iubire, caută să dezvolte în noi prețioasele daruri ale 
Duhului Său. El îngăduie să întâmpinăm piedici, persecuții și greutăți, nu ca un 
blestem, ci ca cea mai mare binecuvântare a vieții noastre.

Dar, deși nu trebuie să ne descurajăm din cauza încercării, oricât de amară ar 
fi ea, noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să nu ne lase să fim duși acolo unde 
am fi târâți departe de El de către dorințele propriilor noastre inimi rele. Înălțând 
rugăciunea pe care ne-a dat-o Domnul Hristos, noi ne predăm inimile spre a fi 
călăuzite de Dumnezeu, cerându-I să ne conducă pe căi sigure.

Rugăciunea „Nu ne duce în ispită” este ea însăși o făgăduință. Dacă ne 
încredințăm în brațul lui Dumnezeu, avem asigurarea: „El, 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).

Singura apărare împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă, prin credința 
în dreptatea Sa… Când Duhul Sfânt Îl proslăvește pe Hristos, inimile noastre sunt 
îmblânzite și supuse, ispita își pierde puterea, iar harul lui Hristos ne transformă 
caracterul.

Trăiți în legătură cu Hristos cel viu și El vă va ține tare cu o mână care nu vă 
va da drumul niciodată. Cunoașteți și credeți iubirea pe care o are Dumnezeu față 
de noi și veți fi în siguranță. Iubirea aceasta este o fortăreață de neînvins împotriva 
tuturor înșelăciunilor și asalturilor Satanei. „Numele Domnului este un turn tare, cel 
neprihănit fuge în El și stă la adăpost” (Proverbele 18:10).” (Cugetări de pe munte, 
cap. 5: Rugăciunea Domnului).

„În orice adunare religioasă trebuie să luăm cu noi conștiința vie și spirituală 
că Dumnezeu și îngerii Săi se află acolo, conlucrând cu toți închinătorii adevărați. 
Când intrați în locașul de rugăciune cereți de la Domnul să îndepărteze tot răul din 
inimile voastre. Aduceți în casa Sa numai aceea ce El poate binecuvânta. Pleacă-ți 
genunchii înaintea lui Dumnezeu în templul Său și consacră-I Lui proprietatea 
Sa, pe care Și-a răscumpărat-o prin sângele lui Hristos. Roagă-te pentru cel care 
vorbește sau care conduce adunarea. Roagă-te ca prin acela care rostește cuvântul 
vieții, să se transmită mari binecuvântări. Luptă-te cu seriozitate ca să capeți o 
binecuvântare personală.” (6 T., cap. Respectarea Sabatului).
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Împărăţia lui Dumnezeu  
domnește peste tot

„Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava.” (Matei 6:13).

„Ultima, ca și prima propoziție din rugăciunea Domnului, Îl arată pe Tatăl 
nostru ca fiind mai presus de orice putere și autoritate și orice nume care se rostește. 
Mântuitorul vedea anii care urmau să vină peste ucenici, nu fiind scăldați în lumina 
strălucitoare a belșugului și onoarei lumești, așa cum visaseră ei, ci întunecați de 
furtunile urii omenești și furiei satanice. În mijlocul luptelor și prăbușirii națiunilor, 
pașii ucenicilor aveau să fie pândiți de primejdii și adesea inimile lor aveau să fie 
cuprinse de teamă. Urma ca ei să vadă Ierusalimul pustiit, templul dărâmat până 
în temelii, cultul lui încheiat pentru totdeauna și pe Israel împrăștiat în toată lu-
mea, ca sfărâmăturile unui vas naufragiat pe un țărm pustiu. Isus zicea: „Veți auzi 
de războaie și vești de războaie”. „Un neam se va scula împotriva altui neam și o 
împărăție împotriva altei împărății; și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, 
foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor” (Matei 
24: 6-8). Totuși, urmașii lui Hristos nu aveau motiv să se teamă… Puterea și slava 
aparțin Aceluia, ale cărui planuri merg drept înainte… În rugăciunea care exprimă 
dorințele lor zilnice, ucenicii lui Hristos erau îndemnați să privească dincolo de 
orice putere și stăpânire a răului, la Domnul Dumnezeul lor, a cărui Împărăție 
cârmuiește peste tot și care este Tatăl și Prietenul lor veșnic.

Ca și primii ucenici, avem și noi plăcuta asigurare că Împărăția lui Dumnezeu 
domnește peste tot. Programul derulării evenimentelor este în mâinile Creatorului 
nostru. Maiestatea Cerului are în grija Sa soarta națiunilor, precum și interesele 
Bisericii Sale... Cel care este Împăratul, Domnul oștirilor, tronează între heruvimi 
și, în mijlocul luptei și învălmășelii neamurilor, El îi păzește încă pe copiii Săi.

„A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce 
este în cer și pe pământ este al Tău... În mâna Ta este tăria și puterea, și mâna Ta 
poate să mărească și să întărească toate lucrurile” (1 Cronici 29:11, 12).” (Cugetări 
de pe munte, cap. 5: Rugăciunea Domnului).

„Când L-am primit pe Hristos ca Răscumpărător al nostru, noi am acceptat 
condiția de a ajunge să fim niște conlucrători ai lui Dumnezeu. Noi am făcut un 
legământ cu El, angajându-ne să fim întru totul ai Domnului, să lucrăm ca niște 
ispravnici credincioși ai harului lui Hristos pentru zidirea împărăției Sale în lume.” 
(Evanghelizare, cap. Societățile secrete).

„Noi putem avea o viziune asupra viitorului, asupra fericirii cerești… Prin 
credință, noi putem sta pe pragul cetății veșnice și auzi plăcuta urare de bun venit, 
adresată acelora care, în viața aceasta, au conlucrat cu Hristos.” (Istoria Faptelor 
Apostolilor, cap. 58: Biserica biruitoare).
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Isus prezintă rugăciunile noastre Tatălui

„După ce Și-a luat rămas bun de la norod, S-a dus pe munte ca să Se 
roage.” (Marcu 6:46).

„Noi am simțit un neobișnuit duh de rugăciune. Și când ne rugam, Duhul Sfânt 
S-a coborât asupra noastră. Eram foarte fericiți. În scurtă vreme, am pierdut contac-
tul cu lucrurile pământești și m-am cufundat într-o viziune a slavei lui Dumnezeu. 
Am văzut un înger zburând repede către mine. El m-a dus îndată de pe pământ la 
Cetatea Sfântă. În Cetate am văzut un templu, în care am intrat. Am pătruns pe o 
ușă înainte ca să ajung la prima perdea. Această perdea era ridicată și am intrat în 
Locul Sfânt. Acolo am văzut altarul cu tămâie, sfeșnicul cu șapte candele și masa 
pe care se aflau pâinile pentru punerea înainte. După ce am văzut slava încăperii 
sfinte, Isus a ridicat cea de-a doua perdea și eu am trecut în Sfânta Sfintelor.

În Sfânta Sfintelor am văzut un chivot. Pe capac și pe părțile laterale era cel 
mai curat aur. La fiecare capăt al chivotului se afla câte un heruvim încântător, cu 
aripile întinse deasupra lui. Fețele lor erau întoarse una către cealaltă și priveau în 
jos. Între îngeri era o cădelniță de aur. Deasupra chivotului, unde stăteau îngerii, 
era o slavă strălucitoare în forma unui tron, unde locuia Dumnezeu. Isus stătea în 
picioare lângă chivot și, când rugăciunile sfinților ajungeau sus la El, tămâia din 
cădelniță scotea fum, iar el aducea înaintea Tatălui Său, rugăciunile lor împreună 
cu fumul tămâii.” (Experiențe și Viziuni, cap. Viziuni care au urmat).

„Dumnezeu dorește ca laudele noastre să se înalțe către El, purtând amprenta 
individualității noastre. Toate aceste recunoașteri prețioase pentru lauda slavei 
harului Său, când sunt susținute de o viață curată, creștinească, au o putere de 
neînvins, care lucrează pentru salvarea oamenilor… Sufletul care răspunde la harul 
lui Dumnezeu va fi ca o grădină udată. Sănătatea lui va crește repede; lumina lui 
va răsări în întuneric și slava Domnului se va vedea peste el…Și când revedem felul 
Lui de purtare, în pelerinajul nostru, să spunem din inimi pline de recunoștință: 
„Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paha-
rul izbăvirilor, și voi chema Numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute 
Domnului în fața întregului Său popor” (Psalmii 116:12-14).” (Hristos lumina lumii, 
cap. 36: Atingerea credinței).
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Dumnezeu L-a înălţat și I-a dat un nume

„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din 
ceruri, de pe pământ și de sub pământ.” (Filipeni 2:10).

„Cine este acesta, care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine stră-
lucitoare și calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” (Isaia 63:1). 

Iar răspunsul vine cu asigurarea: „Și fără îndoială, mare este taina evlaviei Cel 
ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, 
a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.” 
 (1 Timotei 3:16). 

 „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. La înfățișare a fost găsit ca un om, 
S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea 
și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele care este mai pe sus de 
orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din 
ceruri, pe de pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească, spre slava 
lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Filipeni 2:6-11).” (The Spirit 
of Prophecy, pg. 262).

„Pentru a întări încrederea noastră în Dumnezeu, Domnul Hristos ne învață să 
ne adresăm Lui cu un nume nou, un nume cuprinzând în sine cele mai scumpe legă-
turi ale inimii omenești. El ne dă privilegiul de a numi pe nemărginitul Dumnezeu, 
Tatăl Nostru. Acest nume, adresat Lui, sau vorbindu-ne despre El, este un semn al 
iubirii noastre și al încrederii pe care o avem în El, cum și o garanție a considerației 
și legăturilor Sale cu noi. Rostit atunci când cerem favoarea sau binecuvântarea Sa, 
el este ca o muzică pentru urechile Sale. Ca nu cumva să gândim că ar fi o îndrăz-
neală din partea noastră a-i spune pe nume, El l-a repetat mereu, mereu. El dorește 
ca noi să ne familiarizăm cu acest fel de a ne adresa Lui.” (Parabolele Domnului 
Hristos, cap. Cerând pentru a da).

„Dumnezeu dorește de la copiii Lui să ceară lucrurile acelea care Îi vor da Lui 
putința să descopere harul Lui, prin ei, înaintea lumii. El dorește ca ei să caute sfatul 
Lui, să recunoască puterea Lui. Hristos ridică pretenții pline de iubire față de toți 
acei pentru care El Și-a dat viața: ei trebuie să asculte de voia Lui, dacă doresc să 
aibă parte de bucuriile pe care El le-a pregătit pentru toți acei care reflectă, aici, 
caracterul Lui. E bine ca noi să ne recunoaștem slăbiciunea, deoarece atunci vom 
căuta tăria și înțelepciunea pe care Tatăl Se simte fericit să le dea copiilor Săi pentru 
lupta lor zilnică împotriva puterilor răului.” (9 T., cap. Urmași ai lui Dumnezeu ca 
niște copii prea iubiți).
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Fii și fiice ale Împăratului ceresc

„Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dum-
nezeu!” (1 Ioan 3:1).

„Dumnezeu ne consideră ca fiind copiii Săi. El ne-a răscumpărat din această 
lume nepăsătoare și ne-a ales ca să devenim membri ai familiei cerești, fii și fiice ale 
Împăratului ceresc. El ne invită să ne încredem în El, cu o încredere mai puternică 
și mai profundă decât încrederea unui copil în tatăl său. Părinții își iubesc copiii, 
dar dragostea lui Dumnezeu este mai mare, mai întinsă, mai profundă decât poate 
fi iubirea omenească. 

Ea este nemărginită. Apoi, dacă părinții pământești știu să dea daruri bune 
copiilor lor, cu cât mai mult Tatăl nostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-L 
cer de la El?

Învățătura Domnului Hristos cu privire la rugăciune ar trebui luată foarte se-
rios în considerație. Există în rugăciune o știință divină și parabola Sa evidențiază 
principii pe care toți au nevoie să le înțeleagă. El arată care este adevăratul spirit 
al rugăciunii, învățându-ne că este necesară stăruința în prezentarea cererilor 
noastre lui Dumnezeu și asigurându-ne de bunăvoința Sa de a asculta și răspunde 
rugăciunilor noastre. 

Rugăciunile noastre nu trebuie să fie egoiste, cerând numai pentru folosul 
nostru. Noi trebuie să cerem, ca să putem da. Principiile vieții Domnului Hristos tre-
buie să ajungă a fi și principiile vieții noastre. „Eu însumi”, spunea El adresându-se 
ucenicilor săi, „Mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr.” (Ioan 17:19). 

Aceeași devoțiune, același sacrificiu de sine, aceeași supunere față de cerințele 
Cuvântului lui Dumnezeu, care s-au manifestat în Domnul Hristos, ar trebui văzute 
și în slujitorii Săi. Lucrarea noastră pe pământ nu este aceea de a ne sluji sau de a 
ne plăcea nouă înșine, noi trebuie să slăvim pe Dumnezeu, cooperând cu El la sal-
varea celor păcătoși.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 12: Cerând pentru a da).

„Daniel a fost un om de stat; asupra lui apăsau responsabilități grele; cu toate 
acestea, de trei ori pe zi căuta pe Dumnezeu, iar Domnul i-a dat Duhul Sfânt… 
Toți cei care doresc cu adevărat acest lucru vor găsi un loc pentru comuniune cu 
Dumnezeu, atunci când nicio ureche nu poate auzi, cu excepția aceleia care este 
deschisă să asculte strigătul celui deznădăjduit, neajutorat și în nevoie… Dumnezeu 
vă poartă de grijă în locul unde este datoria voastră să fiți… Doar o viață de continuă 
dependență de Dumnezeu este o viață de sfințenie.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. 
Influența noastră).
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Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui

„Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți 
orice veți vrea, și vi se va da.” (Ioan 15:7).

„Când ne adresăm Lui, cerându-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. 

Sunt condiții ce influențează împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, iar ru-
găciunea nu poate lua niciodată locul datoriei. „Dacă Mă iubiți”, spunea Domnul 
Hristos, „veți păzi poruncile Mele. Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă 
iubește, și cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, și Mă voi arăta 
lui.” (Ioan 14:15, 21).

Acei care prezintă cererile lor lui Dumnezeu cerând împlinirea făgăduințelor 
Lui în timp ce ei nu îndeplinesc condițiile, insultă pe Iehova. Ei aduc numele Dom-
nului Hristos ca o autoritate, o garanție a îndeplinirii făgăduințelor, în timp ce nu 
fac acele lucruri care ar fi o manifestare a credinței în Hristos și a iubirii față de El.

Făgăduința sună astfel: „Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi Cuvintele 
Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.” (Ioan 15:7). Și apostolul Ioan declară: „Și 
prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: «îl cunosc», 
și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el. Dar cine 
păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta 
știm că suntem ai Lui.” (Ioan 2:3-5).

Dacă în vreun fel oarecare ne-am supărat sau rănit unii pe alții, este de datoria 
noastră să ne mărturisim greșeala și să căutăm împăcarea. Aceasta este o pregătire 
esențială, ca să putem veni, prin credință, înaintea lui Dumnezeu spre a cere bi-
necuvântările Sale.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 12: Cerând pentru a da).

„Domnul este plin de milă și de îndurare” (Iacov 5:11). El așteaptă cu o iubire 
neobosită să audă mărturisirile celor abătuți și să le primească pocăința. Așteaptă 
un semn de recunoștință din partea noastră, cum așteaptă mama zâmbetul de re-
cunoaștere de la iubitul ei copilaș. Domnul vrea ca noi să înțelegem cât de arzător și 
duios ne dorește inima Sa. El ne invită să schimbăm încercările noastre cu simpatia 
Sa, întristările noastre cu iubirea Lui, rănile noastre cu vindecarea Lui, slăbiciunea 
noastră cu tăria Lui, goliciunea noastră cu plinătatea Lui. Niciodată cel care a venit 
la El n-a fost dezamăgit. „Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie 
și nu ți se umple fața de rușine.” (Psalmii 34:5).” (Cugetări de pe munte, cap. 4: 
Adevăratul motiv în slujire).
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Domnul este gata să ierte

„Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.” (Marcu 14:38).

„Mai este un lucru prea adesea neglijat de acei care caută pe Dumnezeu în 
rugăciune. Ai fost credincios față de Dumnezeu? Prin profetul Maleahi, Dumne-
zeu declară: „Din vremea părinților voștri voi v-ați abătut de la poruncile Mele, și 
nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la Mine, și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul 
oștirilor. Dar voi întrebați: «în ce trebuie să ne întoarcem?» Se cade să înșele un 
om pe Dumnezeu, cum Mă înșelați voi? Dar voi întrebați: «Cu ce Te-am înșelat?» 
Cu zeciuielile și darurile de mâncare.” (Maleahi 3:7, 8).

Ca dătător al tuturor binecuvântărilor, Dumnezeu pretinde o anumită parte din 
tot ceea ce avem noi. Acesta este planul Său pentru susținerea lucrării de predicare a 
Evangheliei. Și întorcând lui Dumnezeu această parte, noi arătăm prin aceasta prețuirea 
noastră pentru darurile Lui. Dacă reținem și nu-I dăm ceea ce este al Său, cum mai pu-
tem noi oare cere binecuvântările Sale? Dacă suntem servi necinstiți în cele pământești, 
cum mai putem avea pretenția ca El să ne încredințeze lucrurile cerești? S-ar putea ca 
tocmai aici să fie secretul faptului că la multe rugăciuni nu primim răspuns. 

Dar Dumnezeu în mila Sa cea mare este gata să vă ierte și El spune: „Aduceți 
însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel 
la încercare... și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor, și dacă nu voi 
turna peste voi belșug de binecuvântare.

Tot așa stau lucrurile cu toate celelalte cerințe ale lui Dumnezeu. Toate darurile 
Sale sunt făgăduite cu condiția ascultării. Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări 
pentru acei care vor colabora cu El. Toți cei ce-L ascultă, pot, cu multă încredere, 
să ceară împlinirea făgăduințelor Sale.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 12: 
Cerând pentru a da).

„Toți trebuie să fie învățați să facă tot ce pot pentru Domnul și să-I dăruiască 
înapoi în conformitate cu măsura în care au fost binecuvântați de El. Domnul pre-
tinde ca drept al Său o zecime din venitul lor, indiferent dacă este mare sau mic, 
iar cei care rețin această parte Îl jefuiesc și nu se pot aștepta ca mâna Sa, care îi 
face să prospere, să fie cu ei.

Planul lui Dumnezeu cu privire la sistemul zecimii este frumos în simplitatea 
și echitatea lui. Toți pot să-l urmeze cu încredere și curaj, deoarece originea lui este 
divină… Toți pot simți că sunt în stare să ia parte la progresul lucrării prețioase de 
salvare a sufletelor…

Prin acest sistem sunt aduse la îndeplinire scopuri mari. Dacă toți credincioșii 
l-ar accepta, fiecare ar deveni un ispravnic vigilent și credincios pentru Dumnezeu 
și nu ar mai fi nicio lipsă de mijloace financiare pentru a duce mai departe marea 
lucrare de vestire a ultimei solii de avertizare a lumii.” (Slujitorii Evangheliei, cap. 
A-i învăța pe oameni să fie darnici).
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Dumnezeu știe ce este mai bine  
pentru noi

„Cereți, și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” 
(Ioan 16:24).

„Fiecare sfânt care vine înaintea lui Dumnezeu cu o inimă sinceră, și își înalță 
cererile sincere către El prin credință, va primi răspuns la rugăciunile sale. Credința 
voastră nu trebuie să se desprindă de făgăduințele lui Dumnezeu, dacă nu vedeți 
sau nu simțiți imediat răspunsul la rugăciune. Nu vă fie teamă să vă încredeți în 
Dumnezeu. Bazați-vă pe făgăduința Lui sigură: „Cereți și veți primi”. Dumnezeu este 
prea înțelept pentru a greși și prea bun pentru a reține vreun lucru bun de la sfinții 
Săi care merg pe o cale dreaptă. Omul greșește și, deși cererile sale sunt înălțate 
dintr-o inimă sinceră, el nu cere întotdeauna lucrurile care sunt bune pentru el sau 
care vor aduce slavă lui Dumnezeu. Când este așa, Tatăl nostru cel înțelept și bun ne 
ascultă cererile și ne va răspunde, uneori imediat; însă El ne dă lucrurile care sunt 
cel mai mult spre binele nostru și spre slava Sa. Dumnezeu ne dă binecuvântări; 
dacă am putea observa planul Său, noi am vedea limpede că El știe ce este cel mai 
bine pentru noi și că rugăciunile noastre sunt ascultate. Nu ne dă nimic care să ne 
fie vătămător, ci tocmai binecuvântarea de care avem nevoie, în loc să ne dea un 
lucru pe care noi l-am cerut, dar care nu este spre binele nostru, ci pentru a ne face 
rău.” (1 T., cap. 19: Credința în Dumnezeu). 

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

„Rugăciunea este deschiderea inimii față de Dumnezeu ca în fața unui prieten. 
Ochiul credinței va vedea pe Dumnezeu foarte aproape și, cel care se roagă poate 
dobândi dovezi prețioase despre dragostea și grija dumnezeiască față de el. Dar din 
ce cauză atâtea rugăciuni rămân fără răspuns? David zice: „Dacă aș fi cugetat lucruri 
nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul”. Domnul ne dă făgăduința: 
„Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima”…

Comuniunea cu Dumnezeu dă sufletului o cunoaștere personală a voinței Lui.” 
(4 T., cap. Slujitorii lui Dumnezeu).
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Hristos: tovarășul nostru zilnic

„Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Ta-
tălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va 
răsplăti.” (Matei 6:6).

„Rugăciunile particulare nu trebuie să fie auzite decât de Dumnezeu…
„Când te rogi, intră în odăița ta”. Aveți un loc stabilit pentru rugăciunea tainică. 

Isus avea locuri anume pentru comuniunea cu Dumnezeu și tot așa trebuie să facem 
și noi. Avem nevoie adesea să ne retragem într-un loc anume, oricât de umil ar fi, 
unde putem să fim singuri cu Dumnezeu. 

„Roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns”. În numele lui Isus, putem să venim 
în prezența lui Dumnezeu cu încrederea unui copil. Nu este nevoie de niciun om ca 
mijlocitor. Prin Isus, ne putem deschide inimile lui Dumnezeu, ca înaintea Unuia 
care ne cunoaște și ne iubește… „Domnul este plin de milă și de îndurare” (Iacov  
5: 11). El așteaptă cu o iubire neobosită… să schimbăm încercările noastre cu 
simpatia Sa, întristările noastre cu iubirea Lui, rănile noastre cu vindecarea Lui, 
slăbiciunea noastră cu tăria Lui, goliciunea noastră cu plinătatea Lui…

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…

Dacă ne apropiem de Dumnezeu, El va pune în gura noastră un cuvânt ca să 
vorbim pentru El, chiar o laudă pentru Numele Său. Ne va da un ton din cântarea 
îngerilor, un imn de mulțumire pentru Tatăl nostru ceresc.” (Cugetări de pe munte, 
cap. 4: Adevăratul motiv în slujire).

„În prea multe case este neglijată rugăciunea. Părinții simt că n-au timp pen-
tru serviciul divin familial de dimineață și seară. Ei nu pot petrece câteva minute, 
mulțumind lui Dumnezeu pentru multele daruri ale harului Său, pentru lumina 
binefăcătoare a soarelui și pentru ploaia care face să crească plantele și pentru 
ocrotirea îngerilor sfinți. Ei nu au timp să se roage pentru ajutor dumnezeiesc și 
pentru prezența continuă a lui Isus în familia lor… Dacă a existat cândva un timp 
când fiecare casă ar trebui să fie o casă de rugăciune, atunci timpul acela este acum. 
Tații și mamele ar trebui să-și înalțe adesea inimile lor în rugăciuni umile către 
Dumnezeu pentru ei și pentru copiii lor. Tatăl, ca preot al familiei, să-și pună jertfa 
sa de dimineață și seară pe altarul lui Dumnezeu, în timp ce soția și copiii se unesc 
cu el în rugăciune și mulțumire. Într-o astfel de familie, Isus va petrece cu plăcere.” 
(Patriarhi și profeți, cap. 12: Avraam în Canaan).
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Hristos: Mântuitorul nostru

„Și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie 
proslăvit în Fiul.” (Ioan 14:13).

„Vorbesc deschis. Nu cred că aceste lucruri îl vor descuraja pe adevăratul creștin; 
și nu vreau ca vreunul dintre voi să ajungă în timpul de strâmtorare fără o speranță 
bine întemeiată în Răscumpărătorul 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. Amintiți-vă că Domnul Isus Îi prezintă Tatălui 
Său o biserică fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta.” (1 T., cap. 27: 
Tineri păzitori ai Sabatului).

„Cum poți ști că ești acceptat de Dumnezeu? Studiază Cuvântul Său cu rugă-
ciune. 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.” (Idem). 

„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.” (Idem).

„Nădejdea vieții veșnice nu se obține ușor. Este un subiect ce trebuie pus la 
punct între Dumnezeu și propriul tău suflet, pentru veșnicie. O presupusă nădejde, 
și nimic altceva, se va dovedi a fi ruina ta. Din moment ce depinde de Cuvântul lui 
Dumnezeu 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).

„Am văzut că tinerii mărturisesc despre puterea mântuitoare a lui Dumnezeu, 
dar nu se bucură de ea. Le lipsește religia…Prieteni tineri, faptele și cuvintele voastre 
necugetate sunt scrise în carte… Am văzut că, dacă nu se va produce o schimbare 
totală în cei tineri, o convertire deplină, ei își pot pierde speranța cerului. Din ce 
mi-a fost arătat, cu adevărat convertiți sunt cel mult jumătate dintre tinerii care 
susțin că sunt de partea religiei și a adevărului…

 Prieteni tineri, căutați pe Domnul din toată inima voastră… Nu vă grăbiți și 
nu fiți nepăsători în rugăciunile voastre. Implorați-L pe Dumnezeu să lucreze în 
voi o adevărată reformă, astfel ca roadele Duhului Său să poată sălășlui în voi și să 
puteți străluci ca niște lumini în lume… Puteți fi de folos, o binecuvântare.” (Idem).
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Mulţumiţi totdeauna!

„Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă 
lui Dumnezeu; iar cei închiși îi ascultau.” (Faptele 16:25).

„Și după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă 
temnicerului ca să-i păzească bine. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a aruncat 
în temnița interioară și le-a băgat picioarele în butuci. Dar îngerii Domnului i-au 
însoțit în închisoare și au făcut ca întemnițarea lor să ajungă să vorbească despre 
slava lui Dumnezeu și să arate oamenilor că Dumnezeu era implicat în lucrare și 
alături de lucrătorii Lui aleși.

La miezul nopții, Pavel și Sila s-au rugat și au înălțat cântări de laudă lui Dum-
nezeu și, dintr-odată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, încât au fost zguduite 
temeliile închisorii; și am văzut că îngerul lui Dumnezeu a dezlegat legăturile 
fiecăruia. Temnicerul, trezindu-se și văzând ușile temniței deschise, s-a înfricoșat. 
S-a gândit că prizonierii evadaseră și că va trebui să fie pedepsit cu moartea. Dar 
chiar când acesta era să-și ia viața, Pavel a strigat cu glas puternic: „Să nu-ți faci 
niciun rău, căci toți sunt aici”.

Puterea lui Dumnezeu l-a convins pe temnicer acolo. A cerut o lumină, și sărind 
înăuntru, a venit tremurând de frică și a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila, i-a scos 
afară și a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Și ei au spus: „Crede 
în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta”. 

Temnicerul i-a strâns apoi pe toți cei din casa lui și Pavel li L-a predicat pe Isus. 
În felul acesta, inima temnicerului s-a unit cu cea a fraților săi, le-a spălat rănile și 
a fost botezat împreună cu toată casa lui chiar în noaptea aceea. A pus apoi hrană 
înaintea lor și s-a bucurat, crezând în Dumnezeu cu toată casa lui.” (Experiențe și 
viziuni, cap. Iudeii hotărăsc să-l ucidă pe Pavel).

„Avem nevoie să fim călăuziți de Duhul adevărului. Orice urmaș al lui Hristos 
trebuie să întrebe cu sinceritate: „Doamne, ce vrei să fac?” Avem nevoie să ne umilim 
înaintea Domnului, cu post și cu rugăciune, și să cugetăm mult la Cuvântul Său, 
în mod deosebit la scenele judecății. Ar trebui să căutăm acum o experiență vie și 
profundă în lucrurile lui Dumnezeu. Nu avem nicio clipă de pierdut. Evenimente 
de importanță vitală au loc în jurul nostru; ne găsim pe terenul fermecat al lui 
Satana. Nu dormiți, străjeri ai lui Dumnezeu.” (Marea luptă, cap. 37: Scripturile, 
apărarea noastră). 
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Există răsplată

„Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a 
înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut 
mergând la cer.” (Faptele 1:11).

„Hristos Se înălțase la cer având chip de om. Ucenicii văzuseră norul care-L 
primise. Același Isus care umblase, vorbise și Se rugase cu ei, care frânsese pâinea 
împreună cu ei, care fusese cu ei în bărcile lor pe lac și care în ziua aceea Se oste-
nise urcând împreună cu ei măslinișul, același Isus mergea acum să șadă pe tron 
cu Tatăl Său. Și îngerii i-au asigurat că Același pe care ei L-au văzut mergând la 
cer va reveni tot așa cum S-a înălțat. El va veni „pe nori; și orice ochi Îl va vedea”. 

Tot cerul aștepta să-L salute pe Mântuitorul în curțile cerești. Pe când Se înălța, 
El era în frunte, urmat de mulțimea captivilor eliberați la învierea Lui. Oastea ce-
rească lua parte la cortegiul acela plin de veselie cu strigăte și aclamații de laudă și 
cântări cerești.” (Hristos lumina lumii, cap. 87: La Tatăl Meu și la Tatăl vostru).

„Când s-au apropiat de cetatea lui Dumnezeu, îngerii care alcătuiau escorta au 
strigat: Porți, ridicați-vă capetele; Ridicați-vă, porți veșnice, Ca să intre Împăratul 
slavei! Plini de voie bună, îngerii păzitori răspund: Cine este acest Împărat al slavei? ” 

Ei spun cuvintele acestea nu pentru că n-ar ști cine este El, ci pentru că doresc 
să audă răspunsul solemnei preamăriri” 

Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă 
capetele; Ridicați-le, porți veșnice, Ca să intre Împăratul slavei! (Psalmii 24:7-10)

Atunci porțile cetății lui Dumnezeu se deschid larg, iar mulțimea îngerească 
intră pe porți într-o revărsare de armonii încântătoare.” (Idem).

„Tatăl nostru ceresc așteaptă să-și reverse asupra noastră plinătatea binecuvân-
tărilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare din izvorul iubirii 
nemărginite… Acei care caută cu adevărat comuniunea cu Dumnezeu vor fi văzuți 
în adunările de rugăciune, îndeplinindu-și cu credincioșie datoria…” (Calea către 
Hristos, cap. 11: Înaltul privilegiu al rugăciunii).

„Noi trebuie să ajungem să avem convingeri mai clare despre Domnul Hristos 
și o înțelegere mai bună a valorii realităților veșnice. Frumusețea sfințeniei trebuie 
să umple inimile copiilor lui Dumnezeu… Noi locuim prea aproape de câmpiile pă-
mântului. Să ne ridicăm ochii spre ușa deschisă a Sanctuarului de sus, unde lumina 
slavei lui Dumnezeu strălucește pe fața Domnului Hristos care „poate să mântuiască 
în chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25).” (Idem).

„Noi trebuie să lăudăm mai mult pe Dumnezeu pentru „bunătatea Lui și pentru 
minunile Lui față de fiii oamenilor”… Ființa noastră poate ajunge mai aproape de 
cer pe aripile imnurilor de laudă. În curțile cerești, Dumnezeu este adorat cu cântări 
de laudă, și atunci când îi aducem mulțumirile noastre, serviciul nostru divin se 
aseamănă cu adorarea oștilor cerești.” (Idem). 
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Mulţumiri pentru biruinţa lui Hristos

„Voi cânta Domnului, căci Și-a arătat slava”. (Exodul 15:1).

„Severitatea încercării prin care trecea Isus era proporțională cu valoarea a 
ceea ce urma să fie câștigat sau pierdut prin reușita sau eșecul Lui. Aici nu erau 
implicate doar interesele unei lumi. Această lume era câmpul de luptă, dar toate 
lumile pe care le crease Dumnezeu erau afectate de rezultatul conflictului… Chiar 
când Hristos se găsea pe cruce, vrăjmașul era hotărât să-și diversifice argumente-
le, atât de amăgitor și perfid încât toți să fie convinși că Legea lui Dumnezeu este 
tiranică. El însuși a elaborat orice proiect, a planificat orice rău și a stimulat orice 
minte pentru a-I face rău lui Hristos. El însuși a provocat acuzații false împotriva 
Aceluia care făcuse numai binele. El însuși a inspirat faptele crude care măreau 
suferințele Fiului lui Dumnezeu – cel Pur, Sfânt și Inocent…

Nu doar în mintea unor creaturi finite din această lume, ci în mintea tuturor 
locuitorilor universului ceresc, a fost statornicită imutabilitatea Legii lui Dumne-
zeu… Într-un glas ei au lăudat pe Dumnezeu ca fiind drept, milostiv, jertfitor de 
sine, corect.” (Manuscript 1, 6 ianuarie 1902).

„Ajungând la Muntele Măslinilor, … El Se înălță încet din mijlocul lor, atras 
către cer de o putere mai mare decât orice atracție pământească… În același timp, 
veniră la ei undele celei mai dulci și mai vesele muzici cântate de corul îngerilor.” 
(Hristos lumina lumii, cap. 87: La Tatăl Meu și la Tatăl vostru).

„La porțile cetății lui Dumnezeu … pe măsură ce se apropiau, îngerii care îl 
însoțesc se adresează oștirii îngerești de la porți, cântând cu tonuri triumfătoare: 
„Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei!” 
„Cine este acest Împărat al slavei?” întreabă îngerii care așteaptă. „Domnul cel tare 
și puternic, Domnul cel viteaz în lupte.” „Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-vă, 
porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei!” Din nou îngerii care așteaptă întreabă: 
„Cine este acest Împărat al slavei?” Iar îngerii care Îl însoțesc răspund cu tonuri 
melodioase: „Domnul oștirilor, El este Împăratul slavei!” (Psalmii 24:7-10).” (Solii 
Alese, vol. 1,pg. 268).

„Să învățăm și noi cântarea îngerilor, ca s-o putem cânta când vom intra în rân-
durile lor strălucitoare. Să spunem împreună cu psalmistul: „Voi lăuda pe Domnul 
cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi” (Psalmii 146, 2).” (Patriarhi și 
profeți, cap. 25: Exodul).
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Martie 

Avem un Tată iubitor

„Nicio nenorocire nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat dintre copiii 
Săi, nicio îngrijorare nu-i poate chinui sufletul, nicio bucurie nu-l poate încânta și 
nicio rugăciune sinceră nu-i iese de pe buze fără ca Tatăl nostru ceresc să nu observe, 
fără ca El să nu manifeste un interes viu pentru toate acestea… Legăturile dintre 
Dumnezeu și fiecare ființă sunt așa de intime și profunde ca și când n-ar mai fi alt 
om pe pământ de care El să Se îngrijească și pentru care El să fi dat pe Fiul Său 
mult iubit.” (Calea către Hristos, pg. 100 engl.)
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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).
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Înălţaţi pe Domnul Dumnezeu

„Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai 
presus de toți dumnezeii. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne 
plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!” (Psalmii 
95:3, 6).

„Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu și un Împărat 
veșnic.... Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe 
pământ și de sub ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea 
prin înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui”. (Ieremia 10:10-12).

„Lucrarea mâinilor lui Dumnezeu din natură nu este Dumnezeu Însuși. Lucru-
rile din natură sunt o expresie a caracterului și puterii lui Dumnezeu; dar noi nu 
trebuie să privim natura ca fiind Dumnezeu. Abilitatea artistică a ființelor umane 
produce capodopere extrem de frumoase, lucruri care încântă ochiul, și aceste lu-
cruri ne dezvăluie ceva din gândirea creatorului; dar lucrul creat nu este creatorul. 
Nu obiectul creat, ci creatorul este cel care este socotit vrednic de onoare. La fel, în 
timp ce natura este o expresie a gândirii lui Dumnezeu, nu natura, ci Dumnezeul 
naturii este cel care trebuie să fie înălțat.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. O ade-
vărată cunoaștere a lui Dumnezeu). 

„Actul creației nu poate fi explicat de știință. Ce știință ar putea explica misterul 
vieții? „Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.” (Evrei 11:3).” (Idem). 

„În crearea pământului, Dumnezeu nu a avut la dispoziție materie pre-existen-
tă. „El a zis și s-a făcut; a poruncit și a luat ființă.” (Psalmii 33:9). Toate lucrurile, 
materiale sau spirituale, au apărut înaintea Domnului Dumnezeu la glasul Lui și au 
fost create pentru propriul Lui scop. Cerurile și toată oștirea lor, pământul și toate 
lucrurile de pe el, au luat ființă prin suflarea gurii Lui.” (Idem). 

„Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare ești Tu și mare este Numele Tău prin 
puterea Ta. Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie se cuvine 
teama; căci între toți înțelepții neamurilor și în toate împărățiile lor, niciunul nu 
este ca Tine.” (Ieremia 10:6, 7).

„Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără 
margini.” (Psalmii 147:5).

„Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și El vede toate 
cărările lui.” (Proverbele 5:21).

„A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului, singurul care are 
nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun 
om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin.” 
(1 Timotei 1:17; 6:16).
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Dumnezeul nostru personal

„Căci cuvântul Domnului este adevărat, și toate lucrările Lui se îm-
plinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea; bunătatea 
Domnului umple pământul.” (Psalmii 33:4, 5).

„În crearea omului s-a descoperit acțiunea unui Dumnezeu personal. Când 
Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, forma umană a fost desăvârșită în 
toate detaliile sale, dar era fără viață. Apoi, un Dumnezeu personal, existând prin 
Sine, a suflat în acea formă suflare de viață și omul a devenit o ființă vie și inteli-
gentă. Toate părțile organismului uman au fost puse în acțiune. Inima, arterele, 
venele, limba, mâinile, picioarele, simțurile, facultățile minții, toate au început să 
funcționeze și au primit o lege căreia să se supună. Omul a devenit un suflet viu. 
Prin Hristos, Cuvântul, un Dumnezeu personal l-a creat pe om și l-a înzestrat cu 
inteligență și putere…

Mai presus de toate ființele inferioare, Dumnezeu a prevăzut omul, coroana 
creației Sale, pentru a exprima gândirea Sa și a dezvălui slava Lui. Dar omul nu 
trebuie să se înalțe ca Dumnezeu.

Dumnezeu este angajat în mod constant în susținerea și folosirea ca slujitori 
ai Săi a lucrurilor pe care le-a făcut. El lucrează prin legile naturii, folosindu-le ca 
instrumente ale Sale. Acestea nu funcționează de la sine. Natura, în lucrarea ei, 
mărturisește despre prezența inteligentă și acțiunea continuă a unei Ființe care 
coordonează toate lucrurile după voia Lui.

Nu prin propria sa putere își dă pământul bogățiile an după an și își continuă 
drumul în jurul soarelui. Mâna Celui Nesfârșit este neîncetat la lucru, călăuzind 
această planetă. Exercitarea continuă a puterii lui Dumnezeu face ca pământul să-și 
păstreze poziția în timpul rotației. Dumnezeu este Cel care face ca soarele să răsară 
pe cer. El deschide ferestrele cerului și dă ploaie.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. 
O adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu)

„Scepticii refuză să creadă în Dumnezeu, deoarece ei nu pot înțelege puterea 
infinită prin care El Se descoperă. Dar Dumnezeu trebuie să fie recunoscut în aceeași 
măsură din ceea ce El nu dezvăluie despre Sine, cât și din ceea ce este deschis pentru 
înțelegerea noastră limitată. Atât în revelația divină cât și în natură, Dumnezeu a 
lăsat taine care solicită exercitarea credinței noastre. Și așa și trebuie să fie. Putem 
fi într-o continuă căutare, punându-ne mereu întrebări, învățând mereu, și totuși, 
dincolo de acestea, se află încă o infinitate.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Pericolul 
ascuns în cunoașterea speculativă).
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4 martie

Putem auzi vocea lui Dumnezeu

„În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dum-
nezeirea 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).

„Natura mărturisește că o Ființă infinită în putere, mare în bunătate, milă 
și iubire, a creat pământul, și l-a umplut cu viață și bucurie. Chiar și în starea lor 
degradată, toate lucrurile dezvăluie lucrarea mâinilor marelui Artist. Oriunde ne 
întoarcem, putem auzi vocea lui Dumnezeu și putem vedea dovezi ale bunătății Sale.

De la bubuitul solemn și grav al tunetului și de la mugetul fără sfârșit al bă-
trânului ocean, până la mândrele melodii care fac pădurile să tresalte în cântare, 
miile de voci ale naturii Îi vestesc măreția. Pe pământ, în mare și pe cer, în nuanțele 
și culorile lor minunate, aflându-se fie într-un contrast superb, fie topindu-se ar-
monios unele într-altele, putem vedea slava Sa. Dealurile veșnice ne spun despre 
puterea Lui. Copacii care își flutură frunzele verzi în lumina soarelui și florile prin 
frumusețea lor delicată indică spre Creator. Verdele viu care învelește pământul 
brun povestește despre grija lui Dumnezeu pentru cele mai umile dintre creaturile 
Sale. Grotele mării și adâncurile pământului dezvăluie comorile Sale. El, Cel care 
a așezat perlele în ocean, ametistul și crisolitul printre stânci, este un iubitor de 
frumos. Soarele care răsare pe cer este un reprezentant al Aceluia care este viața 
și lumina a tot ceea ce El a făcut. Toată strălucirea și frumusețea care împodobesc 
pământul și luminează cerul, vorbesc despre Dumnezeu.” (Pe urmele Marelui 
Medic, cap. O adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu).

„Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelep-
ciune, și pământul este plin de făpturile Tale.” (Psalmii 104:24).

„Omul nu îl poate găsi pe Dumnezeu prin cercetare. Nimeni să nu încerce să 
ridice vălul care ascunde slava Lui cu mâna sa îndrăzneață. „Cât de nepătrunse 
sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!” (Romani 11:33). Faptul că-Și 
ascunde puterea este o dovadă a milei Lui; căci a ridica vălul care ascunde prezența 
divină înseamnă moarte. Nicio minte muritoare nu poate pătrunde taina în care 
Cel Atotputernic locuiește și lucrează. Noi putem înțelege despre El numai ceea ce 
crede El de cuviință să ne dezvăluie. Rațiunea trebuie să recunoască o autoritate 
superioară ei. Inima și intelectul trebuie să se plece înaintea marelui EU SUNT.” 
(Pe urmele Marelui Medic, cap. Pericolul ascuns în cunoașterea speculativă).

„Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veșnic, Domnul, a făcut marginile pă-
mântului. El nu obosește, nici nu ostenește; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.” 
(Isaia 40:28).
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Hristos este Lumina lumii

„Eu și Tatăl una suntem.” (Ioan 10:30).

„Dumnezeu S-a descoperit în Fiul Său ca fiind o Persoană. Strălucirea slavei 
Tatălui „și întipărirea Ființei Lui”, Isus, ca Mântuitor personal, a venit în lume. Ca 
Mântuitor, personal El S-a ridicat la cer. Ca Mântuitor, personal mijlocește în curțile 
cerești. Înaintea tronului lui Dumnezeu, slujește în favoarea noastră „Cineva care 
seamănă cu Fiul omului.” (Evrei 1:3; Apocalipsa 1:13).

Hristos, Lumina lumii, a acoperit splendoarea orbitoare a divinității Lui și a venit 
să locuiască ca om printre oameni, pentru ca oamenii, fără a fi mistuiți, de străluci-
rea Sa, să ajungă să-L cunoască pe Creatorul lor. De când păcatul a adus separare 
între om și Creatorul său, nimeni nu L-a mai văzut pe Dumnezeu, decât așa cum a 
fost revelat prin Hristos. „Eu și Tatăl una suntem”, a declarat Hristos. „Nimeni nu 
cunoaște pe Fiul, ci numai Tatăl; nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul, 
și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” (Ioan 10:30; Matei 11:27). Hristos a venit 
să le învețe pe ființele umane ce dorește Dumnezeu ca ei să știe. În cerurile de sus, 
pe pământ, în apele întinse ale oceanului, vedem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. 
Toate lucrurile create atestă puterea Lui, înțelepciunea Lui, dragostea Lui. Cu toate 
acestea, nu de la stele, de la ocean sau cascadă putem afla despre personalitatea lui 
Dumnezeu, așa cum a fost descoperită în Hristos. Dumnezeu a înțeles că era nevoie 
de o revelație mai clară decât cea a naturii pentru a înfățișa atât personalitatea cât și 
caracterul Său. El L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să descopere natura și atributele 
Dumnezeului invizibil, în măsura în care puteau fi suportate de ochiul uman.” (Pe 
urmele Marelui Medic, cap. O adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu). 

„Prin contemplarea iubirii fără egal a lui Dumnezeu, noi ne însușim natura Sa. 
Domnul Hristos a fost reprezentarea caracterului Dumnezeului cerului atât înaintea 
oamenilor, cât și înaintea îngerilor. El a demonstrat că atunci când depind întru 
totul de Dumnezeu, oamenii pot să respecte poruncile Sale și să trăiască, iar legea 
Sa va fi ca lumina ochilor lor.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 
cap. 9, subcap. Caracterul lui Hristos).

„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 credință, asupra Apărătorului nostru, 
care mijlocește pentru oameni înaintea tronului veșnic, așteptând să se alăture tu-
turor eforturilor noastre și să ne ajute prin Duhul Său spre o cunoaștere mai bună 
a lui Dumnezeu.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, cap. 9, subcap. 
Trăsăturile adevăratului căutător).
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Isus descoperă caracterul lui Dumnezeu

„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 veș-
nică.” (Ioan 3:16).

„Luând natura umană asupra Sa, Hristos a venit pentru a fi una cu umanitatea, 
și, în același timp, pentru a-L descoperi pe Tatăl nostru ceresc ființelor omenești 
păcătoase. El, Cel care a fost în prezența Tatălui de la început, El, Cel care a fost 
imaginea clară a Dumnezeului nevăzut, doar El era în măsură să dezvăluie carac-
terul Divinității pentru omenire. El a fost în toate lucrurile făcut asemenea fraților 
Săi. El a devenit trup, chiar așa cum suntem și noi. El a fost înfometat, însetat și 
obosit. El a fost întărit prin hrană și S-a refăcut prin somn. El a împărtășit soarta 
oamenilor; totuși El era Fiul fără prihană al lui Dumnezeu. El a fost străin și călător 
pe pământ – în lume, dar nu din lume; ispitit și încercat la fel cum sunt ispitiți și 
încercați și bărbații și femeile de azi, dar ducând o viață fără de păcat. Blând, plin 
de compasiune, afectuos, mereu grijuliu cu alții, El a reprezentat caracterul lui 
Dumnezeu și a fost în mod constant angajat în slujirea lui Dumnezeu și a omului. 

Dar El ne îndeamnă: „Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă 
blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă 
prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri;” „căci El este bun cu cei 
nemulțumitori și răi.” „El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni 
și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.” „Fiți dar îndurători, cum și Tatăl 
vostru este îndurător.” (Matei 5:44-45; Luca 6:35).

Revelația iubirii lui Dumnezeu pentru om își găsește punctul central la cruce. 
Limba nu poate exprima semnificația sa deplină, pana scriitorului nu o poate înfățișa 
și mintea omului nu o poate înțelege. Privind la crucea de pe Golgota, putem spu-
ne doar: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său 
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Pe urmele 
Marelui Medic, cap. Descoperit ucenicilor). 

„Dumnezeu ni L-a dat pe Domnul Isus, iar El este descoperirea Tatălui. Răs-
cumpărătorul nostru spune: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl 
Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu ei.” „Ce ați auzit de la 
început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început și voi 
veți rămâne în Fiul și în Tatăl.” Dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu și pe Isus Hristos 
pe care L-a trimis El, sufletul nostru se va umple de o fericire nespusă. Oh, cât de 
mare este nevoia noastră de Prezența divină!” (Mărturii pentru pastori și slujitorii 
evangheliei, cap. 6, subcap. Aspecte esențiale în slujire).
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Hristos: Darul nostru ceresc

„Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dum-
nezeu!” (1 Ioan 3:1).

„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 chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a 
făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce.” (Filipeni 2:6-8). „Hristos 
a murit! Ba mai mult, El a și înviat, și stă la dreapta lui Dumnezeu.” „De aceea și 
poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, 
pentru că trăiește pururea, ca să mijlocească pentru ei.” (Romani 8:34; Evrei 7:25). 
„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). Prin Hristos, darul 
făcut nouă, primim fiecare binecuvântare. Prin acest dar primim, zi de zi, revărsarea 
continuă a bunătății lui Iehova. Fiecare floare, cu nuanțele și parfumul ei delicat, ne 
este dată pentru bucuria noastră prin acel unic Dar. Soarele și luna au fost create 
de El. Toate stelele care înfrumusețează bolta cerească au fost făcute numai de El. 
Fiecare picătură de ploaie care cade, fiecare rază de lumină revărsată asupra lumii 
noastre nemulțumitoare, mărturisește iubirea lui Dumnezeu descoperită în Hristos. 
Totul ne este asigurat prin Darul de nedescris, Fiul, singurul născut al lui Dumnezeu. 
El a fost răstignit pe cruce ca toate aceste daruri să se poată revărsa spre lucrarea 
mâinilor lui Dumnezeu. „Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai 
lui Dumnezeu!” (1 Ioan 3:1).” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Hristos a fost Acela).

„Prezența lui Dumnezeu este garantată creștinului credincios. Această Stâncă 
a credinței este prezența vie a lui Dumnezeu. 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 răscumpărat prin suferință 
umană și durere, prin insulte, reproșuri, abuzuri, 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… Slăbiciunea noastră în natura omenească 
nu va împiedica intrarea noastră la Tatăl ceresc pentru că El, Domnul Hristos, a 
murit pentru ca să mijlocească pentru noi.” (Fii și Fiice ale lui Dumnezeu, pg. 78).
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Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt

„Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică 
Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre 
Mine.” (Ioan 15:26).

„Tatăl este plinătatea întruchipată a dumnezeirii și este invizibil ochilor muri-
tori. Fiul este plinătatea manifestată a dumnezeirii. Cuvântul lui Dumnezeu declară 
că El este „întipărirea Ființei Lui”.

Mângâietorul, pe care Domnul Hristos a făgăduit că Îl va trimite după ce se 
va înălța la cer, este Duhul Sfânt în toată plinătatea dumnezeirii, care face vizibilă 
puterea harului divin pentru toți acei care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor per-
sonal și cred în El.

Demnitarii cerești cei veșnici — Tatăl, Hristos și Duhul Sfânt — urmau să-i 
înzestreze pe ucenici cu o putere mai mare decât cea a oamenilor muritori... și să 
înainteze alături de ei în lucrarea de a convinge lumea cu privire la păcat. 

Noi trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt este o persoană, întocmai cum Dum-
nezeu este o persoană… Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar putea să-i 
mărturisească duhului nostru și împreună cu duhul nostru că suntem copiii lui 
Dumnezeu. De asemenea, El trebuie să fie o persoană divină, pentru că altfel nu ar 
putea să cerceteze tainele care se află ascunse în mintea lui Dumnezeu. „În adevăr, 
cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? 
Tot așa: nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu”.

Noi trebuie să cooperăm cu cele trei puteri preaînalte ale cerului — Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfânt, iar aceste puteri vor lucra prin noi, făcându-ne să fim niște conlucrători 
cu Dumnezeu.” (Evanghelizare, secțiunea 18: Științele false…).

„Isus a spus despre Duhul: „El Mă va proslăvi”. Mântuitorul venise pentru a 
proslăvi pe Tatăl, descoperind iubirea Lui; tot astfel Duhul trebuia să proslăvească 
pe Hristos, arătând lumii harul Lui.” (Hristos lumina lumii, cap. 73: Să nu vi se 
tulbure inima).

„Predicarea Cuvântului nu este de nicio valoare fără prezența și ajutorul Du-
hului Sfânt, deoarece acest Duh este singurul învățător eficient al adevărului divin. 
Numai când este pus în inimă de Duhul Sfânt, adevărul va sensibiliza conștiința 
sau va schimba viața…

A primi Duhul înseamnă a primi viața lui Hristos. Numai cei care sunt învățați 
în felul acesta de Dumnezeu, numai acei în care a avut loc lucrarea interioară a 
Duhului și în viața cărora se manifestă viața lui Hristos pot fi niște reprezentanți 
adevărați ai Mântuitorului.” (Slujitorii Evangheliei, cap. Duhul Sfânt).



Crescând în har - Devoţional76

9 martie

El vă va călăuzi în tot adevărul

„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în 
Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot 
ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26).

„Nici de data aceasta ucenicii nu au înțeles cuvintele lui Hristos în sensul lor 
spiritual, și Domnul le-a lămurit din nou înțelesul. El a spus că li Se va descoperi 
prin Duhul. „Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Nu-
mele Meu, vă va învăța toate lucrurile.” Nu veți mai zice: Nu pot să înțeleg. Nu veți 
mai vedea ca într-o oglindă, în chip întunecos. Atunci „puteți pricepe împreună cu 
toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea; și să cunoașteți 
dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință.”…

Hristos deschisese ucenicilor cărarea nesfârșită a adevărului… Ei nu înțelegeau 
natura spirituală a Împărăției lui Hristos, cu toate că El le lămurise acest lucru de 
atâtea ori. Mintea lor se încurcase. Ei nu apreciau valoarea Scripturilor pe care le 
prezenta Hristos… Isus a văzut că nu prinseseră adevăratul înțeles al cuvintelor 
Lui. Plin de milă, le-a făgăduit că Duhul Sfânt le va reaminti ceea ce le spusese. 
El mai lăsase nerostite multe lucruri care nu puteau să fie înțelese de ucenici. Și 
lucrurile acestea urmau să fie descoperite prin Duhul. Duhul avea să le lumineze 
înțelegerea, pentru ca ei să aprecieze lucrurile cerești. „Când va veni Mângâietorul, 
Duhul adevărului”, a zis Isus, „are să vă călăuzească în tot adevărul.”

Mângâietorul este numit „Duhul adevărului”. Lucrarea Lui este să definească 
și să susțină adevărul. La început, El locuiește în inimă ca Duh al adevărului și, 
după aceea, ajunge Mângâietor. Adevărul aduce mângâiere și pace… Duhul Sfânt 
vorbește minții prin Scripturi și le întipărește adevărul în inimă.” (Hristos lumina 
lumii, cap. 73: Să nu vi se tulbure inima).

„Duhul Sfânt i-a făcut în stare pe ucenici să-L înalțe pe Domnul și a îndrumat 
pana istoricilor sfinți, ca să-i poată fi prezentat lumii raportul cuvintelor și al faptelor 
lui Hristos. În zilele noastre, acest Duh lucrează fără încetare, căutând să le atragă 
oamenilor atenția la marele sacrificiu făcut pe crucea Golgotei, spre a descoperi 
lumii iubirea lui Dumnezeu față de om și spre a-i arăta sufletului convins de păcat 
care sunt făgăduințele Sfintelor Scripturi.” (Slujitorii Evangheliei, cap. Duhul Sfânt 
ca educator).
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Unicul Învăţător al adevărului divin

„El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va des-
coperi.” (Ioan 16:14).

„În natura omenească trebuia să se refacă însuși chipul lui Dumnezeu. 
Onoarea lui Dumnezeu și a lui Hristos este implicată în desăvârșirea caracterului 
poporului Său.

„Când va veni El [Duhul adevărului], va dovedi lumea vinovată în ce privește 
păcatul, neprihănirea și judecata.” Predicarea Cuvântului nu va fi de niciun folos 
fără prezența continuă a Duhului Sfânt și fără ajutorul Său neîncetat. Acesta este 
singurul Învățător capabil al adevărului dumnezeiesc. Adevărul va trezi conștiința 
și va transforma viața numai atunci când este însoțit în inimă de Duhul. 

Hristos a făgăduit bisericii Sale darul Duhului Sfânt, și făgăduința ne aparține 
în aceeași măsură ca și celor dintâi ucenici. Dar, ca oricare altă făgăduință, și aceasta 
este dată în mod condiționat. Sunt mulți care cred și mărturisesc că au încredere în 
făgăduința Domnului; ei vorbesc despre Hristos și despre Duhul Sfânt și, cu toate 
acestea, n-au niciun folos. Ei nu-și supun sufletul pentru a fi îndrumat și călăuzit 
de puterile cerești. Noi nu putem folosi Duhul Sfânt. Duhul trebuie să ne folosească 
pe noi. Dumnezeu lucrează prin Duhul în poporul Său „și voința și înfăptuirea după 
buna Lui plăcere.” (Filipeni 2:13.) Dar mulți nu vor să se supună acestei acțiuni. Ei 
doresc să se conducă singuri. Din cauza aceasta nici nu primesc darul ceresc. Duhul 
Sfânt este dat numai acelor care caută cu umilință pe Dumnezeu, care urmează 
călăuzirea și harul Său. Puterea lui Dumnezeu așteaptă să fie cerută și primită. 
Această binecuvântare făgăduită, dacă este cerută prin credință, aduce cu sine toate 
celelalte binecuvântări. Ea se dă potrivit cu bogățiile harului lui Hristos, și El este 
gata să dea fiecărui suflet atât cât poate să primească.” (Hristos lumina lumii, cap. 
73: Să nu vi se tulbure inima).

 „Dumnezeu ne-a dat lumină cu privire la lucrurile care au loc în prezent, iar 
noi trebuie să proclamăm lumii adevărul atât prin scrieri, cât și prin predicare. Dar 
numai viața lui Hristos în suflet, principiul activ al iubirii dăruite de Duhul Sfânt, 
va face așa încât cuvintele noastre să aibă rezultate. Iubirea lui Hristos este puterea 
fiecărei mărturii pentru Dumnezeu care a fost rostită vreodată de buzele omenești.

Zi după zi trece în veșnicie, aducându-ne tot mai aproape de încheierea tim-
pului de probă. Noi trebuie să ne rugăm ca niciodată mai înainte pentru ca Duhul 
Sfânt să fie revărsat mai abundent asupra noastră și să așteptăm ca influența Sa 
sfințitoare să vină asupra lucrătorilor, așa încât acei pentru care lucrează să poată 
ști că ei au fost cu Isus și au învățat de la El.” (Slujitorii Evangheliei, cap. Duhul 
Sfânt, subcap. Efectul primirii Duhului Sfânt).
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Dumnezeu este Izvorul a toate

„Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.” (Exodul 20:3).

„Iehova Cel veșnic, având viață în Sine Însuși, Existent, Necreat și care este 
Însuși Izvorul și păstrătorul tuturor lucrurilor; numai El este îndreptățit a primi 
cea mai înaltă adorare și închinare. Omului îi este interzis a da primul loc, în 
simpatiile sau serviciul său, vreunui alt obiect. Orice lucru pe care îl nutrim, care 
înclină a micșora iubirea noastră față de Dumnezeu sau să restrângă serviciul ce 
I-l datorăm, este unul din care ne facem un zeu.” (Patriarhi și profeți, cap. 27: 
Legea dată lui Israel).

„Fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu va fi cernut ca grâul, iar în procesul de 
cernere, fiecare plăcere îndrăgită care abate mintea de la Dumnezeu trebuie să fie 
sacrificată. În multe familii rafturile, cuierele și mesele sunt pline de ornamente și 
picturi. Albumele pline de fotografii ale familiei și prietenilor sunt puse într-un loc 
unde vor atrage atenția vizitatorilor. În felul acesta, gândurile care ar trebui să fie 
îndreptate către Dumnezeu și interesele veșnice sunt coborâte la nivelul lucrurilor 
obișnuite. Nu este aceasta o formă de idolatrie? Oare banii cheltuiți în felul acesta 
nu ar fi trebuit să fie folosiți pentru binecuvântarea omenirii, pentru alinarea 
suferinței, pentru a-i îmbrăca pe cei goi și a-i hrăni pe cei flămânzi? Oare nu ar 
fi trebuit să fie puși în visteria Domnului pentru înaintarea lucrării Sale și pentru 
zidirea Împărăției Sale pe pământ?

Subiectul acesta este foarte important și vă este prezentat pentru a vă salva de 
la păcatul idolatriei. Dacă veți asculta cuvintele rostite de Sfântul lui Israel: „Să nu 
ai alți dumnezei afară de Mine” (Exodul 20:3), binecuvântarea va veni în sufletul 
vostru… Puteți să vă despărțiți de orice idol și să vă legați de tronul lui Dumnezeu 
prin lanțul de aur al harului și al adevărului.” (Solii Alese, vol. 2,pg. 278, 279).

 „Fiecare „Să nu”, fie în legile sănătății sau în legea morală, implică o promisiune. 
Dacă vom asculta, vom avea binecuvântarea la orice pas. Dumnezeu nu ne obligă 
să facem ceea ce e drept, dar El caută să ne salveze de rău și să ne conducă la bine.” 
(Pe urmele Marelui Medic, cap. Conlucrarea divinului cu umanul). 

„În ultimele zile ale istoriei acestui pământ, glasul care a vorbit de pe Sinai 
declară încă: „Să nu ai alți dumnezei, afară de Mine” (Exodul 20:3). Omul și-a pus 
voința sa împotriva voinței lui Dumnezeu, dar prin aceasta el nu poate aduce la 
tăcere cuvântul poruncii. Invenția omenească nu poate scuti de obligația față de 
puterea supremă. Teoriile și speculațiile pot să se înmulțească peste măsură; oamenii 
se pot strădui să pună știința în opoziție cu revelația, și să înlăture astfel Legea lui 
Dumnezeu. Dar porunca răsună tot mai tare și mai tare: Domnului, Dumnezeului 
tău, să te închini și numai Lui să-l slujești” (Matei 4:10).” (Profeți și regi, cap. 51: 
O redeșteptare spirituală).
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Domnului Dumnezeului tău să te închini

„Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt 
sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. 
Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești.” (Exodul 20:4, 5).

„Porunca a doua oprește închinarea la adevăratul Dumnezeu prin chipuri sau 
icoane. Multe popoare păgâne susțineau că chipurile lor n-ar fi decât niște reprezen-
tări sau simboluri, prin care s-ar adora Dumnezeirea; dar Dumnezeu a declarat că 
o asemenea slujire înseamnă păcat. Încercarea de a reprezenta pe Dumnezeu prin 
obiecte materiale a coborât noțiunea omului despre Dumnezeu. Mintea abătută 
de la desăvârșirea nemărginită a lui Iehova, urma să fie atrasă mai mult de făpturi 
decât de creator. Pe măsură ce ideile sale despre Dumnezeu au fost înjosite, în 
aceeași proporție omul a devenit tot mai josnic. 

Prin ereditare sau exemplu, fiii devin părtași ai păcatelor părinților. Înclinația 
spre rău, pofte nefirești și moravuri degradate, împreună cu bolile și degenerarea 
fizică se transmit ca o moștenire din tată în fiu, până la a treia și a patra generație. 
Acest adevăr înfricoșat ar trebui să aibă o putere solemnă de a-i opri pe oameni de 
a merge pe calea păcatului.

„Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele”. 
Porunca a doua oprește închinarea la dumnezei falși, și în mod implicit, îndeamnă 
la adorarea adevăratului Dumnezeu. Iar acelora care sunt credincioși în serviciul 
Său le este făgăduită mila Sa, nu numai până la a treia și a patra generație, cum este 
cazul mâniei ce-i amenință pe cei ce-L urăsc, ci până la mii de generații.” (Patriarhi 
și profeți, cap. 27: Legea dată lui Israel).

„Poporul nu este nici pe jumătate trezit. Pare că o amorțeală 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 socoteală 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. Mijloacele folosite astfel erau ale 
Domnului și voi ați făcut din eu un idol, neglijând sufletele tovarășilor voștri, pentru 
care a murit Hristos.” (Review and Herald, 13 octombrie 1885).
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Sfânt și Înfricoșat este Numele Său

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

„Această poruncă nu oprește numai jurămintele false și înjurăturile ordinare, 
dar ea oprește și întrebuințarea ușuratică sau neglijentă a numelui lui Dumnezeu, 
fără a ține seama de însemnătatea Sa înfricoșată. Printr-o rostire necugetată a 
numelui lui Dumnezeu în conversații obișnuite, prin luarea Lui ca martor în ches-
tiuni neînsemnate și printr-o repetare deasă și nechibzuită a numelui Său, noi Îl 
dezonorăm. „Numele Lui este sfânt și înfricoșat” (Psalmii 111:9). Toți ar trebui să 
cugete la maiestatea Sa, la curăția și sfințenia Sa, pentru a se întipări în inimă un 
sentiment înalt despre caracterul Său, iar Numele Său să fie rostit cu respect și 
solemnitate.” (Patriarhi și profeți, cap. 27: Legea dată lui Israel).

„Cine va blestema Numele Domnului va fi pedepsit cu moartea.” (Leviticul 
24:16).

„Există oameni care pun la îndoială iubirea și dragostea lui Dumnezeu pentru 
că El a pedepsit cu atâta asprime cuvintele care au fost rostite în ațâțarea patimii. 
Dar atât iubirea, cât și dreptatea lui Dumnezeu pretind a demonstra cum cuvintele 
rostite din răutate contra lui Dumnezeu sunt un mare păcat. Pedeapsa executată 
asupra primului nelegiuit trebuie să fie un avertisment pentru alții ca numele lui 
Dumnezeu să fie păstrat cu cinste. Dacă totuși păcatul acestui om ar fi fost lăsat 
nepedepsit, atunci s-ar fi stricat încă și alții și urmarea ar fi fost în cele din urmă 
că multe vieți omenești s-ar fi pierdut.” (Patriarhi și profeți, cap. 36: În pustie).

„Dacă acei care tolerează rostirea de cuvinte furioase ar studia Cartea-Ghid 
și cu un spirit sincer ar căuta să cunoască cerințele ce trebuie să le împlinească, 
întorcându-se de la practicile lor, ce schimbare va fi în conduita și conversația 
lor! Cuvinte de mânie aprinsă nu ar trebui rostite niciodată, deoarece înaintea lui 
Dumnezeu și a îngerilor sfinți ele sunt un fel de blasfemie…

Fiecare relație în viață, fiecare poziție de responsabilitate, fiecare obicei și 
afecțiune, fiecare emoție a minții trebuie să fie supuse marelui standard al dreptății: 
poruncile lui Dumnezeu, care sunt larg cuprinzătoare.” (The Youth’s Instuctor, 20 
septembrie 1894).
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Ziua sfântă a Domnului

„A venit în Nazaret, unde fusese crescut; și, după obiceiul Său, în 
ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească.” (Luca 4:16).

„Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci 
lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului 
tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici 
roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul 
cerurile, pământul și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit: 
de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.” (Exodul 20:8-11).

„Dumnezeu a dat omului șase zile de lucru și El pretinde ca lucrarea lor să fie 
făcută în șase zile de lucru. Fapte de neapărată trebuință și de milă sunt permise în 
Sabat; pentru bolnavi și suferinzi trebuie a se îngriji în orice timp; dar trebuie să se 
evite cu strictețe orice lucru nefolositor. „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 dacă-L vei cinsti neurmând căile tale și 
neîndeletnicindu-te cu treburile tale...” (Isaia 58:13). Dar porunca nu se sfârșește 
aici. „Nededându-te la flecării” (engl. „nevorbind cuvintele tale”), spune profetul. Cei 
care discută chestiuni de afaceri sau fac planuri în această privință sunt considerați 
de Dumnezeu călcători ai poruncii Sale. Pentru a păstra cu sfințenie Sabatul, nu 
trebuie să îngăduim minții noastre să se ocupe cu lucruri de un caracter lumesc. 
Porunca cuprinde în sine tot ceea ce se află înăuntrul porților noastre. Locuitorii 
casei noastre trebuie să lase la o parte ocupațiile lor lumești în timpul orelor sfinte. 
Toți trebuie să se unească într-o servire de bună voie spre a-L onora pe Dumnezeu.” 
(Patriarhi și profeți, cap. 27: Legea dată lui Israel). 

„Mi-a fost înfățișat că întreg cerul privea și veghea în Sabat asupra acelora care 
recunosc cerințele poruncii a patra și respectă Sabatul. Îngerii luau notă de interesul 
pe care ei îl arătau și de înaltul lor respect pentru această întocmire dumnezeiască. 
Pe cei care sfințesc pe Domnul Dumnezeu în inimile lor, printr-o strictă dispoziție 
de devotare a minții și care caută să folosească orele sfinte în păzirea Sabatului, în 
modul cel mai bun posibil, și onorează pe Dumnezeu, numind Sabatul o desfătare 
– acești îngeri îi binecuvântau în mod deosebit cu lumină și sănătate și cu o putere 
deosebită.” (2 T., cap. Răspunderea pentru lumina primită).
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Prima poruncă însoţită de făgăduinţă

„Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. „Să 
cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoțită 
de o făgăduință.” (Efeseni 6:1, 2). 

„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara 
pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău” (Exodul 20:12).

„Părinții au dreptul până la un anumit grad de iubire și de cinstire, care nici 
unei alte persoane nu i se cuvine. Dumnezeu Însuși, care a pus asupra lor răspun-
derea pentru sufletele încredințate lor, a rânduit ca în primii ani de viață părinții să 
stea față de copii în locul lui Dumnezeu. Și cel ce leapădă autoritatea îndreptățită 
a părinților săi, acela leapădă autoritatea lui Dumnezeu. Porunca a cincea nu pre-
tinde numai copiilor să arate respect, supunere și ascultare față de părinți, ci să le 
cere să dovedească, de asemenea, iubire și gingășie față de părinți, ușurând grijile 
lor, apărând renumele lor și aducându-le sprijin și mângâiere în bătrânețile lor. 
Ea pretinde și respect față de predicatori și de conducători și de toți ceilalți cărora 
Dumnezeu le-a dat putere și autoritate. 

Apostolul Pavel spune că aceasta „este cea dintâi poruncă însoțită de o 
făgăduință” (Efeseni 6:2). Pentru Israel, care aștepta să intre în curând în Cana-
an, această poruncă era o asigurare că cei ascultători vor trăi timp îndelungat în 
pământul cel bun; dar ea avea o însemnătate și mai mare, care se întinde peste tot 
Israelul lui Dumnezeu și făgăduiește o viață veșnică pe pământ, când el va fi elibe-
rat de blestemul păcatului. ” (Patriarhi și profeți, cap. 27: Legea dată lui Israel).

„Părinți neglijenți și necredincioși – sângele copiilor voștri va fi asupra voas-
tră… Părinți, este datoria voastră să mențineți copiii voștri în supunere perfectă, 
având pasiunile și temperamentul lor rău sub control. Am văzut că, dacă ei sunt 
aduși în Casa lui Dumnezeu, trebuie să fie învățați cu privire la locul unde sunt … 
unde Dumnezeu se întâlnește cu poporul Său. Trebuie să păstreze liniștea fără să 
se joace sau să alerge…

Părinți, corectați pe copiii voștri. Începeți când ei sunt tineri, cât de timpuriu 
pot fi ei impresionați și temperamentul lor rău să poată fi supus, înainte ca să 
prindă rădăcini și să se întărească pe măsură ce ei cresc.” (Manuscript Releases, 
vol. 9, 321, 323). 
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Jugul Meu  este bun  
și sarcina Mea este ușoară

„Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, 
este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, 
cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? Și aceasta este 
porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe 
fratele său.” (1 Ioan 4:20, 21). 

„Să nu ucizi” (Exod 20:13).
„Toate faptele de nedreptate care aduc scurtarea vieții, spiritul urii și al răz-

bunării sau satisfacerea vreunei patimi oarecare, care duce la acțiuni vătămătoare 
față de alții sau care ne fac măcar să le dorim răul, sunt o călcare a acestei porunci, 
căci „cine urăște pe fratele său este un ucigaș” — și niciun ucigaș nu va avea viața 
veșnică. Orice neglijență egoistă de a îngriji de cei lipsiți și suferinzi, orice satisfacere 
a plăcerii sau orice lipsă nesilită și orice muncă peste măsură, care aduce vătămare 
sănătății — toate acestea, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt călcări ale 
poruncii a șasea.” (Patriarhi și profeți, cap. 27: Legea dată lui Israel). 

„Sunt mulți cei ale căror inimi suferă zdrobite de povara grijilor deoarece ceea ce 
caută este să atingă standardul lumii. Ei au ales s-o slujească, i-au acceptat neliniștea 
și au adoptat obiceiurile ei. Astfel, caracterul lor este ruinat și viața lor a devenit o 
povară. Îngrijorarea continuă istovește forțele vitale. Domnul nostru dorește ca ei 
să-și scoată acest jug al robiei. El îi invită să accepte jugul Lui; El spune: „Jugul Meu 
este bun și sarcina Mea este ușoară.” (Matei 11:30).” (Pe urmele Marelui Medic, 
cap. Dumnezeu ne va purta de grijă). 

„O, cât de mult este dezonorat Domnul Hristos de către cei care pretind că sunt 
creștini, și care aruncă ocară asupra numelui pe care-l poartă, prin aceea că nu fac 
ca viața lor să corespundă cu mărturisirea lor, prin aceea că nu se tratează unii 
pe alții cu iubirea și respectul pe care Dumnezeu așteaptă să-l vadă descoperit în 
cuvinte pline de amabilitate și fapte pline de curtenie!” (8 T., subcap. Pocăiește-te 
și întoarce-te la faptele dintâi). 

„Providența a condus pe poporul lui Dumnezeu și l-a scos din obiceiurile 
extravagante ale lumii, departe de satisfacerea apetitului și a patimii, ca să-și ia 
poziția pe platforma tăgăduirii de sine și a cumpătării în toate lucrurile. Poporul 
pe care Dumnezeu îl conduce, va fi un popor deosebit.” (3 T., cap. Lucrători pentru 
Dumnezeu).
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Se cere puritate

„Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău.” (Ioan 17:15).

„Să nu preacurvești” (Exodul 20, 14).
„Această poruncă interzice nu numai faptele necurate, ci și cugetele și poftele 

senzuale, precum și orice obicei care servește la provocarea acestora. Ea pretinde 
curăția nu numai în viața exterioară, ci și curăția în intențiile și mișcările ascunse 
ale inimii. Hristos, care învață obligativitatea legii lui Dumnezeu în cuprinsul ei 
cel larg, declară că gândurile sau privirile rele sunt într-adevăr păcate, tot așa ca și 
faptele nepermise.” (Patriarhi și profeți, cap. 27: Legea dată lui Israel). 

„Când gândul cel rău este cuibărit și nutrit în inimă, oricât de ascuns, zicea Isus, 
aceasta arată că păcatul încă stăpânește acolo. Sufletul este încă plin de fiere amară 
și se află în lanțurile fărădelegii. Acela care găsește plăcere în a stărui să privească 
scene murdare, care se dedă la gânduri urâte, la priviri pofticioase, poate vedea în 
păcatul fățiș, cu toată povara sa de rușine și chinuri sfâșietoare — adevărata natură 
a răului, care a fost ținut ascuns în cămăruțele inimii. Clipa în care cineva săvârșește 
un păcat greu, din cauza vreunei ispite, nu dă naștere răului care iese la iveală, ci 
numai dezvoltă sau învederează ce a fost ascuns și tăinuit în inimă. Ce cugetă un 
om în inima sa, aceea și este, pentru că „din inimă ies izvoarele vieții” (Proverbele 
23:7; 4:23).” (Cugetări de pe munte, cap. 3: Spiritualitatea Legii).

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8).
„Inima nu poate rămâne consacrată lui Dumnezeu în timp ce poftele și pati-

mile sunt îngăduite pe seama sănătății și a vieții...” (Sfaturi pentru sănătate, cap. 
Sfințirea este un principiu viu).
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18 martie

Integritate în cele mai mici amănunte

„Am văzut tot ce se face sub soare; și iată că totul este deșertăciune 
și goană după vânt!” (Eclesiastul 1:14).

„Să nu furi.” (Exodul 20:15).
„Atât păcatele publice, cât și cele particulare se cuprind în această poruncă. 

Porunca a opta condamnă răpirea de oameni și comerțul de sclavi și interzice răz-
boaiele de cucerire. Ea condamnă hoția și tâlhăria. Ea pretinde credincioșie strictă 
în cele mai mici lucruri din afacerile vieții; interzice înșelarea în comerț și pretinde 
plătirea dreaptă a datoriilor, cât și a salariilor. Ea declară că orice încercare de a trage 
foloase prin neștiința, slăbiciunea sau nenorocirea altora, este notată ca înșelăciune 
în cărțile din ceruri.” (Patriarhi și profeți, cap. 27: Legea dată lui Israel). 

„El, Hristos, le arăta caracterul neprihănirii pe care o vor avea toți acei care vor 
intra în ceruri. În toată Predica de pe Munte El descrie roadele ei și acum, printr-o 
propoziție, arată izvorul și natura ei: Fiți desăvârșiți, după cum și Dumnezeu este 
desăvârșit. Legea nu este altceva decât o copie a caracterului lui Dumnezeu. Priviți 
la Tatăl vostru cel ceresc și veți vedea în El o dovadă desăvârșită a principiilor care 
stau la temelia cârmuirii Sale. 

Dumnezeu este iubire. Asemenea razelor de lumină ce vin de la soare, iubirea, 
lumina și bucuria izvorăsc de la El peste toate făpturile Sale. Natura Sa este de a 
da. Viața Sa însăși este revărsarea iubirii neegoiste.” (Cugetări de pe munte, cap. 
3: Spiritualitatea legii). 

„A fost o reținere înfricoșătoare a celor ce aparțin lui Dumnezeu și rezultatul a 
fost retragerea binecuvântării Sale speciale. Frații și surorile mele, vă rog analizați 
cu atenție această problemă. Verificați unde ați furat pe Dumnezeu în zecimi și 
daruri. Pocăiți-vă, și arătați prin fapte pocăința voastră. Înapoiați fără întârziere 
ceea ce s-a reținut.” (The Review and Herald, 9 februarie 1886).

„În măsura în care iubirea lui Hristos ne umple inima și ne controlează viața, 
lăcomia, egoismul și iubirea comodității vor fi înfrânte și plăcerea noastră va fi de a 
face voia lui Hristos, ai cărui slujitori pretindem că suntem. Fericirea noastră va fi 
atunci proporțională cu lucrările noastre altruiste, înrâurite de iubirea lui Hristos.” 
(3 T., cap. Zecimi și daruri).



Crescând în har - Devoţional86

19 martie

Martorul credincios și adevărat

„Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste 
cuvinte vine de la cel rău.” (Matei 5:37).

„Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.” (Exodul 20:16).
Vorbirile false în orice chestiune și orice încercare sau intenție de a înșela pe 

aproape nostru, se cuprind în această poruncă. Minciuna constă într-o intenție 
de a înșela. Printr-un semn cu ochiul, printr-o mișcare cu mâna, printr-o expre-
sie a feței, se poate minți tot așa de lămurit ca și prin cuvinte. Orice exagerare 
intenționată, orice semn sau aluzie, care are de scop a produce o impresie falsă 
sau exagerată, chiar expunerea faptelor într-un mod care să inducă în eroare, 
reprezintă o minciună. Această poruncă interzice orice încercare de a vătăma 
reputația sau cinstea aproapelui nostru, prin denaturări sau aluzii răutăcioase, 
prin calomnii sau prin răspândirea de zvonuri. Chiar ascunderea intenționată a 
adevărului prin care alții pot suferi o pagubă, este o călcare a poruncii a noua.” 
(Patriarhi și profeți, cap. 27: Legea dată lui Israel). 

„Dragi prieteni tineri, ceea ce semănați, aceea veți și culege… Cum este sămânța 
aruncată, așa va fi și recolta… Modul în care tratați lumina pe care v-o dă Dum-
nezeu va întoarce cântarul pentru fericire sau nenorocire. Voi înșivă dați formă 
destinului vostru. 

Voi toți aveți o influență pentru bine sau pentru rău asupra minții sau caracte-
relor altora, iar tocmai influența pe care o exercitați este notată în cartea de aducere 
aminte din ceruri. Un înger vă însoțește și notează cuvintele și faptele voastre.”  
(3 T., cap. Apel către cei tineri). 

„Acei care au învățat de la Hristos nu vor lua deloc parte „la lucrările nero-
ditoare ale întunericului” (Efeseni 5:11). 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” (Apocalipsa 14:5).” (Cugetări de pe munte, cap. 
3: Spiritualitatea Legii).

„Limba care este atât de puțin controlată de către ființa umană, trebuie să fie 
stăpânită de principii puternice și cinstite, de legea iubirii față de Dumnezeu și față 
de om. (Fii și Fiice ale lui Dumnezeu, pg. 64).

„Din viața fiilor lui Dumnezeu trebuie să se răspândească lumina strălucitoare 
a purității, onestității și altruismului.” (Manuscript Releases, vol. 12, 147).



Avem un Tată iubitor 87

20 martie

Dumnezeu ne-a iubit  
cu o iubire de nedescris

„Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind  
într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului 
fără piedici.” (1 Corinteni 7:35).

„Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici 
robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este 
al aproapelui tău” (Exodul 20:17).

„Porunca a zecea lovește la rădăcina tuturor păcatelor, oprind orice poftă 
egoistă, din care ia naștere fapta păcătoasă. Cel ce, în ascultare față de legea lui 
Dumnezeu, se abține chiar de la o dorință păcătoasă după ceea ce aparține altora, 
acela nu se va face vinovat de vreo faptă rea împotriva semenilor săi. 

Acestea sunt preceptele sfinte ale celor zece porunci, care au fost rostite în 
mijlocul tunetelor și fulgerelor și cu o desfășurare minunată a puterii marelui 
Legiuitor. Dumnezeu a însoțit proclamarea Legii Sale cu manifestări ale puterii și 
măririi Sale, pentru ca poporul să nu uite vreodată acea scenă și să fie umplut de 
adorație adâncă pentru Autorul legii, Creatorul cerului și al pământului. El voia, de 
asemenea, să arate omului căzut și importanța, sfințenia și veșnica durată a legii 
Sale. (Patriarhi și profeți, cap. 27: cap. Legea dată lui Israel). 

„Condițiile vieții veșnice, sub har, sunt tot cele care erau în Eden — o perfectă 
ascultare de principiile Legii Sale. Măsura de caracter prezentată în Vechiul Testa-
ment este și în Noul Testament. Și aceasta nu este o măsură pe care să n-o putem 
ajunge. În orice poruncă sau îndemn pe care-l dă Dumnezeu este o făgăduință…

Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire negrăită, și iubirea noastră se trezește față de El 
pe măsură ce înțelegem ceva din lungimea, lărgimea, adâncimea și înălțimea acestei 
iubiri atrăgătoare a Domnului.” (Cugetări de pe munte, cap. 3: Spiritualitatea legii).

„Faceți din Isus tovarășul vostru. Cereți-I să vă ajute pentru a păzi Legea lui 
Dumnezeu. El va fi pentru voi Protector și Sfătuitor, Călăuzitor care nu va lipsi 
niciodată.” (The Review and Herald, 26 ianuarie 1897).

„Când omul se predă lui Hristos, mintea sa este adusă sub controlul legii; dar 
aceasta este legea împărătească, care proclamă libertatea fiecărui captiv. Devenind 
una cu Hristos, omul este făcut liber. Supunerea față de voința lui Hristos înseamnă 
desăvârșita refacere a ființei umane. Ascultarea de Dumnezeu este libertate din 
robia păcatului, eliberarea de pasiunea și tendințele omenești.” (Pe urmele Marelui 
Medic, cap. Medicul, un educator). 
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Cuvântul lui Dumnezeu

„Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele 
pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață.” (Ioan 6:63).

„Hristos, Marele Învățător, încerca să distragă atenția oamenilor de la contem-
plarea celor pământești, pentru a-i învăța lucruri cerești…

Cuvintele lui Hristos nu conțin nimic care este neesențial. Predica de pe munte 
este un exemplu minunat, însă, e atât de simplă, încât și un copil o poate studia fără 
greș pentru a o înțelege. Muntele fericirilor este un simbol al înălțimii spirituale, 
la care Isus a fost întotdeauna. Fiecare cuvânt rostit de El venea de la Dumnezeu 
și El îl spunea cu autoritatea cerului. „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt Duh 
și viață” (Ioan 6: 63), afirma El. Învățătura lui Isus este plină de adevăr înălțător și 
mântuitor, cu care cele mai înalte ambiții și cele mai adânci investigații ale omului 
nu se pot compara. Isus era conștient de ruina ce pândea omenirea și a venit să 
mântuiască sufletele prin propria-i neprihănire, aducând lumii asigurarea neîndo-
ielnică a speranței și completei izbăviri.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 
cap. 62: Eșecul studierii Cuvântului lui Dumnezeu).

„Învățătura lui Hristos era exprimarea unei convingeri trăite în viață și cei 
care învață de la El vor deveni învățători după modelul dumnezeiesc. Cuvântul lui 
Dumnezeu, rostit de unul care a fost personal sfințit prin el, are o putere dătătoare 
de viață, care-l face atrăgător pentru ascultători și-i convinge că acesta e o realitate 
vie. Când cineva a primit adevărul din iubire, va da pe față acest fapt prin puterea de 
convingere a comportamentului său și prin tonul cu care vorbește. El face cunoscut 
ceea ce el însuși a auzit, a văzut și a pipăit cu privire la Cuvântul vieții, ca alții să aibă 
părtășie cu el prin cunoașterea lui Hristos. Cuvintele mărturiei lui, pornite de pe 
buze atinse de cărbunele aprins de pe altar, sunt adevăr pentru o inimă primitoare 
și lucrează sfințirea asupra caracterului.” (Hristos lumina lumii, cap. 14: „Noi am 
găsit pe Mesia”). 

„Nimeni de pe pământ nu poate să dea ceea ce va potoli foamea și setea su-
fletului. Dar Isus zice: „Iată, Eu stau la ușă și bat; dacă aude cineva glasul Meu și 
deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu Mine.” „Eu sunt Pâinea vieții. Cine 
vine la Mine, nu va flămânzi niciodată, și cine crede în Mine nu va înseta niciodată” 
(Apocalipsa 3:20; Ioan 6:35).” (Cugetări de pe munte, cap. 2: Fericirile).

„Cuvintele lui Dumnezeu sunt izvoarele vieții. Dacă veți căuta aceste izvoare de 
apă vie, veți fi aduși, prin Duhul Sfânt, în comuniune cu Hristos. Adevăruri foarte 
cunoscute vor fi înfățișate într-o lumină nouă; texte din Scriptură vă vor izbi pri-
virile cu un nou înțeles, ca un fulger de lumină; veți vedea legătura altor adevăruri 
ale lucrării de mântuire și atunci veți ști că Hristos vă conduce; un Învățător divin 
este alături de voi.” (Idem). 
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Hristos  și cerul: subiecte de meditaţie

„Voi Mă numiți „Învățătorul și Domnul” și bine ziceți, căci sunt.” 
(Ioan 13:13).

„Neascultarea a închis ușa pentru o mai mare cunoaștere ce ar putea fi obținută 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă oamenii 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 
nu ar mai fi neclare în mintea noastră. Acestea ar fi nu doar mai bine înțelese, ci în 
final mult mai mult prețuite.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, cap. 62: 
Eșecul studierii Cuvântului lui Dumnezeu).

„Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este făcut sfetnicul nostru, când cerce-
tăm Scripturile pentru lumină, îngerii din cer vin aproape pentru a ne impresiona 
mintea și pentru a ne lumina înțelegerea… Dacă mintea tinerilor ar fi îndrumată 
corect, atunci conversația lor s-ar axa pe teme înalte. Când mintea este curată, iar 
gândurile înnobilate de adevărul lui Dumnezeu, cuvintele vor fi și ele la fel. „Un 
cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint” 
(Proverbele 25:11). Dar cu înțelegerea actuală și cu practicile din prezent, cu stan-
dardul coborât, cu care se mulțumesc creștinii, conversația lor este fără valoare 
și nefolositoare. Ea este pământească și nu atinge nici măcar nivelul conversației 
lumești mai elevate. Când Hristos și cerul sunt tema contemplării, conversația va 
releva acest fapt. Vorbirea va fi dreasă cu har, iar vorbitorul va arăta că și-a dobândit 
o educație în școala divinului Învățător.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 
cap. Pe cărări oprite).

„Trebuie să avem o rezistență hotărâtă împotriva ispitei de a păcătui cu gândul 
sau cu fapta…

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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Credincioșie mai presus de toate

„Fiindcă Unul singur este Învățătorul vostru: Hristos, și voi toți 
sunteți frați.” (Matei 23:8).

„Timpul în care ne aflăm este un timp în care beneficiem de un privilegiu so-
lemn și avem o răspundere sfântă. Dacă slujitorii lui Dumnezeu își îndeplinesc cu 
credincioșie răspunderea care le-a fost încredințată, când Domnul va spune: „Dă-
ți socoteala de isprăvnicia ta” (Luca 16:2), răsplata lor va fi mare. Truda serioasă, 
munca neegoistă și efortul răbdător și perseverent vor fi răsplătite din abundență. 
Domnul Isus va spune: „Nu vă mai numesc robi, … ci v-am numit prieteni, pentru că 
v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:15). Aprobarea Dom-
nului nu este acordată datorită măreției lucrării realizate, ci datorită credincioșiei 
manifestate în tot ce s-a făcut. Nu rezultatele pe care le realizăm sunt importante 
în ochii lui Dumnezeu, ci motivele pentru care acționăm. Dumnezeu prețuiește mai 
presus de toate bunătatea și credincioșia.” (Slujitorii Evangheliei, cap. Un timp al 
răspunderii și al privilegiului).

„Toți trebuie să devenim martori pentru Isus. Puterea legăturilor sociale, sfințită 
prin harul lui Hristos, trebuie să fie dezvoltată pentru a câștiga suflete pentru Mân-
tuitorul. 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 acei care susțin că L-au găsit pe Hristos să lucreze ca El pentru 
binele oamenilor.

Hristos este bucuros când urmașii Lui dovedesc că, deși sunt oameni, sunt 
totuși părtași de natură dumnezeiască… Inima lor, înviorată de roua harului di-
vin, 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. 

Ca ucenici ai lui Hristos, noi nu ne vom amesteca în lume din dorința de a avea 
plăceri și de a ne uni cu ea la nebunii. Asemenea legături nu pot aduce decât rău. 
Niciodată nu trebuie să aprobăm păcatul prin cuvintele sau prin faptele noastre, prin 
tăcerea sau prin prezența noastră. Oriunde am merge, trebuie să ducem cu noi pe 
Isus și să descoperim și altora cât de scump este Mântuitorul nostru. Dar acei care 
caută să-și apere credința, ascunzând-o între ziduri de piatră, pierd ocazii prețioase 
de a face binele. Prin legăturile sociale, creștinismul vine în contact cu lumea. Toți 
acei care au primit lumina dumnezeiască trebuie să lumineze cărarea acelora care 
nu cunosc lumina vieții.” (Hristos lumina lumii, cap. 15: La nunta din Cana).
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Compasiunea eternă a lui Dumnezeu

„Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, 
dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39).

„Hristos a fost cel mai mare educator pe care lumea L-a cunoscut vreodată. El a 
venit pe acest pământ pentru a răspândi razele strălucitoare ale adevărului, pentru 
ca oamenii să poată primi calificarea pentru cer. „Eu pentru aceasta M-am născut 
și am venit în lume”, declară El, „ca să mărturisesc despre adevăr.” (Ioan 18: 37). 
El a venit pentru a ne descoperi caracterul Tatălui, pentru ca oamenii să poată fi 
conduși spre închinare Lui în spirit și în adevăr.

Nevoia omului de un Învățător divin era cunoscută în cer. Mila și simpatia 
lui Dumnezeu pentru ființele omenești căzute și legate în robia lui Satana nu s-au 
diminuat niciodată, iar atunci când s-a împlinit vremea, El L-a trimis pe Fiul Său. 
Cel desemnat în consiliul cerului a venit pe pământ ca Învățător al omului.” (Spi-
ritul Profeției, pg. 259). 

„Isus îi întâmpina pe oameni pe terenul lor, ca Unul care era obișnuit cu 
greutățile lor. El făcea adevărul să fie frumos, prezentându-l în chipul cel mai di-
rect și cel mai simplu. Limbajul folosit de El era curat, ales și limpede ca apa unui 
pârâu… Ascultătorii ajungeau în fiecare zi într-o și mai mare nesiguranță. Dar Isus 
prezenta Scripturile ca pe o autoritate ce nu mai putea fi pusă la îndoială. Oricare 
ar fi fost subiectul, El îl prezenta cu putere, ca și când cuvintele Lui nu puteau fi 
puse la îndoială. 

 El vorbea însă cu ardoare mai degrabă decât cu patimă. El vorbea ca unul care 
are de îndeplinit un obiectiv bine definit. El aducea la lumină realitățile lumii veșnice. 
În orice subiect Îl descoperea pe Dumnezeu. Isus căuta să destrame farmecul orbirii, 
care îi ține pe oameni absorbiți de lucrurile pământești. El așeza lucrurile acestei 
vieți în adevărata lor relație, ca fiind subordonate celor de interes veșnic, dar nu 
trecea cu vederea importanța lor.” (Hristos lumina lumii, cap. 26: La Capernaum).

„Isus folosea întotdeauna un limbaj simplu, deși cuvintele Lui probau o 
cunoaștere profundă. Felul Său de a învăța ar trebui urmat de profesorii de azi. 
Adevărurile spirituale trebuie întotdeauna prezentate într-un limbaj simplu, pentru 
a fi înțelese și a-și găsi locul în inimi. Așa vorbea Isus mulțimilor care se îngrămă-
deau în preajma Lui și toți, învățați sau neînvățați, puteau să înțeleagă lecțiile Lui. 

 În oricare școală, învățătura trebuie să fie predată în așa fel, încât să fie ușor 
înțeleasă, cum era învățătura lui Hristos.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și 
elevi, cap. 35: Marele educator).
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Isus ne invită în slujba Sa

„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile… Și învățați-i să 
păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârșitul veacului.” (Matei 28:19, 20).

„Isus îi chemase pe ucenici ca să-i poată trimite ca martori ai Săi, pentru a 
vesti lumii ce văzuseră și ce auziseră de la El. Slujba care le fusese încredințată 
era cea mai importantă la care au fost chemate vreodată ființe omenești și era, ca 
însemnătate, imediat după aceea a lui Hristos. Ei aveau să fie împreună-lucrători 
cu Dumnezeu pentru salvarea lumii…

Mântuitorul cunoștea caracterul oamenilor pe care îi alesese; cunoștea toate 
slăbiciunile și nedesăvârșirile lor; El cunoștea toate primejdiile prin care ei urmau 
să treacă, precum și răspunderea care trebuia să fie pusă asupra lor și inima Lui era 
plină de grijă pentru acești aleși. Singur, pe un munte aproape de Marea Galileii, 
El a petrecut toată noaptea în rugăciune pentru ei, în timp ce aceștia dormeau la 
picioarele muntelui. Îndată ce s-au arătat primele raze ale dimineții, i-a chemat 
să vină la El, deoarece avea să le comunice un lucru important.” (Hristos lumina 
lumii, cap. 30: Alegerea celor doisprezece).

„Acela care i-a chemat pe pescarii din Galilea îi cheamă încă pe oameni în ser-
viciul Său. El este așa de binevoitor să dea pe față puterea Sa prin noi, cum a făcut-o 
cu cei dintâi ucenici… El ne invită să luăm parte la învățăturile dumnezeiești, pentru 
ca, unindu-ne cu Hristos, să putem face lucrările lui Dumnezeu…

Noi trebuie să fim împreună-lucrători cu îngerii cerești pentru a-L prezenta lu-
mii pe Isus. Cu o ardoare aproape nerăbdătoare, îngerii ne așteaptă să conlucrăm cu 
ei, deoarece omul trebuie să fie mijlocul prin care să se comunice cu omul. Și atunci 
când ne predăm lui Hristos cu devotament, din toată inima, îngerii se bucură că pot 
să vorbească prin glasul nostru, pentru a descoperi iubirea lui Dumnezeu.” (Idem).

„Maestrul ne invită să înfruntăm realitatea dificilă a vieții în care trăim. Hristos 
zice: „Fără Mine nu puteți face nimic.” Începeți în vecinătatea voastră și lucrați cu 
conștiinciozitate pentru a inspira principiile adevărului în așa fel încât contrastul 
dintre adevăr și rătăcire să fie clar.

Semănați sămânța adevărului evangheliei peste tot în jurul vostru, pentru că 
fiecare adevăr practicat și prezentat prin învățătură constituie o putere care va trăi 
și va realiza o lucrare de o întindere așa de vastă, cât veșnicia. Fiți creștini biblici 
profunzi. Marea nevoie a zilelor noastre este de a ne familiariza în mod inteligent 
cu Biblia.

Vor frații mei să se ridice acum pentru realiza lucrarea Sa? Semnele ne arată 
că „vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra”. (The Review and Herald,  
18 decembrie 1888).
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26 martie

Trebuie să urmăm exemplul lui Hristos

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

„Dumnezeu … ne cheamă ca să fim martorii Săi în lumea de astăzi. În proble-
mele cele mai mici ale vieții, ca și în cele mai mari, El dorește ca noi să înfățișăm 
oamenilor principiile împărăției Sale.

În viața Sa aici pe pământ, Domnul Hristos ne-a învățat lecția unei atenții 
deosebite față de lucrurile cele mici. Marea lucrare de răscumpărare apăsa mereu 
asupra sufletului Său. În timp ce El învăța și vindeca, toate energiile Sale intelec-
tuale și fizice au fost folosite la maximum; și totuși El a dat atenție chiar și celor 
mai simple lucruri din viață și din natură. Cele mai instructive lecții ale Sale, au 
fost acelea în care, prin lucrările cele mici din natură, El a ilustrat marile adevăruri 
ale Împărăției lui Dumnezeu. El n-a trecut cu vederea nici chiar nevoile celor mai 
umili slujitori ai Săi. Urechea Sa a auzit fiecare strigăt al celor în nevoie. El a fost 
sensibil la atingerea femeii bolnave ce se afla în mulțime; chiar și cea mai ușoară 
atingere a credinței, a primit un răspuns din partea Domnului. Când a înviat-o 
pe fiica lui Iair, El le-a amintit părinților că fetița trebuia să mănânce ceva. Când, 
prin puterea care se afla în El, S-a ridicat din mormânt, El n-a considerat ca fiind 
nedemn pentru El să strângă și să așeze cu grijă la locul lor fâșiile de pânză, cu care 
El a fost pus în mormânt. 

Creștini fiind, lucrarea la care suntem chemați, este aceea de a coopera cu 
Domnul Hristos la lucrarea de mântuire a sufletelor… Dar pentru a aduce la în-
deplinire această lucrare, noi trebuie să urmăm exemplul Său de credincioasă și 
conștiincioasă atenție în lucrurile mici. Acesta este secretul succesului oricărui efort 
și al oricărei influențe creștine…

Adevărurile cele mari trebuie puse în practică în lucrurile cele mici. Religia 
practică trebuie dovedită în cele mai mici îndatoriri ale vieții de fiecare zi.” (Para-
bolele Domnului Hristos, subcap. Cel cu un talant). 

„Ei vor intra în bucuria Domnului, văzând în Împărăția Sa pe acei care au fost 
răscumpărați prin lucrarea lor. Și ei au privilegiul de a lua parte, acolo, la lucrarea 
Sa, pentru că au devenit destoinici pentru ea, participând aici la lucrarea Sa. Ceea 
ce vom fi în ceruri, este o reflectare a ceea ce suntem acum, în ceea ce privește 
caracterul și slujirea sfântă. Domnul Hristos spune despre Sine: „Pentru că nici 
Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească”. (Matei 20:28). Această 
lucrare a Sa aici pe pământ, este și lucrarea Sa în ceruri. Și răsplata noastră, pentru 
faptul că am lucrat cu Hristos în această lume, este primirea unei puteri mai mari și 
a unui privilegiu mai deosebit de a lucra cu El în veșnicie.” (Parabolele Domnului 
Hristos, subcap. Talanții ceruți înapoi).
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27 martie

Viaţa noastră creștină  
trebuie să fie sinceră

„Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios 
în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stă-
pânului tău!” (Matei 25:23).

„Fiecare efort făcut pentru Domnul Hristos, se va transforma în binecuvântări 
pentru noi. Dacă folosim mijloacele noastre materiale pentru slava Sa, El ne va da 
mai mult. Căutând să câștigăm pe alții pentru Hristos, prezentând în rugăciune 
povara pentru suflete, propriile noastre inimi vor bate atunci sub influenta învio-
rătoare a harului lui Dumnezeu; simțămintele noastre vor străluci atunci de o mai 
mare ardoare divină și întreaga noastră viață creștină va fi atunci mult mai reală, 
mai plină de zel, și mult mai bogată în rugăciuni.” (Parabolele Domnului Hristos, 
subcap. Prin folosire, talanții se înmulțesc).

„Afară de mulțimea de pe țărmurile Ghenezaretului, Isus mai avea în minte, 
când ținea predica la mare, și pe alți ascultători. Privind de-a lungul veacurilor, i-a 
văzut pe cei credincioși ai Lui duși la închisoare și la judecată, în singurătate, în 
ispită și în suferință. Fiecare scenă de bucurie, de luptă sau de disperare era deschisă 
privirii Sale. În cuvintele pe care le rostea celor adunați, El spunea și celorlalte suflete 
cuvinte potrivite, care aveau să fie solie de mângâiere în întristare, de speranță în 
încercare, de lumină cerească în întuneric. 

Prin Duhul Sfânt, glasul acela care vorbea din corabia pescarului pe Marea Ga-
lileii urma să fie auzit rostind pace inimii omenești din timpul sfârșitului.” (Hristos 
lumina lumii, cap. 25: Chemarea la mare).

„Domnul Isus caută conlucrarea acelora care vor să devină mijloace desăvârșite 
pentru transmiterea fără încetare a harului Său. Cel dintâi lucru pe care trebuie 
să-l învețe toți acei care vor să devină lucrători împreună cu Dumnezeu este lecția 
neîncrederii în sine; atunci sunt pregătiți să li se dea caracterul lui Hristos. Acesta 
nu se poate primi prin educație în școlile cele mai înalte. Este rodul înțelepciunii, 
care se poate primi numai de la Învățătorul ceresc.” (Idem).

„Mărturia noastră despre credincioșia Sa e mijlocul pe care Cerul l-a ales pentru 
a-L descoperi lumii pe Hristos… Suntem martori pentru Dumnezeu atunci când 
descoperim în noi lucrarea unei puteri dumnezeiești… 

Este planul Lui ca acei care sunt părtași la această mare mântuire prin Isus Hristos 
să fie misionarii Săi, oameni ai luminii peste tot în lume, ca să fie ca semne pentru 
popor, epistole vii, cunoscute și citite de toți oamenii, credința și faptele lor mărturisind 
despre apropiata venire a Mântuitorului și arătând că ei n-au primit în zadar harul lui 
Dumnezeu. Oamenii trebuie să fie avertizați să se pregătească pentru judecata care 
vine.” (Sfaturi pentru o slujire creștină eficientă, cap. 1, subcap. Martorii).
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Vieţi asemănătoare cu a lui Hristos

„Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, 
el va primi o răsplată.” (1 Corinteni 3:14).

„Isus te iubește... Inima Sa infinit de iubitoare tânjește după tine... Poți fi 
biruitor în și prin influența înălțătoare a Duhului lui Dumnezeu. Prinde mâna lui 
Hristos și nu-L lăsa să plece.

Poți fi o mare binecuvântare pentru alții, dacă te predai fără rezerve în slujba 
Domnului. Vei primi putere de sus, dacă vei lua poziție de partea lui Dumnezeu. 
Prin Hristos, poți evita corupția existentă în lume prin poftă și poți fi un exemplu 
nobil a ceea ce El poate să facă pentru colaboratorii Săi...

Ridică-te în demnitatea dată de Dumnezeu, trăind adevărul 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 sfințirea 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 Mântuitorul 
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... 

 Lumea are nevoie să i se prezinte dovezi practice, din care să poată vedea ce este 
în stare să facă harul lui Dumnezeu pentru a restabili în oameni domnia pierdută și a 
le reda stăpânirea de sine. De nimic nu are lumea mai mare nevoie ca de cunoașterea 
puterii mântuitoare a Evangheliei, dovedită într-o viață asemănătoare celei a lui 
Hristos.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, cap. 68: Creștere spirituală).

„Pe pământ este o mare lucrare de făcut, iar Domnul Isus i-a ales pe oameni 
ca parteneri ai Săi, pentru ca slujitorii cerești să poată conlucra cu cei omenești. 
Hristos a simțit o răspundere 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 
puterea de a lucra în noi, prin Duhul Sfânt.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii 
evangheliei, cap. 8, subcap. Primirea darurilor).
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29 martie 

Avem nevoie de iubirea lui Hristos

„Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în 
aceasta este cuprinsă Legea și Prorocii.” (Matei 7:12).

„Nicio ființă omenească nu are o sensibilitate atât de delicată sau o natură atât 
de curată ca Mântuitorul. Și ce răbdare manifestă El față de noi! An după an suportă 
slăbiciunile și nepriceperea noastră, precum și nerecunoștința și rătăcirile noastre. 
În ciuda abaterilor noastre, a asprimii inimii noastre, a neglijării din partea noastră 
a sfintelor Sale cuvinte, mâna Lui e totuși întinsă. Și El ne îndeamnă: „Să vă iubiți 
unii pe alții așa cum v-am iubit Eu” (Ioan 13:34).

Fraților, socotiți-vă misionari, nu printre păgâni, ci printre conlucrătorii voștri. 
Se cere mult timp și multă muncă pentru a convinge un suflet cu privire la adevăru-
rile speciale pentru acest timp. Și când suflete se întorc de la păcat la neprihănire, 
e bucurie înaintea îngerilor…

Îngerii privesc cu respect și uimire la misiunea Domnului Hristos în lume. 
Ei se minunează de iubirea care L-a îndemnat să Se dea ca jertfă pentru păcatele 
oamenilor. Dar cu câtă ușurătate privesc ființele omenești ceea ce a răscumpărat 
El cu sângele Său! 

Nu e nevoie să începem prin a încerca să ne iubim unii pe alții. Ceea ce ne tre-
buie este iubirea lui Hristos în inimă. Când eul este cufundat în Hristos, adevărata 
iubire răsare în chip spontan. 

Biruim printr-o îngăduință răbdătoare. Răbdarea în slujire este ceea ce aduce 
odihnă sufletului.

Solia Domnului trebuie să fie proclamată în spiritul Domnului. Unica noastră 
siguranță stă în păstrarea gândurilor și impulsurilor noastre sub controlul Marelui 
Învățător. Îngerii lui Dumnezeu vor da fiecărui lucrător sincer o bogată experiență 
când fac lucrul acesta. Harul umilinței va modela cuvintele noastre în expresii pline 
de duioșie ca a lui Hristos.” (7 T., secțiunea 7, subcap. Stimați-vă unii pe alții).

„Mergeți și predicați Evanghelia la toate neamurile”, ne spune Mântuitorul, 
„pentru ca ei să poată deveni copii ai lui Dumnezeu. Eu sunt cu voi în lucrarea 
aceasta, învățându-vă, îndrumându-vă, mângâindu-vă, întărindu-vă, dându-vă 
succes în lucrarea voastră de tăgăduire și jertfire de sine. Voi lucra asupra inimilor, 
convingându-le de păcat și întorcându-le de la păcat la lumină, de la neascultare la 
dreptate. În lumina Mea ei vor vedea lumină…

Domnul să ajute poporului Său să-și dea seama că e de făcut o lucrare sârguin-
cioasă. El să le ajute să-și aducă aminte că, în familie, biserică și în lume, ei trebuie 
să facă faptele lui Hristos. Ei nu sunt lăsați să se trudească singuri. Îngerii îi ajută. 
Și Hristos este ajutorul lor.” (8 T., subcap. O făgăduință ce nu se schimbă).
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Trebuie să fim desăvârșiţi ca Isus

„Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui; dar orice ucenic 
desăvârșit va fi ca învățătorul lui.” (Luca 6:40).

„Dacă urmașul Domnului Hristos va crede Cuvântul Său și-l va trăi, atunci 
nu va fi nicio ramură a științei din lumea naturală pe care el să nu fie în stare s-o 
priceapă și s-o prețuiască. Nu va fi nimic care să nu îi furnizeze mijloace prin care 
să facă cunoscut și altora adevărul. Științele naturii sunt un tezaur al cunoașterii, 
din care fiecare elev în școala lui Hristos poate scoate multe învățături.

În timp ce contemplăm frumusețea naturii, în timp ce studiem lecțiile ei în 
cultivarea pământului, în creșterea copacilor, în toate lucrurile minunate ale pămân-
tului, mărilor și ale cerului, vom ajunge să avem o nouă înțelegere a adevărului. În 
tainele modului în care Dumnezeu se poartă cu oamenii, profunzimea înțelepciunii 
și judecății Sale, așa cum se văd în viața oamenilor — toate acestea se dovedesc a 
fi un tezaur plin de bogății. 

Dar în Cuvântul scris, cunoștința despre Dumnezeu se descoperă în modul cel 
mai clar omului căzut în păcat. Aceasta este comoara cea de nepătruns a bogățiilor 
Domnului Hristos.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Lucruri vechi și noi).

„Viața noastră trebuie să fie strâns legată de viața Domnului Hristos; noi trebuie 
să primim mereu de la El, să ne împărtășim de pâinea vieții care se pogoară din cer și 
să ne adăpăm din fântâna tot mereu proaspătă, care dă mereu la iveală îmbelșugatele 
ei comori. Dacă avem totdeauna pe Dumnezeu înaintea noastră, lăsând ca inimile 
noastre să se reverse în mulțumiri și laude la adresa Sa, atunci viața noastră religi-
oasă va cunoaște o continuă prospețime. Rugăciunile noastre vor lua atunci forma 
unei conversații cu Dumnezeu, așa ca și când am vorbi unui prieten. El ne va vorbi 
atunci personal despre tainele Sale. Adesea vom avea simțământul plăcut și fericit 
al prezenței Domnului Hristos. Adeseori inimile noastre vor arde în lăuntrul nostru 
atunci când El ni Se va apropia de noi pentru o plăcută comuniune cu noi, așa cum 
a avut și cu Enoh. Atunci când, în adevăr, aceasta este experiența creștinului, în 
viața sa se va vedea simplitate, umilință, blândețe și o inimă smerită, care arată 
tuturor celor cu care se asociază, că el a fost cu Isus și a învățat de la El.” (Idem).

„Frumusețea și bogăția Cuvântului are o influență transformatoare asupra 
minții și a creierului. Lumina iubirii cerești va cădea asupra inimii, ca inspirație. 
Prețuirea Bibliei va crește pe măsură ce o studiem. În oricare parte s-ar întoarce 
cercetătorul, va găsi desfășurarea înțelepciunii și iubirii nemărginite a lui Dum-
nezeu.” (Idem).
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Avem o mare lucrare de făcut

„Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să 
vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în 
ceruri.” (Matei 5:16).

„Domnul cheamă slujitori ai Evangheliei. Cine va răspunde?” (Slujitorii Evan-
gheliei, cap. Tinerii misionari).

„Lucrați, o, lucrați, având veșnicia în vedere! Păstrați în minte gândul că fiecare 
putere trebuie sfințită. O mare lucrare trebuie să fie făcută. De pe buze neprefăcute 
să se înalțe rugăciunea: „Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să 
facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta, și printre 
toate neamurile mântuirea Ta!” (Psalmii 67:1, 2).” (9 T., secțiunea 1, subcap. O 
lipsă de simpatie). 

„Membrii bisericii să rețină că doar faptul că numele lor sunt scrise în registrele 
bisericii nu-i va salva. Ei trebuie să se dovedească aprobați de Dumnezeu, lucră-
tori care n-au de ce să le fie rușine… Dacă aceasta nu este experiența lor, ei vor fi 
printre acei ale căror glasuri se vor înălța într-o zi cu jalnica plângere: „Secerișul a 
trecut, vara s-a sfârșit, și sufletul meu nu e mântuit! Pentru ce nu am alergat eu la 
Cetățuie pentru adăpost? Pentru ce am glumit cu mântuirea sufletului meu și am 
lucrat contra Duhului harului?”

„Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în graba mare!” 
(Ţefania 1:14). Să ne încălțăm cu încălțămintea Evangheliei, gata de a porni într-o 
clipă de la înștiințare. Fiecare oră, fiecare minut sunt scumpe. Nu avem timp de 
petrecut în mulțumire de noi înșine. De jur împrejurul nostru, sunt suflete care pier 
în păcat. În fiecare zi e ceva de făcut pentru Domnul și Învățătorul nostru. În fiecare 
zi noi trebuie să îndreptăm suflete la Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.

„De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nici nu vă 
gândiți” (Matei 24:44)... Mergeți la odihna voastră seara, cu fiecare păcat mărturisit. 
Fiți gata, seara, dimineața și la amiază, pentru ca atunci când se va auzi strigătul: 
„Iată Mirele vine! Ieșiți-I în întâmpinare!” voi, chiar dacă v-ați trezi din somn, să 
ieșiți și să-L întâmpinați cu candelele voastre pregătite și aprinse.” (Idem).

„Noi suntem niște peregrini și niște străini care așteaptă, speră și se roagă 
pentru fericita nădejde, pentru venirea plină de slavă a Domnului și Mântuitorului 
nostru, Isus Hristos. Dacă noi credem lucrul acesta și îl punem în practică în viața 
noastră, ce activitate energică ar inspira credința și nădejdea aceasta, ce dragoste 
fierbinte am avea unii față de alții, ce viețuire sfântă și atentă am avea pentru slava 
lui Dumnezeu și, gândindu-ne la răsplată, ce linie clară de separare s-ar vedea 
între noi și lume.” (Evanghelizare, secțiunea 8, subcap. Vestirea celei de a doua 
veniri a lui Hristos).
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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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Tatăl nostru ne iubește

„Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dum-
nezeu!” (1 Ioan 3:1).

„Dumnezeu este iubire” este scris pe fiecare boboc de floare ce stă să se deschidă, 
pe fiecare fir de iarbă ce se ridică. Păsărelele încântătoare, care fac să răsune aerul 
cu trilurile lor înveselitoare, florile atât de delicat colorate, care, în desăvârșirea lor, 
își răspândesc parfumul, copacii falnici ai pădurii, cu bogatul lor frunziș de un verde 
viu: toate mărturisesc despre grija părintească și iubitoare a Dumnezeului nostru 
și despre dorința Sa de a face fericiți pe copiii Săi.” (Calea către Hristos, cap. 1). 

„Domnul Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său iubit, plin de har și adevăr, să vină 
dintr-o lume de nedescrisă slavă, într-o lume mânjită și poluată de păcat, întunecată 
de umbra morții și blestemului. El I-a îngăduit să părăsească sânul iubirii Sale și 
adorarea îngerilor spre a suferi rușinea, insulta, umilința, ura și moartea… Dar acest 
mare sacrificiu n-a fost făcut pentru a trezi în inima Tatălui iubire față de păcătos și 
nici pentru a-L determina să fie binevoitor a-l mântui. O, nu! „Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu” (Ioan 3:16). 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 mijlocul prin care Tatăl a putut să-și reverse 
asupra unei lumi căzute în păcat nemărginita Sa iubire. „Dumnezeu era în Hristos, 
împăcând lumea cu Sine” (2 Corinteni 5:19). Dumnezeu Tatăl a suferit împreună 
cu Fiul Său. În agonia Ghetsimanilor, în moartea ispășitoare de pe crucea Golgotei, 
inima Iubirii infinite a plătit prețul mântuirii noastre.” (Calea către Hristos, cap. 1).

„Inima smerită și zdrobită, supusă printr-o pocăință adevărată, va aprecia 
iubirea lui Dumnezeu și valoarea jertfei de pe Golgota. După cum un fiu se măr-
turisește unui tată iubitor, tot așa și cel ce se căiește cu adevărat va aduce toate 
păcatele sale înaintea lui Dumnezeu. Este scris: „Dacă ne mărturisim păcatele, El 
este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire” 
(1 Ioan 1:9).” (Calea către Hristos, cap. 4). 

„Iubirea lui Dumnezeu trebuie să cuprindă sufletul sau, altfel, nu vor apărea 
roadele neprihănirii. Nu este sănătos să satisfaci vanitatea, mândria sau iubirea 
de putere și câștig…

Hristos a spus: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, 
și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. Făgăduința aceasta nu va da greș 
niciodată. Noi nu ne putem bucura de favoarea lui Dumnezeu, dacă nu suntem de 
acord cu condițiile pe baza cărora acordă El aceasta… 

Ascultarea de Dumnezeu este prima îndatorire a creștinului.” (4 T., cap. Iu-
birea de lume). 
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Iubirea: plantă de origine cerească

„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 veș-
nică.” (Ioan 3:16).

„Iubirea este de la Dumnezeu. Inima neconvertită nu poate da naștere, nici să 
producă această plantă de origine cerească, care trăiește și înflorește numai unde 
stăpânește Hristos.” (2 T., cap. Iubirea adevărată). 

„Inima iubirii divine tânjește după copiii Săi de pe pământ cu o putere mai 
tare decât moartea. Dând pe Fiul Său pentru noi, El ne-a dăruit totul în acest unic 
dar. Viața, moartea și lucrarea de mijlocire a Mântuitorului, lucrarea îngerilor în 
favoarea noastră și suspinele negrăite ale Duhului Sfânt și, mai presus de toate, 
Tatăl lucrând totul prin toți, interesul necontenit al ființelor cerești: toate acestea 
sunt puse în slujba mântuirii oamenilor. 

Să contemplăm deci sacrificiul uimitor adus pentru noi. Să căutăm să înțele-
gem și să apreciem activitatea și energia pe care cerul le depune pentru câștigarea 
celor pierduți și aducerea lor înapoi în casa Tatălui. Motive mai bune și mijloace 
mai puternice decât cele folosite nu s-ar putea pune niciodată în acțiune; răsplata 
cea peste măsură de mare pentru împlinirea în dreptate a datoriei, bucuria cerului, 
societatea îngerilor, comuniunea și iubirea lui Dumnezeu și a Fiului Său, înălțarea și 
dezvoltarea tuturor facultăților noastre de-a lungul tuturor veacurilor: nu sunt toate 
acestea puternice stimulente și încurajări care să ne determine să aducem Creato-
rului și Răscumpărătorului nostru o slujire pornită dintr-o inimă plină de iubire? 

Pe de altă parte, judecățile lui Dumnezeu rostite împotriva păcatului, o răsplată 
inevitabilă, degradarea caracterului nostru și răsplătirea finală sunt prezentate în 
Cuvântul lui Dumnezeu spre a ne avertiza împotriva primejdiei de a sluji lui Satan. 

Să nu ținem seama oare de bunătatea lui Dumnezeu? Ce ar fi putut face El 
mai mult? … 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, cap. 2). 

„Niciodată să nu trecem pe lângă un suflet suferind, fără a căuta să-i dăm 
mângâierea, cu care suntem mângâiați de Dumnezeu… Și când copiii lui Dumnezeu 
manifestă îndurare, bunătate și iubire față de toți oamenii, ei dovedesc caracte-
rul rânduielilor cerului. Ei dau mărturie că „Legea Domnului este desăvârșită și 
înviorează sufletul” (Psalmii 19:7)… Iubirea de Dumnezeu în inimă este singurul 
izvor pentru iubirea față de aproapele… Preaiubiților, „dacă ne iubim unii pe alții, 
Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi” (1 Ioan 4:20, 
12).” (Hristos lumina lumii, cap. 54: Samariteanul milos). 
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Comoara harului lui Hristos

„Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneți 
în dragostea Mea.” (Ioan 15:9).

„Când Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru lumea noastră, El a înzestrat fi-
ințele umane cu bogății nepieritoare — bogății care, comparate cu averile adunate 
de oameni, fac ca acestea din urmă să pară nimic. Hristos a venit pe pământ și a 
stat înaintea copiilor oamenilor cu tezaurul iubirii veșniciei, și aceasta este comoara 
pe care, prin legătura noastră cu El, urmează să o primim, să o dezvăluim și s-o 
împărtășim.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Lucrarea personală). 

„În dragostea lui Dumnezeu a fost descoperit filonul cel mai uimitor de adevăr 
prețios, iar comorile harului lui Hristos sunt deschise pentru biserică și pentru 
lume. „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). Ce 
dragoste este aceasta, ce dragoste minunată și de nepătruns – care L-a determinat 
pe Hristos să moară pentru noi, pe când eram încă păcătoși! Ce pierdere mare 
este pentru sufletul care înțelege cerințele serioase ale Legii, și totuși nu reușește 
să înțeleagă harul lui Hristos, care e mult mai abundent! Este adevărat că atunci 
când este predicată ca fiind un adevăr în Isus, Legea lui Dumnezeu descoperă 
dragostea lui Dumnezeu, deoarece darul lui Hristos pentru lumea aceasta vinovată 
trebuie să ocupe o parte însemnată în fiecare predică… Dragostea lui Dumnezeu 
L-a determinat să dea pe singurul Său Fiu pentru a salva neamul omenesc pierdut, 
deoarece bunătatea lui Dumnezeu este aceea care îi conduce pe oameni la pocăință. 
O, cum vom avea succes în a-i prezenta lumii dragostea adâncă și prețioasă a lui 
Dumnezeu? Nu vom putea să o cuprindem cu mintea noastră decât exclamând: 
„Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. 
Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.” (1 Ioan 3:1). Să le 
spunem celor păcătoși: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.” (Ioan 
1:29). Prezentându-L pe Isus ca reprezentant al Tatălui, vom fi în stare să risipim 
umbra pe care Satan a pus-o pe calea noastră, ca să nu vedem harul lui Dumnezeu 
și dragostea Sa de nedescris, așa cum au fost manifestate în Isus Hristos.” (Solii 
Alese, vol. 1, pg. 384, 385).

„Dumnezeu să ne ajute să îmbrăcăm armura și să acționăm ca unii care suntem 
zeloși… Să căutăm o nouă convertire. Avem nevoie de prezența Duhului Sfânt al lui 
Dumnezeu cu noi, ca inimile noastre să fie liniștite… Să ne purtăm ca niște copii ai 
lui Dumnezeu, care caută la El sfat, gata să împlinească planurile Lui… Ce frumoase 
sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele 
celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea. Picioarele celui ce zice Sionului 
«Dumnezeul tău împărățește!» (Isaia 52:7).” (9 T., cap. Pregătiți-vă!) 
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Iubirea și compasiunea Tatălui

„Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, 
să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui.” 
(Efeseni 1:17).

„Toată dragostea părintească ce s-a revărsat din generație în generație prin canalul 
inimilor omenești, toate izvoarele de duioșie, care au fost deschise în sufletele oameni-
lor nu sunt decât ca un pârâiaș față de oceanul nemărginit, când sunt puse alături de 
dragostea nemărginită și de nesecat a lui Dumnezeu. Limba n-o poate rosti; condeiul 
n-o poate descrie. Voi puteți cugeta la ea în fiecare zi din viața voastră, puteți cerceta cu 
sârguință Scripturile ca să o înțelegeți, puteți să vă adunați orice putere și destoinicie pe 
care v-a dat-o Dumnezeu, în străduința voastră de a înțelege dragostea și milostivirea 
Tatălui ceresc; și totuși mai este încă o infinitate dincolo de ea. Voi puteți studia această 
dragoste veacuri de-a rândul, și totuși niciodată nu veți pătrunde pe deplin lungimea 
și lățimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Dumnezeu prin darea Fiului Său ca să 
moară pentru lume. Nici chiar veșnicia n-o va putea descoperi pe deplin vreodată. Totuși, 
când studiem Biblia și medităm asupra vieții lui Hristos și a planului de răscumpărare, 
aceste mari teme se vor descoperi priceperii noastre tot mai mult…

Mulți privesc la nelegiuirea grozavă care domnește în jurul lor, la apostazia 
și slăbiciunea ce se vede pretutindeni, și ei vorbesc despre aceste lucruri până ce 
inimile lor sunt pline cu tristețe și îndoială. Gândul lor principal este îndreptat la 
lucrarea iscusită a arhiamăgitorului și se ocupă cu aspectele descurajatoare din 
experiența lor, în timp ce par a pierde din vedere puterea și dragostea fără egal a 
Tatălui ceresc. Toate acestea sunt așa cum dorește Satan să le aibă. Este o greșeală 
a ne gândi la vrăjmașul dreptății ca fiind îmbrăcat cu așa de mare putere, în timp 
ce cugetăm atât de puțin la dragostea lui Dumnezeu și la puterea Sa. Trebuie să 
vorbim despre puterea lui Hristos. Noi suntem cu totul neputincioși a ne smulge 
pe noi înșine din prinsoarea lui Satan; dar Dumnezeu a rânduit o cale de scăpare. 
Fiul Celui Preaînalt are destulă putere să ducă lupta pentru noi; și prin „Acela care 
ne-a iubit”, noi putem ieși „mai mult decât biruitori”. (5 T., cap. Caracterul lui 
Dumnezeu descoperit în Hristos). 

„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să dăinuie prin propriile merite veșnice; el 
trebuie luat ca atare și respectat, ca fiind glasul lui Dumnezeu, care mărturisește 
poporului Său voința Lui…

Tema răscumpărării va fi tratată cu cel mai atent studiu, iar adâncimile ei 
nu vor fi niciodată explorate definitiv. Nu vă temeți că veți epuiza această temă 
minunată. Aplecați-vă personal asupra fântânii pentru a fi înviorați din plin. Beți 
din adâncul fântânii mântuirii, pentru ca Isus să poată fi în voi un izvor de viață 
veșnică.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, cap. 76). 
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Toţi suntem datori faţă de Dumnezeu

„Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne 
în veac.” (1 Ioan 2:17).

„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 pretențiile 
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 datori 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. Avem acum ocazia de a dobândi 
dragostea și bunăvoința lui Dumnezeu.” (3 T., cap. Credinciosul Avraam). 

„Domnul Hristos îi trimite pe mesagerii Săi în toate părțile împărăției Sale 
pentru a-Și face cunoscută voia slujitorilor Săi. El umblă în mijlocul bisericilor Sale 
și dorește să-i sfințească, să-i înalțe și să-i înnobileze pe urmașii Săi. Influența celor 
care cred în El va fi în lume o mireasmă de viață spre viață. Domnul Hristos ține 
stelele în mâna Lui dreaptă, iar planul Său este ca să facă lumina Sa să strălucească 
prin acestea în lume. În acest fel, El dorește să-Și pregătească poporul pentru o 
slujire mai înaltă, în biserica de sus. El ne-a încredințat o mare lucrare de făcut. 
Să o facem cu credincioșie. Să arătăm în viețile noastre ce poate face harul divin 
pentru omenire.” (Sfaturi pentru biserică, pg. 98 engl.).

„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.” (Parabolele Domnului, cap. 24: Fără haina de nuntă). 

„Îndelunga răbdare a lui Iehova îi învață pe pastori și pe membrii bisericii, 
care aspiră să fie conlucrători cu Hristos, lecții inconfundabile de răbdare și iubire.”  
(4 T., cap. Relațiile dintre membrii comunității). 

„Mi-aș dori să pot rosti cuvinte care să ne impresioneze pe toți că singura noastră 
speranță, ca indivizi, este să fim în legătură cu Dumnezeu. Trebuie obținută curăția 
sufletului; trebuie făcută multă cercetare de inimă și învinsă multă îndărătnicie și 
iubire de sine, care vor cere rugăciune constantă și serioasă.” (Idem).
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Dumnezeu dorește  
să alegem lucrurile de sus

„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvân-
tul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună 
cu el.” (Ioan 14:23).

„Dumnezeu ne invită să ne umplem inima cu cugetări înalte, 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 noastră în materie de adevăr 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 cugetelor sfinte, va fi transformat prin comunicarea cu Dumnezeu și prin 
studierea Sfintelor Scripturi.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. În pământ bun).

„Dumnezeu dorește ca noi să alegem cele cerești în loc de cele firești, pământești. 
El deschide înaintea noastră posibilitatea 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 pe care le roade molia sau le mănâncă rugina 
vor pieri, urmașii Domnului Hristos se pot bucura de comoara lor din ceruri, de 
bogățiile nepieritoare.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Prieteni cu ajutorul 
Mamonei nedreptății). 

„Este privilegiul oricărui suflet acela de a fi un canal viu, prin care Dumnezeu 
să poată transmite lumii bogățiile harului Său, bogățiile de nepătruns ale Domnului 
Hristos. Nimic nu dorește Domnul Hristos așa de mult, decât de a avea instrumente 
care să reprezinte lumii caracterul și spiritul Său. Nu este nimic de care lumea să 
aibă așa de mare nevoie, ca manifestarea iubirii Mântuitorului prin oameni. Cerul 
întreg așteaptă canale prin care untdelemnul cel sfânt să poată fi turnat ca să fie o 
bucurie și o binecuvântare pentru inimile omenești.” (Parabolele Domnului Hristos, 
cap. În întâmpinarea Mirelui). 

„Să urmărim voința descoperită a lui Dumnezeu. Atunci vom ști că lumina pe 
care o primim vine din Izvorul divin al luminii adevărate. Acei care conlucrează cu 
Hristos se află pe un teren sigur. Dacă își consacră energiile în lucrarea de a salva 
lumea din decădere, Dumnezeu îi binecuvântează cu îmbelșugare. Domnul Hristos 
este exemplul nostru. Când privim la El, trebuie să fim schimbați după chipul Său 
din slavă în slavă, însușindu-ne caracterul Său. Aceasta este lucrarea noastră.” 
(Solii Alese, vol. 1, pg. 172).
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Să umblăm atent înaintea Domnului
„Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, 

dragostea Tatălui nu este în el.” (1 Ioan 2:15).

„Dragostea lui Dumnezeu, așa cum s-a manifestat în Isus, ne va conduce la o 
concepție corectă cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Când vom privi la Hris-
tos, 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 avea dispoziția să mai abuzăm de ea…

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…

Să trăim cu atenție înaintea Domnului, să ne gândim cât de adesea ne-am călcat 
legămintele și nu ne-am respectat cele mai bune hotărâri, cât de adesea, în ciuda 
luminii celei mari, ne-am întors de la Dumnezeu la idolii noștri. Este mai mult decât 
potrivit să ne smerim sub brațul cel puternic al lui Dumnezeu…

Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere starea noastră și să ne 
facă să ne vedem așa cum ne vede El. Cu toate acestea, după ce ne-am rugat cu 
simplitate să ni se arate cum suntem, nu trebuie să încetăm să ne rugăm, ci să 
continuăm să cerem ca Domnul Isus să ne fie descoperit ca un Mântuitor care 
iartă păcatul. Când Îl vedem pe Isus așa cum este El, în inima noastră ar trebui să 
fie trezite dorințe stăruitoare de a fi eliberați de eul nostru, ca să putem fi umpluți 
de toată plinătatea lui Hristos. Când experiența noastră va fi aceasta, ne vom face 
bine unii altora și vom folosi toate mijloacele pe care le avem la îndemână pentru 
a ajunge la adevărata evlavie. Trebuie să ne curățim sufletul de orice murdărie a 
firii pământești și să ajungem la sfințenia deplină în temere de Dumnezeu.” (Solii 
Alese, vol. 1, pg. 312, 313).

„Adevărul așa cum este el în Domnul Hristos, poate fi experimentat, dar nicio-
dată explicat. Înălțimea, lățimea și adâncimea lui, întrece posibilitatea cunoașterii 
noastre… Este totuși posibil ca noi să vedem, din mila divină, atât cât putem noi su-
porta. Aceasta se revelează sufletului umil și plin de căință. Noi vom înțelege mila lui 
Dumnezeu exact în măsura în care prețuim sacrificiul Său adus pentru noi. Căutând 
Cuvântul lui Dumnezeu cu inimă umilită, marea taină a Mântuirii se va deschide 
cercetării noastre.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Lucruri vechi și lucruri noi).

Noi trebuie să înțelegem profunzimea lucrurilor lui Dumnezeu. Îngerii doresc 
să pătrundă, să înțeleagă adevărurile ce sunt descoperite celor care cu inima smerită 
cercetează Cuvântul lui Dumnezeu și se roagă pentru mai mare lungime, lărgime, 
adâncime și înălțime a cunoașterii, pe care numai El singur o poate da. ” (Parabolele 
Domnului Hristos, cap. Lucruri vechi și lucruri noi).
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Cei ascultători vor fi păziţi  
de dragostea lui Dumnezeu

„Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu; și i-ați biruit, pentru că Cel 
ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” (1 Ioan 4:4).

„Dragostea față de un Dumnezeu sfânt este un principiu uimitor, care poate să 
mobilizeze universul pentru a veni în ajutorul nostru în ceasul încercării. Totuși, 
după o perioadă de încercare, dacă suntem găsiți a fi călcători ai Legii lui Dumnezeu, 
vom constata că Dumnezeul dragostei va fi un slujitor al răzbunării. Dumnezeu 
nu face niciun compromis cu păcatul. Cei neascultători vor fi pedepsiți. Mânia 
lui Dumnezeu a căzut asupra Fiului Său iubit, când Domnul Hristos a atârnat pe 
crucea de la Golgota în locul omului nelegiuit. Dragostea lui Dumnezeu iese acum 
în întâmpinarea celui mai josnic și mai degradat păcătos care vine la Hristos cu 
umilință. Ea se apropie de cel păcătos pentru a-l schimba într-un copil ascultător 
și credincios al lui Dumnezeu, dar niciun suflet nu poate să fie mântuit dacă va 
continua să păcătuiască.

Păcatul este călcarea Legii, iar brațul care acum este puternic pentru a mântui 
va fi puternic pentru a pedepsi, când cel păcătos trece dincolo de limitele răbdării 
divine. Acela care refuză să caute viața nu va cerceta Scripturile ca să cunoască 
adevărul, pentru că nu vrea ca practicile lui să fie condamnate; el va fi lăsat pradă 
orbirii minții lui și amăgirilor lui Satan. În aceeași măsură în care cei pocăiți și as-
cultători sunt ocrotiți de dragostea lui Dumnezeu, cei nepocăiți și neascultători vor 
fi lăsați să sufere urmările propriei neștiințe și ale împietririi inimii lor, pentru că nu 
au primit dragostea de adevăr ca să poată fi mântuiți.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 313).

„Legea sfântă a lui Dumnezeu este singurul standard prin care putem să stabi-
lim dacă mergem sau nu pe calea Sa. Dacă suntem neascultători, caracterul nostru 
nu este în armonie cu Legea morală a guvernării lui Dumnezeu, iar a spune: „Sunt 
mântuit” înseamnă a declara o minciună. Niciun călcător al Legii lui Dumnezeu, 
care este temelia guvernării Sale în cer și pe pământ, nu poate fi mântuit.” (Solii 
Alese, vol. 1, pg. 315).

„Descriind scopul misiunii Sale aici, pe pământ, Domnul Hristos spunea: „Dum-
nezeu M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu 
inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea 
vederii «să dau drumul celor apăsați»” (Luca 4:18). Aceasta a fost lucrarea Sa…

Acesta este caracterul Domnului Hristos, așa cum este descoperit în viața Sa.
Acesta este caracterul lui Dumnezeu, căci din inima Tatălui se revarsă asupra 

fiilor oamenilor torentele milei divine manifestate în Isus Hristos.” (Calea către 
Hristos, cap. 1). 
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Dragostea lui Isus

„Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneți 
în dragostea Mea.” (Ioan 15:9).

„El a fost din veșnicie bogat, totuși, de dragul nostru, a ajuns sărac, ca noi, prin 
sărăcia Lui, să ne putem îmbogăți. El era îmbrăcat 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 cunoștința. Mare este taina evla-
viei! 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 reflecteze, 
în oarecare măsură, acea tainică iubire pregătitoare pentru unirea tuturor celor 
răscumpărați, care atribuie „binecuvântarea și cinstea, și slava și puterea Celui 
care șade pe scaunul de domnie și Mielului, în vecii vecilor.” (Apocalipsa 5:13)”  
(2 T., cap. Suferințele lui Hristos).

„Hristos S-a dat pe Sine Însuși ca jertfă de ispășire pentru mântuirea unei lumi 
pierdute. El a fost tratat așa cum meritam noi, pentru ca noi să fim tratați așa cum 
merită El. El a fost osândit pentru păcatele noastre, la care El nu avea nicio parte, 
pentru ca noi să putem fi îndreptățiți prin neprihănirea Lui, la care noi nu avem 
nicio parte. El a suferit moartea noastră, pentru ca noi să putem primi viața Lui. 
„Prin rănile Lui suntem tămăduiți.” (Isaia 53: 5).” (8 T., cap. Sacrificiul de sine).

„Tema favorită a lui Hristos era caracterul patern și iubirea îmbelșugată a lui 
Dumnezeu. Această cunoaștere a lui Dumnezeu a fost darul dat personal de Hristos 
oamenilor, și darul acesta El l-a încredințat poporului Său pentru a fi transmis lumii 
de către ei. (6 T., cap. Datoria noastră față de lume). 

„Nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu nu putea înfăptui mântuirea noastră; 
căci numai El, care a fost la sânul Tatălui, putea să ni-L facă cunoscut, numai El, 
care a cunoscut înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu, putea s-o facă să 
se manifeste.” (Calea către Hristos, cap. 1). 

„Toți cei care au primit lumina adevărului trebuie să simtă că au datoria să 
reverse raze de lumină pe cărarea celor nepocăiți. Ei trebuie să fie martori pentru 
Hristos… Dumnezeu cere de la noi să fim epistole vii, cunoscute și citite de toți 
oamenii. Sufletul care se întoarce la Dumnezeu pentru puterea și sprijinul Lui, prin 
serioasă rugăciune zilnică, va avea aspirații nobile, o percepere clară a adevărului 
și datoriei, înalte scopuri de acțiune și o continuă foame și sete după dreptate.”  
(4 T., cap. Casele noastre de editură). 
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Fiu divin al lui Dumnezeu

„Ea va naște un Fiu, și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui 
pe poporul Lui de păcatele sale.” (Matei 1:21).

„Cu cât ne gândim mai mult la faptul că Domnul Hristos a devenit un copilaș 
aici, pe pământ, cu atât întruparea Sa este mai minunată. Cum este posibil ca acest 
copilaș neajutorat, aflat în staulul din Betleem, să fie totuși Fiul divin al lui Dum-
nezeu? Deși nu putem să înțelegem, putem să credem că Acela care a făcut lumile 
a devenit un copilaș neajutorat pentru noi. Deși era mai presus de oricare dintre 
îngeri, deși era asemenea Tatălui de pe scaunul de domnie al cerului, El S-a făcut 
asemenea nouă. În El Dumnezeu și omul au devenit una și tocmai în faptul acesta 
găsim speranță pentru neamul omenesc căzut. Când privim la Hristos în trup, 
privim la Dumnezeu în natura omenească și vedem în El strălucirea slavei divine, 
expresia chipului lui Dumnezeu, Tatăl.

Hristos a făcut un sacrificiu infinit. El Și-a dat viața pentru noi. El a luat asu-
pra sufletului Său divin urmările călcării Legii lui Dumnezeu. El a lăsat coroana 
împărătească și S-a umilit, coborând pas cu pas până la nivelul omenirii căzute.” 
(Solii Alese, vol. 3, pg. 128).

„Adevărul în Hristos și prin Hristos este nemăsurat. Cercetătorul Sfintelor 
Scripturi se aseamănă cu cineva care privește într-o fântână ce se adâncește și se 
lărgește pe măsură ce se uită mai cu atenție în adâncurile ei. În această viață noi 
nu vom ajunge niciodată să înțelegem tainele iubirii lui Dumnezeu, în dăruirea 
Fiului Său, ca să facă ispășire pentru păcatele noastre. Lucrarea Mântuitorului 
nostru pe acest pământ este și va fi întotdeauna un subiect ce va pune la lucru, în 
gradul cel mai înalt imaginația noastră. Omul poate să facă apel la toate puterile 
sale intelectuale în strădania sa de a pătrunde această taină, dar puterile minții sale 
vor slăbi și vor obosi. Cel mai zelos cercetător va vedea în fața sa o mare fără fund 
și fără țărmuri.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Lucruri vechi și lucruri noi).

„Lucrarea lui Hristos trebuie să fie exemplul nostru. Fără încetare, El a mers 
încoace și încolo, făcând bine. În templu și în sinagogi, pe străzile orașelor, în piețe 
și în ateliere, la marginea lacului și printre dealuri, El predica Evanghelia și-i vin-
deca pe bolnavi. Viața Lui era o viață de serviciu neegoist și trebuie să fie manualul 
nostru de lucru. Iubirea Lui duioasă și milostivă mustră egoismul și lipsa noastră 
de simpatie.” (9 T., cap. Lucrarea misionară internă). 
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Maiestatea Divină

„La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător 
până la moarte, și încă moarte de cruce.” (Filipeni 2:8).

 „Mărețul plan de mântuire a omului se datorează nemărginitei iubiri a lui 
Dumnezeu Tatăl. În acest plan divin se vede cea mai minunată manifestare a iubirii 
lui Dumnezeu față de neamul omenesc căzut. O astfel de iubire, ca cea manifestată 
în darul iubitului Fiu al lui Dumnezeu, i-a uimit pe sfinții îngeri… Mântuitorul acesta 
era strălucirea slavei Tatălui Său și expresia chipului persoanei Lui. El poseda ma-
iestate divină, perfecțiune și desăvârșire, era egal cu Dumnezeu. „Căci Dumnezeu 
a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El.” (Coloseni 1:19.)…

Hristos a consimțit să moară în locul păcătosului, pentru ca omul, prin viața de 
ascultare, să poată scăpa de pedeapsa Legii lui Dumnezeu. Moartea Lui n-a făcut 
fără efect Legea; El n-a omorât Legea, n-a micșorat sfintele ei cerințe, n-a scăzut din 
sfânta ei demnitate. Moartea lui Hristos a proclamat dreptatea Legii Tatălui Său în 
pedepsirea păcătosului, în aceea că a consimțit să sufere El Însuși pedeapsa Legii, 
pentru ca să-l salveze din blestem pe omul căzut. Moartea pe cruce a iubitului Fiu al 
lui Dumnezeu dovedește că Legea lui Dumnezeu nu poate fi schimbată. Moartea Sa 
preamărește Legea, o cinstește și-i dovedește omului caracterul ei neschimbător. De 
pe sfintele Lui buze se aud cuvintele: „Să nu credeți că am venit să stric Legea sau 
Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.” (Matei 5, 17.) Moartea lui Hristos 
a îndreptățit cerințele Legii.” (2 T., cap. Suferințele lui Hristos). 

„Prin viața și moartea Sa, Hristos a dovedit că dreptatea lui Dumnezeu nu 
nimicește mila Sa și că păcatul poate fi iertat, că Legea este dreaptă și că poate fi 
în mod desăvârșit ascultată. Acuzațiile lui Satana erau astfel respinse. Dumnezeu 
îi dăduse omului dovezi de netăgăduit despre iubirea Sa.” (Hristos lumina lumii, 
cap. 79: cap. „S-a isprăvit”).

„Lumina din trecutul profetic este cea care limpezește viața lui Hristos și 
învățăturile Noului Testament. Minunile lui Hristos sunt o dovadă a dumnezeirii 
Lui; dar o și mai puternică dovadă că El este Răscumpărătorul lumii se găsește 
asemănând profețiile Vechiului Testament cu istoria Noului Testament… Isus le 
spusese că trebuie să se facă orice efort pentru a scăpa lumea de la păcat. Urmașii 
Lui trebuie să trăiască așa cum a trăit El și să lucreze așa cum a lucrat El, cu efor-
turi intense și neobosite.” (Hristos lumina lumii, cap. 83: Pe calea spre Emaus). 
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Contemplaţi răbdarea Celui ce a suferit

„Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru 
prietenii săi.” (Ioan 15:13).

„Cine poate pricepe iubirea manifestată aici! Oastea îngerească privea cu uimire 
și adâncă mâhnire la El, care fusese Maiestatea cerului și care purtase coroana sla-
vei, purtând acum cununa de spini, o victimă sângerândă pentru mânia unei gloate 
înfuriate, înflăcărate până la furie nebună de ura lui Satana. Priviți la răbdătorul 
Suferind! Pe capul Lui se află cununa de spini. Puterea Lui de viață se scurge din 
fiecare venă sfâșiată. 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 venise să-i salveze și, în cele din urmă, să sufere pe cruce, decât veșnica 
iubire mântuitoare, care va rămâne pentru totdeauna o taină… Hristos, scumpul 
Fiu al lui Dumnezeu, a fost dus în față, și pe umerii Lui a fost pusă crucea. La fiecare 
pas rămânea sânge care curgea din rănile Lui. Înconjurat de o gloată imensă de 
vrăjmași înverșunați și spectatori nemiloși, El este dus la răstignire. „Când a fost 
chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, și 
ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.” (Isaia 53:7).” (2 T., cap. 
Suferințele lui Hristos). 

„Sacrificiul Domnului Hristos ca jertfă de ispășire pentru păcat constituie 
marele adevăr în jurul căruia se adună toate celelalte. Pentru a fi corect înțeles și 
apreciat, fiecare adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza la Apocalipsa, 
trebuie să fie studiat în lumina care vine de la crucea Golgotei. Vă prezint mărețul 
monument al milei și al regenerării, al mântuirii și al răscumpărării — Fiul lui 
Dumnezeu înălțat pe cruce.” (Slujitorii Evangheliei, cap. Învățătura sănătoasă). 

„Dumnezeu dorește ca toți să înțeleagă că prosperitatea lor este ascunsă în 
El cu Hristos, că ea este dependentă de umilința și blândețea lor, de ascultarea și 
consacrarea lor din toată inima… Atunci când Îl vor chema, Domnul va fi pentru ei 
un ajutor prezent în timp de nevoie. El îi va călăuzi în dreptate. El va fi la dreapta lor 
pentru a le da sfat. El le va spune: „Iată calea; mergeți pe ea.” (7 T., cap. Credință 
și curaj).
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Mântuitorul a rămas calm

„Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe 
care-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a 
deschis gura.” (Isaia 53:7).

„Mântuitorul n-a scos niciun murmur de durere. Fața Sa a rămas calmă și se-
nină, dar stropi mari de sudoare erau pe fruntea Lui. Nu s-a găsit atunci nicio mână 
milostivă care să șteargă sudoarea morții de pe fața Sa, niciun cuvânt de simpatie, 
nicio credincioșie neclintită, care să stea alături de inima Sa omenească. În timp 
ce soldații își aduceau la îndeplinire îngrozitoarea lor lucrare, Domnul Hristos Se 
ruga pentru vrăjmașii Săi: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” Mintea Lui trecea 
dincolo de propria suferință, la păcatul persecutorilor Săi și la plata teribilă care 
va fi partea lor. Niciun blestem n-a fost rostit asupra soldaților care-L tratau atât 
de aspru. Nicio răzbunare n-a fost invocată asupra preoților și conducătorilor, care 
jubilau la vederea împlinirii planurilor lor. Domnului Hristos I-a fost milă de ei, în 
ignoranța și vinovăția lor. El șopti, pentru iertarea lor, scuza „căci nu știu ce fac”. 
Dacă ar fi știut că Îl torturau pe Cel care a venit să salveze din ruină veșnică neamul 
omenesc căzut în păcat, atunci ei ar fi fost cuprinși de remușcare și de groază. Dar 
necunoașterea lor nu le-a îndepărtat vinovăția; căci a fost privilegiul lor acela de 
a cunoaște și a primi pe Domnul Hristos ca Mântuitor al lor. Unii dintre ei aveau  
să-și recunoască păcatul, să se pocăiască și să fie convertiți… Domnul Hristos câștiga 
dreptul să devină apărătorul omului în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea aceea 
a Domnului Hristos pentru vrăjmașii Săi a cuprins lumea. Ea cuprindea pe orice 
păcătos care a trăit sau va trăi, de la începutul lumii și până la sfârșitul timpului. 
Asupra tuturor zace vinovăția crucificării Fiului lui Dumnezeu. Iertarea este oferită 
tuturor în dar. „Toți cei ce vor” pot avea pace cu Dumnezeu și pot moșteni viața 
veșnică.” (Hristos lumina lumii, cap. 78: Golgota). 

„Și toate suferințele îndurate — picăturile de sânge care se prelingeau din cap, 
din mâinile și picioarele Sale, chinurile care au zguduit ființa Sa și durerea de ne-
descris care I-a umplut sufletul atunci când Tatăl Și-a ascuns fața de El — vorbesc 
fiecărui copil al neamului omenesc, declarând: Pentru tine Fiul lui Dumnezeu a 
consimțit să poarte această povară a vinovăției; pentru tine El a nimicit împărăția 
morții și a deschis porțile Paradisului.” (Hristos lumina lumii, cap. 78: Golgota). 

„Dumnezeu dorește ca noi să învățăm de la natură lecția ascultării… Oare 
se poate ca numai omul, făcut după chipul lui Dumnezeu, dotat cu minte și grai, 
să nu prețuiască darurile Lui și să nu asculte de legile Lui? … Oare să nu reflecte 
frumusețea Aceluia care a făcut toate lucrurile bune, pentru ca, prin harul Său, omul 
nedesăvârșit să poată auzi la urmă binecuvântarea Sa: „Bine, rob bun și credincios 
intră în bucuria stăpânului tău”?” (8 T., cap. O lecție a ascultării). 



Pe urmele paşilor Lui 113

14 aprilie

Hristos a venit ca să împlinească Legea

„Afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, 
da, vor face pace cu Mine.” (Isaia 27:5).

„Domnul Hristos a suferit așa cum trebuie să sufere membrii familiei omenești 
când sunt ispitiți, dar nu a fost voia lui Dumnezeu ca El să Își exercite puterea divină 
în folosul propriu. Dacă Hristos nu ar fi fost reprezentantul nostru, nevinovăția Sa 
L-ar fi scutit de tot acest chin, dar tocmai din cauza nevinovăției Sale, El a simțit 
atât de dureros atacurile lui Satan. Toată suferința, care este urmarea păcatului a 
fost revărsată asupra sufletului Fiului fără păcat al lui Dumnezeu. Satan a împuns 
călcâiul lui Hristos, dar fiecare durere suportată de Hristos, fiecare întristare, fiecare 
neliniște împlinea marele plan de răscumpărare al omului. Fiecare lovitură dată de 
vrăjmașul s-a întors asupra lui însuși. Hristos a zdrobit capul șarpelui.

El a avut un trup și o minte omenească. El a fost os din oasele noastre și trup 
din trupul nostru. El a fost supus sărăciei încă de la primul pas făcut în lume. El a 
fost supus dezamăgirii și încercării în propriul cămin, între frații Săi. El nu a fost 
înconjurat de caractere curate și plăcute, așa cum fusese în curțile cerești. El a fost 
înconjurat de dificultăți. El a venit în lumea noastră ca să păstreze un caracter curat 
și fără păcat și să respingă minciuna lui Satan, care spunea că făpturilor omenești 
le este imposibil să respecte Legea lui Dumnezeu. Domnul Hristos a venit pentru 
a împlini Legea în caracterul Său omenesc, exact așa cum toți oamenii pot să îm-
plinească Legea în natura omenească, dacă vor face așa cum a făcut Hristos. El îi 
inspirase pe sfinții din vechime să scrie pentru binele oamenilor.” (Solii Alese, vol. 
3, pg. 129, 130).

„El ne dă un exemplu de ascultare desăvârșită. El a pregătit mijloacele pentru 
ca noi să putem ajunge părtași ai naturii divine și ne asigură că putem să biruim 
așa cum a biruit El. Viața Sa a dovedit că este cu putință ca omul să respecte Legea 
lui Dumnezeu, cu ajutorul aceleiași puteri divine pe care a primit-o Hristos.” (Solii 
Alese, vol. 3, pg. 132).

„Deci, cât de conștiincios ar trebui să fie lucrătorul și cât de adâncă simpatia 
omului pentru semenul său! A fi conlucrător cu Isus Hristos în salvarea de suflete 
este un mare privilegiu. El a căutat să ridice cu răbdare și neegoist pe om din starea 
lui căzută și să-l salveze de urmările păcatului. De aceea, ucenicii Lui, care sunt 
învățători ai Cuvântului Lui, trebuie să imite îndeaproape pe Exemplul lor suprem.” 
(4 T., cap. Apel către pastori). 
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15 aprilie

Chinul Fiului lui Dumnezeu

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărăde-
legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile 
Lui suntem tămăduiți.” (Isaia 53:5).

„Noi putem avea doar slabe idei despre chinul de nespus al Fiului lui Dum-
nezeu în Ghetsimani, când Și-a dat seama de despărțirea dintre El și Tatăl Său, ca 
urmare a purtării păcatului omului. El a devenit păcat pentru neamul omenesc 
căzut. Simțământul retragerii iubirii Tatălui Său a scos din sufletul Lui chinuit 
aceste cuvinte de jale: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte. Dacă 
este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta.” Apoi, în deplină supunere 
față de voința Tatălui Său, El adaugă: „Totuși, nu cum voiesc Eu, ci cum voiești 
Tu.” (Matei 26:38, 39.) 

 Acolo, slăvitul Fiu al lui Dumnezeu a fost „străpuns pentru păcatele noastre, 
zdrobit pentru fărădelegile noastre.” (Isaia 53:5.) El a îndurat insultă, batjocură, 
jignire nerușinată, până când, „atât de schimonosită Îi era fața, și atât de mult se 
deosebea înfățișarea Lui de a fiilor oamenilor.” (Isaia 52:14).” (2 T., cap. Suferințele 
lui Hristos). 

„Isus n-a răspuns la toate acestea cu nici un singur cuvânt. În timp ce piroanele 
Îi străpungeau mâinile, iar stropii de sudoare ai agoniei erau storși din porii Lui, de 
pe buzele palide și tremurânde ale nevinovatului Suferind a fost șoptită o rugăciu-
ne a iubirii iertătoare pentru ucigașii Lui: „Tată, iartă-i căci nu știu ce fac!” (Luca 
23:34.) Tot cerul privea cu adânc interes asupra scenei. Slăvitul Răscumpărător al 
unei lumi pierdute suferea pedeapsa pentru călcarea de către om a Legii Tatălui. 
El urma să îl răscumpere pe poporul Său cu propriul Lui sânge. Plătea pretențiile 
îndreptățite ale sfintei Legi a lui Dumnezeu. Acesta era mijlocul prin care, în cele din 
urmă, trebuia să se pună capăt păcatului și lui Satana și oștirea lui să fie înfrântă.” 
(2 T., cap. Suferințele lui Hristos). 

„Este slava Evangheliei faptul că ea este întemeiată pe principiul refacerii, în 
neamul omenesc decăzut, a chipului dumnezeiesc, printr-o stăruitoare manifestare 
a binefacerii. Lucrarea aceasta a început în curțile cerești. Acolo, Dumnezeu a dat 
ființelor omenești o dovadă neînșelătoare a iubirii cu care El îi considera. El, atât 
de mult a iubit lumea, încât a dat pe unicul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viață veșnică. (Ioan 3:16).” (9 T., cap. Slava Evangheliei). 
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16 aprilie

Iubirea Sa a devenit mai puternică

„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 
27:46).

„Hristos a dovedit că iubirea Sa era 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 
puternică… Cugetul și imaginația noastră nu vor putea niciodată cuprinde pe deplin 
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. Contemplarea 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 caracterul întreg. Vorbirea apostolului este: „Căci n-am 
avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit.”  
(1 Corinteni 2:12.). Noi, de asemenea, putem privi spre Golgota și să exclamăm: 
„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).

Având în vedere cu ce preț enorm a fost cumpărată mântuirea noastră, care va fi 
soarta celor care neglijează o mântuire atât de mare? Care va fi pedeapsa pentru cei 
care mărturisesc a fi urmași ai lui Hristos și totuși nu ajung să se plece în ascultare 
umilă față de cerințele Mântuitorului lor, care nu-și iau crucea, ca ucenici smeriți 
ai lui Hristos, și să-L urmeze de la iesle la Golgota? „Cine nu strânge cu Mine”, zice 
Hristos, „risipește”. (Matei 12:30).” (2 T., cap. Suferințele lui Hristos). 

„Dumnezeu însă suferea împreună cu Fiul Său. Îngerii priveau chinul de moarte 
al Mântuitorului… În cer s-a făcut liniște. Nicio harpă nu era atinsă. Dacă muritorii 
ar fi putut vedea uluirea oștilor cerești, care, într-o dureroasă tăcere, vedeau pe 
Tatăl cum îndepărta razele Sale de lumină, iubire și slavă de la Fiul Său preaiubit, 
atunci ar fi putut înțelege mai bine cât de vinovat este păcatul în ochii Săi.” (Hristos 
lumina lumii, cap. 74: Ghetsimani).

„Iubirea divină face cele mai mișcătoare apeluri la inimă atunci când ne cheamă 
să dăm pe față aceeași milă duioasă pe care a manifestat-o Hristos. Numai acela 
care are o iubire neegoistă față de fratele său are adevărata iubire a lui Dumnezeu. 
Adevăratul creștin nu va îngădui cu bună știință ca sufletul care se află în primejdie 
și nevoie să treacă neavertizat și fără a se fi îngrijit de el.” (Istoria faptelor aposto-
lilor, cap. Un martor credincios). 

„Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.” (1 Ioan 3:18).
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Dumnezeu și Hristos au împăcat lumea

„Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bună-
tatea și credincioșia sunt înaintea feței Tale.” (Psalmii 89:14).

„Prin Hristos, oamenilor li s-a descoperit mila lui Dumnezeu; dar mila nu 
înlătură dreptatea. Legea descoperă atributele caracterului Său și nicio iotă sau o 
frântură de literă din ea nu poate fi schimbată pentru a se potrivi omului în starea 
sa căzută. Dumnezeu n-a schimbat Legea Sa, dar El S-a jertfit pe Sine, în Hristos, 
pentru răscumpărarea omului: „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu 
Sine” (2 Corinteni 5:19).

Legea cere neprihănire — o viață neprihănită, un caracter desăvârșit; și așa 
ceva omul nu poate da. El nu poate satisface cerințele Legii sfinte a lui Dumnezeu. 
Dar Isus Hristos, venind ca om pe pământ, a trăit o viață sfântă și a dezvoltat un 
caracter desăvârșit. El le oferă pe acestea ca un dar de bunăvoie tuturor celor care 
vor dori să le primească. Viața Sa stă pentru viața oamenilor. În acest fel, ei au 
iertarea păcatelor din trecut, prin îndurarea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, 
Hristos îi umple pe oameni cu atributele lui Dumnezeu. El reface caracterul lor după 
chipul caracterului divin, o țesătură dumnezeiască de putere și frumusețe spirituală. 
În acest fel, adevărata neprihănire cerută de lege este împlinită în cel ce crede în 
Hristos. Dumnezeu poate „să fie neprihănit, și totuși să socotească neprihănit pe 
cel ce crede în Isus” (Romani 3:26).

Iubirea lui Dumnezeu a fost exprimată în dreptatea Sa nu mai puțin decât în mila 
Sa. Fusese planul lui Satana acela de a despărți mila de adevăr și dreptate. El a căutat 
să demonstreze faptul că neprihănirea Legii lui Dumnezeu este un vrăjmaș al păcii. 
Dar Hristos a arătat că în planul lui Dumnezeu ele sunt în mod indisolubil legate; că 
una nu poate exista fără cealaltă. „Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea 
și pacea se sărută” (Psalmii 85:10).” (Hristos lumina lumii, cap. 79: „S-a isprăvit”). 

„Când a trimis din cer o Făptură fără păcat spre a arăta acestei lumi a păcatului 
cum trebuie să fie caracterul celor ce sunt mântuiți – curat, sfânt și nepătat, având 
chipul lui Hristos oglindit în ei – Dumnezeu a făcut lucrul cel mai bun pe care putea 
să-L facă.” (Solii Alese, vol. 3, pg. 132).

„Singurul Fiu al Dumnezeului infinit ne-a lăsat prin cuvintele și exemplul Său 
practic, un model clar pe care trebuie să îl urmăm. Prin cuvintele Sale, El ne-a 
învățat să ascultăm de Dumnezeu, iar prin exemplul Său practic, ne-a arătat cum 
putem să ascultăm.

Domnul Hristos nu numai că ne-a prezentat reguli explicite, arătându-ne cum 
putem să ajungem niște copii ascultători, ci, prin viața și caracterul Său, El ne-a 
arătat acele lucruri care sunt drepte și vrednice de primit înaintea lui Dumnezeu, 
așa că nu există nicio scuză pentru a nu face acele lucruri care sunt plăcute în ochii 
Săi.” (Solii Alese, vol. 3, pg. 138).
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18 aprilie

Rasa mântuită

„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. Prin cunoștin-
ța 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).

„Atunci, pe bună dreptate, îngerii puteau să se bucure când priveau la crucea 
Mântuitorului, căci, deși nu au înțeles totul, știau că nimicirea păcatului și a lui 
Satana era pe deplin sigură și că răscumpărarea omului era asigurată, iar universul 
era de acum într-o veșnică siguranță. Hristos Însuși înțelegea pe deplin rezultatele 
jertfei Sale aduse pe Golgota. El privea înainte la toate acestea, când, pe cruce fiind, 
a strigat cu glas tare: „S-a sfârșit”. (Hristos lumina lumii, cap. 79: „S-a isprăvit”). 

„În sfârșit, Isus Se odihnea... Pe când ultimele raze ale soarelui în apus anunțau 
ivirea Sabatului, Fiul lui Dumnezeu Se afla liniștit în mormântul lui Iosif. Lucrarea 
Sa fiind terminată … El S-a odihnit în cursul orelor sacre ale zilei de Sabat… 

Isus Se odihnea acum de lucrarea mântuirii; și, deși printre acei de pe pă-
mânt care-L iubeau era întristare, în ceruri era totuși bucurie. Glorioasă era în 
ochii ființelor cerești făgăduința cu privire la viitor. Dumnezeu și îngerii vedeau 
o creațiune refăcută, un neam de oameni răscumpărați, care, după ce au biruit 
păcatul, nu mai aveau să cadă niciodată — și toate acestea ca rezultat al lucrării 
desăvârșite a lui Hristos.” (Hristos lumina lumii, cap. 80: În mormântul lui Iosif). 

„Prin evenimentele de încheiere ale zilei răstignirii s-a dat din nou dovadă de 
împlinirea profețiilor, aducându-se noi mărturii ale dumnezeirii lui Hristos. Când 
întunericul s-a ridicat de deasupra crucii, iar strigătul Mântuitorului muribund 
fusese rostit, de îndată s-a auzit o voce spunând: „Cu adevărat, acesta a fost Fiul 
lui Dumnezeu!” (Matei 27:54).

Răbdarea divină a Mântuitorului și moartea Lui subită, cu strigătul biruinței 
pe buzele Lui, îl impresionaseră pe acest păgân. În trupul acela sfărâmat, zdrobit, 
atârnând pe cruce, sutașul a recunoscut chipul Fiului lui Dumnezeu. El nu s-a 
putut abține să-și mărturisească credința. În acest fel se făcea din nou dovada 
că Răscumpărătorul nostru avea să vadă roadele muncii sufletului Său. Chiar în 
ziua morții Sale trei oameni, care se deosebeau foarte mult unul de celălalt, și-au 
declarat credința — cel care a comandat garda romană, cel care a purtat crucea 
Mântuitorului și cel care a murit pe cruce alături de El.” (Hristos lumina lumii, 
cap. 80: În mormântul lui Iosif). 

„Nu teama de pedeapsă sau nădejdea răsplătirii veșnice îi face pe ucenicii lui 
Hristos să-L urmeze. Ei privesc iubirea neîntrecută a lui Hristos, descoperită în timpul 
vieții Sale pe pământ, de la staulul din Betleem până la crucea de pe Golgota și privirea 
Lui atrage, liniștește și supune sufletul. În inima celor ce privesc se aprinde iubirea. 
Ei aud glasul Lui și-L urmează.” (Hristos lumina lumii, cap.  52: Păstorul divin). 
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19 aprilie

Hristos este învierea și viaţa

„Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeți; căci știu 
că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după 
cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.” (Matei 28:5, 6). 

„La moartea lui Isus ostașii văzuseră pământul înfășurat în întuneric la miezul 
zilei; dar, la înviere, ei au văzut strălucirea îngerilor luminând în noapte și au auzit 
pe locuitorii cerului cântând cu mare bucurie și în triumf: „Tu ai biruit pe Satana 
și puterile întunericului; Tu ai înghițit moartea în biruință”. Hristos a ieșit din 
mormânt proslăvit și garda romană a putut să-L privească.” (Hristos lumina lumii, 
cap. 81: „A înviat Domnul!”). 

„Când glasul îngerului puternic s-a auzit la mormântul lui Hristos zicând: „Tatăl 
Tău Te cheamă”, Mântuitorul a ieșit din mormânt prin viața care era în Sine Însuși. 
Acum s-a adeverit ceea ce El spusese mai înainte: „Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau.... 
Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși”. Acum s-a împlinit profeția pe care El 
o rostise în fața preoților și conducătorilor: „Stricați templul acesta și în trei zile îl 
voi ridica” (Ioan 10:17, 18; 2:19).” (Hristos lumina lumii, cap. „A înviat Domnul!”).

„Pentru cel credincios Hristos este învierea și viața. În Mântuitorul nostru s-a 
recâștigat viața care se pierduse prin păcat, deoarece El are viață în Sine pentru a 
învia pe acela pe care El voiește. El este învestit cu dreptul de a da nemurire. Viața 
pe care a depus-o în firea omenească o ia din nou și o dă omenirii. „Eu am venit”, 
zicea El, „ca ei să aibă viață, și s-o aibă din belșug.” „Oricine va bea din apa pe care 
i-o voi da Eu, în veac nu-i va mai fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va 
preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică.” „Cine mănâncă 
trupul Meu și bea din sângele Meu, are viața veșnică; și Eu îi voi învia în ziua de 
apoi.” (Ioan 10:10; 4:14; 6:54).” (Idem). 

 „Viața este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, și când Se va arăta Hristos, viața 
voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.” (Ioan 8:51, 52; Coloseni 
3:4).” (Idem). 

„Acei care-și dau seama de ruina pe care o aduce păcatul și de mila dumne-
zeiască a lui Hristos în nemărginitul Lui sacrificiu pentru omul căzut, vor avea 
comuniune cu Hristos. Inima lor va fi plină de duioșie; expresia feței și tonul vocii 
lor vor arăta simpatie; eforturile lor vor fi caracterizate de o stăruitoare grijă, iubire 
și energie, și ei vor fi o putere, prin Dumnezeu, pentru a câștiga suflete la Hristos.” 
(6 T., cap. Solia din Isaia 58). 
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Toţi sunt moștenirea lui Dumnezeu

„Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit 
Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.” (Ioan 13:34).

„Prin Isus Hristos, Domnul Dumnezeu Își întinde mâna cât este ziua de mare, 
invitându-i pe cei păcătoși și căzuți. El dorește să îi primească pe toți. Toți sunt 
bineveniți. Este slava Sa să-l ierte și pe cel mai păcătos… Fiecare ființă omenească 
este obiectul interesului iubitor al Celui care și-a dat viața pentru a-i putea aduce 
pe oameni înapoi la Dumnezeu. Sufletele vinovate și lipsite de ajutor, gata să fie 
distruse de șireteniile și capcanele lui Satana, sunt îngrijite așa cum un păstor 
îngrijește de oile turmei sale.

Exemplul Mântuitorului trebuie să fie modelul slujirii pe care o acordăm celor 
ispitiți și greșiți. Noi trebuie să manifestăm față de alții același interes, blândețe și 
îndelungă răbdare pe care a manifestat-o El față de noi. 

Fie că sunt bogați, fie că sunt săraci, liberi sau robi, mari sau mici, toți sunt 
moștenirea lui Dumnezeu. Cel care Și-a dat viața pentru a răscumpăra pe om vede 
în fiecare ființă umană o valoare care depășește orice evaluare a oamenilor mărgi-
niți. Din taina și gloria crucii, noi trebuie să descoperim la cât estimează Domnul 
Isus valoarea sufletului. Când facem aceasta, vom simți că ființele omenești, oricât 
de degradate ar fi, au costat prea mult pentru a fi tratate cu răceală sau dispreț. Ne 
vom da seama de importanța lucrării pentru semenii noștri, astfel încât să poată fi 
înălțați până la tronul lui Dumnezeu.

Banul pierdut, din parabola Mântuitorului, măcar că zăcea în murdărie și gunoi, 
era totuși o piesă de argint. Posesoarea lui l-a căutat pentru că era de valoare. Tot 
așa, orice suflet, oricât de degradat de păcat, trece în ochii lui Dumnezeu ca prețios. 
Așa cum banul purta chipul și inscripția puterii cârmuitoare, tot așa și omul purta 
la crearea sa chipul și inscripția lui Dumnezeu. Deși stricată și ștearsă acum prin 
influența păcatului, urmele acestei inscripții rămân asupra fiecărui suflet. Dumne-
zeu dorește să îndrepte acel suflet și să imprime din nou în el propriul Său chip, în 
neprihănire și sfințenie.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Ajutați-i pe cei ispitiți). 

„Este privilegiul oricărui suflet acela de a fi un canal viu, prin care Dumnezeu 
să poată transmită lumii bogățiile harului Său, bogățiile de nepătruns ale Domnului 
Hristos. Nimic nu dorește Domnul Hristos așa de mult, decât de a avea instrumente 
care să reprezinte lumii caracterul și spiritul Său. Nu este nimic de care lumea să 
aibă așa de mare nevoie, ca manifestarea iubirii Mântuitorului prin oameni. Cerul 
întreg așteaptă canale prin care untdelemnul cel sfânt să poată fi turnat ca să fie o 
bucurie și o binecuvântare pentru inimile omenești.” (Parabolele Domnului Hristos, 
cap. În întâmpinarea Mirelui). 
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Avem ajutor divin

„Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să 
rămână ascunsă.” (Matei 5:14).

„Lucrătorul umil care cu supunere ascultă chemarea lui Dumnezeu, poate fi 
sigur de faptul că va primi ajutor divin. Chiar numai acceptarea unei răspunderi 
așa de mari și sfinte, este în sine înălțătoare pentru caracter. Ea cheamă la lucru 
cele mai înalte puteri intelectuale și spirituale, întărește și curăță mintea și inima. 
Este minunat să vezi cât de puternic devine cel slab, prin credința în puterea lui 
Dumnezeu, cât de hotărâte sunt eforturile lui și cât de mari și bogate rezultatele. 

Cel care, cu umilință, începe cu puține cunoștințe și spune și altora puținul pe 
care îl știe, în timp ce caută cu sârguință să cunoască mai mult, acela va constata că 
întreaga comoară a cerului îi stă la dispoziție. Cu cât va căuta să împartă mai multă 
lumină, cu atât mai multă lumină va primi el. Cu cât va căuta cineva cu dragoste 
pentru suflete să explice Cuvântul lui Dumnezeu și altora, cu atât mai clar va deveni 
acesta pentru el. Cu cât vom folosi mai mult cunoștințele noastre și vom exercita mai 
mult puterile noastre, cu atât vom avea mai multă cunoștință și mai multă putere…

El [Dumnezeu] ne oferă privilegiul de a coopera cu Hristos în a face cunoscut lu-
mii harul Său, pentru ca să putem primi o mai bogată cunoștință a lucrurilor cerești.

Privind la Isus, noi obținem o cunoaștere mai strălucită și mai clară a lui Dum-
nezeu, căci privind la El, ajungem schimbați. Bunătatea, iubirea pentru aproapele 
nostru, devin atunci caracteristici naturale ale ființei noastre. Dezvoltăm astfel un 
caracter, asemenea caracterului divin. Progresând în asemănarea cu El, noi mărim 
capacitatea noastră de a cunoaște pe Dumnezeu. Cu cât intrăm mai mult și tot mai 
mult în comuniunea cu lumea cerească, noi vom avea o capacitate mereu sporită, 
spre a primi bogăția cunoașterii și a înțelepciunii veșnice.” (Parabolele Domnului 
Hristos, cap. Prin folosire talanții se înmulțesc). 

„În lucrarea pentru timpul acesta, banii, talentul sau elocvența nu sunt necesare 
la fel de mult cum este necesară credința înfrumusețată de smerenie. Nicio împotri-
vire nu poate să triumfe asupra adevărului prezentat cu credință și în smerenie de 
niște lucrători care suportă de bunăvoie truda, sacrificiul și ocara pentru Domnul. 
Dacă dorim să vedem că eforturile noastre sunt încununate de succes, trebuie să fim 
conlucrători cu Hristos. Să plângem așa cum a plâns El pentru acei care nu plâng 
pentru ei înșiși și să ne rugăm așa cum S-a rugat El pentru acei care nu se roagă 
pentru ei înșiși.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 118).
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Trebuie să fim martori pentru Isus

„Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui 
evanghelist și împlinește-ți bine slujba.” (2 Timotei 4:5).

 „Puterea legăturilor 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 acei care susțin că L-au 
găsit pe Hristos să lucreze ca El pentru binele oamenilor.” (Hristos lumina lumii, 
cap. 15: La nunta din Cana). 

„Când L-am primit pe Hristos ca Răscumpărător al nostru, noi am acceptat 
și condiția de a ajunge să fim niște conlucrători ai lui Dumnezeu. Noi am făcut un 
legământ cu El, angajându-ne să fim întru totul ai Domnului, să lucrăm ca niște 
ispravnici credincioși ai harului lui Hristos pentru zidirea împărăției Sale în lume. 
Fiecare urmaș al lui Hristos are obligația de a-I dedica toate puterile minții, ale 
sufletului și ale trupului său aceluia care a plătit suma de răscumpărare pentru su-
fletul nostru. Noi ne-am angajat să fim niște soldați, să intrăm într-o slujbă activă, 
să suportăm încercări, rușine și reproșuri, să luptam lupta cea bună, urmându-L pe 
acela care este Căpetenia mântuirii noastre.” (Evanghelizare, cap. Societăți secrete). 

„Poporul lui Dumnezeu are o mare lucrare înaintea lui, o lucrare care trebuie 
să crească fără încetare și să ajungă la un nivel tot mai mare. Eforturile noastre în 
lucrarea misionară trebuie să devină mult mai extinse. O lucrare mai hotărâtă de 
cum s-a făcut trebuie să se facă înainte de a doua venire a Domnului nostru Isus 
Hristos.” (6 T., cap. Extinderea lucrării în câmpuri externe). 

„Fiecărui om îi este dată lucrarea lui; niciunul nu este scutit. Fiecare are o parte 
de făcut după capacitatea lui și cel care prezintă adevărul are sarcina să afle, cu 
atenție și cu rugăciune, îndemânarea tuturor celor care acceptă adevărul, apoi să-i 
instruiască și să-i conducă pas cu pas, făcându-i să-și dea seama de răspunderea pe 
care o au de a face lucrarea pe care le-a încredințat-o Dumnezeu. Acestora trebuie 
să li se spună mereu că nimeni nu va fi în stare să reziste ispitei, să corespundă 
scopului lui Dumnezeu și să trăiască viața unui creștin, dacă nu-și va lua lucrarea 
sa… Ei trebuie să facă lucrare pentru Hristos în mod constant, nu din motive egoiste, 
ci numai în scopul de a-L slăvi pe El, care a făcut orice sacrificiu spre a-i salva de 
la ruină.” (4 T., Ambasadori ai lui Hristos). 
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Trebuie să folosim metodele lui Hristos

„Fiți, dar, milostivi cum și Tatăl vostru este milostiv.” (Luca 6:36).

„Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge 
la inima oamenilor. Mântuitorul S-a unit cu oamenii, ca unul care le dorea binele. 
El Și-a arătat simpatia față de ei, a îngrijit de nevoile lor și le-a câștigat încrederea. 
Apoi le-a spus: „Urmați-Mă!”

Este nevoie să ne apropiem de oameni prin eforturi personale. Dacă am petrece 
mai puțin timp predicând și mai mult timp în lucrare personală de slujire, s-ar 
vedea rezultate mai mari. Celor săraci trebuie să li se ușureze povara, cei bolnavi 
să fie îngrijiți, cei întristați și cei care au pierdut pe cineva drag să fie mângâiați, cei 
neștiutori instruiți, cei lipsiți de experiență, sfătuiți. Trebuie să plângem cu cei care 
plâng și să ne bucurăm cu cei care se bucură. Însoțită de puterea de convingere, 
de puterea rugăciunii și de puterea iubirii lui Dumnezeu, această lucrare nu va fi și 
nici nu poate fi lipsită de roade…

Există mulți care nu ascultă predicarea Cuvântului lui Dumnezeu sau nu 
participă la niciun serviciu religios. Pentru ca Evanghelia să ajungă la ei, trebuie 
să fie dusă în familiile lor. Deseori, ușurarea durerilor fizice este singura cale prin 
care pot fi abordați…

Mulți nu au deloc credință în Dumnezeu și și-au pierdut încrederea în oameni. 
Dar ei apreciază dovezile de simpatie și ajutorul primit. Când văd că în căminele 
lor intră unul care nu urmărește lauda pământească sau răsplata, slujindu-le celor 
bolnavi, hrănindu-i pe cei înfometați, îmbrăcându-i pe cei dezbrăcați, mângâindu-i 
pe cei triști și îndrumându-i pe toți … inimile lor sunt atinse. Recunoștința se înalță 
din sufletele lor. Credința se aprinde. Ei văd că Dumnezeu are grijă de ei și sunt 
pregătiți să asculte, când Cuvântul Său este deschis.” (Pe urmele Marelui Medic, 
cap. Lucrarea ucenicilor). 

„Misiunea urmașilor lui Hristos este să ducă adevărul locuitorilor pământului, 
să-i salveze din vinovăția și nepăsarea lor. Oamenii trebuie să aibă adevărul pentru 
ca să fie sfințiți prin el, și noi suntem canale ale luminii lui Dumnezeu. Talentele 
noastre, banii noștri, cunoștința noastră nu sunt numai pentru beneficiul nostru; 
ele trebuie să fie folosite pentru salvarea de suflete, pentru a ridica pe om din via-
ța lui de păcat și a-l aduce, prin Hristos, la nemărginitul Dumnezeu.” (4 T., cap. 
Reținerea banilor). 
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„Învăţaţi de la Mine”, a spus Isus

„Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine.” (Matei 11:29).

„Dumnezeu îi va folosi pe acei bărbați care doresc să fie folosiți. Nu persoanele 
cele mai strălucite și cele mai talentate sunt acelea a căror lucrare produce rezultatele 
cele mai mari și mai trainice. Este nevoie de bărbați și femei care au auzit o solie 
din cer. Cei mai eficienți lucrători sunt acei care dau curs invitației: „Luați jugul 
Meu asupra voastră și învățați de la Mine” (Matei 11:29).

Misionarii inimoși sunt cei de care este nevoie. Cel a cărui inimă o atinge Dum-
nezeu este umplut de o dorință arzătoare, îndreptată către acei care n-au cunoscut 
niciodată iubirea Sa. Condiția lor îl umple cu un simțământ al nenorocirii acestora, 
pe care îl resimte personal. Luându-și propria viață în mâini, el pornește ca sol 
trimis și inspirat de cer, pentru a înfăptui o lucrare la care pot coopera și îngerii.

Dacă acei cărora Dumnezeu le-a încredințat talente intelectuale mari folosesc 
aceste daruri într-un scop egoist, ei vor fi lăsați, după o perioadă de încercare, să 
urmeze propria lor cale. Dumnezeu îi va primi pe bărbații care nu par să fie atât de 
bogat înzestrați, care nu prea au încredere în ei înșiși, și îi va face tari pe cei slabi, 
pentru că ei au încredere că El va face ceea ce ei înșiși nu pot săvârși. Dumnezeu va 
accepta serviciul făcut din toată inima și va compensa El Însuși deficiențele.” (Pe 
urmele Marelui Medic, cap. Învățând principiile sănătății). 

„Prin harul lui Hristos, bărbații cărora le lipsea educația primită în sistemul de 
învățământ, și care erau umili ca poziție socială, au avut uneori un succes minunat 
în lucrarea de câștigare de suflete pentru El. Secretul succesului a fost încrederea 
lor în Dumnezeu. Ei au învățat zilnic de la Acela care este minunat la sfat și puternic 
ca nimeni altul.” (Idem). 

„Prin observarea vieții noastre, oamenii din lume își formează părerea cu pri-
vire la Dumnezeu și la religia lui Hristos. Toți acei care nu-L cunosc pe Hristos au 
nevoie de a li se prezenta fără încetare înaintea lor înaltele și nobilele principii ale 
caracterului Lui prin viața acelora care Îl cunosc. A face față acestei nevoi, a duce 
lumina iubirii lui Hristos în familia celor mari și a celor smeriți, bogați și săraci, 
este înalta datorie și privilegiul prețios…” (6 T., cap. Nevoia lumii). 

„Lumea va fi convinsă nu atât de mult prin ceea ce se dă ca învățătură de la 
amvon, cât prin ceea ce trăiește biserica. Predicatorul vestește teoria Evangheliei, 
dar evlavia practică a bisericii demonstrează puterea ei.” (Idem).
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Suntem ambasadorii lui Hristos

„Propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și nelatimp, mus-
tră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura.” (2 Timotei 4:2).

„Acei care se angajează în lucrarea de salvare a sufletelor sunt împreună lucră-
tori cu Hristos. Lucrarea Sa a fost o lucrare de bunăvoință continuă, dezinteresată 
și de sacrificiu de Sine. 

Cei pentru care s-a făcut un sacrificiu atât de mare ca să devină părtași ai harului 
divin trebuie și ei, la rândul lor, să se sacrifice și să dea dovadă de tăgăduire de sine, 
pentru a contribui la marea lucrare de a aduce și pe alții la cunoștința adevărului. 
Propriile interese trebuie lăsate deoparte; dorințele egoiste și propriul confort nu 
trebuie să stea acum în calea lucrării lui Dumnezeu de salvare a sufletelor. Pastorii 
lui Dumnezeu lucrează în locul lui Hristos; ei sunt ambasadorii Săi. Ei nu trebuie 
să caute tihnă, confort, plăcere, dorințe sau avantaje proprii. Ei trebuie să sufere 
pentru Hristos, să fie răstigniți împreună cu El și să se bucure că, în toate sensurile 
cuvântului, pot cunoaște părtășia suferințelor lui Hristos.

Am văzut că pastorii care lucrează prin cuvânt și învățătură au o mare lucrare 
în fața lor; o mare răspundere zace asupra lor… Lucrarea lor este prea generală și 
adesea prea împrăștiată. Lucrarea lor trebuie să se concentreze chiar spre acei pentru 
care lucrează. Când predică de la amvon, ei abia își încep lucrarea… Ei trebuie să 
facă în așa fel, încât lucrarea lor publică să fie urmată de eforturi speciale, lucrând 
personal pentru suflete ori de câte ori se ivește ocazia, discutând la gura sobei, 
implorând sufletele în Numele lui Hristos să se împace cu Dumnezeu. Lucrarea 
noastră de aici se va încheia în curând și „fiecare își va lua răsplata după osteneala 
lui.” (1 Corinteni 3:8)” (1 T., cap. Ce i s-a făcut cunoscut fratelui Hull).

„Ca reprezentanți ai Lui între oameni, Hristos nu alege îngeri care n-au căzut 
niciodată, ci ființe omenești, oameni cu aceleași patimi ca acei pe care caută să-i 
salveze. Hristos S-a îmbrăcat cu natura omenească pentru a putea ajunge la oameni. 
Dumnezeirea avea nevoie de natura omenească, deoarece trebuia să se împleteas-
că divinul cu umanul pentru a aduce lumii mântuirea. Dumnezeu avea nevoie de 
natura omenească, pentru ca să ofere un mijloc de comuniune între Dumnezeu și 
om… El ne invită să luăm parte la învățăturile dumnezeiești, pentru ca, unindu-ne 
cu Hristos, să putem face lucrările lui Dumnezeu.” (Hristos lumina lumii, cap.  30: 
Alegerea celor doisprezece). 
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Trebuie să auzim vocea lui Hristos

„Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia 
la orice făptură.” (Marcu 16:15).

„Adevăratul spirit misionar este spiritul lui Hristos… Dragostea pe care Hristos 
a manifestat-o pentru noi este fără egal. Cât de serios a lucrat El! De câte ori se afla 
El singur în rugăciune, pe coasta muntelui sau în loc retras în grădină, înălțându-
și cererile Sale cu strigăt tare și lacrimi! Cât de perseverent își înalță El cererile în 
favoarea păcătosului! Chiar când era pe cruce, El a uitat propriile Sale suferințe, din 
iubirea Sa adâncă pentru acei pe care venise să-i mântuiască. Ce rece este iubirea 
noastră, ce slab este interesul nostru, dacă îl comparăm cu dragostea și interesul 
manifestat de Mântuitorul nostru!

Isus S-a jertfit pe Sine ca să răscumpere neamul nostru; și totuși cât de gata 
suntem noi să ne scuzăm de a oferi tot ce avem pentru Isus? Mântuitorul nostru S-a 
supus la trudă obositoare, la batjocuri și la suferințe. El a fost înfruntat, batjocorit 
și luat în derâdere în timp ce săvârșea marea lucrare pentru care venise pe pământ 
ca s-o aducă la îndeplinire.

 Fiecare dintre noi are de făcut o lucrare în via Domnului… Chiar primul impuls 
al inimii renăscute este de a-i aduce și pe alții la Mântuitor. Acei care nu au această 
dorință arată că au pierdut iubirea dintâi; ei trebuie să-și cerceteze de aproape 
propriile inimi în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, și să tindă cu seriozitate după 
un nou botez cu Spiritul lui Hristos; ei trebuie să se roage pentru o mai adâncă 
înțelegere a acelei iubiri minunate pe care Hristos a dovedit-o pentru noi, părăsind 
împărăția slavei și venind în lumea decăzută ca să-i salveze pe cei pierduți..” (5 T., 
cap. Adevăratul spirit misionar).

„Slujitorii Domnului Hristos trebuie să-i urmeze exemplul. Mergând din loc în loc, 
El mângâia pe cei suferinzi, și vindeca pe bolnavi. Apoi le prezenta marile adevăruri 
ale Împărăției Sale.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. La drumuri și la garduri). 

„El a dat fiecăruia o lucrare și fiecare lucrător adevărat transmite lumină în 
lume, deoarece este unit cu Dumnezeu, cu Hristos și cu îngerii în marea lucrare de 
salvare a celor pierduți. Prin asocierea cu Dumnezeirea, el devine tot mai inteligent 
în săvârșirea lucrărilor lui Dumnezeu. Prin manifestarea în afară a lucrării pe care 
harul divin o săvârșește în interiorul lui, credinciosul va ajunge mare din punct de 
vedere spiritual. Acela care lucrează în conformitate cu capacitatea care i-a fost 
dată va ajunge un lucrător înțelept pentru Domnul… Isus nu va îngădui ca slujitorul 
Său ascultător și binevoitor să fie zdrobit. Nu cel ce poartă responsabilități grele în 
lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de mila voastră, pentru că el este credincios și 
drept în conlucrarea cu Dumnezeu și lucrarea este adusă la îndeplinire prin unirea 
efortului omenesc cu cel divin. Vrednic de milă este acela care evită responsabilitățile 
și care nu-și dă seama de privilegiul la care este chemat.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 376).
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Pentru a proclama iubirea lui Isus

„Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia 
după fapta lui.” (Apocalipsa 22:12).

„Domnul vine. Ridicați-vă capetele și bucurați-vă. Oh, ne-am aștepta ca acei 
care aud veștile bune, care pretind că Îl iubesc pe Isus, să fie plini de o bucurie 
negrăită și de slavă. Acestea sunt veștile bune și pline de bucurie care ar trebui să 
electrizeze fiecare suflet, să fie repetate în casele noastre și spuse acelora pe care 
îi întâlnim pe stradă. Ce vești mai bucuroase ar putea să fie transmise!... Vocea 
adevăratului străjer trebuie să fie auzită acum pretutindeni: „A sosit dimineața, 
noaptea este aproape trecută.” Trâmbița trebuie să răsune cu claritate, pentru că 
ne aflăm în marea zi de pregătire a Domnului.

Nu este timp de pierdut. Vestiți semnalul de alarmă pretutindeni în țară. 
Spuneți-le oamenilor că ziua Domnului este aproape și în grabă mare. Nimeni să 
nu rămână neavertizat. Noi am fi putut să ne aflăm în locul sufletelor sărmane care 
se află în mijlocul ideilor false. În conformitate cu adevărul pe care l-am primit mai 
presus de ceilalți, suntem datori să le împărtășim și lor aceleași lucruri. Nu avem 
timp de pierdut. Puterile întunericului lucrează cu intensitate, iar Satana înaintea-
ză în ascuns pentru a-i prinde pe cei care dorm, așa cum prinde un lup prada lui. 
Avem de vestit avertizări pe care trebuie să le adresăm acum, avem o lucrare pe care 
putem să o facem acum, dar curând va fi mai dificil de făcut decât ne imaginăm...” 
(Evanghelizare, cap. Vestirea celei de a doua veniri a lui Hristos). 

„Să ne păstrăm sufletul în dragoste de Dumnezeu. Solia de avertizare trebuie 
să fie vestită. Adevărul nu trebuie să zăbovească pe buzele noastre. Trebuie să-i 
conștientizăm pe oameni ca să se pregătească imediat, pentru că nu știm ce se află 
în fața noastră.” (Idem). 

„Isus știe exact de ce anume au nevoie copiii Săi…
Trebuie să avem mai puțină încredere în ce putem face noi înșine și mai multă 

încredere în ce poate face Domnul pentru și prin noi…
Simpla audiere a predicilor Sabat după Sabat, citirea Bibliei iarăși și iarăși 

sau explicarea ei verset cu verset nu ne vor fi de folos nici nouă, nici celor care ne 
ascultă, dacă nu experimentăm noi înșine adevărurile Bibliei. Priceperea, voința, 
afecțiunea, toate trebuie puse sub controlul Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci, prin 
lucrarea Duhului Sfânt, preceptele Cuvântului vor deveni principiile viețuirii.” (Pe 
urmele Marelui Medic, cap. Privilegiul rugăciunii). 
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28 aprilie

Isus a plătit munca noastră

„Eu sunt Alfa și Omega, Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Începutul și 
Sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul 
vieții și să intre pe porți în cetate!” (Apocalipsa 22:13, 14).

„Domnul, la venirea Sa, va cerceta de aproape fiecare talent; El va cere dobândă 
la capitalul pe care l-a încredințat. Prin propria Sa umilire și agonie, prin viața Sa de 
trudă și prin moartea Sa de ocară, Hristos a plătit pentru serviciul tuturor celor care 
au luat Numele Său și se declară că sunt slujitorii Lui. Toți se găsesc sub obligația 
cea mai profundă de a-și dezvolta fiecare capacitatea pentru lucrarea de câștigare 
de suflete pentru El. „Voi nu sunteți ai voștri” zice El. „Căci ați fost cumpărați cu 
un preț”; de aceea proslăviți pe Dumnezeu printr-o viață de slujire care va câștiga 
bărbați și femei de la păcat la neprihănire (1 Corinteni 6:19, 20). Suntem cumpărați 
cu prețul propriei vieți a lui Hristos — cumpărați pentru ca să putem înapoia lui 
Dumnezeu ce este al Lui, în slujire credincioasă.” (9 T., cap. Pregătiți-vă!). 

„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 credință 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 piere. Povara principală a soliei mele către 
voi este: Pregătiți-vă, pregătiți-vă, să-L întâmpinați pe Domnul.

Fraților și surorilor, căutați pe Domnul cât timp Se poate găsi. Vine un timp 
când cei care și-au irosit vremea și ocaziile vor dori să-L fi căutat. Dumnezeu v-a dat 
putere de a judeca cu mintea. El dorește ca voi să urmați calea rațiunii și calea lucrării. 
El dorește ca voi să mergeți în comunitățile noastre și să lucrați cu zel pentru El. El 
dorește ca voi să rânduiți adunări pentru cei din afara bisericii, ca oamenii să poată 
afla adevărurile acestei ultime solii de avertizare. Sunt locuri unde veți fi primiți cu 
voie bună, unde suflete vă vor mulțumi că le-ați venit în ajutor. Fie ca Domnul să vă 
ajute să vă apucați de lucrarea aceasta, așa cum nu ați făcut-o încă niciodată.” (Idem). 

„Sfârșitul este aproape! Dumnezeu cheamă biserica să pună în ordine lucrurile 
care au mai rămas. Voi, ca lucrători împreună cu Dumnezeu, sunteți împuterniciți 
de Domnul să-i luați și pe alții împreună cu voi în Împărăție. Voi trebuie să fiți 
instrumentele vii ale lui Dumnezeu, canale ale luminii pentru lume, și de jur îm-
prejurul vostru sunt îngeri cerești, având însărcinarea de la Hristos să vă susțină, 
să vă întărească și să vă sprijine în lucrarea pentru salvarea de suflete.” (6 T., cap. 
Treziți pe cei leneși). 

„Sunteți voi în mod individual împreună lucrători cu Dumnezeu? Dacă nu, de 
ce nu sunteți? Când aveți de gând să faceți lucrarea rânduită vouă de Dumnezeu?” 
(6 T., cap. Comunitățile să se trezească). 
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29 aprilie

Dumnezeu ne va răsplăti

„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).

„Cel care i-a dat „fiecărui om lucrul său” după capacitatea sa nu-l va lăsa nici-
odată nerăsplătit pe cel care își îndeplinește cu credincioșie datoria. Fiecare act de 
loialitate și credință va fi încoronat cu dovezi deosebite ale aprobării și bunăvoinței 
lui Dumnezeu. Fiecărui lucrător îi este dată făgăduința: „Cel ce umblă plângând, 
când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii”.” (Sfaturi pentru 
o slujire creștină eficientă, cap. O răsplată sigură). 

„Oricât de scurt ar fi timpul lucrării noastre, sau cât de umilă lucrarea noastră, 
dacă în simplitatea credinței noi vom urma Domnului Hristos, atunci nu vom fi 
dezamăgiți de răsplată. Ceea ce chiar și cei mai mari și mai înțelepți oameni nu 
pot obține, poate primi cel mai slab și cel mai umil. Poarta de aur a cerului nu se 
deschide pentru cei cu înălțare de sine. Ea nu se deschide pentru cei ce au un spirit 
mândru. Însă porțile cele veșnice se vor deschide larg la atingerea tremurătoare a 
unui copilaș. Binecuvântată va fi răsplata harului pentru acei care, în simplitatea 
credinței și a iubirii au luptat pentru Dumnezeu.” (Parabolele Domnului Hristos, 
cap. Răsplata harului). 

„Să ajungem la oameni, oriunde ar fi ei și oricare ar fi condiția și poziția lor 
socială, și să-i ajutăm în orice mod posibil — aceasta este slujire adevărată. Prin-
tr-un asemenea efort, puteți câștiga inimi și deschide o ușă înaintea sufletelor 
care pier. 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 șuvoi 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 strălucește 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 frumusețea 
Sa.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Misionari care se întrețin singuri). 

„Însărcinarea pe care Mântuitorul le-a dat-o ucenicilor îi cuprinde pe toți 
credincioșii. Îi cuprinde pe toți cei care vor crede în Hristos până la sfârșitul timpului. 
E o greșeală fatală aceea de a crede că lucrarea de mântuire a sufletelor depinde 
numai de predicatorul întărit prin binecuvântare pentru acest lucru. Însărcinarea 
de a predica Evanghelia este dată tuturor acelora care au simțit chemarea cerească. 
Toți cei care primesc viața lui Hristos sunt sfințiți pentru lucrarea de mântuire a 
semenilor lor. Biserica a fost întemeiată pentru lucrarea aceasta, și toți acei care iau 
asupra lor sfânta ei răspundere se leagă prin aceasta să fie conlucrători cu Hristos.” 
(Hristos lumina lumii, cap. 86: Duceți-vă și învățați toate neamurile). 
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30 aprilie

Isus va spune bun-venit celor credincioși

„Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care 
vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mân-
tuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărățește!” 
(Isaia 52:7).

„Solia cu privire la cea de a doua venire a Domnului Hristos trebuie să fie 
însoțită de o putere vie. Nu trebuie să avem odihnă, până când nu vedem suflete 
multe convertite la fericita nădejde a revenirii Domnului. În zilele apostolilor solia 
pe care au vestit-o a condus la săvârșirea unei lucrări mari, întorcând sufletele de 
la idoli la slujirea Dumnezeului celui viu. Lucrarea care trebuie să fie îndeplinită 
în zilele noastre este tot atât de mare, iar adevărul este tot atât de valabil, doar că 
noi trebuie să vestim solia cu o seriozitate mult mai mare, deoarece venirea Dom-
nului este mai aproape. Solia pentru timpul acesta este categorică, simplă și de 
cea mai mare importanță. Trebuie să ne comportăm ca niște bărbați și femei care 
cred solia aceasta. Să așteptăm, să veghem, să lucrăm, să ne rugăm și să avertizăm 
lumea—aceasta este lucrarea noastră...” (Evanghelizare, cap. Vestirea celei de a 
doua veniri a lui Hristos). 

„Solia noastră este solemnă și sfântă, iar noi trebuie să veghem și să ne rugăm. 
Cuvintele rostite să aibă un astfel de caracter, încât Dumnezeu să le poată folosi 
pentru a lăsa o impresie adâncă în inima și în mintea ascultătorilor. Slujitorii Evan-
gheliei trebuie să fie sfințiți prin adevăr.” (Evanghelizare, cap. Povestiri, anecdote, 
gesticulări și glume). 

„Cu o dragoste de nedescris, Isus îi invită pe cei credincioși la bucuria Domnului 
lor. Bucuria Domnului este să vadă în Împărăția 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 acei care au fost câștigați pentru 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 acei pe care i-au câștigat 
la Hristos 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 coroanele la picioarele lui Isus și-L 
vor lăuda de-a lungul nesfârșitelor veacuri ale veșniciei.” (Marea luptă, cap. 40: 
Poporul lui Dumnezeu salvat). 

„Printre oamenii înstăriți din lume sunt unii care vor asculta solia de avertizare: 
„Îndeamnă-i pe bogații veacului acestuia să nu se îngâmfe și să nu-și pună nădejdea 
în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, 
ca să ne bucuram de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să 
fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, ca să-și strângă drept comoară pentru 
vremea viitoare o bună temelie pentru a primi adevărata viață.” (Evanghelizare, 
cap. Lucrarea pentru oamenii înstăriți și cu influență). 
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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). 
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1 mai 

Iubirea lui Hristos preţuită în inimă

„Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la 
Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe 
Dumnezeu.” (1 Ioan 4:7).

„Dumnezeu este pentru întreg Universul izvorul vieții, luminii și bucuriei. 
Asemenea razelor de lumină de la soare, asemenea apei care se revarsă dintr-un 
izvor viu, tot așa binecuvântările 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…

Când iubirea lui Hristos este păstrată ca ceva scump în inimă, asemenea miro-
sului unui parfum plăcut ea nu poate fi ascunsă. Influența ei sfântă va fi simțită de 
toți acei cu care venim în contact. Spiritul Domnului Hristos în inimă este asemenea 
unui izvor în deșert, curgând ca să învioreze totul, făcând pe cei ce sunt gata să piară 
doritori să bea din apa vieții.

Iubirea față de Hristos se va manifesta în dorința de a lucra așa cum a lucrat El, 
pentru binecuvântarea și înălțarea omenirii. Ea ne va face să avem iubire, bunătate 
și simpatie față de toate creaturile care sunt în grija cerescului nostru Tată.

Viața Mântuitorului pe pământ n-a fost o viață comodă, închinată Sieși, ci El a 
muncit din greu, depunând eforturi serioase, neobosite pentru mântuirea omenirii 
pierdute.

De la staul 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. El spunea: „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească…” 
(Matei 20:28). Acesta era singurul și marele scop al vieții Sale. Toate celelalte erau 
secundare și subordonate. Mâncarea și băutura Sa erau acelea de a face voia lui 
Dumnezeu și a sfârși lucrarea Sa. Eul și interesul egoist n-au avut niciun loc în 
activitatea Sa.

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, cap. 9: Viața și faptele noastre). 

„Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilință aproape fără margini ca să ia 
natura omului chiar și atunci când Adam se afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a luat 
natura umană atunci când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat. 

…în lumea în care Satana se pretindea stăpân, Dumnezeu I-a îngăduit Fiului 
Său să vină ca un prunc slab, supus slăbiciunii omenești. …

… Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu, ca în felul acesta cărarea vieții să poată 
fi făcută sigură... Aici este iubire!” (Hristos lumina lumii, cap. 4: „Vi s-a născut un 
Mântuitor”).
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2 mai

Domnul este sprijinitorul vieţii mele

„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).

„Sufletul care se întoarce spre Dumnezeu după ajutor, sprijin și putere, prin ru-
găciune 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 neprihănire. 
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 câștigată prin rugăciune, unită cu efortul perseverent de a ne educa mintea 
pentru meditație și luare-aminte, ne pregătește pentru îndatoririle zilnice și ne 
păstrează un duh liniștit în toate împrejurările.” (Cugetări de pe munte, subcap. 
„Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii”). 

„Dacă te-ai predat lui Dumnezeu, ca să faci lucrarea Lui, nu trebuie să te îngri-
jorezi de ziua de mâine. Acela, al cărui slujitor ești, cunoaște sfârșitul de la început. 
Întâmplările zilei de mâine, care sunt ascunse de ochii tăi, sunt descoperite ochilor 
Aceluia care este Atotputernic. Când luăm noi conducerea lucrurilor cu care avem 
de-a face și ne bizuim pe priceperea noastră ca să izbutim, ne luăm o sarcină pe care 
Domnul nu ne-a dat-o și încercăm s-o purtăm fără ajutorul Său. Noi luăm asupra 
noastră o responsabilitate care Îi aparține lui Dumnezeu, așezându-ne în felul 
acesta în locul Său. Putem foarte bine să ne îngrijorăm și să bănuim primejdia și 
pierderea, pentru că e sigur că vor veni asupra noastră. Dar, când credem într-adevăr 
că Domnul ne iubește și vrea să ne facă bine, vom înceta să ne mai frământăm cu 
privire la viitor. Ne vom încrede în Dumnezeu, așa cum se încrede un copil într-un 
părinte iubitor. Atunci frământările și chinurile noastre vor pieri, pentru că voința 
noastră este cuprinsă în voința lui Dumnezeu…

Numai o zi este a noastră și, în timpul acestei zile, trebuie să trăim pentru 
Domnul.” (Idem, subcap. „Nu vă îngrijorați de ziua de mâine”). 

 „Întreaga lume — atât cel rău, cât și cel bun — stă în lumina strălucitoare 
a iubirii Sale. Voi trebuie să învățați adevărul acesta chiar din natură; pentru că 
Dumnezeu „face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie și 
peste cei drepți și peste cei nedrepți”…

Orice lucru bun pe care îl avem, fiecare rază de soare și picătură de ploaie, 
fiecare bucată de pâine, fiecare clipă de viață, este un dar al iubirii.” (Idem, subcap. 
„Iubiți pe vrăjmașii voștri”). 
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3 mai

Bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu

„Cel ce locuiește la adăpostul Celui Preaînalt se odihnește la umbra 
Celui Atotputernic.” (Psalmii 91:1).

„Fie ca acei care doresc binecuvântarea lui Dumnezeu să bată și să aștepte la 
ușa harului cu deplină asigurare…

Isus privea la cei adunați să asculte cuvintele Sale și dorea din toată inima ca 
mulțimea aceea numeroasă să prețuiască harul și bunătatea lui Dumnezeu. Ca să 
ilustreze nevoia lor și bunăvoința lui Dumnezeu de a dărui, El le înfățișează un copil 
înfometat, care cere pâine de la tatăl său pământesc. „Cine este tatăl acela dintre 
voi”, zice El, „care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?” El face apel la 
iubirea duioasă și firească a părintelui față de copilul său și adaugă: „Deci, dacă 
voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl 
vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer”…

Duhul Sfânt, locțiitorul Său, este cel mai mare dintre toate darurile. Toate 
„lucrurile bune” sunt cuprinse în acest dar. Creatorul Însuși nu ne poate da altceva 
mai mare sau mai bun. Când Îl rugăm fierbinte pe Domnul să aibă milă de noi în 
strâmtorare și să ne călăuzească prin Duhul Său cel Sfânt, El nu ne va lăsa niciodată 
fără răspuns.” (Cugetări de pe munte, cap. „Cereți și vi se va da…”). 

„Numai Dumnezeu poate să ne dea biruința. El dorește să avem stăpânire 
asupra noastră înșine, asupra voinței și căilor noastre. Dar nu poate lucra în noi, 
fără consimțământul și conlucrarea noastră. Duhul Sfânt lucrează prin facultățile 
și puterile date omului. Puterile noastre trebuie să lucreze împreună cu Dumnezeu.

Biruința nu este câștigată fără multă rugăciune stăruitoare, 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.” (Cugetări de pe munte, subcap. 
Strâmtă este poarta…”).

„Cu toate că S-a suit la Tatăl, stă în prezența Sa și este părtaș la tronul univer-
sului, Isus n-a pierdut nimic din natura Sa miloasă. Astăzi, aceeași inimă duioasă 
și iubitoare este deschisă pentru toate necazurile lumii. Mâna care a fost străpunsă 
este astăzi întinsă pentru a binecuvânta și mai îmbelșugat pe poporul Său din lume.” 
(Hristos lumina lumii, 52: cap. Păstorul divin). 
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Iubirea Sa este neschimbătoare

„Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura 
astfel iarăși de fericire.” (Iov 22:21).

„Dumnezeu te caută și orice dorință pe care o simți de a veni la El se datorea-
ză Spiritului Său, care te îndeamnă. Ascultă de acest îndemn. Hristos mijlocește 
pentru cel ispitit, rătăcit și lipsit de credință. El caută să te aducă în tovărășia Sa. 
„Dacă Îl vei căuta, Îl vei găsi” (1 Cronici 28:9).” (Cugetări de pe munte, cap. „Cereți 
și vi se va da…”). 

„Dar să nu uiți că, dacă vii înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui Tată, 
recunoști că ești un fiu al Său. Tu nu doar că te încrezi în bunătatea Sa, ci te supui 
voinței Sale în toate, știind că iubirea Sa este neschimbătoare. Tu te consacri lu-
crării Sale…

Darurile Aceluia care are toată puterea în cer și pe pământ sunt puse la înde-
mâna copiilor lui Dumnezeu. Daruri atât de prețioase, deoarece ne vin prin jertfa 
nespus de mare a sângelui Mântuitorului; daruri care vor satisface dorul cel mai 
profund al inimii omenești; daruri care dăinuiesc veșnic — vor fi primite și gustate cu 
bucurie de toți acei care vin la Dumnezeu ca niște copilași. Însușește-ți făgăduințele 
lui Dumnezeu, pune-le înaintea Lui ca fiind propriul Său cuvânt și atunci vei primi 
o bucurie deplină.” (Idem). 

„Dacă dorim să biruim, singura nădejde pentru noi este să unim voința noastră 
cu voința lui Dumnezeu și să lucrăm împreună cu El, oră de oră și zi de zi. Nu putem 
să păstrăm eul personal și totuși să nădăjduim a intra în Împărăția lui Dumnezeu. 
Dacă vom ajunge vreodată la sfințenie, aceasta va fi cu putință numai prin renunțarea 
la eul personal și prin primirea gândului lui Hristos. Mândria și îngâmfarea trebuie 
să fie răstignite. Suntem noi gata să plătim prețul care ni se cere? Suntem noi gata 
să aducem voința noastră în perfectă armonie cu Dumnezeu? Până când nu vom 
fi dispuși la aceasta, harul transformator al lui Dumnezeu nu va putea face nicio 
schimbare în noi.” (Cugetări de pe munte, cap. „Nevoiți-vă să intrați pe poarta 
cea strâmtă”). 

„Când 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 Hristos, așa încât inte-
resele Sale să se identifice cu interesele tale. Rămâi în El pentru a fi și a face numai 
ce vrea El.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 110).
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Principiul cerului este să ne iubim 
unii  pe alţii

„Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în 
aceasta este cuprinsă Legea și Prorocii.” (Matei 7:12).

„La asigurarea iubirii lui Dumnezeu față de noi, Isus adaugă iubirea unul față 
de altul, într-un principiu larg, care cuprinde toate legăturile societății omenești…

Dar Domnul Hristos ne învață că preocuparea noastră nu trebuie să fie: cât de 
mult vom primi, ci cât de mult putem să dăm. Măsura datoriei noastre față de alții 
se găsește în ceea ce noi înșine am socoti ca datorie a lor față de noi.

În prietenia ta cu alții, așază-te în locul lor. Pătrunde în simțămintele lor, în 
greutățile lor, în dezamăgirile lor, în bucuriile și întristările lor. Identifică-te cu ei, 
apoi poartă-te cu ei așa cum ai dori să se poarte ei cu tine, dacă ar fi să schimbi 
locul cu ei. Aceasta este adevărata regulă de sinceritate. Este o altă expresie a Legii. 
„Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22:39). Și acesta este și mie-
zul învățăturii profeților. Este principiul cerului și va fi împlinit în toți cei ce sunt 
pregătiți pentru societatea lui sfântă.” (Cugetări de pe munte, subcap. „Tot ce voiți 
să vă facă vouă oamenii…”). 

„Oricine a fost făcut ispravnic al feluritelor daruri ale lui Dumnezeu este chemat 
să le împărtășească sufletelor care zac în necunoștință și întuneric, tot așa cum ar 
dori să i se împărtășească și lui, dacă ar fi în locul lor. Apostolul Pavel zicea: „Eu sunt 
dator și grecilor, și barbarilor, și celor neînvățați și celor învățați” (Romani 1:14). 
Prin faptul că ai știut mai mult despre iubirea lui Dumnezeu, prin faptul că ai primit 
mai mult din darurile bogate ale harului Său decât sufletul cel mai întunecat și mai 
decăzut de pe fața pământului, ești dator față de el să-i faci parte de aceste daruri.

Tot așa stau lucrurile și cu bunurile și binecuvântările vremelnice: tot ce ai mai 
mult decât semenii tăi, te face la fel de dator față de cei mai puțini favorizați. Dacă 
suntem înstăriți sau chiar dacă viața ne e ceva mai înlesnită, avem cea mai solemnă 
îndatorire să îngrijim de sărac, de bolnav, de văduvă și orfan, așa cum am dori să 
se îngrijească și ei de noi, dacă am fi unii în locul celorlalți.” (Idem).

„Religia este întemeiată pe iubirea față de Dumnezeu, care ne determină să 
ne iubim unii pe alții. Ea este plină de recunoștință, umilință, îndelungă răbdare. 
Este jertfitoare de sine, răbdătoare, îndurătoare și iertătoare. Ea sfințește întreaga 
viață și își extinde influența asupra altora.

Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu nu pot nutri ura și invidia. Când principiul 
ceresc al iubirii veșnice umple inima, ea se va revărsa asupra altora… Dacă sufletul 
nu este botezat cu darul ceresc al iubirii de Dumnezeu și unul față de altul, suntem 
deficitari față de adevărata bunătate și nedestoinici pentru cer, unde totul este iubire 
și unitate.” (4 T., cap. Necesitatea armoniei). 
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Poporul Său va fi în siguranţă  
în mâinile Sale

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

 „Eu am venit să vă înfățișez Împărăția dragostei, a neprihănirii și a păcii. 
Deschideți-vă inimile ca să primiți această Împărăție și să-i slujiți din toată inima. 
Cu toate că este o împărăție spirituală, să nu vă îngrijorați, crezând că nevoile voastre 
vremelnice nu vor mai fi luate în seamă, dacă vă predați în slujba lui Dumnezeu. 
Acela care are toată puterea în cer și pe pământ, va purta de grijă nevoilor voastre.”

Isus nu ne scutește de obligația de a munci, dar ne sfătuiește să-L facem pe El 
Cel dintâi, Cel din urmă și Cel mai bun în orice. Să nu întreprindem nicio lucrare, 
să nu urmărim niciun plan, să nu căutăm nicio plăcere, care ar împiedica lucrarea 
neprihănirii Sale în caracterul și viața noastră. Tot ce facem să fie făcut din toată 
inima, ca pentru Domnul.

În timpul lucrării Sale pe pământ, Domnul Isus a dat demnitate vieții în toate 
amănuntele ei, înfățișându-le oamenilor slava lui Dumnezeu și supunând totul 
voinței Tatălui Său. Dacă urmăm pilda Sa, avem asigurarea că toate lucrurile de 
care avem nevoie în viața aceasta „ni se vor da pe deasupra”… 

Brațul cel veșnic al lui Dumnezeu cuprinde sufletul care vine la El după ajutor, 
oricât de slab ar fi acel suflet. 

Lucrurile prețioase ale dealurilor vor pieri; dar sufletul care trăiește pentru 
Dumnezeu va dăinui împreună cu El. „Lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui 
Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2: 17). Cetatea lui Dumnezeu 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.” (Cugetări de pe munte, subcap. 
„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu…”). 

„Acela care domnește în ceruri este Mântuitorul nostru. El cântărește fiecare 
încercare și este atent la cuptorul de foc care trebuie să încerce fiecare suflet. Când 
întăriturile împăraților vor fi nimicite, când săgețile mâniei vor străpunge inimile 
vrăjmașilor Săi, poporul Său va fi în siguranță în mâinile Sale.” (Cugetări de pe 
munte, subcap. „Căci a Ta este Împărăția…”). 

„Pentru toți acei care caută să simtă mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu, clipa 
celei mai mari descurajări este timpul când ajutorul divin este cel mai aproape. Ei 
vor privi înapoi cu recunoștință la partea cea mai întunecată a căii lor. „Domnul știe 
să izbăvească din încercare pe oamenii temători de Dumnezeu.” (2 Petru 2:9). Din 
orice ispită și orice încercare, El îi va scoate cu o credință mai tare și o experiență 
mai bogată.” (Hristos lumina lumii, cap. 58: „Lazăre, vino afară!”).
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Spiritul profeţiei

„În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste 
orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri 
vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa vise!” (Fapte 2:17).

„Dragă cititorule, îți recomand Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă a ta de credință 
și practică. Prin acest Cuvânt urmează ca să fim judecați. În acel Cuvânt a făgăduit 
Dumnezeu să dea viziuni în „zilele de pe urmă”; nu pentru o nouă regulă a credinței, 
ci pentru mângâierea poporului Său și pentru a-i îndrepta pe cei care se rătăcesc de 
la adevărul Bibliei.” (Experiențe și Viziuni, cap. Timpul secerișului).

„Domnul dorește să studiați Biblia. El nu a dat nicio lumină suplimentară 
pentru a lua locul Cuvântului Său. Lumina aceasta are scopul de a conduce mințile 
încurcate la Cuvântul Său care, dacă este mâncat și digerat, este o putere de viață 
pentru suflet. Apoi, faptele bune vor fi văzute asemenea luminii care strălucește în 
întuneric.” (Solii Alese, vol. 3, pg. 31).

„Dumnezeu, în Cuvântul Său, a încredințat oamenilor cunoștința necesară 
pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca o descoperire infaili-
bilă, autorizată, a voinței Sale. Ele sunt standardul pentru caracter, descoperitorul 
doctrinelor și proba vieții practice …

De-a lungul secolelor în care au fost date Scripturile Vechiului și Noului 
Testament, Duhul Sfânt n-a încetat să transmită lumină unor persoane, pe lângă 
descoperirile care aveau să fie încorporate în Canonul sacru. Însăși Biblia ne descrie 
cum, prin Duhul Sfânt, oamenii au primit avertizări, mustrări, sfaturi și îndrumări 
în probleme care nu aveau nicio legătură cu darea Scripturilor. Sunt menționați 
profeți din diferite epoci, ale căror cuvinte n-au fost scrise niciodată. În același fel, 
după încheierea canonului Scripturii, Duhul Sfânt urma să-Și continue lucrarea 
de luminare, avertizare și mângâiere a copiilor lui Dumnezeu.” (Marea luptă, 
Introducere). 

„Deviza noastră să fie: „«La Lege și la mărturie!», căci, dacă nu vor vorbi așa, 
nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.” (Isaia 8:20). Avem o Biblie plină cu 
adevărul cel mai prețios. Ea cuprinde Alfa și Omega cunoștinței. Scripturile, date 
prin inspirație de la Dumnezeu, sunt „de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, 
să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit 
și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16, 17). Luați Biblia 
drept manualul vostru de învățătură. Oricine poate pricepe învățăturile ei.” (8 T., 
cap. Cuvântul lui Dumnezeu – Pavăza noastră).
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Biblia – sfătuitorul vostru

„Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele 
acelea, din Duhul Meu și vor proroci.” (Fapte 2:18).

„Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru a lumina mintea cea mai 
încețoșată și poate fi înțeles de acei care doresc să îl înțeleagă. În ciuda acestui fapt, 
unii, care declară că fac din Cuvântul lui Dumnezeu studiul lor, se află în opoziție 
directă cu învățăturile lui cele mai clare. Prin urmare, pentru a-i lăsa pe oameni 
fără scuze, Dumnezeu dă mărturii clare și la subiect, aducându-i înapoi la Cuvântul 
pe care au neglijat să-l urmeze.

Cuvântul lui Dumnezeu este plin de principii generale pentru formarea unor 
obiceiuri corecte de viețuire, iar mărturiile, generale și particulare, au scopul de a 
le atrage atenția în mod special asupra acestor principii.” (5 T., cap. Nu pentru a 
lua locul Bibliei). 

„În Scripturi, Dumnezeu a prezentat lecții practice care să conducă viața și 
comportamentul tuturor, dar, în ciuda faptului că El a dat îndrumări precise cu 
privire la caracterul, conversația și comportamentul nostru, lecțiile Sale sunt 
desconsiderate și ignorate într-o mare măsură. Pe lângă învățăturile din Cuvântul 
Său, Domnul i-a dat poporului Său mărturii speciale, nu ca o descoperire nouă, ci 
pentru ca să ne prezinte lecțiile clare din Cuvântul Său, în așa fel încât greșelile să 
poată fi corectate, calea cea dreaptă să fie indicată cu claritate și fiecare suflet să 
rămână fără nicio scuză…

Biblia trebuie să fie sfătuitorul vostru. Studiați-o împreună cu mărturiile pe 
care le-a dat Dumnezeu, deoarece mărturiile nu contrazic niciodată Cuvântul Său.” 
(Solii Alese, vol. 3. 32, 33).

„În fața noastră se află vremuri pline de pericole. Toți cei care cunosc adevărul 
trebuie să se trezească și să se așeze, cu trupul, sufletul și inima, sub disciplina lui 
Dumnezeu. Vrăjmașul este pe urmele noastre. Să fim cât se poate de vigilenți, ca 
să ne păzim de el. Să îmbrăcăm întreaga armură a lui Dumnezeu. Să respectăm 
îndrumările date prin Spiritul Profeției. Noi trebuie să iubim și să împlinim adevărul 
pentru timpul nostru. Acest lucru ne va salva de acceptarea unor amăgiri puternice.” 
(Slujitorii Evangheliei, cap. Înnoirea mărturiei directe).
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Valoarea Cuvântului lui Dumnezeu

„Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: 
„Ferește-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine 
și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-
te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei).” (Apocalipsa 19:10).

„Mărturiile nu sunt pentru a deprecia Cuvântul lui Dumnezeu, ci pentru a-l 
înălța și a atrage mintea spre el, pentru ca simplitatea frumoasă a adevărului să se 
poată întipări tuturor.” (2 T., cap. Un vis solemn). 

„Am luat Biblia cea prețioasă și am înconjurat-o cu mai multe Mărturii pentru 
Comunitate, date pentru poporul lui Dumnezeu. Aici, am spus eu, sunt cuprinse 
cazurile aproape tuturor. Sunt scoase în evidență păcatele care trebuie evitate. Sfatul 
pe care-l doresc ei poate fi găsit aici, dat pentru alte cazuri în situație asemănătoare 
cu a lor. Lui Dumnezeu I-a plăcut să vă dea învățătură peste învățătură, poruncă 
peste poruncă. Dar nu sunt mulți dintre voi care știu ce conțin Mărturiile. Voi nu 
sunteți familiarizați cu Scripturile. Dacă ați fi făcut din Cuvântul Lui Dumnezeu 
studiul vostru, cu dorința de a ajunge la standardul Bibliei și a obține desăvârșirea 
creștină, n-ați fi avut nevoie de Mărturii. Din cauză că ați neglijat să faceți cunoș-
tință cu Cartea inspirată de Dumnezeu, a încercat El să ajungă la voi prin mărturii 
simple și directe, care vă atrag atenția la cuvintele inspirate, de care voi ați neglijat 
să ascultați, și care vă îndeamnă să vă schimbați viața în concordanță cu învățăturile 
Lui curate și înalte.” (Idem).

„Dacă poporul, care mărturisește acum că este comoara deosebită a lui Dum-
nezeu, ar asculta de cerințele Sale, așa cum sunt specificate în Cuvântul Lui, n-ar 
mai fi date mărturii speciale pentru a-i trezi la datorie și a le impresiona mințile 
cu privire la păcătoșenia lor și la pericolul de a neglija ascultarea de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Conștiințele au fost tocite, pentru că lumina a fost înlăturată, neglijată 
și disprețuită.” (Idem). 

„Nu numai acei care resping în mod fățiș Mărturiile, ci și cei care nutresc îndo-
ieli cu privire la ele sunt pe un teren primejdios. A desconsidera lumina înseamnă 
a o respinge. 

 Unii dintre voi recunosc în mod verbal mustrările, dar nu le primesc în inimă. 
Voi mergeți înainte ca și până acum, fiind numai puțin susceptibili la influența 
Duhului lui Dumnezeu, devenind tot mai orbi, având mai puțină înțelepciune, mai 
puțină stăpânire de sine, având mai puțină putere morală, mai puțin zel și mai puțină 
plăcere pentru exerciții religioase; și dacă nu vă veți converti, în cele din urmă veți 
renunța cu totul la Dumnezeu.” (5 T., cap. Neglijarea mărturiilor). 
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Harul îndestulător al lui Dumnezeu

„Apoi mi-au zis: „Trebuie să prorocești din nou cu privire la multe 
noroade, neamuri, limbi și împărați.” (Apocalipsa 10:11).

„Domnul mi-a dezvăluit o imagine de ansamblu a încercărilor prin care voi fi 
nevoită să trec și mi-a spus că trebuie să merg și să le spun și altora ce mi-a desco-
perit El. Mi-a fost arătat că lucrarea mea va întâmpina o mare opoziție, că inima 
îmi va fi cuprinsă de teamă, dar că harul lui Dumnezeu îmi va fi de ajuns pentru a 
mă susține în toate. 

Când am ieșit din această viziune, am fost tulburată peste măsură, deoarece 
mi-a arătat datoria de a merge printre oameni și de a le prezenta adevărul. Sănă-
tatea mea era atât de șubredă, încât am suferit continuu din punct de vedere fizic 
și, după toate aparențele, nu îmi mai rămăsese mult timp de trăit. Aveam doar 
șaptesprezece ani, eram mică de statură și firavă, neobișnuită cu societatea și atât 
de timidă și de retrasă din fire, încât, ori de câte ori făceam cunoștință cu persoane 
străine, mă simțeam penibil.

Mai multe zile la rând m-am rugat până noaptea târziu, pentru ca această povară 
să fie luată de pe umerii mei și încredințată unei alte persoane mai capabile să o 
poarte. Dar sentimentul că am datoria să fac ce mi s-a arătat a rămas neschimbat, 
iar cuvintele îngerului răsunau continuu în urechile mele: „Fă-le cunoscut altora ce 
ți-am descoperit”.” (Schițe din viața mea, cap. Chemarea de a călători). 

„Mântuitorul meu m-a declarat a fi solul Său. El m-a îndrumat astfel: „Lucrarea 
ta este să vestești cuvântul Meu. Vor apărea lucruri ciudate, dar eu te pun deoparte 
din tinerețea ta pentru a le vesti o solie celor ce greșesc, pentru a le vorbi celor 
necredincioși și pentru a mustra în scris și prin viu grai, pe temeiul Cuvântului, 
faptele care nu sunt corecte…

Nu te teme de oameni, căci scutul Meu te va ocroti. Nu tu vei fi aceea care va 
vorbi, ci Domnul, care a dat soliile de avertizare și mustrare. Nu te abate niciodată 
de la adevăr, în nicio situație. Vestește lumina pe care ți-o voi da Eu. Soliile pentru 
aceste zile din urmă să fie scrise în cărți și să rămână imortalizate ca să mărtu-
risească împotriva acelora care s-au bucurat cândva de lumină, dar care au fost 
determinați să renunțe la ea din cauza influențelor seducătoare ale răului.” (Solii 
Alese, vol. 1, pg. 32).

„Dumnezeu îi mustră pe oameni pentru că îi iubește. El vrea ca ei să fie puter-
nici prin tăria Lui, să aibă minți echilibrate și caractere armonioase, iar apoi vor 
fi niște exemple pentru turma lui Dumnezeu, călăuzindu-i tot mai aproape de cer 
prin învățăturile și exemplul lor. Astfel vor zidi un templu sfânt pentru Dumnezeu.” 
(Solii Alese, vol. 1, pg. 48).
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Mărturii clare și tăioase

„Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa 
slujitorilor Săi proroci.” (Amos 3:7).

„Pentru mine era o cruce grea aceea de a le spune celor greșiți ce mi-a fost arătat 
cu privire la ei. Îmi producea o mare tristețe să văd pe alții necăjiți sau întristați. Și 
când eram obligată să rostesc solia, adesea o mai îndulceam și o făceam să pară cât 
mai favorabilă cu putință pentru persoana respectivă și apoi mergeam și plângeam 
în agonia sufletului meu… Era foarte greu să transmiți Mărturiile clare și tăioase 
care-mi erau date de Dumnezeu… Am transmis eu solia așa cum trebuia? Nu ar fi 
putut exista vreo cale pentru a-i salva? Apoi, asupra sufletului meu apăsa o astfel 
de tristețe, încât adesea simțeam că moartea ar fi un sol bine venit, iar mormântul, 
un loc scump de odihnă.

Nu mi-am dat seama de primejdia și de păcatul unei astfel stări de lucruri, 
până când, într-o viziune, am fost dusă în prezența Domnului Isus… Am căzut cu 
fața la pământ înaintea Lui … un înger mi-a spus să mă ridic și priveliștea care mi-a 
izbit ochii cu greu poate fi descrisă… Când m-am uitat la hainele mele, am văzut 
că erau pătate de sânge. Din nou am căzut ca moartă la picioarele îngerului meu 
însoțitor. N-am putut rosti nicio scuză… Îngerul m-a ridicat în picioare și mi-a zis: 
«Nu acesta este cazul tău acum, dar scena aceasta a fost trecută pe dinaintea ochilor 
tăi pentru a ști care va fi situația ta dacă neglijezi să spui altora ce ți-a descoperit 
Domnul»” Cu această avertizare solemnă înaintea mea, am plecat să le spun oa-
menilor cuvintele de mustrare și învățătură pe care mi le-a dat Dumnezeu.” (5 T., 
cap. Natura și influența mărturiilor). 

„În timpurile din vechime, Dumnezeu le-a vorbit oamenilor prin gura profeților 
sau a apostolilor. În zilele acestea, El le vorbește prin Mărturiile Duhului Său. N-a 
fost niciodată un timp când Dumnezeu să fi învățat pe poporul Său mai serios decât 
îi învață acum cu privire la voința Sa și calea pe care ar dori ca ei să meargă.” (4 T., 
cap. Ascultare de bunăvoie).

„Dumnezeu a văzut că este bine să-mi descopere nevoile și greșelile poporului 
Său… În felul acesta, Duhul lui Dumnezeu a pronunțat avertizări și judecăți, ne-
refuzând, totuși, făgăduința cea plăcută a îndurării.” (4 T., cap. Biografii biblice). 
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Principiile curate ale evangheliei

„Păziți-vă de prorocii mincinoși! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de 
oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori.” (Matei 7:15).

„Când găsiți oameni care pun la îndoială mărturiile, căutând greșeli în ele și 
încercând să-i îndepărteze și pe alții de ele, fiți siguri că nu Dumnezeu lucrează 
prin ei, ci un alt duh. Cei care nu sunt precauți, cultivă îndoiala și necredința. Ei 
trăiesc cu simțământul dureros al conștienței faptului că viața lor nu va suporta 
verificarea Duhului lui Dumnezeu, care le vorbește, fie prin Cuvântul Său, fie prin 
mărturiile Duhului Său, care îi vor conduce la Cuvântul Său. În loc de a începe cu 
propria inimă și de a ajunge să fie în armonie cu principiile curate ale Evangheliei, 
ei caută greșeli și condamnă tocmai mijloacele pe care Dumnezeu le-a ales pentru 
a pregăti un popor care să reziste în ziua Domnului…

Bisericile care au cultivat anumite influențe ce micșorează credința în mărturii 
sunt slabe și instabile…

Domnul Isus a spus: „Oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca 
să nu i se vădească faptele.” …

Unii care nu sunt dispuși să primească lumina, ci preferă să meargă pe căile 
alese de ei, vor cerceta mărturiile pentru a găsi în ele ceva care să încurajeze spiritul 
lor de necredință și neascultare…

Satan insistă continuu … asupra învățăturilor false pentru a-i duce pe oameni 
departe de adevăr. Chiar ultima amăgire a lui Satan va fi aceea de a anula influența 
mărturiei Duhului lui Dumnezeu. „Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, 
poporul este fără frâu” (Proverbele 29:18). Satan va lucra cu ingeniozitate pe căi și 
prin mijloace diferite, pentru a tulbura încrederea rămășiței poporului lui Dumnezeu 
în mărturia cea adevărată.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 45, 46, 48).

„Mi-a fost arătat că mulți au o așa de puțină spiritualitate, încât nu înțeleg 
valoarea Mărturiilor sau a obiectivului lor real. Ei vorbesc în mod ușuratic despre 
Mărturiile date de Dumnezeu pentru binele poporului Său și trec judecata asupra 
lor, spunându-și părerea și criticând aceasta sau aceea, când ar fi trebuit mai 
bine să-și pună mâinile la gură și să se plece în praf; căci ei nu pot aprecia spiritul 
Mărturiilor, pentru că știu atât de puțin despre Duhul lui Dumnezeu.” (5 T., cap. 
Îndoieli cu privire la Mărturii).
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Calea dreaptă și strâmtă

„Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu; 
dar ferice de poporul care păzește Legea!” (Proverbele 29:18).

„Nu mult după 1844 am primit prima mea viziune. Eram în vizită la o scumpă 
soră în Hristos, a cărei inimă era legată de a mea. Cinci dintre noi, toate femei, am 
îngenuncheat liniștit la altarul familial. În timp ce mă rugam, puterea lui Dum-
nezeu a venit asupra mea așa cum n-am simțit-o niciodată mai înainte. Am avut 
simțământul că sunt înconjurată de lumină și că mă înalț mai sus și tot mai sus de 
la pământ” La data aceea am văzut experiența credincioșilor adventiști, venirea 
Domnului Hristos și răsplata dată celor credincioși.” (5 T., cap. Natura și influența 
Mărturiilor). 

„M-am întors să văd poporul advent în lume, dar n-am putut să-l găsesc, când 
o voce mi-a spus: „Privește din nou și uită-te puțin mai sus”. Atunci mi-am ridicat 
ochii și am văzut o cărare dreaptă și îngustă, suspendată deasupra pământului. 
Pe această cărare, poporul advent călătorea spre cetate. Înapoia lor, la începutul 
cărării, era o lumină, despre care un înger mi-a spus că este strigătul de la miezul 
nopții. Această lumină strălucea pe tot parcursul cărării, astfel ca picioarele lor 
să nu li se poticnească. Însuși Domnul Isus mergea în fața poporului Său, condu-
cându-i înainte, și, atâta timp cât își țineau ochii fixați la El, ei erau în siguranță. 
Însă curând unii au obosit și au spus că până la cetate mai este cale lungă și că ei 
se așteptaseră ca deja să fi ajuns acolo. Apoi Isus îi încuraja, ridicându-Și brațul 
drept, plin de slavă, din care venea o lumină care se unduia peste grupul advent; 
iar ei strigau: „Aleluia!” Unii, în grabă, refuzau lumina care-i lumina din urmă și 
spuneau că nu Dumnezeu îi condusese până acolo. Lumina dinapoia lor a dispărut, 
lăsându-i într-un întuneric complet, iar ei s-au împleticit, au pierdut urma lui Isus 
și au căzut de pe cărare în întunericul și lumea nelegiuită de dedesubt.” (1 T., cap. 
7: Prima mea viziune). 

„În timpul când primejdia și criza bisericii sunt cele mai mari, mica grupă 
care stă în lumină va geme și va suspina pentru nelegiuirile ce au loc în țară. Dar 
în mod special rugăciunile se vor înălța în favoarea bisericii, pentru că membrii ei 
se comportă la fel ca lumea. 

Rugăciunile stăruitoare, calde, ale celor puțini, dar credincioși, nu vor fi în zadar. 
Când Domnul va veni ca un răzbunător, El va veni, de asemenea, ca un protector 
al acelora care au păstrat credința în toată puritatea ei și s-au păstrat pe ei înșiși 
neîntinați de lume.” (5 T., cap. Sigiliul lui Dumnezeu). 
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Cetatea cea mare

„Și m-a dus, în Duhul, pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat 
cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu.” 
(Apocalipsa 21:10).

„Cu Isus în frunte, am coborât cu toții din cetate înapoi pe acest pământ, pe 
un munte mare și maiestuos, care nu L-a putut susține pe Isus și s-a sfărâmat în 
două, transformându-se într-un câmp minunat. Apoi, am privit în sus și am văzut 
cetatea cea mare, care avea douăsprezece temelii și douăsprezece porți, câte trei pe 
fiecare latură, și un înger la fiecare poartă. Am strigat cu toții: „Cetatea, cetatea cea 
mare coboară, coboară de la Dumnezeu din cer” și ea a venit și s-a așezat pe locul în 
care stăteam noi… Am văzut acolo case desăvârșit de frumoase care … urmau să fie 
locuite de către sfinți. În fiecare dintre ele era o poliță de aur. I-am văzut pe mulți 
sfinți intrând în case, scoțându-și cununile strălucitoare și așezându-le pe poliță, 
ieșind apoi în câmpul de lângă case pentru a lucra pământul; nu așa cum suntem 
nevoiți să lucrăm aici; nu, nu. O lumină strălucitoare se vedea în jurul capetelor lor 
și ei strigau neîncetat și dădeau slavă lui Dumnezeu.

Am văzut un alt câmp plin de tot felul de flori și, culegându-le, am strigat: 
„Nu se vor ofili niciodată”. Alături am văzut un câmp cu o iarbă înaltă, splendidă 
la privit; era de un verde crud și avea reflexii argintii și aurii, așa cum se unduia cu 
mândrie spre slava Regelui Isus. Apoi am intrat într-un câmp plin de tot felul de 
animale — leul, mielul, leopardul și lupul stând toate împreună, în perfectă armonie. 
Am trecut printre ele și acestea ne-au urmat pașnice. Am intrat într-o pădure care 
nu era ca pădurile întunecoase pe care le avem aici; nu, nu; ci luminată și plină de 
strălucire în orice loc; ramurile copacilor se legănau încoace și încolo și noi toți am 
strigat: „Vom locui în siguranță în locuri sălbatice și vom dormi în păduri”. Am 
trecut prin păduri, căci ne îndreptam către Muntele Sionului. 

Muntele Sion se afla chiar înaintea noastră și pe el era un templu strălucitor… 
Iar când eram pe punctul să intrăm în templul cel sfânt, Isus și-a ridicat minunatu-I 
glas și a spus „numai cei 144 000 intră în acest loc”, iar noi am strigat „Aleluia”.” 
(Experiențe și viziuni, cap. Prima mea viziune). 
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Adevăruri deja descoperite

„Propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și nelatimp, 
mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura.” (2 Timotei 
4:2).

„Domnul Își propune să te avertizeze, să te mustre, să te sfătuiască prin mărturi-
ile date și să imprime în mintea ta importanța adevărului Cuvântului Său. Mărturiile 
scrise nu sunt menite să aducă lumină nouă, ci să imprime în mod viu în inimă 
adevărurile inspirației descoperite deja. Datoria omului față de Dumnezeu și față de 
semenii săi a fost în mod clar arătată în Cuvântul lui Dumnezeu; cu toate acestea, 
puțini dintre voi sunteți ascultători față de lumina dată. Niciun adevăr în plus nu 
este adus, dar Dumnezeu, prin Mărturii, a simplificat marile adevăruri date deja, 
în modul ales de El de a le aduce înaintea poporului, pentru a trezi și impresiona 
mintea cu ele, pentru ca toți să fie lăsați fără scuze.

Mândria, iubirea de sine, egoismul, ura, invidia și gelozia au întunecat puterile 
perceptive, iar adevărul, care v-ar fi făcut înțelepți în vederea mântuirii, și-a pierdut 
puterea de a încânta și controla mintea. Chiar principiile esențiale ale sfințeniei nu 
sunt înțelese pentru că nu este o foame și o sete după cunoașterea Bibliei, după 
curăția inimii și sfințenia vieții.” (5 T., cap. Nu pentru a lua locul Bibliei).

„Mulți care au apostaziat de la adevăr declară că motivul acestei atitudini a 
lor este faptul că nu au credință în Mărturii… Acum, întrebarea este dacă își vor 
părăsi idolii pe care Dumnezeu îi condamnă sau vor continua în atitudinea lor rea, 
de îngăduință față de slăbiciunile lor și respingere a luminii pe care Dumnezeu 
le-a dat-o, mustrând tocmai acele lucruri în care ei se complăceau. Întrebarea ce 
trebuie rezolvată cu ei este: Să dau dovadă de lepădare de sine și să primesc ca de 
la Dumnezeu Mărturiile care mustră păcatele mele sau să resping Mărturiile pentru 
că ele mustră păcatele mele?” (5 T., cap. Îndoieli cu privire la Mărturii). 

„Am privit peste Mărturiile date pentru păzitorii Sabatului și sunt uimită de 
mila lui Dumnezeu și de grija Sa pentru poporul Său — le-a dat multe avertizări, 
scoțând în evidență primejdiile existente și prezentându-le poziția înaltă pe care 
El dorește ca ei să o ocupe. Dacă ei vor rămâne în iubirea Sa și se vor despărți de 
lume, El va face ca binecuvântările Lui deosebite să vină asupra lor… Dar, dacă ei 
nu se vor supune gândului lui Dumnezeu, dacă vor continua să aibă un sentiment 
atât de mic despre caracterul înalt al lucrării, așa cum au avut în trecut, influența 
și exemplul lor se vor dovedi a fi un blestem groaznic. Ei nu vor face decât să aducă 
vătămare și numai vătămare. Sângele sufletelor prețioase va fi găsit pe hainele lor…

Am ajuns aproape la disperare, văzând, an după an, o mai mare îndepărtare de 
acea simplitate pe care Dumnezeu mi-a arătat-o că ar trebui să caracterizeze viața 
urmașilor Săi. (5 T., cap. Obiectul Mărturiilor). 
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Puneţi-vă inima în rânduială

„Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară, ca să lo-
cuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va 
sluji.” (Psalmii 101:6).

„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 treilea 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 lumii? Îl va recunoaște 
El pe acesta ca fiind poporul Său pe care Și l-a curățit pentru Sine Însuși? O, nu. 
Nimeni în afară de cei curați și sfinți nu vor fi recunoscuți ca fiind ai Săi. Acei care 
au fost curățiți și albiți prin suferință, care s-au păstrat separat de lume, nepătați 
de aceasta, aceștia vor fi ai Săi…

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 Dumnezeu iubește lumea, se face părtaș la 
spiritul ei și urmează moda ei: „Despărțiți-vă, despărțiți-vă! pentru ca partea voastră 
să nu fie afară din cetate, împreună cu fățarnicii și cu necredincioșii. Mărturisirea 
ta de credință ta îți va cauza doar un mai mare chin, și pedeapsa ta va fi mai mare 
pentru că ai cunoscut voia Lui, dar nu ai făcut-o”.

Îngerul a spus: „Puneți-vă inima în rânduială, ca să nu vă cheme la judecată, și 
firul fragil al vieții să fie tăiat și să ajungeți în mormânt nepregătiți pentru judecată. 
Or, dacă nu vă pregătiți patul în mormânt, cu excepția cazului că vă veți împăca în 
curând cu Dumnezeu și vă veți smulge din lume, inimile voastre se vor împietri și 
vă veți sprijini pe un reazem fals, o așa-zisă pregătire, și vă veți descoperi greșeala 
prea târziu ca să vă asigurați o nădejde bine ancorată”.” (1 T., cap. Asemănarea 
cu lumea). 

„Noi trebuie să cunoaștem ce trebuie să facem pentru a fi mântuiți. Frații și 
surorile mele, să nu fim purtați de curentele populare. Lucrarea noastră este aceea 
de a ne separa de lume. Aceasta este singura cale pe care putem merge cu Dumne-
zeu, așa cum a făcut Enoh. 

… Asemenea lui, și noi suntem chemați să avem o credință puternică, vie și 
lucrătoare, și aceasta este singura cale prin care putem să fim lucrători împreună 
cu Dumnezeu. Trebuie să împlinim condițiile expuse în Cuvântul lui Dumnezeu, 
sau vom muri în păcatele noastre. Noi trebuie să știm ce schimbări morale trebuie 
neapărat să facem în caracterele noastre, prin harul Domnului Hristos, pentru a fi 
pregătiți pentru locașurile de sus.” (5 T., cap. Sfințenia practică). 
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Înviorează-mă în calea Ta

„Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în 
calea Ta!” (Psalmii 119:37).

„Porunca dată de Dumnezeu copiilor lui Israel, de a-și pune un fir albastru la 
veșmintele lor, nu avea să aibă o influență directă asupra sănătății lor, ci Dumne-
zeu avea să-i binecuvânteze doar ca urmare a ascultării lor, iar firul albastru avea 
să le păstreze mereu în minte cerințele înalte ale lui Iehova și să-i împiedice să se 
amestece cu alte popoare… Acum, Dumnezeu dorește ca poporul Său să adopte 
îmbrăcămintea aceasta de reformă, nu doar pentru a-i deosebi de lume, ca fiind 
„poporul Său deosebit”, ci pentru că o reformă în îmbrăcăminte este esențială pentru 
sănătatea fizică și mintală. Cei din poporul lui Dumnezeu și-au pierdut, într-o mare 
măsură, caracterul lor deosebit și s-au luat în mod treptat după modelul lumii, s-au 
amestecat cu cei din lume, până când au devenit, în multe privințe, asemenea lor. 
Acest lucru nu este pe placul lui Dumnezeu. El îi călăuzește, așa cum i-a călăuzit pe 
copiii lui Israel din vechime, să iasă din lume și să renunțe la practicile lor idolatre, 
să nu urmeze inimilor lor (căci inimile lor sunt nesfințite) sau ochilor lor, care i-au 
făcut să se depărteze de Dumnezeu și să se unească cu lumea. 

Trebuie să se întâmple ceva care să determine pe poporul lui Dumnezeu să 
nu mai fie atât de prins de lume. Această reformă în îmbrăcăminte este simplă și 
sănătoasă și, cu toate acestea, există o cruce în ea. Eu Îi mulțumesc lui Dumnezeu 
pentru această cruce și mă aplec cu bucurie s-o ridic. Noi ne-am unit atât de mult cu 
lumea, încât am pierdut din vedere crucea și nu suntem gata să suferim de dragul 
lui Hristos. Nu trebuie să ne dorim să inventăm noi ceva care să fie o cruce; însă, 
dacă Dumnezeu ne dă o cruce, trebuie să o purtăm cu bucurie. Acceptând crucea, 
noi ne deosebim de lume, care nu ne iubește și care ne batjocorește pentru că sun-
tem deosebiți. Domnul Hristos a fost urât de lume pentru că nu a fost ca lumea. 
Se pot aștepta oare urmașii Lui să o ducă mai bine decât Maestrul lor?” (1 T., cap. 
Reforma în îmbrăcăminte). 

„Toți cei care studiază viața lui Hristos și practică învățăturile Lui vor ajunge 
asemenea Domnului. Influența lor va fi ca a Lui. Ei vor da dovadă că au un caracter 
sănătos. Când umblă pe cărarea smerită a ascultării, făcând voia lui Dumnezeu, 
ei exercită o influență care ajută la înaintarea lucrării lui Dumnezeu și la curăția 
sănătoasă a lucrării Sale. În sufletele acestea pe deplin convertite, lumea urmează 
să aibă o mărturie cu privire la puterea sfințitoare a adevărului asupra caracterului 
omenesc.” (Evanghelizare, cap. Prezentarea subiectului despre sănătate și stan-
dardele creștine). 
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Știu faptele tale

„Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, 
de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii.” (Romani 
13:12).

„Am fost îndreptată spre următorul pasaj din Scriptură. Îngerul a spus: „Acesta 
este pentru instruirea poporului lui Dumnezeu”: „Vreau, de asemenea, ca femeile 
să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, 
nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine 
femeilor care spun că sunt evlavioase” (1 Timotei 2:9, 10); „Podoaba voastră să nu 
fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau 
îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui 
duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împo-
dobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu.” (1 Petru 3:3-5).

Fie că ești tânăr, fie că ești bătrân, Dumnezeu te pune la încercare acum. 
Tu îți hotărăști acum destinul veșnic. Mândria, plăcerea de a urma moda lumii, 
conversațiile deșarte și seci, egoismul, toate sunt puse în balanță și greutatea răului 
este în mod înfricoșător împotriva ta… Am văzut că mulți s-au măgulit că sunt buni 
creștini, când de fapt nu au nicio rază de lumină de la Isus. Ei nu știu ce înseamnă 
să fii reînnoit prin harul lui Dumnezeu… O, ce bine ar fi dacă fiecare creștin în 
starea de căldicel și-ar da seama de lucrarea de curățire pe care Dumnezeu este pe 
punctul de a o face în rândul celor care susțin că fac parte din poporul Său! Dragi 
prieteni, nu vă înșelați singuri cu privire la starea voastră. Nu Îl puteți înșela pe 
Dumnezeu. Martorul Credincios spune: „Știu faptele tale”. Îngerul al treilea conduce 
un popor, pas cu pas, mai sus, tot mai sus. Și la fiecare pas ei vor fi încercați.” (1 T., 
cap. Biserica Laodiceea). 

„Domnul nu vrea să se glumească cu El. Cei care neglijează îndurările și bine-
cuvântările în acest timp al ocaziilor vor aduce întuneric de nepătruns asupra lor 
înșiși și vor fi candidați pentru mânia lui Dumnezeu. Asupra Sodomei și Gomorei 
s-a abătut blestemul Celui Atotputernic pentru păcatele și nelegiuirile lor. În zilele 
noastre sunt dintre cei care au abuzat de îndurările lui Dumnezeu și au disprețuit 
avertismentele Sale. Va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora în ziua judecății de-
cât pentru cei care poartă Numele lui Hristos, dar care Îl necinstesc prin viața lor 
neconsacrată. Această grupă își adună o pedeapsă înfricoșătoare când, în mânia Sa, 
Dumnezeu îi va cerceta cu judecățile Sale.” (4 T., cap. Mustrări necesare). 
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Credinţa prin faptele neprihănirii

„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată 
purtarea voastră.” (1 Petru 1:15).

„Mi-a fost arătată asemănarea cu lumea a unora dintre cei ce pretind a fi păzi-
tori ai Sabatului. O, am văzut că aceasta este o dezonoare pentru ei și pentru cauza 
lui Dumnezeu. Ei își dezmint menirea. Ei cred că nu sunt ca lumea, însă sunt atât 
de apropiați de cei din lume în ce privește îmbrăcămintea, vorbirea și faptele lor, 
încât nu se poate face nicio distincție. I-am văzut împodobindu-și bietele trupuri 
muritoare, care în orice moment pot fi atinse de degetul lui Dumnezeu și întinse 
pe patul de suferință…

Întreabă-i atunci pe aceștia ce simt în legătură cu împodobirea trupurilor lor 
și dacă ei simt ce înseamnă să fii pregătit să apari înaintea lui Dumnezeu, și ei îți 
vor spune că, dacă ar putea aduce înapoi trecutul pentru a mai trăi, și-ar îndrepta 
viețile, ar evita nebuniile lumii, vanitatea și mândria ei, și-ar acoperi trupurile cu 
veșminte modeste și ar fi un exemplu pentru cei din jurul lor. Ei ar trăi pentru slava 
lui Dumnezeu.” (1 T., cap. Asemănarea cu lumea). 

„Mulți se îmbracă la fel ca lumea pentru a avea influență. Însă, prin aceasta, ei 
fac o greșeală tristă și fatală. Dacă vor să aibă o influență adevărată, mântuitoare, 
atunci să trăiască potrivit cu mărturisirea lor de credință, să-și arate credința prin 
faptele lor neprihănite și să arate că este o mare deosebire între creștin și lume. Am 
văzut că vorbirea, îmbrăcămintea și faptele trebuie să fie în favoarea lui Dumnezeu. 
Atunci, o influență sfântă va fi revărsată asupra tuturor și toți vor avea cunoștință de 
ceea ce sunt ei și de faptul că au fost cu Isus. Necredincioșii vor vedea că adevărul pe 
care îl mărturisim are o influență sfântă și că speranța în venirea lui Hristos afectează 
caracterul omului. Dacă cineva dorește ca influența sa să fie în favoarea adevărului, 
atunci să trăiască acest adevăr și în felul acesta să imite umilul Model.” (Idem). 

„Dumnezeu te invită să devii lucrător împreună cu El în via Sa. Începe chiar 
acolo unde te afli. Vino la cruce și acolo renunță la eu, la lume și la orice idol. Ia-L 
pe Isus întru totul în inima ta…

Pentru tine nu este firesc să iubești lucrurile spirituale; dar poți dobândi acea 
iubire prin exercitarea minții, a puterilor ființei tale în acea direcție. Puterea de a 
face este ceea ce ai nevoie. Adevărata educație este puterea de folosire a capacităților 
noastre în așa fel, încât să obținem rezultate folositoare…

Există acțiuni spasmodice, sub influențe favorabile, dar a cugeta în mod na-
tural și bucuros asupra lucrurilor divine nu este principiul conducător al minții… 
Tu trebuie să-ți obișnuiești mintea să se concentreze asupra lucrurilor spirituale.” 
(2 T., cap. O scrisoare de ziua nașterii). 
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Legitimitatea Cuvântului lui Dumnezeu

„Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, și credincioșia Ta, 
până la nori.” (Psalmii 36:5).

„Mi-a fost arătat că îndoielile exprimate în legătură cu veridicitate poziției 
noastre și inspirația Cuvântului lui Dumnezeu nu au produs atâtea dificultăți câte 
susțin unii. Aceste greutăți nu au legătură atât de mult cu Biblia sau cu dovezile în 
favoarea credinței noastre, cât cu propriile lor inimi. Cerințele Cuvântului lui Dum-
nezeu sunt prea înguste pentru firea lor nesfințită. „Fiindcă umblarea după lucrurile 
firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii 
lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună” (Romani 8:7). Dacă pornirile inimii 
firești nu sunt ținute în frâu și nu sunt stăpânite de influența sfințitoare a harului 
lui Dumnezeu primit prin intermediul credinței, gândurile inimii nu sunt curate și 
sfinte. Condițiile mântuirii aduse în atenție în Cuvântul lui Dumnezeu sunt raționale, 
simple și pozitive, neîngăduind nimic mai puțin decât conformarea desăvârșită 
față de voia lui Dumnezeu și curăția inimii și a vieții. Noi trebuie să răstignim eul 
cu toate patimile lui. Noi trebuie să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a 
duhului, desăvârșindu-ne sfințirea în temere de Dumnezeu.

Aproape în toate cazurile în care oamenii nu sunt convinși de inspirația Cu-
vântului lui Dumnezeu, acest lucru se datorează 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 care ar dori să-i convertească și 
care ar pune restricții asupra lor. Greutățile și îndoielile care tulbură inima plină 
de vicii vor fi îndepărtate din fața celui ce practică principiile curate ale adevărului.

Curăția vieții duce la rafinarea ei, lucru care îi face pe cei ce o dețin să se 
îndepărteze tot mai mult de urâțenia și îngăduirea păcatului.” (1 T., cap. Pastori 
neconsacrați). 

„Fiicele Împăratului ceresc, membre ale familiei regale, vor simți povara 
răspunderii de a dobândi o viață superioară, pentru a putea ajunge într-o legătură 
mai strânsă cu Cerul și a lucra la unison cu Răscumpărătorul lumii. Cele angajate 
în această lucrare nu vor fi mulțumite de modele și ștrengăriile care absorb mintea 
și afecțiunea femeilor din aceste ultime zile. Dacă sunt cu adevărat fiicele lui Dum-
nezeu, vor fi părtașe ale naturii divine. Când vor vedea influențele corupătoare din 
societate, vor fi mișcate de mila cea mai profundă, așa cum a fost și Răscumpărătorul 
lor.” (3 T., cap. Încumetarea). 
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Trebuie să ne consacrăm lui Dumnezeu

„Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, 
dragostea Tatălui nu este în el.” (1 Ioan 2:15).

„Acei care pretind a cunoaște adevărul și a înțelege marea lucrare ce trebuie 
făcută în acest timp trebuie să se consacre ei înșiși lui Dumnezeu, trup, suflet și 
spirit. Inima, îmbrăcămintea, limbajul, în toate aspectele, trebuie să fie diferite de 
modele și practicile lumii. Ei trebuie să fie un popor deosebit și sfânt. Nu hainele îi 
fac să fie deosebiți, ci, din cauză că sunt un popor deosebit și sfânt, ei nu pot purta 
însemnele asemănării cu lumea.

Ca popor, noi trebuie să pregătim Calea Domnului. Orice frântură din capa-
citățile date nouă de Dumnezeu trebuie pusă la lucru, pentru a pregăti poporul 
după placul lui Dumnezeu, după modelul Lui de spiritualitate, pentru a putea sta 
în picioare în aceste vremuri mărețe de pregătire… 

Mulți dintre cei care cred că merg spre ceruri sunt orbiți de lume. Ideile lor cu 
privire la educația și disciplina religioasă sunt vagi, bazându-se numai pe proba-
bilități; sunt mulți care nu au o nădejde reală, care își asumă riscuri mari, făcând 
tocmai acele lucruri pe care Domnul Hristos le-a spus să nu le facă, în mâncare, 
băutură și îmbrăcăminte, legându-se de lume pe multiple căi. Ei au încă de învățat 
lecțiile serioase atât de esențiale pentru creșterea spirituală, și anume de a ieși din 
lume și de a se despărți de ea… Experiența religioasă este contaminată de lucruri 
lumești; și dovada uceniciei – asemănarea cu Hristos prin tăgăduire de sine și 
purtarea crucii – nu se poate vedea de cei din lume și de către universul ceresc.” 
(Principiile fundamentale ale Educației creștine, cap. Lucrarea și educația). 

„Problema ce trebuie soluționată este: „Suntem dispuși să ne separăm de lume, 
ca să putem deveni copii ai lui Dumnezeu?” … Dragostea pentru Dumnezeu trebuie 
să fie un principiu viu, pe care să se bazeze toate faptele, cuvintele și gândurile.” 
(The Review and Herald, 23 octombrie 1888).

„Urmașii lui Hristos trebuie să fie lumina lumii… El dorește ca sufletele lor să 
fie umplute cu principiile cerului; atunci, venind în contact cu lumea, ei vor da pe 
față lumina care este în ei. Fidelitatea lor statornică în fiecare faptă a vieții va fi un 
mijloc de iluminare… Etalarea lumească ostentativă, oricât de impunătoare, nu are 
nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Deasupra celor văzute și trecătoare, El pune 
preț pe cele nevăzute și veșnice… Cele mai alese realizări artistice nu au frumusețea 
care se poate compara cu frumusețea caracterului care este rodul lucrării Duhului 
Sfânt în suflet… Noi trebuie să ne deosebim de lume pentru că Dumnezeu Și-a pus 
sigiliul asupra noastră, pentru că El Își manifestă în noi propriul Său caracter al 
iubirii. Răscumpărătorul nostru ne acoperă cu neprihănirea Sa.” (Pe urmele Marelui 
Medic, cap. Zile de slujire). 
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Priviţi la crinii de pe câmp

„Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteți robii 
aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, 
fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” (Romani 6:16).

„Oare nu este viața mai mult decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcă-
mintea? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă 
cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes; totuși vă spun că nici chiar 
Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.” (Matei 6:25, 28, 29).

Isus a observat grija și devoțiunea dată îmbrăcămintei și ne-a avertizat, ba 
chiar ne-a poruncit, să nu-i acordăm prea multă atenție. Este important să luăm 
seama la cuvintele Lui…

Când le vedem pe surorile noastre că se îndepărtează de simplitatea în îmbră-
căminte și cultivă iubire pentru moda lumii, ne simțim tulburați. Prin umblarea 
lor pe această cale, ele se despart de Dumnezeu și neglijează împodobirea lăun-
trică. Ele nu trebuie să se simtă libere să folosească timpul dat lor de Dumnezeu 
cu împodobirea inutilă a îmbrăcămintei. Cu cât mai bine ar putea fi folosit acesta 
în cercetarea Scripturilor, obținând astfel o completă cunoaștere a profețiilor și a 
învățăturilor practice ale lui Hristos…

Dumnezeu ar fi bucuros ca surorile noastre să se îmbrace în haine simple și 
de bun gust și să se angajeze serios în lucrarea Domnului… Dacă timpul pe care îl 
irosesc acum în lucrare inutilă ar fi dedicat cercetării Cuvântului lui Dumnezeu, 
explicându-l apoi altora, propriul lor suflet ar fi îmbogățit cu perle de adevăr.”  
(4 T., cap. Simplitate în îmbrăcăminte). 

„Cuvintele, acțiunile și îmbrăcămintea noastră sunt zilnic propovăduitori vii, 
care adună cu Hristos sau împrăștie. Aceasta nu este o chestiune banală, astfel încât 
să se treacă peste ea cu ironie. Subiectul îmbrăcămintei necesită meditație serioasă 
și multă rugăciune.” (Idem). 

„Surorilor, dacă vrem, noi putem face o lucrare nobilă pentru Dumnezeu. Fe-
meia nu-și cunoaște puterea. Dumnezeu n-a intenționat ca toate aptitudinile ei să 
fie absorbite de întrebarea: Ce să mănânc? Ce să beau și cu ce să mă îmbrac? Pentru 
femei, există o țintă mai înaltă, un destin mai grandios. Ea trebuie să-și dezvolte și 
să-și cultive puterile pentru că Dumnezeu poate să le poată folosi în marea lucrare 
de salvare de suflete din ruina veșnică.” (Idem). 

„Simplitatea în îmbrăcăminte va face ca o femeie cu bun simț să apară în cea 
mai favorabilă lumină. Noi judecăm caracterul unei persoane după stilul de îm-
brăcăminte. Gătelile bătătoare la ochi trădează vanitatea și slăbiciunea. O femeie 
modestă și evlavioasă se va îmbrăca modest.” (Idem). 
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Un caracter curat și sfânt

„Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura pă-
rului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor.” (1 Petru 3:3).

„Vreau de asemenea ca femeile să se îmbrace în chip cuviincios, cu rușine și 
sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, 
ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor, care spun că sunt evlavioase”. Prin apostolul 
Său, Domnul vorbește aici, în mod expres, împotriva purtării bijuteriilor și podoa-
belor din aur. Fie ca cei care au avut experiență să înțeleagă și să nu abată din cale 
pe alții în privința aceasta, prin exemplul lor. Acel inel de pe degetul vostru poate fi 
foarte simplu, dar el nu este necesar și, purtându-l, are o influență rea asupra altora.”  
(4 T., cap. Simplitate în îmbrăcăminte). 

„[Să aibă] un caracter curat și sfânt, adevărata iubire, blândețea și evlavia care 
sunt roadele pomului creștin, și influența lor va fi sigură în orice loc… Nu ar trebui să 
fie cheltuit nici măcar un bănuț pentru un inel de aur, doar ca să dovedească faptul 
că suntem căsătoriți… Dacă ei sunt creștini, acest lucru se va vedea în caracterul 
lor creștinesc, în cuvintele lor, în faptele lor.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii 
evangheliei, cap. Verigheta sau inelul de cununie). 

„Surorile mele, nu vă mai jucați cu propriile voastre suflete și cu Dumnezeu. 
Mi-a fost arătat că principala cauză a alunecării voastre este iubirea de îmbrăcăminte. 
Aceasta vă face să neglijați responsabilități grave, și voi abia dacă aveți vreo scânteie 
din iubirea de Dumnezeu în inimile voastre. Renunțați fără întârziere la cauza alu-
necării voastre, pentru că aceasta este păcat împotriva sufletului vostru și împotriva 
lui Dumnezeu. Nu vă împietriți prin înșelăciunea păcatului. Moda corupe intelectul 
și consumă spiritualitatea poporului nostru. Ascultarea față de modă se răspândește 
în comunitățile noastre adventiste de ziua a șaptea și separă mai mult decât orice altă 
putere pe poporul nostru de Dumnezeu… Asupra noastră, ca popor, se află un mare 
păcat pentru că le-am permis membrilor bisericii noastre să se îmbrace într-un fel 
necorespunzător cu credința lor. Trebuie să ne ridicăm de îndată și să închidem ușa 
împotriva momelilor modei. Dacă nu facem acest lucru, comunitățile noastre vor 
ajunge demoralizate.” (4 T., cap. Simplitate în îmbrăcăminte). 

 „Tot ceea ce îndemnăm este să ne conformăm directivelor Cuvântului lui Dum-
nezeu. Suntem noi cititori ai Bibliei și urmași ai învățăturilor Bibliei? Vom asculta 
de Dumnezeu sau ne vom conforma obiceiurilor lumii? Vom sluji noi lui Dumnezeu 
sau lui Mamona? Putem aștepta să ne bucurăm de pacea sufletului și de aprobarea 
lui Dumnezeu, în timp ce umblăm direct împotriva învățăturilor Cuvântului Său?

Apostolul Pavel îi îndeamnă pe creștini să nu se conformeze lumii, ci să fie 
schimbați prin înnoirea minții, „ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu; cea 
bună, plăcută și desăvârșită”… Dar Cel care binevoiește să ne dea aceste instrucțiuni 
este Dumnezeu; ele sunt declarațiile Înțelepciunii infinite și cei care le nesocotesc 
o fac spre propriul lor pericol și pierdere.” (Idem).
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Ascultându-L din dragoste

„Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dum-
nezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3).

„În Numele Meu”, i-a îndemnat Hristos pe ucenici să se roage. În Numele lui 
Hristos trebuie să stea urmașii Lui în fața lui Dumnezeu. Datorită valorii jertfei 
aduse în favoarea lor, ei au valoare în fața Domnului. Pentru că li se atribuie nepri-
hănirea lui Hristos, sunt priviți ca având preț. Pentru Numele lui Hristos, Domnul 
iartă pe acei care se tem de El. El nu vede în ei ticăloșia păcătosului. El recunoaște 
în ei asemănarea cu Fiul Său, în care aceștia cred… Dar rugăciunea în Numele lui 
Hristos înseamnă mai mult. Înseamnă a primi caracterul Său, a da pe față spiritul 
Său și a săvârși lucrările Sale. Făgăduința Mântuitorului este condiționată. „Dacă 
Mă iubiți”, zice El, „veți păzi poruncile Mele.” El mântuiește pe oameni nu în păcat, 
ci din păcat; și acei care Îl iubesc vor dovedi iubirea lor prin ascultare.

Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Și dacă 
noi consimțim, El Se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, 
încât va lega inima și mintea noastră cu voința Sa, astfel că, atunci când ascultăm 
de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voința, înnobilată și sfințită, își va găsi cea 
mai mare plăcere în slujirea Lui. Când Îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum avem 
privilegiul să-L cunoaștem, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare. Prin 
aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va 
ajunge pentru noi ceva odios.

După cum Hristos a trăit legea în natura omenească, tot astfel putem face și 
noi, dacă ne vom sprijini pe Cel puternic.” (Hristos lumina lumii, cap. 73: „Să nu 
vi se tulbure inima”). 

„Hristos dorește ca ordinea cerului, planul ceresc de guvernare, armonia divină 
a cerului să se găsească în biserica Sa de pe pământ. În felul acesta, El va fi proslăvit 
în poporul Său. Soarele neprihănirii va străluci astfel prin ei în lume cu o lumină 
clară… Biserica, înzestrată cu neprihănirea lui Hristos, este depozitara Sa, în care 
să se arate pe deplin și desăvârșit bogățiile milei, ale harului și iubirii Sale. Hristos 
privește la poporul Său, în curăția și desăvârșirea lui, ca la răsplata umilinței Sale 
și ca la un adaos la slava Sa — Hristos, marele Centru, de la care se revarsă toată 
slava.” (Idem). 
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25 mai 

Isus – Lumina adevărului

„Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta și nu li se întâmplă nicio ne-
norocire.” (Psalmii 119:165).

„Adevărata credință, care se întemeiază în totul pe Hristos, se va da pe față 
prin ascultare față de toate cerințele lui Dumnezeu. Din zilele lui Adam și până în 
prezent, marea luptă se dă cu privire la ascultarea de Legea lui Dumnezeu. În toate 
veacurile au fost oameni care au pretins că au drept la binecuvântările lui Dumnezeu, 
chiar în timp ce nesocoteau unele dintre poruncile Sale. Dar Sfintele Scripturi ne 
spun că prin fapte „este făcută desăvârșită credința” și că, fără faptele ascultării, 
credința „este moartă” (Iacov 2:22, 17). Acela care mărturisește că Îl cunoaște pe 
Dumnezeu „și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el” 
(1 Ioan 2:4).” (Patriarhi și profeți, cap. 5: Cain și Abel puși la încercare). 

„Prin ascultare, poporul trebuia să dea dovadă de credință. Tot astfel, toți acei 
care nădăjduiesc să fie salvați prin meritele sângelui lui Hristos, își vor da seama că 
și ei înșiși au de făcut ceva, pentru a-și asigura mântuirea. În timp ce numai Hristos, 
numai El singur, ne poate răscumpăra de sub pedeapsa neascultării, noi trebuie să 
ne întoarcem de la păcat, la ascultare. Omul trebuie să fie mântuit prin credință, 
și nu prin fapte; cu toate acestea, credința sa trebuie să fie dovedită prin faptele 
sale. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său să moară ca ispășire pentru păcat. El a făcut 
cunoscut lumina adevărului, calea vieții, El a dat mijloacele ajutătoare, rânduieli 
și privilegii; acum, omul trebuie să coopereze cu aceste instrumente salvatoare; 
el trebuie să aprecieze și să folosească ajutoarele pe care Dumnezeu i le-a pus la 
dispoziție — să creadă și să asculte de toate cerințele dumnezeiești.” (Patriarhi și 
profeți, cap.. 24: Paștele). 

„Prosperitatea materială și spirituală sunt condiționate de ascultarea de legea 
lui Dumnezeu… Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu constituie viața noastră, 
fericirea noastră…

Dumnezeu dorește să reverse asupra bărbaților și femeilor bogate torente ale 
dragostei Sale. El are o mare dorință să-i vadă găsindu-și plăcerea în a face voia 
Lui, folosind în serviciul Său fiecare frântură din puterea încredințată lor, învățând 
pe toți cei care vin în sfera lor de influență că modul în care pot fi considerați ne-
prihăniți prin meritele lui Hristos este să asculte de lege.” (Îndrumarea copilului, 
cap. Cheia fericirii și succesului). 
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26 mai 

Hristos va fi înălţat și adorat

„Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit 
înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.” (Evrei 4:13).

„Dacă Domnul Hristos este în noi nădejdea slavei, vom descoperi atâta farmec 
neasemuit în El, încât sufletul va fi încântat. Acesta se va alipi de El, va alege să-L 
iubească pe El și, adorându-L pe Hristos, eul va fi uitat. Domnul Isus va fi înălțat, iar 
eul dat la o parte și umilit. Însă, a face caz de credință fără această iubire profundă, 
este doar vorbărie goală, formalism sec și o robie grea. Mulți dintre noi s-ar putea 
să aibă vreo idee despre religie, o religie exterioară, când inima nu este de fapt 
curățită. Dumnezeu privește la inimă; „totul este gol și descoperit înaintea ochilor 
Aceluia cu care avem a face.” (Evrei 4:13). Va fi El mulțumit oare cu altceva decât cu 
adevărul înăuntrul nostru? Fiecare suflet cu adevărat convertit va purta semnele de 
netăgăduit că inima firească este supusă. Vorbesc deschis. Nu cred că aceste lucruri 
îl vor descuraja pe adevăratul creștin; și nu vreau ca vreunul dintre voi să ajungă în 
timpul de strâmtorare fără o speranță bine întemeiată în Răscumpărătorul nostru. 
Hotărâți-vă să descoperiți ce este cel mai rău în voi. Stabiliți pentru voi înșivă dacă 
ați moștenit o tendință spre cele de sus. Cercetați-vă sufletul cu adevărat, în mod 
cinstit. Amintiți-vă că Domnul Isus Îi prezintă Tatălui Său o biserică fără pată, fără 
zbârcitură sau altceva de felul acesta.

Cum poți ști că ești acceptat de Dumnezeu? Studiază Cuvântul Său cu rugă-
ciune. Nu-l lăsa deoparte pentru nicio altă carte. Această Carte convinge de păcat. 
Ea descoperă clar calea mântuirii. Aduce 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. Tinerii păzitori ai Sabatului). 

„Contemplându-L pe Hristos, noi zăbovim pe țărmul unei iubiri de nemăsurat. 
Ne străduim să vorbim despre această iubire, dar cuvintele ne lipsesc. Cugetăm 
asupra vieții Sale pe pământ, asupra sacrificiului Său pentru noi, asupra lucrării Sale 
în ceruri ca Mijlocitorul nostru, cum și asupra locașurilor pe care El le pregătește 
pentru cei care Îl iubesc…În fiecare ucenic adevărat, această iubire, asemenea focului 
sacru, arde pe altarul inimii. Iubirea lui Dumnezeu a fost descoperită prin Hristos, 
pe pământ. Aici, trebuie ca ei, copiii Săi, să dea pe față această iubire printr-o viață 
nepătată. În felul acesta, păcătoșii vor fi călăuziți la cruce spre a privi pe Mielul lui 
Dumnezeu.” (Istoria Faptelor Apostolilor, cap. Ascultarea soliei). 
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27 mai 

Dragostea lui Dumnezeu în inimă

„Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna și pe vecie.” (Psalmii 119:44).

„Calea ascultării de Dumnezeu este calea siguranței și fericirii, în timp ce calea 
abaterii conduce numai la dezastru și înfrângere.” (Patriarhi și profeți, cap. 57: 
Chivotul legământului luat de filisteni). 

„Dacă rămânem în Hristos, dacă iubirea lui Dumnezeu sălășluiește în inimă, 
simțămintele, gândurile și acțiunile noastre vor fi în armonie cu voința lui Dum-
nezeu. Inima sfințită este în armonie cu preceptele Legii lui Dumnezeu.” (Istoria 
Faptelor Apostolilor, cap. Schimbat prin har). 

„Sunt mulți acei care, deși se luptă să asculte de poruncile lui Dumnezeu, totuși 
au puțină pace și bucurie. Această lipsă în experiența lor este rezultatul unei lipse 
în trăirea credinței. Ei umblă ca și cum ar fi într-un pământ sărat, într-o pustie 
pârjolită de soare. Ei cer puțin, în timp ce ar putea cere mult; căci nu există nicio 
limită pentru făgăduințele lui Dumnezeu. Unii ca aceștia nu reprezintă în mod corect 
sfințirea ce vine prin ascultarea de adevăr. Dumnezeu ar dori ca toți fiii și fiicele 
Sale să fie fericiți, în pace și ascultători. Prin exercitarea credinței, credinciosul 
ajunge în posesia acestor binecuvântări. Prin credință poate fi împlinită orice lipsă 
a caracterului, poate fi curățită orice mânjitură, poate fi corectată orice greșeală și 
poate fi dezvoltată orice însușire aleasă.

Rugăciunea este mijlocul rânduit de cer pentru a avea izbândă în lupta cu 
păcatul și pentru dezvoltarea caracterului creștin. Influența divină, care vine ca 
răspuns la rugăciunea credinței, va împlini în sufletul celui care se roagă tot ce a 
cerut el. Noi putem cere: iertarea păcatului, Duhul Sfânt, o fire asemenea lui Hristos, 
înțelepciune și tărie pentru a face lucrarea Sa și orice dar pe care El l-a promis, iar 
făgăduința este: „Veți primi”.” (Idem). 

„Ascultarea omului poate fi făcută desăvârșită numai prin tămâia neprihănirii 
lui Hristos, care umple cu mireasmă fiecare act al ascultării. Partea creștinului 
este aceea de a stărui în învingerea oricărui defect. El trebuie să se roage continuu 
Mântuitorului să îi vindece tulburările sufletului său bolnav de păcat. El nu are 
înțelepciunea sau puterea de a învinge; acestea aparțin Domnului și El le revarsă 
asupra acelora care, în umilință și pocăință, caută ajutorul Lui…

Mântuitorul nostru este totdeauna gata să audă și să răspundă rugăciunii inimii 
zdrobite, și harul și pacea sunt înmulțite credincioșilor Săi. Bucuros El le acordă 
binecuvântările de care au nevoie în lupta lor împotriva răutăților care îi asaltează.” 
(Istoria Faptelor Apostolilor, cap. Statornic până la moarte). 
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28 mai 

Duhul Sfânt emană de la Mântuitorul

„Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără 
răutate.” (Psalmii 119:130).

„Hristos Însuși ne atrage atenția asupra dezvoltării lumii vegetale ca o ilustrare 
a lucrării Duhului Sfânt în susținerea vieții spirituale. Seva viței ridicându-se din 
rădăcină este împrăștiată în ramuri, ajutând la creștere și producând flori și rod. 
Tot la fel, puterea dătătoare de viață a Duhului Sfânt, pornind de la Mântuitorul, 
pătrunde și stăpânește sufletul, reînnoiește motivele și sentimentele și aduce până 
și gândurile în ascultare de voința lui Dumnezeu, făcând în stare pe primitor să 
aducă roadele prețioase ale faptelor sfinte. 

Autorul vieții spirituale este nevăzut și modul exact cum această viață este 
împărtășită și susținută este dincolo de puterea de explicare a omului și de filozofia 
lui. Totuși, lucrările Spiritului sunt totdeauna în armonie cu Cuvântul scris. După 
cum este în lumea naturală, la fel este și în cea spirituală. Viața naturală este păs-
trată clipă de clipă prin puterea divină; totuși, ea nu este susținută printr-o minune 
directă, ci prin folosirea binecuvântărilor puse la dispoziția noastră. Tot astfel, viața 
spirituală este susținută prin folosirea acelor mijloace rânduite de Providență. Dacă 
urmașul lui Hristos dorește să crească „la starea de om mare, la înălțimea staturii 
plinătății lui Hristos” (Efeseni 4:13), el trebuie să mănânce pâinea vieții și să bea 
apa mântuirii. El trebuie să vegheze, să se roage și să lucreze, ascultând în totul de 
îndrumările lui Dumnezeu date prin Cuvântul Său.” (Istoria Faptelor Apostolilor, 
cap. Efes). 

„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 oame-
nilor din care Dumnezeu dorește să-Și alcătuiască împărăția Sa. Viața Domnului 
Hristos aici pe pământ a fost o expresie desăvârșită a Legii lui Dumnezeu și, când 
acei 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 
cerească. Îmbrăcați în veșmântul slăvit al neprihănirii Domnului Hristos, ei au un loc 
la ospățul împăratului.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Fără haină de nuntă). 
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29 mai 

Suntem moștenirea Domnului

„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Nume-
le Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce 
v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului. Amin.” (Matei 28:19, 20).

„Dumnezeu dorește ca noi să apreciem marele Plan de Mântuire, să ne dăm 
seama de marele nostru privilegiu de a fi copii ai lui Dumnezeu și, astfel, să umblăm 
înaintea Lui în ascultare și cu mulțumire recunoscătoare. El dorește ca noi să-I 
slujim cu o viață nouă și cu bucurie zilnic. El tânjește să vadă mulțumirea umplând 
inimile noastre, pentru faptul că numele noastre sunt scrise în cartea vieții Mielului, 
și că putem să aruncăm grijile noastre asupra Lui, El care are grijă de noi toți. El 
ne îndeamnă să ne bucurăm, pentru că noi suntem moștenirea Domnului, pentru 
că neprihănirea Domnului Hristos este haina albă a sfinților Săi, pentru că avem 
binecuvântata nădejde a revenirii pe curând a Mântuitorului nostru. 

A lăuda pe Dumnezeu cu toată sinceritatea inimii noastre, este o datorie 
în aceeași măsură ca și rugăciunea. Noi trebuie să arătăm lumii, cum și tuturor 
inteligențelor cerești, că prețuim iubirea nemărginită a lui Dumnezeu pentru nea-
mul omenesc căzut… Cu mult mai mult decât facem, noi trebuie să vorbim despre 
capitolele prețioase ale experienței noastre…

Aceste exerciții spirituale îndepărtează puterea lui Satana. Ele fac să dispară 
spiritul de murmurare și nemulțumire și astfel, ispititorul pierde teren. Prin ele se 
cultivă acele trăsături de caracter care fac pe cei ce locuiesc pe acest pământ să fie 
pregătiți pentru locașurile cerești. 

O astfel de mărturie va avea influență asupra altora. Nu pot fi folosite alte mijloace 
mai eficiente pentru câștigarea sufletelor la Hristos, ca acestea… Dumnezeu ne dă 
darurile Sale pentru ca și noi, la rândul nostru, să putem da și în acest fel să facem 
cunoscut lumii caracterul Său… Dumnezeu nu așteaptă astăzi mai puțin de la noi, de 
cum a așteptat de la poporul Său din vechime. Marea lucrare pentru salvarea sufletelor 
trebuie dusă mai departe. Prin rânduiala zecimii, a darurilor și jertfelor, El a asigurat 
mijloacele necesare pentru aducerea la împlinire a acestei lucrări. Astfel înțelege El să 
susțină lucrarea Evangheliei.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Biserica de azi). 

„În fața noastră se află o mare lucrare. Lumea trebuie să fie avertizată. Adevărul 
trebuie să fie tradus în multe limbi, pentru ca toate popoarele să se poată bucura de 
influența lui curată și dătătoare de viață. Lucrarea aceasta cere exercitarea tuturor 
talentelor pe care ni le-a încredințat Dumnezeu — stiloul, presa, vocea, simțămintele 
și năzuințele sfințite ale sufletului. Domnul Hristos ne-a făcut ambasadorii Săi 
pentru a le vesti copiilor oamenilor mântuirea Sa, iar dacă suntem îmbrăcați cu 
neprihănirea lui Hristos și dacă suntem plini de bucuria locuirii lăuntrice a Duhului 
Său, nu vom fi în stare să ne găsim pacea, până nu vom îndeplini lucrarea aceasta.” 
(Evanghelizare, cap. Străinii din mijlocul nostru). 
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30 mai

Isus ne va da pacea cerească

„Mari sunt îndurările Tale, Doamne! Înviorează-mă după judecățile 
Tale!” (Psalmii 119:156).

 „Am văzut că este privilegiul fiecărui creștin să beneficieze de lucrarea profundă 
a Duhului lui Dumnezeu. O pace dulce, cerească, va cuprinde mintea și veți avea 
plăcere să meditați la cele cerești, la Dumnezeu. Vă veți desfăta în făgăduințele 
Cuvântului Său. Însă, înainte de toate, fiți conștienți că ați pornit pe calea creștină. 
Fiți conștienți că aceștia sunt primii pași pe calea spre viața veșnică. Nu vă înșe-
lați. Mă tem, da, că mulți dintre voi nu știți ce este religia. Ați simțit o fremătare, o 
emoție, însă niciodată nu ați văzut păcatul în grozăvia sa! Niciodată nu v-ați simțit 
starea nenorocită și nici nu v-ați întors de la căile voastre nelegiuite cu amarnică 
părere de rău. Niciodată nu ați fost morți față de lume. Iubiți încă plăcerile ei… 
Am văzut că în inima unora ca aceștia este lumea, nu religia lui Hristos. Dacă cei 
care se pretind a fi creștini Îl iubesc pe Isus mai mult decât iubesc lumea, vor avea 
plăcere să vorbească despre El, Cel mai bun Prieten al lor, față de care nutresc cele 
mai alese sentimente…

Când ajungem să ne supunem cerințelor Sale și să renunțăm la tot, atunci, și 
nu înainte de acel moment, El ne va înconjura cu brațele îndurării Sale. Însă ce Îi 
dăm noi, de fapt, când Îi dăm totul? Un suflet întinat de păcat, pe care să-l curețe 
Isus, prin harul Său, și să-l salveze de la moarte prin iubirea Sa fără seamăn…

Cei care simt dragostea constrângătoare a lui Dumnezeu nu întreabă cât de 
puțin se poate da pentru a putea obține răsplata cerească; ei nu întreabă care este 
standardul, limita cea mai de jos, ci țintesc spre o conformare desăvârșită cu voia 
Mântuitorului lor. Cu o dorință arzătoare, ei cedează totul și dau dovadă de zel, 
proporțional cu valoarea țintei pe care o urmăresc. Care este această țintă? Nemu-
rirea, viața veșnică.” (1 T., cap. Tinerii păzitori ai Sabatului). 

„Acum trebuie să ne trezim și să facem un efort hotărât pentru un caracter 
armonios. „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile.”…

Ce faceți, fraților, în timpul marii lucrări de pregătire? Acei care se unesc cu 
lumea vor fi modelați de lume și pregătiți pentru semnul fiarei. 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. Când decretul va fi promulgat și sigiliul va fi pus, caracterul va rămâne 
pentru veșnicie curat și fără pată.” (5 T., cap. Sigiliul lui Dumnezeu). 
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31 mai

Nu uit Cuvântul Tău

„Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, 
ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de 
stricăciunea care este în lume prin pofte.” (2 Petru 1:4).

„Mântuitorul a biruit pentru a arăta omului cum să biruiască. Toate ispitele lui 
Satan, Hristos le-a întâmpinat folosind Cuvântul lui Dumnezeu. Având încredere 
în promisiunile lui Dumnezeu, El a primit puterea de a asculta de poruncile Lui, 
iar ispititorul nu a putut câștiga niciun avantaj. La fiecare ispită, răspunsul Lui a 
fost: „Este scris.” Deci, Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său cu care să ne împotrivim 
răului. Făgăduințele nespus de mari și scumpe ne aparțin, ca prin ele „să vă faceți 
părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin 
poftă.” (2 Petru 1:4).

Îndemnați-l pe cel ispitit să nu se uite la împrejurări, la slăbiciunea personală 
sau la tăria ispitei, ci la puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Toată tăria Sa ne aparține. 
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea”, spune psalmistul, „ca să nu păcătuiesc împo-
triva Ta.” „După cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori.” (Psalmii 
119:11; 17:4).” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Lucrând pentru cei necumpătați). 

„Când Îl întrebau de ce nu Se unea cu tinerii din Nazaret la distracțiile lor, El 
spunea: Stă scris: „Când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parc-aș avea toate 
comorile. Mă gândesc adânc la poruncile Tale, și cărările Tale le am sub ochi. Mă 
desfătez în orânduirile Tale și nu uit Cuvântul Tău” (Psalmii 119:14-16).” (Hristos 
lumina lumii, cap. Zile de luptă). 

„Avem nevoie, o, atât de multă nevoie avem, de inimi curate, pocăite. Avem 
nevoie să fim întăriți în credința noastră. „Cereți și vi se va da” a făgăduit Mântu-
itorul, „căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide” (Matei 7:7). Avem nevoie să 
ne educăm pe noi înșine, să ne încredem în acest cuvânt și să aducem lumina și 
harul lui Hristos în lucrările noastre. Avem nevoie să ne prindem de Hristos, și să 
nu-I dăm drumul până când nu cunoaștem că puterea harului Său transformator 
se dă pe față în noi. Trebuie să avem credință în Hristos, dacă trebuie să reflectăm 
caracterul divin…

Cuvântul lui Dumnezeu, din Vechiul și Noul Testament, dacă este studiat 
cu credincioșie și primit, practicat în viață, va da înțelepciune și viață spirituală. 
Cuvântul acesta trebuie să fie păstrat în suflet cu sfințenie. Credința în Cuvântul 
lui Dumnezeu și în puterea lui Hristos de a transforma viața va face în stare pe 
credincios să aducă la îndeplinire lucrările Lui și să trăiască o viață de bucurie în 
Domnul.” (9 T., cap. Către lucrătorii din California de sud). 
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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). 
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1 iunie 

Perfecţiunea caracterului lui Hristos

„Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta, și slava Ta, fiilor lor!” (Psalmii 
90:16).

 „Cea mai mare manifestare a puterii Sale se observă în natura umană adusă 
la desăvârșirea caracterului lui Hristos. Urmașii lui Hristos trebuie să fie lumina 
lumii… Fidelitatea lor statornică în fiecare faptă a vieții va fi un mijloc de iluminare…

Etalarea lumească, oricât de impunătoare ar fi ea, nu are nicio valoare în ochii 
lui Dumnezeu. Mai presus de lucrurile văzute și trecătoare, El prețuiește valorile 
nevăzute și veșnice. Primele au valoare doar ca o expresie a celor din urmă. Cele 
mai mărețe opere de artă nu se pot compara cu frumusețea de caracter, care este 
rodul lucrării Duhului Sfânt în suflet.

Când Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru lumea noastră, El a înzestrat ființele 
umane cu bogății nepieritoare – bogății în comparație cu care bogăția prețuită de 
oameni de-a lungul veacurilor este nimic. Hristos a venit pe pământ și a stat înaintea 
fiilor oamenilor cu tezaurul iubirii veșnice, aceasta fiind comoara pe care urmează 
să o primim, să o manifestăm și să o dăruim altora prin legătura noastră cu El. 

Noi trebuie să fim deosebiți de lume, pentru că Dumnezeu a pus sigiliul Său 
asupra noastră și pentru că El manifestă în noi propriul Său caracter plin de dra-
goste. Răscumpărătorul nostru ne acoperă cu neprihănirea Lui.

În alegerea bărbaților și femeilor pentru slujirea Sa, Dumnezeu nu întreabă 
dacă ei posedă bogății lumești, educație sau elocvență. El întreabă: „Dau ei dovadă 
de o asemenea umilință încât să îi pot învăța calea Mea? Pot pune cuvintele Mele pe 
buzele lor? Mă vor reprezenta ei?” Dumnezeu poate folosi orice persoană numai în 
măsura în care poate turna Duhul Său în templul sufletului. Lucrarea pe care El o 
va accepta este acea lucrare care reflectă chipul Său. Urmașii Săi trebuie să poarte, 
ca dovezi ale apartenenței la familia Lui, caracteristicile de neșters ale principiilor 
Sale veșnice.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Zile de slujire).

„Prin studiu, contemplare și rugăciune, poporul lui Dumnezeu va fi înălțat 
mai presus de ceea ce este obișnuit, gânduri și simțăminte omenești vor fi aduse 
în armonie cu Hristos și cu marea Sa lucrare de curățire a Sanctuarului de sus, de 
păcatele poporului. Credința lor va merge cu El în Sanctuar, iar închinătorii de 
pe pământ vor revedea cu grijă viața lor și își vor compara caracterele cu marele 
standard al neprihănirii. Vor vedea propriile lor defecte; de asemenea, vor vedea că 
trebuie să aibă ajutorul Duhului lui Dumnezeu, dacă doresc să fie calificați pentru 
marea și solemna lucrare pentru acest timp, care este așezată asupra trimișilor lui 
Dumnezeu.” (5 T., cap. Necesitatea studierii zilnice a Bibliei). 
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2 iunie

Caracterul este mai valoros decât aurul

„Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine, în a căror inimă locuiește  
încrederea.” (Psalmii 84:5).

„Sfintele Scripturi sunt standardul perfect al adevărului și, ca urmare, ar trebui 
să li se dea locul cel mai înalt în educație. Pentru a obține o educație vrednică de 
acest nume, trebuie să dobândim o cunoaștere a lui Dumnezeu, Creatorul, și a lui 
Hristos, Răscumpărătorul, așa cum sunt Ei descoperiți în Cuvântul sacru.

Fiecare făptură omenească, creată după chipul lui Dumnezeu, este înzestrată 
cu o putere asemănătoare cu cea a Creatorului — individualitatea, puterea de a 
gândi și a face. Oamenii în care se dezvoltă această putere sunt oameni care poar-
tă responsabilități, care sunt conducători cu inițiativă și care au influență asupra 
caracterelor. Lucrarea adevăratei educații este aceea de a dezvolta această putere, 
de a-i antrena pe tineri să gândească ei înșiși, nu doar să reflecte gândirea altor 
oameni. În loc să-și limiteze studiul la ceea ce au spus sau scris alții, studenții să fie 
îndrumați către izvoarele adevărului, către vastele câmpuri din natură și revelație, 
deschise cercetării. Să contemple marile subiecte ale datoriei și destinului — și 
mintea lor se va lărgi și întări.

O asemenea educație oferă mai mult decât doar o disciplină a minții; oferă 
mai mult decât o pregătire fizică. Ea întărește caracterul, astfel încât adevărul și 
integritatea nu sunt jertfite pentru dorințe egoiste sau ambiții lumești. Ea fortifică 
mintea împotriva răului. În loc ca vreo pasiune predominantă să devină o putere 
pentru a distruge, fiecare motiv și dorință sunt aduse în conformitate cu marile 
principii ale binelui.

Ce educație poate fi mai înaltă decât aceasta? Ce o poate egala în valoare? 
„Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu ar-

gint; nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu 
se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de 
aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea: înțelepciunea prețuiește 
mai mult decât mărgăritarele.” (Iov 28:15-18).” (Educația, cap. Sursa și țelul ade-
văratei educații). 

„Frumusețea și caracterul folositor al lucrării pe care o îndeplinim pentru 
Dumnezeu constau în simetria și armonia ei și în capacitatea ei cuprinzătoare de a 
se adapta și de a fi eficientă.” (Evanghelizare, cap. Simplitatea metodelor de lucru). 
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3 iunie

Trebuie să ne modelăm caracterul

„Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțe-
leaptă!” (Psalmii 90:12).

„Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât gândirea omeneas-
că cea mai înaltă. Evlavia — asemănarea cu Dumnezeu — este scopul care trebuie 
atins. În fața studentului se deschide o cărare a progresului neîntrerupt. El are de 
atins un obiectiv, de ajuns la un standard — care include tot ceea ce este bun, pur 
și nobil. El va înainta cât mai repede și cât mai departe posibil în fiecare ramură a 
cunoașterii adevărate. Însă eforturile lui vor fi dirijate către obiective care sunt tot 
atât de îndepărtate de interesele egoiste și vremelnice, precum sunt cerurile față 
de pământ.

Cel care contribuie la împlinirea scopului divin de a transmite tinerilor 
cunoștințele legate de Dumnezeu și de a modela caracterul în conformitate cu al 
Său, înfăptuiește o lucrare mare și nobilă. Când trezește dorința de a atinge idealul 
lui Dumnezeu, el înfățișează o educație care este tot atât de înaltă ca și cerul și la fel 
de întinsă ca Universul; o educație care nu poate fi terminată în această viață, dar 
care va continua în viața care va veni; o educație care îi asigură studentului care a 
reușit la școala pregătitoare a pământului pașaportul către nivelul superior, școala 
de sus.” (Educație, cap. Sursa și țelul adevăratei educații). 

„Cel a cărui minte este iluminată de înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu își 
va da seama de răspunderea față de El și față de lume și va simți că talentele sale 
trebuie dezvoltate într-un mod desăvârșit, deoarece el este acela care să vestească 
„puterile minunate” ale Celui ce cheamă „din întuneric la lumina Sa minunată”  
(1 Petru 2:9). În timp ce crește în har și în cunoașterea Domnului Isus Hristos, el își 
va da seama de propriile nedesăvârșiri, își va simți ignoranța și va căuta constant 
să-și păstreze și să-și extindă puterile minții pentru a deveni un creștin inteligent.” 
(Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, subcap. Remediul). 

„Mântuitorul privește cu duioșie infinită sufletele pe care El le-a cumpărat cu 
sângele Său. El le pretinde ca rod al iubirii Sale. El le privește cu o dorință nespusă. 
Inima Sa este atrasă, nu numai spre copiii cei mai bine pregătiți și mai atractivi, 
ci și spre cei care, prin moștenire și prin neglijență au trăsături urâte de caracter.” 
(Pe urmele Marelui Medic, cap. Responsabilitatea părinților). 
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4 iunie

Dumnezeu ne-a asigurat de tot ce 
avem nevoie

„Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este 
neprihănit, cum El însuși este neprihănit.” (1 Ioan 3:7).

„În viața ucenicului Ioan este exemplificată adevărata sfințire. În timpul anilor 
de strânsă legătură cu Hristos, el a fost adesea avertizat și atenționat de Mântuitorul 
și a primit aceste mustrări. În timp ce caracterul Celui Divin se manifesta înaintea 
lui, Ioan și-a văzut propriile lui lipsuri și a fost umilit prin această descoperire. Zi 
de zi, în contrast cu firea lui violentă, el a privit blândețea și îngăduința lui Isus 
și a auzit lecțiile Sale de umilință și răbdare. Zi de zi, inima lui a fost atrasă către 
Hristos până ce el, din iubire pentru Învățătorul său, s-a pierdut pe sine din vedere. 
Puterea și blândețea, măreția și smerenia, tăria și răbdarea pe care le-a văzut în viața 
zilnică a Fiului lui Dumnezeu, au umplut sufletul său de admirație. El și-a predat 
firea sa răzbunătoare și ambițioasă puterii modelatoare a lui Hristos și iubirea 
divină a lucrat în el o transformare a caracterului.” (Istoria Faptelor Apostolilor, 
cap. Schimbat prin har). 

„Relele nu pot fi îndreptate și nici schimbări nu pot fi săvârșite în caracter 
prin sforțări slabe, făcute din când în când. Noi vom birui numai printr-un efort 
îndelung și stăruitor, cum și printr-o disciplină aspră și o luptă dârză… Viața aceluia 
în a cărui inimă dăinuiește Hristos va da pe față o evlavie practică. Caracterul va fi 
curățit, înălțat, înnobilat și glorificat. Învățătura curată se va contopi împreună cu 
lucrările neprihănirii, preceptele cerești se vor întrețese cu practicile sfinte.” (Idem). 

„Adevărata educație nu înseamnă instruirea cu forța a unei minți nepregătite 
și lipsite de receptivitate. Puterile mintale trebuie trezite, iar interesul stimulat. 
Pentru aceasta, avem la dispoziție metoda lui Dumnezeu de predare. Cel care a creat 
mintea și i-a stabilit legile, a hotărât și dezvoltarea ei în conformitate cu acestea…

Dumnezeu, Autorul oricărei frumuseți, El Însuși un iubitor al frumosului, a 
luat măsuri să satisfacă în copiii Săi iubirea de frumos. A asigurat, de asemenea, 
rezolvarea nevoilor lor sociale, întovărășirile utile și pline de bunătate, care fac atât 
de mult pentru cultivarea compasiunii, care luminează și îndulcesc viața.” (Educație, 
cap. Educația poporului Israel). 

„Numai puterea lui Hristos poate lucra transformarea în inimă și minte, pe 
care trebuie să o experimenteze toți acei care doresc să fie părtași cu El la viața cea 
nouă din Împărăția cerului.” (9 T., cap. Tărie prin ascultare). 
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5 iunie

Sunt necesare corecţii principale  
în caracter

„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).

„Lucrarea de dobândire a mântuirii este o lucrare de cooperare, de acțiune 
unită. Trebuie să existe conlucrare între Dumnezeu și păcătosul pocăit. Aceasta este 
necesar pentru formarea unor principii drepte în caracter. Omul trebuie să depună 
eforturi serioase pentru a învinge ceea ce-l împiedică a atinge desăvârșirea. Dar, 
pentru a ajunge la biruință, el este în totul dependent de Dumnezeu. Doar efortul 
omului nu este îndestulător. Fără ajutorul puterii divine, el nu slujește la nimic. 
Dumnezeu lucrează, dar trebuie să lucreze și omul. Împotrivirea față de ispită tre-
buie să vină de la om, care trebuie să-și tragă puterea lui de la Dumnezeu. Pe de o 
parte, este o infinită înțelepciune, milă și putere; pe de alta, slăbiciune, păcătoșenie, 
totală neajutorare.

Dumnezeu dorește ca noi să avem stăpânire asupra noastră. Însă El nu ne poate 
ajuta fără consimțământul și conlucrarea noastră. Duhul Sfânt lucrează prin puterile 
și însușirile date omului. Prin noi înșine nu suntem în stare să ducem gândurile, 
dorințele și înclinațiile noastre în armonie cu voința lui Dumnezeu; dar, dacă sun-
tem dispuși să fim făcuți binevoitori, Mântuitorul va împlini aceasta pentru noi, 
răsturnând „izvodirile minții și orice înălțime, care se ridică împotriva cunoștinței 
lui Dumnezeu” și orice gând El îl face „rob ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10:5). 

Cel care vrea să clădească un caracter tare și simetric, care dorește să fie un 
creștin bine echilibrat, trebuie să-I dea totul lui Hristos și să facă totul pentru El, 
căci Mântuitorul nu va primi o slujire împărțită. Zilnic trebuie să învețe ce înseam-
nă predare de sine. El trebuie să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegându-i 
înțelesul și ascultând de preceptele lui. În felul acesta, el poate atinge standardul 
desăvârșirii creștine. Zi de zi, Dumnezeu lucrează cu el, desăvârșindu-i caracterul 
care va trebui să stea tare în timpul cercării finale. Și, zi de zi, credinciosul realizea-
ză înaintea oamenilor și a îngerilor un experiment sublim, arătând ce poate face 
Evanghelia pentru ființele omenești căzute.” (Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 45). 

„Un caracter nobil este rezultatul auto-disciplinării, subordonării firii inferioare 
firii superioare — predarea eului pentru a-L sluji din iubire pe Dumnezeu și pe om.” 
(Educație, cap. Bărbați credincioși și cinstiți). 
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6 iunie

De la toţi se cere perfecţiune morală

„Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina 
Numelui Său.” (Psalmii 23:3).

„Dumnezeu nu va primi decât pe acei care sunt hotărâți a năzui către o țintă 
înaltă. Pe fiecare instrument omenesc El îl așază sub obligația de a face tot ceea ce 
poate el mai bine. De la toți se cere desăvârșirea morală. Niciodată n-ar trebui ca 
noi să coborâm standardul neprihănirii, pentru a ne acomoda tendințelor spre rău, 
fie moștenite, fie cultivate. Noi trebuie să înțelegem că nedesăvârșirea caracterului 
este păcat. Toate atributele neprihănite ale caracterului se află în Dumnezeu ca un 
tot desăvârșit, armonios și toți acei care Îl primesc pe Domnul Hristos ca pe un 
Mântuitor personal au privilegiul de a avea aceste calități.

Toți acei care vor să fie împreună lucrători cu Dumnezeu, trebuie să țintească 
la desăvârșirea fiecărei părți a trupului și a oricărei dispoziții a minții și sufletului 
său. Adevărata educație înseamnă pregătirea puterilor fizice, intelectuale și morale, 
pentru îndeplinirea fiecărei datorii; ea este, de fapt, instruirea corpului, minții și 
sufletului pentru a sluji lui Dumnezeu. Aceasta este educația care va dăinui veșnic…

Domnul Hristos însă nu ne-a asigurat de faptul că atingerea desăvârșirii carac-
terului 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, pute-
rile mintale; noi... ne formăm caracterul. El se formează printr-o luptă necruțătoare 
și aspră cu eul. Trebuie dusă bătălie după bătălie împotriva tendințelor ereditare. 
Va trebui să ne criticăm minuțios pe noi și să nu îngăduim să rămână nici chiar o 
singură trăsătură nefavorabilă de caracter, fără să fie îndreptată.

Nimeni să nu spună, eu nu pot să-mi corectez defectele de caracter. Dacă 
ajungi cumva la această hotărâre, atunci, cu siguranță vei da greș în a obține viața 
veșnică. Imposibilitatea, obstacolul, stă în lipsa voinței tale. Dacă nu vrei, nu vei 
putea birui. Adevărata dificultate apare din stricăciunea unei inimi nesfințite și din 
lipsa dispoziției de a se supune controlului lui Dumnezeu.” (Parabolele Domnului 
Hristos, cap. Alți talanți). 
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7 iunie

Isus este ajutorul nostru

„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).

„Isus va fi ajutorul tuturor celor care își pun încrederea în El. Acei care sunt în 
legătură cu Hristos, au fericirea la comanda lor. Ei urmează calea pe care îi condu-
ce Mântuitorul lor, răstignind, de dragul Lui, firea, cu poftele și slăbiciunile ei. Ei 
și-au clădit speranțele pe Hristos și astfel furtunile pământului nu au putere să-i 
îndepărteze de pe temelia lor cea sigură…

Prețiosul timp de probă este oferit pentru a vă putea îndepărta orice defect din 
caracter și aceasta ar trebui 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 perseverența sunt calități pe care toți trebuie să caute să le cultive cu 
seriozitate; pentru că ele îl îmbracă pe posesorul lor cu o putere irezistibilă — o putere 
ce-l face tare în a face binele, tare în a rezista răului, tare în a suporta adversitățile. 

Dragostea de adevăr și simțul responsabilității de a-L slăvi pe Dumnezeu sunt, 
dintre toate, cele mai puternice stimulente pentru cultivarea intelectului. Cu această 
motivație, cel ce învață nu poate fi un ușuratic. El va fi întotdeauna serios, învățând 
ca unul conștient că ochiul lui Dumnezeu veghează și că cerul întreg este angajat în 
educarea lui. El va deveni bine intenționat, generos, bun, curtenitor, asemănător 
cu Hristos, eficient. Inima și mintea lui vor fi în armonie cu voința lui Dumnezeu.” 
(Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, cap. Influența anturajului). 

„Domnul urmează să vină în curând și noi trebuie să fim pregătiți să-L întâm-
pinăm în pace. Să fim hotărâți să facem tot ce ne stă în putere spre a împărtăși celor 
din jurul nostru lumina. 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!” (8 T., cap. Spre casă). 
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În cer vom progresa continuu

„Dar sfinții Celui Preaînalt vor primi împărăția și vor stăpâni împă-
răția în veci, din veșnicie în veșnicie.” (Daniel 7:18).

„Dumnezeu nu duce pe nimeni la cer, decât pe acei care, mai întâi, prin harul lui 
Hristos, au devenit sfinți în această lume, pe acei în care El poate vedea pe Hristos 
exemplificat. Când dragostea lui Hristos va fi un principiu dominant în suflet, vom 
ști atunci că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu…

Numai acei care, prin rugăciune, veghere și iubire, săvârșesc faptele lui Hris-
tos, pot fi plăcuți lui Dumnezeu. Cu cât mai mult vede Domnul caracterul iubitului 
Său Fiu descoperit în poporul Său, cu atât mai mare este satisfacția și plăcerea Sa 
față de ei. Dumnezeu Însuși și îngerii cerești se bucură de ei cu cântări. Păcătosul 
care crede este declarat nevinovat, în timp ce vina sa este pusă asupra lui Hristos. 
Neprihănirea lui Hristos este pusă în contul datornicului, iar în dreptul numelui 
său, pe foaia de bilanț este scris: Iertat. Viață veșnică.

„Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu”. După cum cineva are plăcere în cultivarea 
unei grădini, tot la fel se bucură Dumnezeu de fiii și fiicele Sale credincioase. O 
grădină solicită o activitate constantă. Ierburile trebuie smulse; răsaduri noi tre-
buie plantate; lăstarii care cresc prea repede trebuie tăiați. Astfel lucrează Domnul 
pentru beneficiul grădinii Sale; astfel va îngriji El de plantele Lui. El nu se poate 
bucura de o dezvoltare în care nu se descoperă calitățile caracterului lui Hristos. 
Sângele lui Hristos a făcut din bărbați și femei grija deosebită a lui Dumnezeu… 
Unele plante sunt așa de firave, că abia dacă au ceva viață; acestora Dumnezeu le 
acordă o atenție deosebită.” (Review and Herald, 24 august 1897).

„Un caracter format în concordanță cu modelul divin e singura bogăție pe care 
o putem lua cu noi din lumea aceasta în cea veșnică. Cei care se află sub îndrumarea 
lui Hristos în această lume vor lua fiecare realizare divină cu ei în locuințele cerești. 
Și în ceruri vom continua să ne dezvoltăm.” (Solii către tineret, cap. Cultivă fiecare 
însușire plăcută a caracterului). 
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Viaţă curată și sănătoasă

„Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în 
voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? 
Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul 
și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:19, 20).

„Viața este un dar de la Dumnezeu. Trupurile noastre ne-au fost date pentru 
ca să le folosim în slujba lui Dumnezeu și El dorește ca noi să le îngrijim și să le 
prețuim… Trupurile noastre trebuie păstrate în cea mai bună stare fizică și sub cele 
mai bune influențe spirituale…

O viață curată și sănătoasă este favorabilă pentru desăvârșirea caracterului 
creștin și pentru dezvoltarea puterilor minții și ale trupului.

Legea cumpătării trebuie să stăpânească viața fiecărui creștin. Dumnezeu 
trebuie să fie în toate gândurile noastre; trebuie să avem totdeauna în vedere slava 
Sa. Trebuie să înlăturăm orice influențe care ne-ar captiva gândurile și ne-ar înde-
părta de Dumnezeu. Noi avem obligații sacre față de Dumnezeu de a ne ține în frâu 
trupurile și de a ne stăpâni poftele și patimile, astfel ca acestea să nu ne abată de la 
curăție și sfințenie sau să ne distragă mintea de la lucrarea pe care Dumnezeu ne-o 
cere să o facem.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Ţineți în frâu trupul). 

„Cei care slujesc lui Dumnezeu cu sinceritate și în adevăr vor fi un popor special, 
deosebit de cei din lume. Hrana lor va fi pregătită, nu pentru a încuraja lăcomia sau 
pentru a satisface un gust pervertit, ci pentru a asigura cea mai mare tărie fizică și, 
o dată cu aceasta, cea mai bună stare a minții... 

Tatăl nostru ceresc ne-a dat marea binecuvântare a reformei sănătății, ca să-L 
putem slăvi pe El, împlinind cerințele pe care le are El de la noi… Când puterile 
trupului și ale minții acționează în armonie și în sănătate, rezultatul este fericire; cu 
cât sunt mai înalte și mai rafinate puterile, cu atât este mai curată, mai neafectată 
fericirea.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Cumpătare în toate lucrurile). 

„Reforma sănătății este o ramură a marii lucrări care trebuie să pregătească un 
popor pentru venirea Domnului. Este atât de strâns legată de a treia solie îngerească 
cum este brațul de trup…

Tatăl nostru ceresc vede starea deplorabilă a oamenilor care desconsideră 
principiile viețuirii sănătoase, mulți dintre ei din neștiință. Și datorită iubirii și milei 
Sale față de neamul omenesc, El îngăduie să strălucească lumina despre reforma 
sănătății.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Poporul lui Dumnezeu să trăiască în 
curăție). 
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Caută desăvârșirea

„Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările 
Tale.” (Psalmii 139:14).

„Un motiv pentru care nu ne bucurăm mai mult de binecuvântarea Domnului 
este că nu luăm aminte la lumina pe care El a avut plăcerea să ne-o ofere în privința 
legilor vieții și sănătății.

Tot atât de sigur pe cât este Autor al legilor fizice, Dumnezeu este Autor al Le-
gii Morale. Legea Sa este scrisă cu propriu-I deget pe fiecare nerv, fiecare mușchi, 
fiecare facultate ce i-a fost încredințată omului.

Creatorul omului a rânduit mecanismul viu al trupurilor noastre. Fiecare funcție 
este întocmită într-un mod minunat și înțelept. Iar Dumnezeu S-a legat să păstreze 
acest mecanism uman într-o sănătoasă stare de funcționare, dacă agentul uman 
va asculta de legile Sale și va coopera cu Dumnezeu. Fiecare lege care guvernează 
mașinăria umană trebuie să fie considerată în aceeași măsură divină în origine, 
caracter și importanță pe cât este Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare act nepăsător, 
neatent, orice abuz adus asupra minunatului mecanism al lui Dumnezeu prin ne-
socotirea legilor Sale enunțate despre locuința umană este o încălcare a Legii lui 
Dumnezeu. Putem contempla și admira lucrarea lui Dumnezeu în lumea naturală, 
dar locuința umană este cea mai minunată. 

Dumnezeu dorește ca noi să atingem standardul perfecțiunii, care a devenit 
posibil pentru noi prin darul lui Hristos. El ne cheamă să alegem să ne așezăm de 
partea cea corectă, să ne unim cu uneltele cerești, să adoptăm principiile care vor 
reface în noi chipul divin. În Cuvântul Său scris și în marea carte a naturii, El a 
descoperit principiile vieții. Este lucrarea noastră aceea de a obține o cunoaștere 
a acestor principii și, prin ascultare, să cooperăm cu El pentru refacerea sănătății, 
atât a corpului, cât și a sufletului.

Organismul viu este proprietatea lui Dumnezeu. Îi aparține prin creație și 
răscumpărare; iar printr-o folosire greșită a oricăreia dintre puterile noastre, Îl 
jefuim pe Dumnezeu de cinstea ce I se cuvine.” (Dietă și hrană, cap. O chestiune 
de ascultare). 

„Dorința lui Dumnezeu cu privire la fiecare ființă omenească este exprimată prin 
cuvintele: Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea 
ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.” (3 Ioan 2).

El este Acela care „îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale; 
El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare.” (Psalmii 
103:3, 4).” (Psalmii 103:3, 4)” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Izvorul vindecării). 
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Datoria noastră faţă de Dumnezeu

„Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește, și celui ce 
veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.” 
(Psalmii 50:23).

„Prima noastră datorie pe care o avem față de Dumnezeu și semenii noștri este 
aceea a dezvoltării proprii. Fiecare facultate cu care ne-a înzestrat Creatorul nostru 
ar trebui cultivată până la cel mai înalt grad de perfecțiune, pentru a putea face 
binele cel mai mare de care suntem în stare. Ca urmare, acel timp este petrecut în 
mod util, care folosește fundamentării și păstrării sănătății fizice și mintale. Nu ne 
putem permite să pipernicim sau să vătămăm vreo funcție a trupului sau a minții . 
Tot așa de sigur cum facem aceste lucruri, trebuie să suportăm consecințele. 

Într-o mare măsură, fiecare om are posibilitatea de a se face pe sine însuși 
ceea ce alege să fie. Binecuvântările acestei vieți și, de asemenea, cele ale stării de 
nemurire sunt la îndemâna sa. Își poate zidi un caracter de o valoare solidă, că-
pătând noi puteri la fiecare pas. Poate înainta zilnic în cunoaștere și înțelepciune, 
conștient de noi bucurii pe măsură ce avansează, adăugând virtute după virtute, 
har după har. Calitățile sale se vor îmbunătăți prin exercițiu; cu cât câștigă mai 
multă înțelepciune, cu atât va fi mai mare capacitatea sa de a acumula. Inteligența, 
cunoștințele și virtutea lui se vor dezvolta astfel în grade noi de putere și simetrie. 

Pe de altă parte, el poate lăsa ca puterile lui să ruginească prin neutilizare sau să 
fie pervertite prin obiceiuri rele, lipsă de stăpânire de sine sau de rezistență morală 
și religioasă. Calea lui tinde atunci în jos; este neascultător de Legea lui Dumnezeu 
și de legile sănătății. Pofta pune stăpânire pe el; înclinațiile îl poartă ca un curent. Îi 
este mai ușor să îngăduie puterilor răului, care sunt mereu active, să-l tragă înapoi 
decât să se lupte împotriva lor și să meargă înainte. Urmează o viață de plăceri, 
boala și moartea. Aceasta este povestea multor vieți care ar fi putut fi utile în cauza 
lui Dumnezeu și a omenirii. 

Un eșec de a îngriji de mecanismul viu este o insultă la adresa Creatorului. Există 
reguli rânduite în mod divin, care, dacă ar fi respectate, ar păzi ființele omenești de 
boli și moarte prematură.” (Dietă și hrană, cap. Motive pentru reformă). 

„Cei care-și pun încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu nu se vor mai comporta ca 
niște oameni de rând, ci vor fi puternici. Ei se vor ridica deasupra tuturor lucrurilor 
josnice, într-o atmosferă lipsită de orice lucru murdar. …

În viața lui lumina lui Hristos va fi clară. Luceafărul de dimineață strălucitor 
va apărea lucind continuu asupra lui în slavă de neschimbat.” (Pe urmele Marelui 
Medic, cap. Medicul, un educator). 
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O frumoasă  varietate  
de alimente sănătoase

„Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu 
locuiește în voi?” (1 Corinteni 3:16).

„Corpurile noastre sunt formate din alimentele pe care le mâncăm. Există 
o constantă descompunere a țesuturilor din organism; fiecare mișcare a fiecărui 
organ implică producerea de reziduuri, iar aceste pierderi sunt înlocuite din hrana 
noastră. Fiecare organ al corpului necesită porția sa de hrană. Creierul trebuie să-și 
aibă partea sa; oasele, mușchii și nervii își cer partea lor. Este un proces minunat 
cel care transformă alimentele în sânge și folosește acest sânge pentru a construi 
diferite părți ale corpului; totuși acest proces se desfășoară continuu, furnizând 
viață și putere fiecărui nerv, mușchi și țesut. 

Ar trebui alese acele alimente care să asigure elementele necesare pentru con-
struirea corpului. În această alegere, apetitul nu este un ghid sigur. Prin obiceiuri 
greșite în mâncare, apetitul s-a pervertit.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Dieta 
și sănătatea). 

„Dumnezeu i-a asigurat omului mijloace din belșug pentru satisfacerea unei 
pofte nepervertite. El i-a pus înainte roadele pământului, o varietate bogată de 
bunătăți, care sunt gustoase și hrănitoare pentru organism. Din acestea, bunul 
nostru Tată ceresc ne spune că putem mânca din abundență. 

Fructele, cerealele și zarzavaturile, pregătite în mod simplu, fără condimente 
și grăsimi de tot felul, alcătuiesc împreună cu laptele sau smântâna, cea mai bună 
alimentație. Ele hrănesc corpul și dau rezistență și tărie intelectului, lucruri pe care 
o dietă excitantă nu le poate oferi.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Răspunderea 
părinților). 

„Scopul suprem al omului nu este satisfacerea poftei. Sunt nevoi fizice care 
trebuie împlinite; însă oare acestea să fie motive pentru care omul să fie stăpânit de 
poftă? Oare oamenii care doresc să devină sfinți, curați, rafinați, ca să poată ajunge 
în societatea îngerilor cerești, vor continua să ia viața ființelor create de Dumnezeu 
și să se bucure de carnea lor ca de un lux? După ceea ce mi-a arătat Domnul, această 
stare de lucruri va fi schimbată, iar poporul deosebit al lui Dumnezeu va manifesta 
temperanță în toate lucrurile.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Rele produse de 
mâncarea de carne). 
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Dumnezeu iubește creaturile Sale

„Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul 
pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31).

„Dumnezeu își iubește creaturile cu o dragoste care e atât duioasă, cât și puter-
nică. El a întemeiat legile naturale; însă legile Sale nu sunt niște pretenții arbitrare. 
Fiecare expresie „să nu...” fie că ține de legea fizică sau de cea morală, conține sau 
implică o făgăduință. Dacă este ascultată, binecuvântările ne vor însoți pașii; dacă 
nu este ascultată, pericolul și nefericirea vor urma.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. 
Un vindecător al bolilor spirituale). 

„Necumpătarea se vede atât în cantitatea, cât și în calitatea mâncării consu-
mate. Domnul mi-a spus că, în general, noi introducem prea multă mâncare în 
stomac. Mulți ajung să se simtă incomod din cauza faptului că mănâncă prea mult, 
iar urmarea este adesea boala. Nu Domnul a adus această pedeapsă asupra lor. Ei 
înșiși și-au atras-o, iar Dumnezeu dorește ca ei să-și dea seama că suferința este 
urmarea călcării de lege. 

Pentru că se abuzează de ele zilnic, organele digestive nu-și pot face bine lucra-
rea. Se produce sânge de o calitate slabă și astfel, prin mâncare necorespunzătoare, 
întreaga mașinărie este schilodită. Dați stomacului mai puțin de lucru. El se va 
reface dacă se dovedește grijă față de calitatea și cantitatea de alimente consumate…

Dacă ar realiza cât de mult își vatămă sufletul atunci când își vatămă stomacul 
și cât de mult este dezonorat Domnul Hristos atunci când se abuzează de stomac, 
bărbații și femeile și-ar refuza pofta și ar da astfel stomacului ocazia să-și recapete 
activitatea sănătoasă. Noi putem face lucrare misionară medicală în timp ce stăm 
la masă și mâncăm și bem spre slava lui Dumnezeu…

Mâncarea are mult de-a face cu religia. Experiența spirituală este mult afectată 
de felul cum este tratat stomacul. Mâncarea și băutura în conformitate cu legile 
sănătății promovează acțiuni virtuoase.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Greșeli 
comune în alimentație). 
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Să biruim cum a biruit Hristos

„Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile 
mele! Căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și-ți vor aduce multă 
pace.” (Proverbele 3:1, 2).

„Mulți își doresc răsplata și victoria finală care vor fi date biruitorilor, însă nu 
sunt dispuși să îndure truda, lipsurile și lepădarea de sine, așa cum a făcut Răs-
cumpărătorul lor. Doar prin ascultare și efort continuu vom putea birui așa cum a 
biruit Domnul Hristos.

Puterea stăpânitoare a poftei va ruina mii de oameni, atunci când, dacă ei ar fi 
biruit în acest punct, ar fi avut puterea morală de a obține biruința asupra tuturor 
ispitirilor lui Satana. Însă cei care sunt sclavi ai poftei nu-și vor putea desăvârși un 
caracter creștin. Continua călcare de lege a omului, timp de șase mii de ani, a pro-
dus ca rezultat boală, durere și moarte. Și pe măsură ce ne apropiem de încheierea 
timpului, ispita lui Satana de a ne îngădui pofta va fi tot mai puternică și tot mai 
greu de biruit.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Relele datorate consumului de carne). 

„Sunt unii care ar trebui să fie conștienți de pericolul consumului de carne, dar 
care încă mănâncă din carnea animalelor, punându-și astfel în primejdie sănăta-
tea fizică, mintală și spirituală. Mulți dintre cei care sunt acum doar pe jumătate 
convertiți în privința mâncării de carne, vor ieși din poporul lui Dumnezeu și nu 
vor mai fi cu el. 

Cei care își îngăduie să mănânce carne, să bea ceai și să fie lacomi, seamănă 
semințele unui seceriș de suferință și moarte. Mâncarea nesănătoasă pe care o 
introduc în stomac întărește poftele care se războiesc împotriva sufletului, dezvol-
tând înclinațiile josnice. O alimentație cu carne are tendința să dezvolte ceea ce 
este animalic în om. Iar dezvoltarea a ceea ce este animalic slăbește spiritualitatea, 
făcând mintea incapabilă de a înțelege adevărul. 

În tot ceea ce facem trebuie să ascultăm de legile pe care ni le-a dat Dumnezeu, 
astfel ca puterile fizice și spirituale să poată lucra în armonie.” (Sfaturi pentru 
sănătate, cap. Este nevoie de reformă). 

„Această lume este o școală de instruire pentru școala mai înaltă, această viață 
constituie o pregătire pentru viața viitoare. Aici noi trebuie să ne pregătim pentru 
intrarea în curțile cerești. Aici noi trebuie să primim, să credem și să punem în 
practică adevărul, până când vom fi gata pentru un cămin în care vom fi împreună cu 
sfinții în lumină.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Lumini în mijlocul întunericului). 
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Credinciosul Ilie

„Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți 
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta 
va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” (Romani 12:1).

„Prin urmare, oamenii își pot face trupurile nesfinte prin îngăduințe păcătoase. 
Nesfinți, ei nu sunt pregătiți să fie închinători spirituali și nu sunt vrednici de cer. 
Dacă omul va îndrăgi lumina pe care Dumnezeu, în îndurarea Sa, i-o dă asupra 
reformei sănătății, el poate fi sfințit prin adevăr și pregătit pentru viață veșnică. Dacă 
disprețuiește însă acea lumină și trăiește călcând legile firii, trebuie să plătească 
prețul pentru aceasta. 

Ani de-a rândul a atras Domnul atenția poporului Său asupra reformei sănătății. 
Aceasta este una dintre marile ramuri ale lucrării de pregătire pentru venirea Fiului 
omului. Ioan Botezătorul a ieșit în spiritul și puterea lui Ilie pentru a pregăti calea 
Domnului și a-i întoarce pe oameni la judecata ce-i caracterizează pe cei drepți. El îi 
reprezenta pe cei care trăiesc în aceste ultime zile, cărora Dumnezeu le-a încredințat 
adevăruri sacre pentru a le prezenta înaintea poporului, pentru a pregăti calea celei 
de-a doua veniri a lui Hristos. Ioan a fost un reformator. Îngerul Gabriel, trimis din 
cer, a ținut o cuvântare despre reforma sănătății tatălui și mamei lui Ioan… Hrana sa, 
pur vegetariană — constând din roșcove și miere sălbatică — era o mustrare pentru 
îngăduința apetitului și lăcomia ce stăpâneau pretutindeni. Profetul Maleahi declară: 
„Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea 
mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre 
părinții lor.” Aici profetul descrie caracterul lucrării. Cei care au de pregătit calea 
pentru cea de-a doua venire a lui Hristos sunt reprezentați prin credinciosul Ilie, tot 
așa cum Ioan a venit în spiritul lui Ilie pentru a pregăti calea pentru prima venire 
a lui Hristos.” (Dietă și hrană, cap. Înfrângerea lui Adam – biruința lui Hristos). 

 „Principiile reformei sănătății se află în Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia 
sănătății trebuie să fie strâns legată de slujirea Cuvântului. Planul lui Dumnezeu 
este ca refacerea influenței reformei sănătății să fie o parte din marele efort de 
proclamare a soliei Evangheliei. Ca popor, nouă ne-a fost încredințată lucrarea de 
a vesti principiile reformei sănătății… Subiectul temperanței și toate implicațiile 
lui are un loc important în lucrarea mântuirii.” (Evanghelizare, cap. Prezentarea 
subiectului despre sănătate și standardele creștine). 
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16 iunie

Dumnezeu a trimis  
lumina reformei sanitare

„Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, 
ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de 
stricăciunea care este în lume prin pofte.” (2 Petru 1:4).

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

Tatăl nostru ceresc a trimis lumina reformei sănătății pentru a ne păzi de relele 
care vin dintr-un apetit pervertit, pentru ca acei care iubesc puritatea și sfințenia să 
poată ști cum să folosească în mod înțelept lucrurile bune pe care le-a pregătit El 
pentru ei și, practicând cumpătarea în viața de zi cu zi, să poată fi sfințiți prin adevăr. 

Toate legile firii — care sunt legile lui Dumnezeu — sunt concepute pentru 
binele nostru. Ascultarea de ele ne asigură fericirea în această viață și ne va ajuta 
în pregătirea pentru viața viitoare.” (Dietă și Hrană, cap. O jertfă jalnică). 

„Când este bine condusă, lucrarea reformei sănătății este o pană despicătoare, 
deschizând drum către inimă și altor adevăruri. Când solia îngerului al treilea este 
primită în plinătatea ei, reformei sănătății i se va da locul cuvenit… Atunci brațul 
drept va sluji și va proteja corpul.” (Dietă și hrană, cap. Dați lucrării sanitare 
locul ei). 

„Cel ce-și îngăduie eul trebuie să suporte pedeapsa. La judecată vom vedea cât 
de serios privește Dumnezeu încălcarea legilor sănătății. Atunci, privind retrospectiv 
asupra cursului faptelor noastre, vom vedea cât de bine L-am fi putut cunoaște pe 
Dumnezeu, ce caractere nobile ne-am fi putut forma dacă am fi luat Biblia ca sfetnic 
al nostru.” (Dietă și Hrană, cap. Gândiți-vă la judecată). 
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17 iunie

Omul este foarte preţios pentru Dumnezeu

„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăiește numai cu 
pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4).

„Atât la Hristos, cât și la perechea sfântă din Eden, pofta a fost terenul pentru 
prima mare ispită. De acolo de unde a început ruina noastră, trebuia să înceapă 
lucrarea pentru mântuire. După cum, prin cedarea în fața poftei, Adam a căzut, 
tot astfel, prin înfrângerea poftei, Hristos trebuia să biruie.” (Hristos lumina 
lumii, cap. Ispitirea lui Isus). 

„Omul a fost lucrarea ce a încununat creația lui Dumnezeu, făcut după chipul 
lui Dumnezeu și gândit anume să fie o reprezentare a lui Dumnezeu... Omul Îi este 
foarte drag lui Dumnezeu, pentru că a fost făcut după propria Sa înfățișare. Acest 
lucru ar trebui să ne întipărească în minte cât este de important să-i învățăm pe alții, 
prin precept și exemplu personal, despre păcatul întinării trupului, prin îngăduirea 
apetitului sau prin oricare altă practică păcătoasă, trup care a fost conceput pentru 
a-L reprezenta pe Dumnezeu lumii. 

Fratele meu, sora mea, aveți de făcut o lucrare pe care nimeni n-o poate înfăptui 
în locul vostru. Treziți-vă din letargie și Hristos vă va da viață. Schimbați-vă felul 
de trai, în ce privește mâncarea, băutura și lucrul. Câtă vreme umblați pe calea pe 
care ați urmat-o atâția ani, nu puteți discerne cu claritate lucrurile sacre și veșnice. 
Simțurile vă sunt tocite și intelectul vi s-a încețoșat.” (Dietă și Hrană, cap. Neștiința 
voită sporește păcatul). 

 „Zahărul nu este bun pentru stomac. Provoacă fermentație și aceasta întunecă 
mintea și creează o dispoziție supărăcioasă… Zahărul înfundă, blochează orga-
nismul. El îngreunează lucrarea mașinăriei vii.” (Dietă și hrană, cap. Deserturi, 
subcap. Zahărul). 

„Dacă vrem să ne păstrăm sănătatea în cea mai bună formă, ar trebui să evităm 
consumul de fructe și legume la aceeași masă… Mâncați fructe la o masă și legume 
la următoarea...” (Dietă și hrană, cap. Recunoașterea stărilor de urgență). 

„Regularitatea în alimentație ar trebui să fie păzită cu grijă. N-ar trebui să se 
consume nimic între mese.” (Dietă și hrană, cap. Importanța regularității). 

„Îngăduința excesivă în ceea ce mâncăm, ceea ce bem, în dormit sau în ceea ce 
privim este un păcat. Acțiunea armonioasă sănătoasă a tuturor puterilor corpului 
și minții are ca rezultat fericirea.” (Dietă și hrană, cap. Necumpătarea, un păcat). 

„Păcatul aduce boală și slăbiciune fizică și spirituală. Domnul Hristos a făcut cu 
putință ca noi să fim eliberați de sub acest blestem. Domnul promite, prin intermediul 
adevărului, să reînnoiască sufletul. Duhul Sfânt îi va face pe toți cei care sunt doritori 
să fie instruiți, capabili să transmită adevărul cu putere… Atunci, să ne înălțăm, prin 
puterea acestuia, spre o atmosferă mai sfântă, ca să ne putem face bine lucrarea rân-
duită nouă.” (Lucrarea misionară medicală, cap. Duhul Sfânt reînnoiește trupul). 
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18 iunie

Solia de dragoste a Tatălui

„Și Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță 
și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu 
sămânță: aceasta să fie hrana voastră.” (Geneza 1:29).

„Toată natura este plină de viață. Prin variatele sale forme de viață, aceasta 
vorbește acelora care au urechi de auzit și inimi să priceapă de la El, care este izvorul 
oricărei vieți. Natura dezvăluie lucrarea minunată a Meșterului artist. 

La început, Dumnezeu era făcut cunoscut în toate lucrările creațiunii… Mâna 
Lui a fost aceea care a așezat lumile în spațiu și a modelat florile câmpului… El a 
fost Cel care a umplut pământul cu frumusețe și văzduhul cu cântece. Și pe toate 
lucrurile de pe pământ, din văzduh și cer, El a scris mesajul iubirii Tatălui.

Acum păcatul a mânjit opera desăvârșită a lui Dumnezeu, totuși acea scriere 
rămâne. Chiar și acum toate lucrurile create proclamă gloria Celui Preaînalt… Fi-
ecare copac, arbust și frunză pulsează acel element al vieții fără de care nici omul, 
nici animalele n-ar putea trăi; iar omul și animalele, la rândul lor, slujesc viețuirii 
copacului, arbustului și frunzei.” (Hristos lumina lumii, cap. 1: Dumnezeu cu noi). 

„Pentru a ști care sunt cele mai bune alimente, trebuie să studiem planul inițial 
al lui Dumnezeu pentru dieta omului. El, Cel care l-a creat pe om și care înțelege 
nevoile sale, i-a stabilit lui Adam hrana. „Iată”, a zis El, „v-am dat orice iarbă care 
face sămânță... și orice pom, care are în el rod cu sămânță: aceasta să fie hrana 
voastră.” (Geneza 1:29). Când au părăsit Edenul pentru a-și câștiga traiul muncind 
pământul aflat sub blestemul păcatului, omul a primit permisiunea să mănânce și 
din „iarba de pe câmp.” (Geneza 3:18). 

Cerealele, fructele, nucile și legume constituie dieta aleasă pentru noi de Crea-
tor. Aceste alimente, pregătite într-un fel cât de simplu și natural posibil, sunt cele 
mai sănătoase și hrănitoare…

Nuci și alimente ce conțin nuci devin tot mai folosite în locul cărnii. Alături 
de nuci se pot folosi în combinații cereale, fructe și unele rădăcinoase, pentru a 
pregăti alimente sănătoase și hrănitoare. Ar trebui să existe prudență totuși, să 
nu se folosească o cantitate prea mare de nuci..” (Pe urmele Marelui Medic, cap. 
Dieta și sănătatea). 

„În toate lucrurile create se vede pecetea divinității Sale. Natura dă mărturie 
despre Dumnezeu. Mintea doritoare, adusă în contact cu minunea și taina univer-
sului, nu poate decât să recunoască lucrarea puterii infinite.” (Lucrarea misionară 
medicală, cap. Dumnezeu în natură). 
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19 iunie

Cerul este sănătate

„Dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se 
teamă de vreun rău.” (Proverbele 1:33).

„Religia Bibliei nu este dăunătoare sănătății trupului și a minții. Influența 
Duhului lui Dumnezeu este cel mai bun medicament care poate fi primit de un 
bărbat sau o femeie bolnavă. În cer este numai sănătate; și, cu cât mai profund 
se realizează influențele cerești, cu atât va fi mai sigură refacerea credinciosului 
suferind.” (Lucrarea misionară medicală, cap. Cel mai bun medicament). 

„Mulți au așteptat ca Dumnezeu să-i ferească de boală numai pentru că ei I-au 
cerut să facă astfel. Însă Dumnezeu nu a luat seama la cererile lor, deoarece credința 
lor n-a fost făcută desăvârșită prin fapte. Dumnezeu nu va face minuni pentru a-i 
feri de boală pe cei care nu-și poartă de grijă, ci calcă mereu legile sănătății și nu 
fac niciun efort de a preveni boala. 

Cei care își satisfac pofta, iar apoi suferă din cauza necumpătării lor și iau 
medicamente spre a se ușura, pot să fie siguri că Dumnezeu nu va interveni pentru 
a scăpa sănătatea și viața care sunt puse în pericol cu atâta nepăsare… Dumnezeu 
nu găsește potrivit să răspundă la rugăciuni înălțate pentru asemenea persoane, 
pentru că El știe că, dacă vor fi din nou sănătoase, vor sacrifica iarăși sănătatea pe 
altarul poftei nesănătoase.

Când noi facem tot ce putem din partea noastră, pentru a avea sănătate, atunci 
ne putem aștepta la rezultate bune și Îi putem cere lui Dumnezeu, prin credință, să 
ne binecuvânteze eforturile pe care le facem pentru păstrarea sănătății. El va răs-
punde atunci rugăciunilor noastre, dacă prin acestea Numele Său poate fi proslăvit. 
Însă toți ar trebui să înțeleagă că au o lucrare de făcut. Dumnezeu nu va lucra în 
mod miraculos spre a păstra sănătatea celor care își produc singuri boala și care 
sunt nepăsători față de legile sănătății.” (Lucrarea misionară medicală, cap. Când 
rugăciunea pentru vindecare este încumetare). 

„Care este atunci exemplul pe care trebuie să-l prezentăm lumii? Noi trebuie să 
facem aceeași lucrare pe care a făcut-o marele Medic Misionar în favoarea noastră. 
Trebuie să mergem pe cărarea sacrificiului de sine, pe care a mers Domnul Hristos…

 Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume. El a venit să aducă oamenilor 
lumină și viață, să-i elibereze din robia păcatului. El vine iarăși cu putere și slavă 
mare pentru a lua la Sine pe acei care, în această viață, au călcat pe urmele pașilor 
Săi.” (Lucrarea misionară medicală, cap. Pe urmele pașilor Săi). 
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20 iunie

Izvor de vindecare

„Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și 
sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.” (3 Ioan 2).

„Mântuitorul, în minunile Sale, a arătat puterea care este continuu la lucru în 
favoarea omului, ca să-l susțină și să-l vindece. Prin mijloacele din natură, Dum-
nezeu lucrează, zi de zi, oră de oră, clipă de clipă, pentru a ne ține în viață, pentru 
a ne întări și reface. Când vreo parte a corpului suferă vreo vătămare, începe de 
îndată un proces de vindecare; mijloacele avute de organism își încep lucrarea 
de refacere a sănătății. Dar puterea care lucrează prin acești factori este puterea 
lui Dumnezeu. Toată puterea dătătoare de viață este de la El. Când o persoană își 
revine din boală, Dumnezeu este Cel care vindecă.” (Pe urmele Marelui Medic, 
cap. Izvorul vindecării). 

„Boala este un efort al naturii de a elibera corpul de starea existentă ca urmare a 
încălcării legilor sănătății. Dacă există boală, trebuie stabilită cauza. Circumstanțele 
nesănătoase trebuie schimbate, iar obiceiurile rele trebuie corectate. Apoi, natura 
trebuie ajutată în efortul ei de a îndepărta toxinele și de a restabili starea corectă 
a organismului. 

Aerul curat, lumina soarelui, cumpătarea, odihna, exercițiul fizic, dieta adecva-
tă, utilizarea apei, încrederea în puterea divină – acestea sunt adevăratele remedii. 
Fiecare persoană ar trebui să aibă o cunoaștere a factorilor de vindecare care se 
găsesc în natură și a modului în care să le aplice. Este esențial, atât să înțelegem 
principiile implicate în tratarea bolnavilor, cât și să avem pregătirea practică ce 
permite unei persoane să utilizeze corect aceste cunoștințe. … 

Procesul de vindecare și întărire al organismului săvârșit de natură este treptat, 
iar pentru cei nerăbdători, el pare lent. Renunțarea la produsele îndrăgite, dar vă-
tămătoare cere sacrificiu. Însă, în cele din urmă, se va vedea că natura, dacă nu este 
împiedicată să-și facă treaba, o va face cu înțelepciune și bine. Cei care vor persevera 
în ascultarea de legile ei vor secera răsplata în sănătatea trupului și cea a minții.” (Pe 
urmele Marelui Medic, cap. Nevoia de educație cu privire la principiile sănătății). 

„Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume. El a venit să aducă oamenilor 
lumină și viață, să-i elibereze din robia păcatului. El vine iarăși cu putere și slavă 
mare pentru a lua la Sine pe acei care, în această viață, au călcat pe urmele pașilor 
Săi.” (Lucrarea misionară medicală, cap. Pe urmele pașilor Săi). 
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21 iunie

În Dumnezeu avem viaţa și existăm

„Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.” 
(Geneza 1:26).

„Chiar prin puterea Lui înflorește vegetația, apare fiecare frunză, fiecare boboc 
de floare și se dezvoltă fiecare fruct. 

Mașinăria organismului uman nu poate fi pe deplin înțeleasă; ea ascunde taine 
care-i derutează chiar și pe cei mai inteligenți. Faptul că pulsul bate și respirația ur-
mează după respirație nu este rezultatul unui mecanism, care, odată pus în mișcare, 
își continuă activitatea. În Dumnezeu avem viața, mișcarea și ființa. Inima care bate, 
pulsul viu, fiecare nerv și mușchi din organismul viu, toate sunt menținute în ordine 
și în plină activitate de către puterea unui Dumnezeu veșnic prezent..” (Pe urmele 
Marelui Medic, cap. O adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu). 

„Cuvântul lui Dumnezeu arată printr-o ilustrație impresionantă ce importanță 
acordă El organismului nostru și responsabilității pe care o avem de a-l păstra în cea 
mai bună stare… În loc să strice lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, ei vor avea ambiția 
de a face tot ceea ce le este cu putință pentru a împlini planul glorios al Creatorului. 
Astfel, ei vor ajunge să privească ascultarea de legile sănătății nu ca pe o chestiune 
de jertfire sau tăgăduire de sine, ci așa cum este ea în realitate, o binecuvântare și 
un privilegiu neprețuit.” (Educația, cap. Studiul fiziologiei). 

„Iubirea răspândită de Hristos în întreaga ființă este o putere dătătoare de 
viață. Fiecare parte vitală – creierul, inima, nervii – pe care această iubire o atinge 
primește vindecare. Prin ea cele mai înalte energii ale ființei sunt trezite la lucru. 
Ea eliberează sufletul de vinovăția și tristețea, de neliniștea și grija care zdrobesc 
forțele vitale. Ea aduce cu sine seninătatea și calmul. Ea inspiră în suflet o bucurie 
pe care nimic pământesc nu o poate distruge – bucurie în Duhul Sfânt – o bucurie 
ce aduce sănătate și viață.

Cuvintele Mântuitorului nostru: „Veniți la Mine,... Și Eu vă voi da odihnă” 
(Matei 11:28), sunt o rețetă pentru vindecarea suferințelor fizice, mentale și spiri-
tuale. Deși oamenii și-au produs singuri suferința prin propria lor viețuire rea, El îi 
privește cu milă. La El se poate găsi ajutor. El va face lucruri mari pentru cei care se 
încred în El.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Conlucrarea divinului cu umanul). 
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22 iunie

Sănătatea este o mare comoară

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste 
și de chibzuință.” (2 Timotei 1:7).

„Dumnezeu va face minuni pentru noi, dacă vom coopera cu El prin credință. 
Iată de ce trebuie să ne implicăm în această lucrare cu tot sufletul, pentru ca efor-
turile noastre să fie binecuvântate de cer și încununate cu succes.” (Sfaturi pentru 
sănătate, cap. Pilde vii). 

„Sănătatea este o mare comoară. Este cea mai mare bogăție pe care o pot avea 
muritorii. Bogăția, onoarea și educația sunt scump plătite dacă sunt obținute prin 
pierderea sănătății. Niciuna dintre aceste realizări nu poate asigura fericirea dacă 
sănătatea lipsește. Este un păcat teribil să abuzăm de sănătatea pe care ne-a dat-o 
Dumnezeu; căci orice abuz asupra sănătății ne slăbește viața și vom pierde în cele 
din urmă, chiar dacă vom câștiga ceva educație.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. 
Studiul în exces). 

„Cei care au avut lumină în privința subiectelor mâncării și îmbrăcării cu 
simplitate, în ascultare față de legile fizice și morale, și care întorc spatele luminii 
care arată care le este datoria, vor evita să-și facă datoria și în alte lucruri. Dacă 
își tocesc conștiința să evite crucea pe care va trebui să o ia ca să fie în armonie cu 
legea naturală, ei vor călca apoi Cele Zece Porunci pentru a evita mustrarea. Există 
o indispoziție hotărâtă din partea unora de a-și lua crucea și a disprețui rușinea. 
Pe unii râsul altora pe seama lor îi va îndepărta de la principiile lor. . Asemănarea 
cu lumea câștigă teren în poporul Iui Dumnezeu, printre cei care pretind că sunt 
străini și călători, așteptând și veghind în vederea venirii Domnului. Sunt mulți între 
cei care susțin că sunt păzitori ai Sabatului în ____, care sunt mult mai puternic 
atașați de modele lumii și poftele ei decât de dorința de a avea trupuri sănătoase, 
mintea clară sau inimi sfințite... 

Domnul, prin adevăruri amănunțite și directe pentru aceste zile din urmă, Își 
scoate din lume și Își curățește un popor pentru Sine Însuși. Mândria și modele 
nesănătoase, iubirea de etalare, dorința după aprobare — toate trebuie lăsate în 
lume dacă dorim să fim transformați după chipul Celui care ne-a creat.” (Sfaturi 
pentru sănătate, cap. Cum să ne păstrăm sensibilitatea). 



Desăvârşiţi în Hristos 185

23 iunie

Mulţumire și laudă

„Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, și copiii lui au un 
loc de adăpost la El.” (Proverbele 14:26).

„Nimic nu exercită o influență mai mare pentru favorizarea sănătății sufletului 
și trupului ca spiritul de recunoștință și laudă. Este o datorie categorică aceea de a 
ne împotrivi melancoliei, gândurilor și sentimentelor de nemulțumire – în aceeași 
măsură o datorie ca aceea de a ne ruga. Dacă mergem spre cer, cum ne putem 
îndrepta într-acolo ca un grup de oameni care se jelesc, gemând și plângându-se 
tot drumul până la casa Tatălui nostru? …

De multe ori mintea ta poate fi umbrită din cauza durerii. Atunci, nu încerca să 
raționezi. Știi că Isus te iubește. El înțelege slăbiciunea ta. Poți face voia Lui, pur și 
simplu odihnindu-te în brațele Sale.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Vindecarea 
minții). 

„Atunci, să ne educăm inimile și buzele să exprime laudă la adresa lui Dumnezeu 
pentru iubirea Sa fără seamăn. Să ne educăm sufletele să fie pline de speranță și 
să rămână în lumina ce strălucește de la crucea de pe Golgota. Nu trebuie să uităm 
niciodată că suntem copiii Împăratului ceresc, fii și fiice ale Domnului oștirilor. Este 
privilegiul nostru acela de a ne menține sprijiniți pe Dumnezeu, în liniște calmă.

„Pacea lui Hristos... să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători.” 
(Coloseni 3:15). Uitând de necazurile și greutățile noastre, să dăm laudă lui Dum-
nezeu pentru ocazia de a trăi pentru slava Numelui Său. Binecuvântările proaspete 
ale fiecărei noi zile să trezească laudă în inimile noastre pentru aceste dovezi ale 
grijii Sale iubitoare. Când deschideți ochii dimineața, mulțumiți-I lui Dumnezeu 
că v-a păzit în timpul nopții. Mulțumiți-I pentru pacea pe care v-a pus-o în inimă. 
Dimineața, la amiază și noaptea recunoștința voastră să se înalțe către cer ca un 
parfum plăcut…” (Idem). 

„Lauda și mulțumirea să fie exprimate în cântec. Când suntem ispitiți, în loc 
de a da glas sentimentelor noastre, să înălțăm prin credință cântece de mulțumire 
lui Dumnezeu.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Intonați cântări de laudă). 

„Dar Domnul Hristos locuind în suflet este un izvor de bucurie. Căci, pentru 
toți cei care Îl primesc, nota dominantă a Cuvântului lui Dumnezeu este bucuria.

„Căci așa vorbește Cel Prea înalt, a cărui locuință este vecinică 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).” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Doi închinători). 
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Fapte bune – binecuvântări duble

„Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, 
atunci lumina ta va răsări peste întunecime, și întunericul tău va fi ca ziua 
în amiaza mare! 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 58:10, 11). 

„Faptele bune constituie o dublă binecuvântare, o binecuvântare atât pentru 
binefăcător, cât și pentru cel ce se bucură de actul de binefacere. Conștiința facerii 
de bine este unul dintre cele mai bune leacuri pentru corpurile și mințile afectate 
de boală. Când mintea se simte liberă și fericită datorită sentimentului datoriei bine 
împlinite și satisfacției de a dărui și altora fericire, această influență înviorătoare, 
moralizatoare, aduce o viață nouă întregii făpturi.

Deschideți-vă inimile înaintea iubirii Sale și lăsați-o apoi să se reverse și asupra 
altora…

Dacă cei ce au o sănătate șubredă ar uita de ei înșiși în timp ce își îndreaptă 
atenția către alții, dacă ar împlini porunca Domnului, de a sluji celor care sunt mai 
nevoiași decât ei, și-ar da seama de adevărul făgăduinței profetice: „Atunci lumina 
ta va răsări ca zorile, și vindecarea ta va încolți repede.” (Pe urmele Marelui Medic, 
cap. Vindecarea minții). 

Pe măsură ce sănătatea fizică este recâștigată, bărbații și femeile devin mai 
capabili să-și exercite credința în Hristos, ceea ce asigură sănătatea sufletului. În 
conștiința păcatelor iertate există pace de nedescris, bucurie și odihnă. Speranța 
întunecată a creștinului este luminată. Cuvintele exprimă credința: „Dumnezeu 
este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.”

„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, 
căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.” „El dă tărie celui obosit și 
mărește puterea celui ce cade în leșin.” (Psalmii 46:1; Psalmii 23:4; Isaia 40:29).” 
(Pe urmele Marelui Medic, cap. În contact cu natura). 

„Predă-te lui Dumnezeu pentru această lucrare, folosește darurile Lui în scopul 
acesta, și atunci vei intra în parteneriat cu ființele cerești…

Mijloacele folosite spre binecuvântarea altora vor produce dobândă. Bogățiile 
folosite în mod drept, vor face mult bine. Suflete vor fi aduse la Hristos. Cel care 
va urma planul Domnului Hristos pentru viața aceasta, va vedea în curțile cerești 
pe acei pentru care el a lucrat și pentru care a făcut sacrificii aici pe pământ. Cu 
recunoștință, cei răscumpărați își vor aminti de cei care au fost unelte pentru 
mântuirea lor. Pentru acei care au fost credincioși în lucrarea mântuirii oamenilor, 
cerul va fi foarte prețios.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Prietenii, cu ajutorul 
Mamonei nedreptății). 
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Aerul – un dar preţios

„El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile.” (Fapte 17:25).

„Aerul, darul cel prețios al cerului, pe care toți îl pot avea, vă va binecuvânta 
cu vigoarea lui, dacă nu îi veți opri intrarea. Spuneți-i bun venit, cultivați dragostea 
pentru el și se va dovedi un alinător prețios al nervilor. Aerul trebuie să circule con-
tinuu pentru a putea fi păstrat curat. Efectul aerului curat, proaspăt, va face sângele 
să circule sănătos prin organism. Acesta reîmprospătează corpul și îl face sănătos și 
puternic și, în același timp, influența lui este simțită în mod puternic asupra minții, 
producând calm și seninătate. Face poftă de mâncare, ajută la digestie și produce 
un somn sănătos și dulce.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Influența aerului curat). 

„Pentru a avea un sânge bun, trebuie să respirăm bine. Inspirațiile profunde, 
adânci, de aer curat, care umplu plămânii cu oxigen, curăță sângele. Acesta va avea o 
culoare strălucitoare și prin aceasta se va trimite, în flecare parte a corpului, un șuvoi 
dătător de viață.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Aerul curat și lumina soarelui). 

„Motivul principal, dacă nu chiar singurul, pentru care mulți sunt bolnavi, este 
faptul că sângele nu circulă liber, iar schimbările din fluidul vital, care sunt necesare 
pentru viață și sănătate, nu au loc. Trupul lor nu a beneficiat de mișcare fizică, iar 
plămânii de hrana necesară, care este aerul curat, proaspăt…

 Noi depindem mai mult de aerul pe care îl respirăm decât de mâncarea pe 
care o mâncăm. Bărbații și femeile, tinerii și bătrânii, care doresc să fie sănătoși și 
să se bucure de o viață activă ar trebui să-și aducă aminte că nu pot beneficia de 
aceasta fără o circulație bună. Oricare le-ar fi munca sau preocupările, ei ar trebui 
să ia hotărârea să facă mișcare fizică în aer liber cât pot de mult. Ar trebui să simtă 
că este o datorie religioasă depășirea problemelor lor de sănătate datorate faptu-
lui că au stat închiși în casă, lipsiți de exercițiul fizic în aer liber.” (Sfaturi pentru 
sănătate, cap. Mișcarea fizică, aerul și lumina soarelui). 

„Trupurile noastre sunt proprietatea cumpărată de Hristos, iar noi nu avem 
libertatea de a face cu ele ce ne place. Toți cei care înțeleg legile sănătății ar trebui 
să înțeleagă obligația lor de a se supune acestor legi, pe care Dumnezeu le-a pus în 
ființa lor.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Dieta și sănătatea). 
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Apa – binecuvântare excelentă  
a cerului

„Ca apa proaspătă pentru un om obosit.” (Proverbele 25:25).

„În sănătate ca și în boală, apa curată este una dintre cele mai alese binecuvân-
tări ale cerului. Utilizarea sa corectă produce sănătate. Este băutura pe care Dum-
nezeu a lăsat-o pentru a potoli setea animalelor și a omului. Băută din abundență, 
ea ajută la furnizarea necesităților organismului și ajută corpul să reziste bolii. Apli-
carea externă a apei este una dintre cele mai simple și mai satisfăcătoare modalități 
de reglementare a circulației sângelui. O baie rece sau nu prea caldă este un tonic 
excelent. Băile calde deschid porii și astfel ajută la eliminarea toxinelor. Atât băile 
calde, cât și cele călduțe, calmează nervii și reglează circulația.…

 Există multe moduri în care apa poate fi aplicată pentru a calma durerea și 
a trata boala. Toți ar trebui să știe să o folosească în tratamentele simple făcute la 
domiciliu. Mamele, în special, ar trebui să știe cum să aibă grijă de familiile lor atât 
în sănătate cât și în boală..” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Folosirea remediilor 
naturale). 

„Poporul nostru trebuie să ajungă să trateze boala fără întrebuințarea medica-
mentelor otrăvitoare. Mulți ar trebui să obțină educația care îi va face capabili să 
combată boala, în diferitele ei forme, prin cele mai simple metode. Mii de oameni 
au coborât în mormânt datorită folosirii de medicamente otrăvitoare; aceștia ar fi 
putut fi vindecați prin metode simple de tratament. Tratamentele cu apă, aplicate 
cu înțelepciune și iscusință, pot constitui mijlocul de salvare a multor vieți…

Să se înalțe rugăciuni ale credinței lângă patul suferindului. Bolnavii să fie în-
curajați să facă apel la făgăduințele lui Dumnezeu pentru ei înșiși. „Credința este o 
încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile 
care nu se văd” (Evrei 11:1). Domnul Isus, Mântuitorul oamenilor, trebuie să fie 
adus tot mai mult în eforturile noastre și în sfaturile noastre.” (Lucrarea misionară 
medicală, cap. Combaterea bolii prin metode simple). 

„Noi am fost răscumpărați cu un preț enorm. Numai datorită valorii infinite 
a acestei răscumpărări, putem să ne facem o imagine a rezultatelor ei. Pe acest 
pământ, a cărui țarină a fost udată de lacrimile și sângele Fiului lui Dumnezeu, 
trebuie să se aducă roadele cele mai prețioase ale Paradisului. În viața copiilor lui 
Dumnezeu, adevărurile Cuvântului Său trebuie să-și dezvăluie slava și valoarea lor. 
Prin poporul Său, Domnul Hristos trebuie să-Și manifeste caracterul și principiile 
împărăției Sale.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Biserica de astăzi). 
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Case plăcute și atrăgătoare

„Dulce este lumina; și o plăcere, pentru ochi să vadă soarele.” (Ecle-
siastul 11:7).

„Dacă doriți ca locuințele voastre să fie plăcute și de dorit, dați-le strălucire 
prin aer și lumina soarelui. Îndepărtați draperiile groase, deschideți ferestrele, … 
și bucurați-vă de strălucirea bogată a soarelui. … Razele prețioase ale soarelui s-ar 
putea să vă decoloreze covoarele, însă vor da o culoare sănătoasă obrajilor copiilor 
voștri. Dacă este acolo prezența lui Dumnezeu și dacă aveți inimi serioase, iubi-
toare, un cămin umil, care beneficiază de aer și lumina soarelui și este înveselit de 
ospitalitate altruistă, va fi, pentru familia voastră și pentru călătorul istovit, cerul 
coborât pe pământ.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. Lumina soarelui în cămin). 

„Când se construiesc locuințele este deosebit de important să se asigure o aeri-
sire bună și lumină a soarelui din abundență. În fiecare încăpere din casă să circule 
aerul și să fie lumină din plin. Camerele de dormit trebuie să fie amenajate astfel 
încât să aibă o liberă circulație a aerului zi și noapte. Nicio cameră nu este potrivită 
pentru a fi folosită ca dormitor decât dacă ferestrele sale pot fi larg deschise zilnic 
pentru a lăsa să pătrundă aerul și soarele… Cine doarme într-o cameră în care nu 
intră razele soarelui, sau ocupă un pat care nu a fost bine uscat și aerisit, face acest 
lucru cu riscul sănătății, și, de multe ori, chiar cu riscul vieții.

Cei care îngrijesc persoane în vârstă, ar trebui să își amintească faptul că în 
special acestea au nevoie de camere calde, confortabile. Vigoarea scade odată cu 
înaintarea în vârstă, lăsând mai puțină vitalitate organismului prin care să lupte 
împotriva factorilor cu influență nesănătoasă; prin urmare, vârstnicii au o mai mare 
nevoie de lumina soarelui din abundență și de aer curat, proaspăt.

Curățenia strictă este esențială atât pentru sănătatea fizică cât și pentru cea 
mentală. Toxinele sunt în mod constant eliminate din organism prin piele. Mili-
oanele sale de pori se înfundă rapid dacă pielea nu este păstrată curată prin băi 
frecvente.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Noțiuni generale de igienă).

„Curățenia perfectă, lumina soarelui din abundență, atenție deosebită acordată 
instalațiilor sanitare din cămin, sunt esențiale pentru a fi feriți de boli și pentru 
veselia și vigoarea membrilor familiei.” (Idem). 

„Obiceiurile noastre artificiale ne lipsesc de multe binecuvântări și multă bu-
curie și ne împiedică să ducem o viață cât mai folositoare.

Mobilați-vă casa cu lucruri modeste și simple, lucruri rezistente la folosire, 
care pot fi cu ușurință păstrate curate, și care pot fi înlocuite fără mari cheltuieli.…

Dumnezeu iubește frumosul. El a îmbrăcat pământul și cerurile cu frumusețe, 
și cu bucuria unui Tată. El privește la fericirea pe care o au copii Săi când privesc 
lucrurile făcute de El. El dorește să ne înconjurăm casele cu frumusețea lucrurilor 
naturale.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Alegerea și pregătirea căminului). 
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28 iunie

Exerciţiul fizic este o binecuvântare

„Du-te la furnică, leneșule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei și 
înțelepțește-te!” (Proverbele 6:6).

„O altă binecuvântare prețioasă este mișcarea fizică efectuată în mod corespun-
zător. Sunt mulți oameni nepăsători, inactivi, care nu sunt atrași de munca fizică 
sau de mișcarea fizică pentru că acestea îi obosesc. Și ce dacă îi obosesc? Motivul 
pentru care ajung obosiți este tocmai faptul că nu își fortifică mușchii prin mișcare 
fizică, din cauza aceasta ei resimt chiar și cea mai mică activitate… Inactivitatea 
are același efect asupra întregului sistem muscular. Sângele nu este făcut capabil 
să elimine impuritățile, așa cum ar face dacă, prin mișcare fizică, ar fi stimulată o 
circulație activă. 

O plimbare, chiar în timpul iernii, va fi mai benefică pentru sănătate decât 
toate medicamentele pe care medicii le pot prescrie. Pentru cei care pot să meargă, 
plimbarea este de preferat călăriei. Mușchii și venele sunt făcute în stare să-și aducă 
mai bine la îndeplinire lucrarea lor. Va fi tot mai multă vitalitate, care este atât de 
necesară pentru sănătate. Plămânii vor fi activi, așa cum trebuie să fie…

Mișcarea fizică va ajuta digestia. Este foarte bine să ieșiți afară la plimbare într-
un ritm moderat, după masă, cu capul sus și umerii trași înapoi.” (Sfaturi pentru 
sănătate, cap. Mișcarea fizică). 

„Dumnezeu l-a făcut pe om vertical, și El dorește ca omul să beneficieze nu 
numai de avantajele fizice, ci și de cele intelectuale și morale, de grația, demnitatea 
și stăpânirea de sine, de curajul și încrederea în sine, pe care le promovează atât 
de mult o ținută verticală. 

„Următoarele ca importanță, după poziția corectă, sunt respirația și cultivarea 
vocii. Este mai probabil ca persoana care stă cu spatele drept, fie jos, fie în picioare, 
să respire corect… Pentru a asigura o prestație corectă când vorbiți sau citiți cu glas 
tare, aveți grijă ca mușchii abdominali să participe în procesul respirației și organele 
respiratorii să nu fie jenate în niciun fel. Mușchii abdominali să fie cei solicitați, 
nu cei ai gâtului. Pot fi prevenite în acest fel oboseala excesivă și bolile serioase ale 
gâtului și plămânilor.” (Educație, cap. Studiul fiziologiei). 

„Dumnezeu este marele purtător de grijă al mașinăriei omenești. În îngrijirea 
corpului nostru noi trebuie să cooperăm cu El. Iubirea față de Dumnezeu este 
esențială pentru viață și sănătate. Pentru a putea avea o sănătate desăvârșită, ini-
ma noastră trebuie să fie plină de speranță, dragoste și bucurie.” (Sfaturi pentru 
sănătate, cap. Factori care aduc boala). 
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29 iunie

Puterea voinţei

„Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefa-
cerile Lui! El îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile 
tale.” (Psalmii 103:2, 3).

„Puterea voinței nu este prețuită așa cum ar trebui să fie. Voința trebuie păs-
trată trează și corect îndrumată, și ea va da energie întregii ființe și va fi un ajutor 
minunat în menținerea sănătății.

Ea este o putere, de asemenea, și în abordarea bolii. Exercitată în direcția 
cea bună, ea ar controla imaginația și s-ar dovedi un mijloc puternic pentru a se 
împotrivi și birui boala, atât a minții cât și a corpului. … Sunt mii de persoane care 
își pot redobândi sănătatea, dacă vor. Domnul nu dorește ca ei să fie bolnavi. El îi 
vrea sănătoși și fericiți, iar ei ar trebui să ia hotărârea de a se însănătoși. Adesea 
bolnavii se pot împotrivi bolii pur și simplu refuzând să cedeze în fața suferinței și 
refuzând să rămână într-o stare de inactivitate. Ridicându-se deasupra durerilor, 
să se implice într-o activitate utilă, potrivit tăriei lor. Printr-o astfel de activitate și 
prin folosirea din belșug a aerului și soarelui, mulți suferinzi vlăguiți și-ar putea re-
dobândi sănătatea și puterea..” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Vindecarea minții). 

„Hristos este izvorul vieții. Lucrul de care au nevoie mulți este să aibă o mai 
bună cunoaștere a Sa; ei au nevoie să fie învățați cu răbdare și blândețe, și totuși cu 
hotărâre, cum întreaga făptură poate să se deschidă înaintea mijloacelor de vinde-
care ale cerului. Când lumina iubirii lui Dumnezeu umple cămările întunecoase ale 
sufletului, oboseala plină de nervozitate și nemulțumirea vor înceta și bucurii care 
dau satisfacție vor aduce vigoare minții, sănătate și energie corpului.” (Pe urmele 
Marelui Medic, cap. Principiile biblice ale vindecării).

„Când păcatul se luptă pentru supremație în inimă, când vina apasă sufletul 
și împovărează conștiința, când necredința învăluie mintea, amintiți-vă că harul 
lui Hristos este suficient pentru a supune păcatul și a alunga întunericul. Intrând 
în comuniune cu Mântuitorul, intrăm într-un tărâm al păcii.” (Pe urmele Marelui 
Medic, cap. Vindecarea minții). 

„Sentimentul păcatului a otrăvit izvoarele vieții. Dar Hristos spune: „Eu voi lua 
păcatele tale, îți voi da pace. Te-am cumpărat cu sângele Meu. Ești al meu. Harul 
Meu va întări voința ta slăbită; voi îndepărta remușcarea pe care o ai pentru păcat.” 
(Pe urmele Marelui Medic, cap. Vindecarea sufletului). 
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30 iunie

Cumpătare în muncă

„Toate își au vremea lor, și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul 
lui.” (Eclesiastul 3:1).

„Necumpătarea în mâncare și băutură, necumpătarea în lucru, necumpătarea 
în aproape orice există pretutindeni. Cei care fac mari sforțări pentru a efectua o 
anumită cantitate de muncă într-un anumit timp și continuă să lucreze atunci când 
judecata le spune că ar trebui să se odihnească nu câștigă niciodată. Ei trăiesc pe 
seama unui capital împrumutat. Ei cheltuiesc din forța vitală de care vor avea ne-
voie cândva, în viitor… Oricine încalcă legile sănătății va ajunge cândva să sufere, 
într-o măsură mai mare sau mai mică. Dumnezeu ne-a înzestrat corpurile cu forță 
de care vom avea nevoie în diferite perioade ale vieții noastre. Dacă noi ne epuizăm 
cu nesăbuință această forță printr-o extenuare continuă, vom ajunge să fim în pier-
dere. Utilitatea noastră va scădea, dacă nu chiar însăși viața noastră va fi distrusă. 

Ca o regulă, munca de peste zi nu trebuie prelungită până seara. Dacă toate 
orele zilei sunt valorificate, munca prelungită până seara este peste măsură, iar 
organismul suprasolicitat va suferi datorită poverilor puse asupra lui.” (Sfaturi 
pentru sănătate, cap. Cumpătare în lucru). 

„Nu ar trebui să fie trecută cu vederea regularitatea timpului de masă și de cul-
care. Întrucât lucrarea de refacere a trupului are loc în timpul ceasurilor de odihnă, 
este esențial, mai cu seamă în tinerețe, ca somnul să fie regulat și îndestulător…

„Respectarea cumpătării și a regularității în toate lucrurile are o putere minuna-
tă. Ea va realiza mai mult decât împrejurările sau calitățile native pentru dezvoltarea 
acelei dispoziții senine, care contează atât de mult pentru netezirea cărării vieții.” 
(Educație, cap. Alimentația și dezvoltarea intelectuală). 

„Dumnezeu iubește creaturile Sale cu o dragoste care este atât gingașă, cât 
și puternică. El a stabilit legile naturii, dar legile Sale nu sunt pretenții arbitrare. 
Fiecare „să nu”, atât din legea morală, cât și din legile fizice, conține sau implică 
o făgăduință. Dacă ea este ascultată, binecuvântarea va însoți pașii noștri.” (5 T., 
cap. Responsabilitățile medicului). 
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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). 
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1 iulie

Munca este un izvor de fericire

„Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, 
ca s-o lucreze și s-o păzească.” (Geneza 2:15).

„La Creațiune, munca a fost oferită ca o binecuvântare. Ea presupunea dezvol-
tare, putere, fericire. Starea schimbată a pământului prin blestemul păcatului a adus 
o schimbare în condițiile de muncă; cu toate că acum este însoțită de griji, oboseală 
și suferință, ea reprezintă încă un izvor de binecuvântare și dezvoltare și o protecție 
împotriva ispitei. Disciplina sa este o piedică pentru cedarea în fața plăcerilor și 
promovează sârguința, curățenia caracterului și statornicia. Devine în felul acesta 
o parte a marelui plan al lui Dumnezeu de recuperare a noastră din starea de păcat.

Tinerii ar trebui conduși să vadă adevărata demnitate a muncii. Arătați-le că 
Dumnezeu muncește neîncetat. Toate lucrurile din natură își fac lucrarea ce le-a 
fost încredințată. Activitatea este numitorul comun al întregii Creațiuni și, pentru 
a ne împlini și noi misiunea, trebuie, de asemenea, să fim activi.

În munca noastră, trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. El ne oferă 
pământul și comorile sale; dar trebuie să le adaptăm pentru folosul și confortul 
nostru. El face copacii să crească; noi însă pregătim grinzile și construim casa. El 
a ascuns în pământ aurul și argintul, fierul și cărbunele; însă le putem obține doar 
prin trudă.

Arătați că, în timp ce Dumnezeu a creat și ține neîncetat toate lucrurile sub 
control, ne-a înzestrat cu o putere care nu diferă total de puterea Sa. Nouă ne-a 
fost dat un anumit grad de control asupra forțelor naturii. Așa cum Dumnezeu 
a chemat pământul din haos la o existență minunată, tot așa și noi putem aduce 
ordine și frumusețe acolo unde este neorânduială. Și chiar dacă toate lucrurile sunt 
acum mânjite de păcat, putem simți o bucurie asemănătoare cu a Sa când ne ducem 
treaba la bun sfârșit, așa cum și El, când l-a privit în frumoasa sa alcătuire, a numit 
pământul „foarte bun”.” (Educație, cap. Lucrul manual).

„Toți ar trebui să găsească ceva de făcut, care să fie de folos pentru ei înșiși și 
de ajutor pentru alții. Dumnezeu a rânduit munca pentru a fi o binecuvântare și 
numai muncitorul harnic găsește adevărata glorie și bucurie a vieții. Aprobarea 
lui Dumnezeu rămâne cu o iubitoare asigurare asupra copiilor și tinerilor care își 
îndeplinesc partea cu bucurie, împărtășind poverile tatălui și ale mamei.” (Hristos 
lumina lumii, cap. 7: Ca un prunc).
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2 iulie

Isus, fiu iubitor și ascultător

„Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine 
noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.” (Ioan 9:4). 

„Părinții lui Isus erau săraci și depindeau de truda lor zilnică. El era obișnuit cu 
sărăcia, sacrificiul de sine și lipsurile. Experiența aceasta a fost o protecție pentru El. 
În viața Sa de muncă nu existau clipe de lenevie care să invite ispita. Nu au existat 
ore lipsite de o preocupare, care să deschidă calea pentru asocieri corupătoare. Pe 
cât a fost cu putință, El a închis ușa în fața ispititorului. Nici câștigul, nici plăcerea, 
nici laudele, nici mustrările nu L-au putut determina să consimtă la o faptă rea. 
Era înțelept în a discerne răul și puternic pentru a-i rezista…

Ispita, sărăcia și greutățile sunt tocmai disciplină necesară pentru dezvoltarea 
curăției și tăriei de caracter. 

Isus a trăit într-o casă țărănească și, cu credincioșie și voioșie, și-a îndeplinit 
partea în purtarea poverilor gospodăriei. El fusese Conducătorul cerului și îngerii 
se desfătaseră în împlinirea cuvântului Său; acum, El era un serv binevoitor, un Fiu 
ascultător și iubitor. El a învățat o meserie și cu propriile mâini lucra în atelierul de 
dulgherie împreună cu Iosif.” (Hristos lumina lumii, cap. 7: Ca un prunc).

 „Mântuitorul a consimțit să Se coboare în sărăcie, pentru ca să ne învețe cât de 
apropiat putem umbla cu Dumnezeu, chiar și atunci când avem de dus o viață umilă. 
El a trăit pentru a mulțumi, onora și proslăvi pe Tatăl Său în lucrurile obișnuite ale 
vieții. Lucrarea Sa a început prin binecuvântarea lucrului umil al meseriașilor care 
trudeau pentru pâinea lor zilnică. El îndeplinea lucrarea lui Dumnezeu tot atât de 
mult atunci când lucra la tejgheaua dulgherului, ca și atunci când făcea minuni 
pentru mulțime. Și fiecare tânăr care urmează exemplul lui Hristos de credincioșie 
și ascultare în familia Lui umilă își poate însuși aceleași cuvinte spuse despre El 
de către Tatăl, prin Duhul Sfânt: „Iată robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în 
care Își găsește plăcere sufletul Meu.” (Isaia 42:1)”. (Idem). 

„Isus a muncit serios și în mod constant. Niciodată nu a trăit între oameni vreo 
persoană care să poarte atât de multe responsabilități. Niciodată nu a mai purtat 
cineva o asemenea povară din durerea și păcatul lumii. Niciodată nu a mai trudit 
vreun om cu un zel atât de mistuitor pentru binele oamenilor. Cu toate acestea, El 
a avut o viață plină de sănătate. Fizic, cât și spiritual, El a fost reprezentat de mielul 
de jertfă, „fără cusur și fără pată.” (1 Petru 1:19). Atât trupește, cât și sufletește, El 
era un exemplu a ceea ce intenționa Dumnezeu ca toți oamenii să fie prin ascultare 
de legile Sale.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Cu natura și cu Dumnezeu). 
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3 iulie

Dumnezeu, Marele Arhitect

„Dulce este somnul lucrătorului.” (Eclesiastul 5:12).

„O, cât de puțin poate omul să înțeleagă desăvârșirea lui Dumnezeu, 
omniprezența Sa unită cu puterea Sa infinită! Artistul își primește inteligența 
de la Dumnezeu. El poate doar să-și conceapă lucrarea în orice domeniu până la 
desăvârșire, folosind materialele deja pregătite pentru munca lui. Prin puterea lui 
limitată, el nu ar putea nici să creeze, nici să facă materialele de care are nevoie 
pentru lucrarea sa, dacă Marele Proiectant nu ar fi existat înaintea lui, dăruindu-i 
chiar și primele inițiative care s-au dezvoltat în imaginația lui.

Domnul Dumnezeu poruncește lucrurilor să ia ființă. El a fost primul proiectant. 
Nu depinde de om, ci atrage plin de bunăvoință atenția omului și conlucrează cu el 
în dezvoltarea unor planuri tot mai înalte.” (Solii Alese vol. 3, pg. 311).

„Domnul cere verticalitate în cele mai mici, dar și în cele mai mari probleme. 
Cei care, în final, vor fi primiți ca membri în curtea cerului, vor fi bărbați și femei 
care, aici pe pământ, au căutat să respecte voia Domnului în toate, care au căutat 
să pună amprenta cerului pe lucrările lor pământești.” (Sfaturi pentru părinți, 
educatori și elevi, cap. 7: Modelul ceresc). 

„Ca regulă generală, exercițiul fizic cel mai binefăcător pentru tineri va fi aflat 
în munca utilă… Ceea ce dă îndemânare mâinii în direcția a ceea ce este folositor 
și îi învață pe tineri să-și poarte partea de poveri ale vieții este tot ce poate fi mai 
eficient pentru a promova creșterea minții și a caracterului.

Tinerii au nevoie să fie învățați că viața înseamnă muncă serioasă, responsa-
bilitate, purtare de grijă. Ei au nevoie de o pregătire care îi va face oameni practici 
— bărbați și femei care se pot descurca în stările de urgență. Ar trebui să fie învățați 
că disciplina unei activități sistematice, bine organizate, este esențială nu numai ca 
o apărare împotriva vicisitudinilor vieții, ci și ca un ajutor pentru o dezvoltare de 
ansamblu.” (Educația, cap. Lucrul manual). 

„Gândul vieții veșnice trebuie întrețesut în toate lucrurile pe care pun mâna creș-
tinii. Dacă lucrează în domeniul agricol sau, poate, mecanic, lucrarea se poate face 
totuși după modelul ceresc… Prin harul lui Hristos, au fost create toate posibilitățile 
pentru perfecționarea unor caractere asemenea lui Hristos. Iar Dumnezeu este ono-
rat atunci când poporul Său reflectă principiile cerului în toate relațiile lor sociale 
și de afaceri.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, cap. 7: Modelul ceresc).
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4 iulie

Dumnezeu onorează munca

„Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii și te vei sătura 
de pâine.” (Proverbele 20:13).

„În ciuda a tot ce s-a spus și s-a scris despre demnitatea muncii, există un simță-
mânt general că ea ar fi degradantă. Tinerii se agită să devină învățători, funcționari, 
comercianți, medici, avocați sau să ocupe vreo altă poziție care nu pretinde efort fizic. 
Tinerele disprețuiesc munca în gospodărie și caută o educație în alte ramuri. Toți 
aceștia trebuie să afle că nici bărbații, nici femeile nu sunt dezonorați prin muncă 
cinstită. Ceea ce dezonorează este lenevia și dependența egoistă. Lenevia nutrește 
cedarea în fața plăcerilor, rezultatul fiind o viață goală și stearpă — un teren care 
invită creșterea tuturor relelor.” (Educația, cap. Lucrul manual).

„Copiii și tinerii să învețe din Biblie cum a onorat Dumnezeu munca celui care 
trudește în toate zilele lui. Să citească despre „fiii proorocilor” (2 Împărați 6:1-7), 
studenți aflați la școală, care își construiau singuri o casă și pentru care a fost făcută 
o minune ca să nu se piardă toporul care fusese împrumutat. Să citească despre Isus, 
tâmplarul, și despre Pavel, cel ce croia corturi, care îmbina truda meșteșugului său cu 
cea mai înaltă lucrare, unind astfel umanul cu divinul. Să citească despre tânărul ale 
cărui cinci pâini au fost folosite de Mântuitorul în acea minune a hrănirii mulțimii; 
despre croitoreasa Dorca, sculată din morți pentru a putea să facă îmbrăcăminte 
pentru cei săraci; sau despre femeia înțeleaptă descrisă în cartea Proverbelor, care 
„face rost de lână și de in, lucrează cu mâini harnice”, care „dă hrană casei sale și 
împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale”, care „sădește o vie” și „își oțelește brațele”; 
care „își întinde mâna către cel nenorocit” și „veghează asupra celor ce se petrec în 
casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii.” (Proverbele 31:13, 15-17, 20, 27).” (Idem).

„Cei care vor fi învățați să muncească pentru plată vor învăța mai repede s-o 
folosească spre cel mai mare avantaj. Și, învățând să se descurce singuri, ei dobân-
desc ceea ce îi va face nu numai să se întrețină singuri, ci îi va face capabili să-i ajute 
și pe alții. Pe cei care își irosesc ocaziile, învățați-i importanța îndatoririlor vieții. 
Arătați-le că religia Bibliei nu-i învață niciodată pe oameni să fie leneși. Hristos a 
încurajat întotdeauna hărnicia. „De ce stați aici toată ziua fără lucru?”, le-a spus el 
celor leneși. „Cât este ziuă, trebuie să lucrez;... vine noaptea, când nimeni nu mai 
poate să lucreze.” (Matei 20:6; Ioan 9:4).” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Familii 
misionare). 
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5 iulie 

Planul lui Dumnezeu cu privire  
la viaţă 

„Agricultorul care muncește trebuie să fie cel dintâi părtaș la roade. 
Ia aminte ce spun, și Domnul să îți dea înțelegere în toate.” (2 Timotei 
2:6, 7 BTF)

„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 în-
credințăm lui Dumnezeu 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 din viața Sa în muncă obișnuită, fizică.” (Educația, cap. Lucrarea vieții). 

„Un motiv important pentru care munca fizică este disprețuită este modul ne-
glijent, necugetat, în care este atât de des împlinită. În aceste cazuri, ea este făcută 
de nevoie, nu pentru că aceasta este alegerea. Muncitorul nu pune inimă în ce face, 
nu își păstrează nici respectul de sine și nici nu-l câștigă pe al altora. Pregătirea 
practică ar trebui să îndrepte această greșeală, să dezvolte obiceiul de a fi exact 
și temeinic. Elevii ar trebui să învețe să aibă tact și să lucreze după un sistem; ar 
trebui să învețe să folosească bine timpul și să nu facă decât mișcările folositoare…

O asemenea pregătire va face din tineri stăpâni ai muncii, nu robi ai ei. Va 
ușura viața celui care trudește și va înnobila chiar și cele mai umile ocupații. Cel 
care consideră că munca nu este decât o corvoadă și se apucă de ea cu o ignoranță în 
care se complace, o va găsi cu adevărat o povară. Dar cei care recunosc știința chiar 
și în cea mai umile dintre munci, vor vedea în ea noblețe și frumusețe și vor găsi 
plăcere în împlinirea ei cu credincioșie și eficiență.” (Educația, cap. Lucrul manual). 

„Mâinile și mințile active nu au timp să dea atenție ispitelor sugerate de vrăj-
maș; însă mâinile și mințile leneșe sunt cu totul gata pentru stăpânirea lor de către 
Satana. Mintea, când nu este ocupată cu lucruri potrivite, zăbovește asupra unor 
lucruri necorespunzătoare. Părinții trebuie să-și învețe copiii că lenevia este păcat.” 
(1 T., cap. Primejdii pentru tineri).

„Cei care se gândesc cum să dea cât mai puțin posibil din puterea lor fizică, 
mentală și morală nu sunt lucrătorii peste care El poate să reverse binecuvântări 
abundente. Exemplul lor este contagios. Interesul personal este motivul care le 
determină faptele. Cei care au nevoie să fie supravegheați și care muncesc doar 
dacă fiecare datorie le este clar specificată, nu sunt cei care vor fi numiți buni și 
credincioși. Este nevoie de lucrători care manifestă energie, integritate, hărnicie, 
persoane care sunt dispuse să facă orice lucru care trebuie realizat. (Pe urmele 
Marelui Medic, subcap. Tărie de caracter). 
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Nenumărate privilegii și binecuvântări

„Mai mult, folosul pământului este pentru toți; împăratul însuși este 
servit din ale câmpului.” (Eclesiastul 5:9, BTF). 

Ca relaxare după studiu, oferind un exercițiu pentru întreg corpul, sunt ex-
trem de binefăcătoare ocupațiile practicate în aer liber. Nicio ramură a pregătirii 
practice nu este mai valoroasă ca agricultura. Ar trebui făcut un efort mai mare 
pentru a crea și încuraja un interes în inițiativele agricole. Învățătorul să atragă 
atenția asupra a ceea ce spune Biblia despre agricultură: că a fost planul lui Dum-
nezeu ca omul să lucreze pământul; că primului om, conducătorul întregii lumi, 
i s-a dat o grădină pentru a o cultiva; și că mulți dintre cei mai mari conducători 
ai lumii, cu adevărat floarea nobilimii ei, au fost lucrători ai pământului. Arătați 
ocaziile pe care le au printr-o asemenea viață. Înțeleptul spune: „Împăratul însuși 
trage foloase din roadele câmpului”. (Eclesiastul 5:9, KJV). Biblia declară despre 
cel care cultivă pământul: „Dumnezeul lui l-a învățat să facă așa, El i-a dat aceste 
învățături”. (Isaia 28:26). Și iarăși: „Cine îngrijește de un smochin, va mânca din 
rodul lui”. (Proverbele 27:18). Cel care-și câștigă existența prin agricultură scapă 
de multe ispite și are nenumărate privilegii și binecuvântări de care sunt lipsiți cei 
a căror muncă se desfășoară în orașele mari…

În studiul agriculturii, elevii să nu beneficieze numai de teorie, ci și de practică. 
În timp ce ei învață ce are de spus știința cu privire la natura și pregătirea solului, 
valoarea diferitelor tipuri de culturi și cele mai bune metode de producție, să-și pună 
în practică aceste cunoștințe… și să arate ce rezultate pot fi atinse printr-un efort 
plin de îndemânare și pricepere. Poate fi trezit astfel un interes real, o ambiție de 
a face lucrarea în cea mai bună manieră cu putință… Pot fi stabilite în felul acesta 
influențe care vor ajunge departe în stăvilirea valului de persoane care migrează 
acum atât de puternic către marile orașe.

Astfel, … pot ajuta în mod eficient la plasarea maselor de oameni lipsiți de locuri 
de muncă. Mii de oameni neajutorați și înfometați, care sporesc zilnic rândurile 
tuturor categoriilor de delincvenți, ar putea reuși să se întrețină singuri, ducând 
o viață fericită, sănătoasă și independentă, dacă ar putea fi călăuziți spre o muncă 
sârguincioasă, pricepută, în cultivarea pământului.” (Educație, cap. Lucrul manual). 

„Mulți devin ineficienți prin ocolirea responsabilităților de teama unui eșec. 
Astfel, ei nu reușesc să obțină acea educație care rezultă din experiență și pe care 
lectura, studiul și toate avantajele câștigate altfel nu le pot da.

Omul poate modela circumstanțele, dar circumstanțelor nu ar trebui să li se 
permită să-l modeleze pe om. Ar trebui să profităm de circumstanțe ca de niște 
mijloace prin care să lucrăm. Noi trebuie să le stăpânim, însă nu ar trebui să le 
permitem să ne stăpânească..” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Dezvoltarea per-
sonală și slujirea). 
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Odihna spiritului și a trupului

„Și, astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, și să mă 
răcoresc puțin în mijlocul vostru.” (Romani 15:32).

„Există o diferență între recreere și distracție. Recreerea, când este într-adevăr 
așa cum o arată numele, are tendința de a întări și zidi. Prin întreruperea grijilor și 
ocupațiilor noastre obișnuite, ea permite reînviorarea minții și a trupului și ne face 
astfel în stare să ne întoarcem cu puteri noi la munca serioasă a vieții. Distracția, pe 
de altă parte, este căutată de dragul plăcerii și este adesea dusă la extrem; aceasta 
absoarbe energia necesară muncii folositoare și se dovedește în acest fel o piedică 
în calea adevăratului succes al vieții.” (Educație, cap. Recreerea). 

„În vreme ce căutăm să ne împrospătăm spiritul și să ne înviorăm trupul, 
Dumnezeu ne cere să ne folosim toate capacitățile în toate momentele, pentru cele 
mai bune scopuri. Putem și trebuie să ne organizăm astfel recreațiile, încât să fim 
mai buni pentru o mai bună împlinire a datoriilor ce ne revin și pentru ca influența 
noastră să fie mai benefică pentru cei cu care venim în contact.

Ne putem întoarce de la asemenea ocazii la casele noastre cu mintea și trupul 
refăcute și pregătiți să ne angajăm din nou în activitate, cu mai mult curaj și cu o 
speranță mai bună…

Mintea firească înclină spre plăcere și satisfacerea de sine. Politica lui Satana 
este aceea de a crea acestea din abundență. El caută să umple mintea oamenilor 
cu dorința după distracții lumești, pentru ca ei să nu aibă timp să se întrebe: „Cum 
stau cu sufletul meu?” Iubirea de plăceri este molipsitoare…

Orice distracție în care vă puteți angaja, cerând, în credință, binecuvântarea lui 
Dumnezeu pentru ea, nu va fi periculoasă. Dar orice distracție care vă descalifică de 
la rugăciunea în taină, de la devoțiunea la altarul rugăciunii sau de la participarea 
la întâlnirea de rugăciune, nu este sigură, ci periculoasă.” (Sfaturi pentru părinți, 
educatori și elevi, cap. 46: Recrearea creștină). 

„Isus medita de asemenea și asupra modalităților de a ajunge la cei bogați. El 
căuta să facă cunoștință cu fariseul bogat și cultivat, cu evreul nobil și cu conducă-
torul roman. El accepta invitațiile lor, participa la sărbătorile lor, asculta care erau 
interesele și preocupările lor, pentru a căpăta acces la inimile lor și a le descoperi 
bogățiile nepieritoare…

Prin atingerea blândă a harului El a izgonit din suflet neliniștea și îndoiala, 
a schimbat dușmănia în iubire, și necredința în încredere.” (Pe urmele Marelui 
Medic, cap. Exemplul nostru). 
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Cum să petrecem concediile

„Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor 
răi îi duce în rătăcire.” (Proverbele 12:26).

„Recrearea este uneori necesară celor angajați în muncă fizică și este mai im-
portantă pentru cei a căror activitate este în principal intelectuală. Nu este esențial 
nici pentru mântuirea noastră și nici pentru slava lui Dumnezeu să ne ținem mintea 
în permanentă activitate, nici chiar pe teme religioase. Există distracții, precum 
dansul, jocul de cărți, șahul, tablele, etc, cu care nu putem fi de acord, pentru că 
cerul le condamnă. Aceste distracții deschid ușa spre răul cel mare. Ele nu sunt 
benefice, ci au o influență excitantă, provocând în unele minți pasiune pentru acele 
activități ce conduc la jocurile de noroc și la pierdere. Toate acestea jocuri trebuie 
condamnate de creștini și înlocuite cu ceva complet nedăunător…

Zilele noastre libere nu trebuie petrecute după modelul lumii, dar nici nu trebuie 
ignorate, pentru că asta va aduce nemulțumire copiilor noștri… Dați copiilor voștri 
de înțeles că aveți în vedere binele și fericirea lor. 

Mai multe familii care locuiesc în același oraș sau sat, lăsând la o parte ocupațiile 
care le-au solicitat fizic și mintal, să se unească și să facă o excursie în natură, pe 
malul unui lac frumos sau într-o dumbravă minunată, unde peisajul este încântător. 
Să ia cu ei alimente simple, sănătoase, fructe și cereale și să întindă masa la umbra 
unui copac sau sub un colț de cer. Mersul, mișcarea și peisajul vor trezi foamea și 
ei se vor bucura de un ospăț pe care și regii l-ar invidia. În asemenea ocazii, părinții 
și copiii să se simtă liberi de griji, de muncă și de gânduri. Părinții să fie și ei copii 
alături de copiii lor, făcând ca totul să fie cât se poate de plăcut. Întreaga zi să fie 
dedicată recreării.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, cap. 49: Cum să 
petrecem zilele libere). 

„În timpul slujirii Sale, Isus a trăit în mare măsură o viață în aer liber. Călă-
toriile Sale din loc în loc au fost făcute pe jos, și o mare parte din învățătura Lui a 
fost dată în aer liber. …

Lui Hristos Îi plăcea să-i adune pe oameni în jurul Său, sub cerul albastru, pe 
vreun deal înverzit sau pe malul vreunui lac. Aici, înconjurat de lucrările propriei 
Sale creații, a putut El să le îndrepte gândurile de la lumea artificială la cea naturală. 
În creșterea și dezvoltarea naturii au fost descoperite principiile Împărăției Sale. În 
timp ce ființele omenești puteau să ridice ochii spre dealurile create de Dumnezeu 
și să vadă lucrările minunate ale mâinii Sale, ei puteau învăța lecțiile prețioase ale 
adevărului divin. În zilele ce urmau să vină, lecțiile Învățătorului divin urmau astfel 
să le fie repetate prin lucrurile din natură. Mintea urma să fie înălțată și inima să-și 
găsească odihnă.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Cu natura și cu Dumnezeu). 
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A lăuda pe Dumnezeu pentru odihnă

„Mă desfăt în orânduirile Tale și nu uit cuvântul Tău.” (Psalmii 
119:16).

„N-ar fi bine pentru noi să respectăm zile libere pentru Domnul, în care să ne 
împrospătăm în memorie amintirea felului în care El a avut grijă de noi? Nu ar fi 
bine să trecem în revistă binecuvântările din trecutul nostru, să ne amintim impre-
sionantele avertizări trimise pentru sufletul nostru, ca să nu-L uităm pe Dumnezeu?

Lumea are multe zile libere și oamenii sunt preocupați în ele de amuzamente, 
de curse de cai, jocuri de cărți, fumat și băut. Ei arată în mod clar sub ce stindard 
se află. Ei fac evident faptul că nu se află sub steagul Prințului vieții, ci că prințul 
întunericului îi conduce și îi controlează.

Să nu aibă poporul lui Dumnezeu mai dese întâlniri sfinte, în care să-I 
mulțumească pentru bogatele Sale binecuvântări? Nu găsim noi timp în care să-I 
aducem lui Dumnezeu slavă pentru odihna, pacea și bucuria Lui și nu-I vom arăta 
noi, prin laudă zilnică, că ne bucurăm de marea jertfă ce a fost făcută pentru noi, 
ca să putem fi părtași ai naturii divine?” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 
cap. 48: Recreare în Domnul). 

„Între întrunirile urmașilor lui Hristos pentru recreare creștină și reuniunile 
lumești pentru plăceri și distracții va exista un contrast evident. În locul rugăciunii 
și al Numelui lui Hristos, și al lucrurilor sfinte, de pe buzele celor din adunările 
lumești vor fi auzite râsete fără rost și conversații mărunte. Ideea este ca în acel 
timp să se simtă bine. Întrunirile noastre trebuie să fie astfel organizate, iar noi să 
ne purtăm astfel încât, atunci când ne întoarcem acasă, să putem avea conștiința 
curată față de Dumnezeu și față de oameni. Să avem conștiința că nu am rănit în 
niciun fel pe nimeni și nici nu am avut vreo influență dăunătoare asupra cuiva.” 
(Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, cap. 46: Recreare creștină). 

„Lumea trebuie să primească lumina adevărului printr-o lucrare de evan-
ghelizare ce folosește cărțile și revistele noastre… Trebuie să le ducem oamenilor 
publicațiile noastre și să-i îndemnăm să le accepte… Ca rezultat al distribuirii lor, 
au fost ridicate biserici întregi… De ce nu ar fi toți membrii bisericii tot așa de pro-
fund interesați de răspândirea unor publicații care vor înnobila mintea oamenilor, 
aducând adevărul chiar în fața lor? Aceste broșuri și tratate au scopul de a lumina 
lumea.” (Sfaturi pentru o slujire creștină, pg. 146).
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Hristos, tema noastră de conversaţie

„Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.” 
(1 Ioan 2:6).

„Dacă există ceva în lumea noastră, care ar trebuie să inspire entuziasm, aceasta 
e crucea de pe Calvar. „Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai 
lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici 
pe El.” (1 Ioan 3:1). „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe 
singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” 
(Ioan 3:16). Hristos trebuie primit, crezut și glorificat. Aceasta trebuie să fie tema 
conversației noastre — cât de prețios este Hristos.

În vreme ce există atâta teamă de prea mult entuziasm în slujirea lui Dumne-
zeu, s-a manifestat un entuziasm într-o altă direcție, ce multora le pare pe deplin 
potrivit. Mă refer la reuniunile de plăcere, care au avut loc printre membrii noștri. 
Aceste ocazii au consumat mult din timpul și atenția celor care se declară servi ai 
lui Hristos. Dar au vizat aceste adunări slava Numelui Său? A fost Isus invitat să le 
prezideze?” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, cap. 47: Distracțiile lumești). 

„Dar au avut loc un fel de reuniuni de plăcere, având cu totul altfel de caracter, 
întâlniri de plăcere, care au însemnat o dezonoare pentru instituțiile și pentru bise-
rica noastră. Ele au încurajat mândria vestimentară, satisfacerea sinelui, ilaritatea 
și conversația ușoară. Satana este întreținut ca un oaspete de seamă și îi acaparează 
pe cei ce patronează astfel de reuniuni.” (Idem).

Dumnezeul cel veșnic a trasat linia de demarcație între sfinți și păcătoși, între 
convertiți și neconvertiți…

Acei care caută neprihănirea lui Hristos vor zăbovi asupra temelor măreței 
mântuiri. Biblia este izvorul de hrană pentru sufletele lor… Sfințenia și adevărul, 
harul și neprihănirea sunt cele ce preocupă gândul lor. Eul moare și Hristos trăiește 
în servii Lui.” (Idem). 

„Nu e timpul pentru angajarea în amuzamente triviale, în împlinirea încli-
națiilor egoiste. E timpul să vă ocupați cu gânduri serioase… Aveți cea mai mare 
nevoie de o experiență practică în viața de creștin. Aveți nevoie să vă formați mintea 
pentru lucrarea lui Dumnezeu. Felul vieții voastre religioase este în mare măsură 
determinat de cărțile pe care le citiți în clipele voastre libere… Faceți din adevărul lui 
Dumnezeu subiectul contemplării și meditației. Citiți Biblia și priviți-o ca fiind glasul 
lui Dumnezeu care vă vorbește direct.” (7 T., cap. Primejdia cititului nepotrivit). 
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Isus alături de noi

„Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; 
Domnul a luat aminte.” (Maleahi 3:16).

„Întâlnirile cu caracter social pot fi folositoare și instructive în cel mai înalt grad 
atunci când cei ce se adună la un loc au vie în inimă dragostea lui Dumnezeu. Ei se 
întâlnesc pentru a analiza căi de avansare a lucrării Lui și de a face bine semenilor. 
Atunci când nu se spune și nu se face nimic ce L-ar întrista pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, ci El este un oaspete binevenit la întâlnire, Dumnezeu este onorat și 
cei care participă vor fi înviorați și întăriți. ” (Sfaturi pentru părinți, educatori și 
elevi, cap. 47: Distracțiile lumești). 

„Cât de puțini realizează că, nevăzut, Isus merge alături de ei! Cât de rușinați ar 
fi mulți să audă vocea Sa vorbindu-le și să știe că El a auzit conversația lor banală, 
nebunească! Și câte inimi ar arde de bucuria sfântă, numai dacă ar ști că Mântuitorul 
merge alături, că sfânta atmosferă a prezenței Lui îi învăluie și că El îi hrănește cu 
pâinea vieții! Cât de bucuros ar fi Mântuitorul să-i audă pe urmașii Lui vorbind 
despre valoroasele Sale învățături și să știe că ei au plăcere de lucrurile sfinte! …

Dragostea lui Hristos este în inimă ca un izvor de apă, curgând vioi spre viața 
veșnică și trimițând unde vii, aducătoare de viață și voioșie, pretutindeni pe unde 
ajung.

Creștinii au la dispoziție multe surse ale fericirii și pot spune precis care plăceri 
sunt corecte și îngăduite. Ei se pot bucura de recreații care nu rătăcesc mintea sau 
înjosesc sufletul, care nu dezamăgesc, nu influențează spre distrugerea respectului 
de sine și nu barează calea spre utilitate.” (Idem). 

 „Când stați de vorbă cu prietenii și vecinii voștri, arătați interes față de buna 
lor stare spirituală în aceași măsură ca față de cea materială. Prezentați-L pe Hristos 
ca pe Mântuitorul care iartă păcatele. Invitați-i pe vecini în familia voastră și citiți 
împreună cu ei din valoroasa Biblie și din cărțile care tâlcuiesc adevărurile ei. Lucrul 
acesta, însoțit de cântări simple și de rugăciuni arzătoare, va atinge inimile lor…

Orele folosite atât de des în distracții care nu înviorează nici trupul, nici sufletul, 
ar trebui să fie folosite pentru vizitarea săracilor, a bolnavilor și a suferinzilor sau 
pentru a ajuta pe cineva care este în lipsă.” (6 T., cap. Datoria noastră față de lume). 
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Păzește bine căile de acces ale sufletului

„Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcă-
toșilor; ea nu se va lipi de mine.” (Psalmii 101:3).

„Adevărații urmași ai lui Hristos vor avea de făcut sacrificii. Ei vor ocoli locu-
rile de distracții lumești, pentru că acolo nu-L găsesc pe Isus și nici nu întâlnesc o 
influență care să-i facă mai sfinți și să le sporească creșterea în har. Ascultarea de 
Cuvântul lui Dumnezeu îi va face să se îndepărteze de toate aceste lucruri.” (Sfaturi 
pentru părinți, educatori și elevi, cap. Despărțire de lume). 

„Printre cele mai primejdioase locuri de întâlnire pentru plăcere este teatrul. 
În loc să fie o școală a moralității și a virtuții, cum se pretinde adesea, el este tocmai 
răsadnița imoralității. Obiceiuri vicioase și înclinații păcătoase sunt întărite și forti-
ficate prin aceste distracții. Cântece vulgare, gesturi desfrânate, expresii și atitudini 
corup imaginația și degradează morala. Fiecare tânăr care obișnuiește să ia parte 
la astfel de reprezentații va fi corupt din principiu. În țara noastră nicio influență 
nu este mai puternică spre a otrăvi imaginația, a nimici impresiile religioase și a 
slăbi gustul pentru plăceri liniștite și realitățile moderate ale vieții decât distracțiile 
teatrale.” (4 T., cap. O educație corectă). 

„Este de datoria tinerilor să încurajeze sobrietatea. Ușurătatea, farsa și gluma 
vor avea ca rezultat sărăcia sufletului și pierderea favorii lui Dumnezeu.” (2 T., cap. 
Răspunderile tinerilor).

„Cei care nu vor să ajungă pradă amăgirilor lui Satana trebuie să păzească bine 
intrările sufletului; ei trebuie să se ferească a citi, a vedea sau a auzi ceva care ar da 
naștere la gânduri impure. Mintea nu trebuie lăsată să se oprească la întâmplare 
asupra oricărui subiect pe care vrăjmașul sufletelor l-ar sugera. Inima trebuie 
să fie în mod credincios străjuită căci altfel, răutățile din afară vor trezi răutățile 
dinăuntru și sufletul va rătăci în întuneric.” (Istoria faptelor apostolilor, cap. 51: 
Un sub-păstor credincios). 

„Cât de puțin știm despre consecințele pe care le au acțiunile noastre atât asupra 
viitorului nostru, cât și al altora…

Fiecare act, oricât de mic, își are locul lui în marea dramă a vieții. Să reținem 
faptul că o singură dorință de satisfacere a poftei a adus păcatul în lume, cu teribilele 
lui consecințe…” (5 T., cap. Lucrătorii din colegiul nostru). 

„Noi vom fi în mod individual, pentru acum și veșnicie, ceea ce au făcut din noi 
obiceiurile noastre. Viețile celor care își formează obiceiuri bune și sunt credincioși 
în aducerea la îndeplinire a fiecărei sarcini vor fi ca lumini strălucitoare, revărsând 
raze strălucitoare pe cărarea altora.” (4 T., cap. Casele noastre de editură). 



Crescând în har - Devoţional206

13 iulie

Suntem egali înaintea lui Dumnezeu

„Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit 
Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.” (Ioan 13:34).

„Viața lui Hristos a pus bazele unei religii în care nu există nicio castă, o religie 
prin care evreii și neamurile, cei slobozi și robi, sunt legați într-o frăție comună, 
egali în fața lui Dumnezeu. Nicio chestiune politică nu I-a influențat acțiunile. El 
nu a făcut nicio diferență între apropiați și străini, între prieteni și dușmani. Ceea 
ce-I mișca inima, era sufletul însetat de apele vieții.

El nu a desconsiderat nicio ființă umană ca fiind fără valoare, dar S-a străduit 
să împărtășească vindecare fiecărui suflet. In orice societate S-a aflat, El a prezen-
tat o lecție adecvată momentului și circumstanțelor. Orice neglijare sau insultă 
arătată de oameni semenilor lor, nu făcea altceva decât să-L facă mai conștient de 
nevoia lor de dragostea și de înțelegerea Sa divino-umană. El s-a străduit să inspire 
speranță celor mai împietrite și mai puțin promițătoare ființe, dându-le asigurarea 
că acestea ar putea deveni fără prihană și curați, capabili să dobândească un caracter 
care să-i prezinte lumii drept copii ai lui Dumnezeu. El S-a întâlnit adesea cu cei 
care căzuseră sub stăpânirea lui Satan, și care nu aveau puterea de a se desprinde 
din lanțurile lui. Unui astfel de om, descurajat, bolnav, ispitit, căzut, Isus îi spunea 
cuvintele cele mai pline de milă duioasă, cuvinte care îi erau necesare și puteau fi 
înțelese. Alți oameni pe care El i-a ajutat, erau cei care duceau o luptă directă cu 
vrăjmașul sufletelor. Pe aceștia El i-a încurajat să persevereze, asigurându-i că 
vor câștiga; căci îngerii lui Dumnezeu erau de partea lor pentru a le da biruința. …

Deși era evreu, Isus intra cu ușurință în legături cu samaritenii … a învățat pe 
străzile lor, și i-a tratat cu cea mai mare bunătate și curtoazie. Și, în timp ce le atră-
gea inimile către Sine prin legătura afecțiunii omenești, harul Său divin le aducea 
mântuirea...” (Pe Urmele Marelui Medic, cap. Exemplul nostru). 

„Cuvântul lui Dumnezeu — adevărul — este canalul prin care Domnul Își 
manifestă Duhul și puterea Sa. Ascultarea de Cuvânt produce rodul calității cerute 
— „dragostea de frați neprefăcută”. Această iubire este născută în cer și conduce la 
simțăminte înalte și acțiuni lipsite de egoism…

Când prin Duhul Sfânt adevărurile divine se întipăresc în inimă, atunci iau 
naștere noi concepții, iar puterile până aici adormite sunt trezite ca să conlucreze 
cu Dumnezeu.” (Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 51: Un sub-păstor credincios). 
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14 iulie

Simpatiile noastre trebuie schimbate

„Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihă-
nire și slavă.” (Proverbele 21:21).

„Există multe persoane pentru care casele noastre pot fi o binecuvântare… 
Israeliții, în toate sărbătorile lor, îi includeau pe cei săraci, pe străini și leviți, care 
erau atât ajutoarele preotului în sanctuar, cât și învățători religioși și misionari. 
Aceștia erau considerați oaspeți ai poporului, având drept la ospitalitatea israeliților 
la toate ocaziile de bucurie socială și religioasă, existând obligația de a fi îngrijiți cu 
blândețe în caz de boală sau nevoie. Pe unii ca aceștia ar trebui și noi să-i primim cu 
bucurie în casele noastre. Cât de mult ar putea face o astfel de atitudine pentru … 
mama istovită de muncă și împovărată de griji, sau pentru cei slabi și bătrâni, atât 
de des lipsiți de cămin, luptându-se cu sărăcia și multe descurajări. „Când dai un 
prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, 
nici pe vecinii bogați”, spune Hristos, „ca nu cumva să te cheme și ei, la rândul lor, 
pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci, când dai o masă, cheamă pe 
săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce 
să-ți răsplătească; dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți.” (Luca 14:12-14).

Aceștia sunt oaspeții a căror primire nu se va dovedi o povară mare pentru voi. 
Nu va fi nevoie ca ospitalitatea voastră să includă lucruri scumpe și elaborate. Nu va 
fi nevoie să faceți niciun efort ca să îi impresionați. Căldura unei primiri sincere, un 
loc la gura sobei voastre, un loc la masa căminului vostru, privilegiul de a împărtăși 
binecuvântarea orei de rugăciune, le-ar părea multora dintre aceștia un colț de rai. 
Afecțiunea noastră trebuie să se reverse dincolo de limitele personale și de zidurile 
căminului.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Lucrarea în cămin).

„Îngerii sunt angajați zi și noapte în serviciul lui Dumnezeu pentru ridicarea 
omului în conformitate cu planul de mântuire. Omului i se cere să iubească în gra-
dul cel mai înalt pe Dumnezeu, adică cu toată puterea lui, cu tot cugetul lui și cu 
toată tăria lui, și pe aproapele ca pe el însuși. Aceasta este cu neputință dacă nu va 
renunța la eu. Hristos a spus: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede 
de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze”.

 „În smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși”. Aduceți-vă 
mereu aminte că natura morală are nevoie să fie susținută de o constantă veghere și 
rugăciune. Atâta timp cât priviți la Hristos, sunteți siguri.” (4 T., cap. Îmbunătățirea 
talentelor). 
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15 iulie

Sufletele modelate  
după asemănarea divină

„Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți 
cum trebuie să răspundeți fiecăruia.” (Coloseni 4:6).

„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă un efect sfințitor asupra legăturilor 
noastre cu orice membru al familiei omenești... Iubirea adevărată, de sus, nu este 
egoistă și nici schimbătoare. Ea nu va depinde de laudele omenești. Inima ace-
luia care primește harul lui Dumnezeu este plină de iubire pentru Dumnezeu și 
pentru acei pentru care a murit Domnul Hristos. În acesta eul nu se luptă pentru 
a-i fi recunoscută întâietatea. El nu iubește pe alții pentru că aceștia îl iubesc si-l 
simpatizează, pentru că îi apreciază meritele, ci pentru că aceștia sunt proprietatea 
Domnului Hristos, 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. 

Apostolul ne îndeamnă: „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 1:15-16). Harul Domnului Hristos trebuie să controleze temperamentul și 
glasul vostru. Lucrarea Sa va fi dată pe față printr-o atitudine politicoasă și plină 
de iubire manifestată între frate și frate și în bunătate și cuvinte pline de încuraja-
re. Prezența îngerilor este în cămin. Viața răspândește un parfum plăcut, care se 
înalță 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 amabi-
litate înnăscută și o iubire mai mult decât omenească se va manifesta în viața lor… 
Când aceste schimbări au loc, îngerii izbucnesc în cântări de laudă, iar Dumnezeu 
și Domnul Hristos se bucură de cei schimbați după chipul și asemănarea divină.” 
(Parabolele Domnului Hristos, cap. 7: Asemenea aluatului).

„Evanghelia trebuie prezentată, nu ca o teorie lipsită de viață, ci ca o forță vie 
capabilă să schimbe viața. Dumnezeu dorește ca slujitorii Săi să dea mărturie despre 
faptul că, prin harul Lui, oamenii pot dobândi un caracter asemenea lui Hristos și 
să se bucure de făgăduința marii Sale iubiri. El vrea ca noi să dăm mărturie despre 
faptul că El nu poate fi mulțumit până când toți cei care vor să accepte mântuirea 
sunt readuși și repuși în privilegiile lor sfinte, ca fii și fiice ale Sale.” (Pe urmele 
Marelui Medic, cap. Salvat pentru a sluji). 
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16 iulie

Influenţa, forţă minunată

„Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit, 
fără să știe, pe îngeri.” (Evrei 13:2).

„Există ocazii prețioase pentru cei care doresc să facă din casele lor o binecu-
vântare pentru alții.

 Influența socială este o putere minunată. O putem folosi, dacă vrem, ca pe un 
mijloc de a-i ajuta pe cei care ne înconjoară. Casele noastre ar trebui să fie un loc 
de refugiu pentru tinerii ispitiți. Sunt mulți cei care stau la răscruce de drumuri. 
Fiecare influență, fiecare impresie, determină alegerea care modelează destinul lor, 
atât pentru aici, cât și în viața viitoare. Răul îi invită.

Ofertele sale sunt făcute să fie luminoase și atractive. Ele abia așteaptă să-l 
întâmpine pe orice nou-venit. Pretutindeni în jur sunt tineri care nu au cămin, și 
mulți ale căror căminuri nu au puterea de a le fi de vreun ajutor, care să-i înalțe, 
iar tinerii alunecă pe calea cea rea. Ei pleacă în jos pe calea distrugerii, chiar la 
umbra caselor noastre.

Acești tineri au nevoie de o mână întinsă spre ei cu simpatie. Cuvinte amabile, 
rostite simplu, mici atenții făcute cu modestie, vor spulbera norii ispitei care se 
adună asupra sufletului. Adevărata expresie a afecțiunii cerești are puterea de a 
deschide ușa inimilor care au nevoie de parfumul cuvintelor lui Hristos și de atin-
gerea simplă, delicată a spiritului iubirii Lui. Dacă vrem să dovedim interes față 
de tineri, să îi invităm în casele noastre și să îi înconjurăm cu influențe care să-i 
ajute și să le ridice moralul, ar fi mulți care și-ar îndrepta bucuros pașii pe cărarea 
care duce în sus. 

Timpul nostru aici este scurt. Nu putem trece prin această lume decât o dată; 
așa că în timp ce trecem prin ea, să realizăm în ea tot ce se poate. Lucrarea la care 
suntem chemați nu necesită bogăție, poziție socială sau mare abilitate. Ea are ne-
voie de un spirit amabil, de sacrificiu de sine și de un scop statornic.” (Pe urmele 
Marelui Medic, cap. Lucrarea în cămin).

„Hristos ne-a iubit, nu pentru că noi L-am fi iubit mai înainte, ci, „pe când eram 
noi păcătoși”, El a murit pentru noi… 

„Cum v-am iubit Eu”, spune El, „așa să vă iubiți și voi unul pe altul” (Ioan 
13:32). Dacă Hristos locuiește în noi, vom da pe față iubirea Sa dezinteresată față 
de toți cu care avem de-a face. Văzând bărbați și femei care au nevoie de înțelegere 
și ajutor, să nu întrebăm: „Sunt ei vrednici?”, ci „Cum le pot fi de folos?” (Pe urmele 
Marelui Medic, cap. Ajutându-i pe cei ispitiți). 
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17 iulie

Faptele de curtoazie sunt datoria noastră

„Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom 
secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” (Galateni 6:9).

„Biblia pune mult accent pe ospitalitate. Nu numai că o prezintă ca pe o datorie, 
ci ne prezintă și multe tablouri frumoase ale exercitării acestui har și a binecuvântă-
rilor pe care le aduce. Printre acestea, se află în primul rând experiența lui Avraam...

Pe aceste fapte de amabilitate Dumnezeu le-a considerat suficient de importante 
pentru a le raporta în Cuvântul Său; și cu mai mult de o mie de ani mai târziu, un 
apostol inspirat s-a referit la ele: „Să nu dați uitării primirea de oaspeți; căci prin 
aceasta mulți au găzduit, fără să știe, pe îngeri.” 

Privilegiul acordat lui Avraam și Lot este și la îndemâna noastră. Dovedind 
ospitalitate față de copiii lui Dumnezeu și noi putem primi îngeri în locuințele 
noastre. Chiar și în zilele noastre, îngeri cu chip omenesc intră în casele oamenilor 
și sunt găzduiți de ei. Iar creștinii care trăiesc în lumina prezenței lui Dumnezeu 
sunt totdeauna însoțiți de îngeri nevăzuți, și aceste ființe sfinte lasă în urma lor o 
binecuvântare în căminele noastre…

I-am auzit pe mulți scuzându-se că nu au primit în căminele și în inimile lor 
pe sfinții lui Dumnezeu. „Păi, nu am nimic pregătit; nu am nimic gătit; trebuie 
să se ducă în altă parte.” Și în acel loc se pot găsi alte scuze inventate pentru a nu 
primi pe cei care au nevoie de ospitalitate, iar simțămintele oaspeților sunt profund 
afectate și ei pleacă cu impresii neplăcute despre acești așa-zis frați și surori. Dacă 
nu ai pâine, sora mea, imită cazul relatat în Biblie. Du-te la vecina ta și spune-i: 
„Prietena mea, împrumută-mi trei felii de pâine. Un prieten de-al nostru a trecut 
pe la noi în călătoria sa și nu am nimic să-i pun înainte.” …

Când Ilie a venit la văduva din Sarepta, ea a împărțit bucățica ei cu profetul lui 
Dumnezeu, iar acesta a făcut o minune și, datorită acestui lucru, pentru că a oferit 
un loc de odihnă slujitorului Său și și-a împărțit bucățica de pâine cu el, ea însăși a 
fost ajutată și viața ei și a fiului ei salvată. La fel se poate întâmpla și cu alții, dacă 
vor face acest lucru cu bucurie pentru slava lui Dumnezeu.” (Căminul adventist, 
cap. 72: Ospitalitatea). 

„Creștinismul va face oameni onorabili. Hristos a fost politicos, chiar și cu 
persecutorii Săi; iar urmașii Săi adevărați vor manifesta același spirit. Priviți la 
Pavel când a fost adus în fața conducătorilor. Discursul său înaintea lui Agripa 
este o ilustrare a adevăratei curtoazii, precum și o dovadă de elocvență convingă-
toare. Evanghelia nu încurajează politețea formală, obișnuită, din zilele noastre, ci 
curtoazia care izvorăște din bunătatea reală a inimii.” (Pe urmele Marelui Medic, 
cap. În contact cu alții). 
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18 iulie

Parfumul iubirii

„Căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se îm-
plinesc cu credincioșie.” (Psalmii 33:4).

„Viața Domnului Hristos era o influentă nețărmurită, care se lărgea mereu, o 
influență ce-L lega de Dumnezeu și de întreaga familie omenească. Prin Domnul Hristos, 
Dumnezeu a învestit pe om cu o influență care face imposibil ca omul să trăiască numai 
pentru sine. Noi suntem în mod individual legați de semenii noștri, suntem o parte 
din marele tot al lui Dumnezeu și ne aflăm sub obligații mutuale. Nimeni nu poate fi 
independent de semenii săi; pentru că bunul mers al unuia afectează pe ceilalți. Este 
scopul lui Dumnezeu acela ca fiecare dintre noi să simțim faptul că suntem necesari 
pentru bunul mers al altora și, în consecință, să urmărim promovarea fericirii lor. 

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 nemulțumirii 
și egoismului, sau otrăvită de mânjitura aducătoare de moarte a păcatului preferat. 
Conștient sau nu, fiecare persoană cu care venim în contact este influențată de 
atmosfera ce o emanăm în jur.

Aceasta este o responsabilitate de care nu ne putem elibera. Cuvintele noastre, 
faptele noastre, îmbrăcămintea noastră, comportamentul nostru, chiar și expresia 
înfățișării noastre, toate au o influență. De impresia pe care astfel o facem, depind 
rezultatele spre bine sau spre rău, pe care nimeni nu le poate măsura. Fiecare impuls 
dat în acest fel este o sămânță semănată, care 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 rândul lor, ei exercită aceeași influentă asupra altora, iar 
aceștia, la rându-le, asupra altora. În acest fel, fără să ne dăm seama, prin influența 
noastră mii ajung să fie binecuvântați.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Influența). 

„Bărbații și femeile care au nevoie de vindecare fizică și spirituală trebuie să 
fie astfel aduși în contact cu cei ale căror cuvinte și fapte îi vor atrage la Hristos. Ei 
trebuie să fie aduși sub influența marelui Misionar Medical, care poate vindeca și 
sufletul și trupul. Ei trebuie să audă despre dragostea Mântuitorului, despre iertarea 
acordată din plin tuturor celor care vin la El mărturisindu-și păcatele.

Supuși unor influențe ca acestea, mulți suferinzi vor fi îndrumați pe calea vieții. 
Îngerii din ceruri cooperează cu instrumentele omenești pentru a aduce încurajare, 
speranță, bucurie și pace în inimile celor bolnavi și suferinzi. În aceste condiții bol-
navii sunt în măsură dublă binecuvântați, și mulți vor găsi sănătatea. Pasul nesigur 
își va redobândi elasticitatea. Ochiul își va recăpăta strălucirea. Cei fără speranță vor 
deveni plini de speranță. Cei care cândva aveau o înfățișare descurajată vor purta o 
expresie de bucurie. Vocile din care răzbătea nemulțumirea se vor transforma în voci 
pline de veselie și mulțumire.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. În contact cu natura). 
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19 iulie

O dispoziţie sociabilă 

„În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din 
noi nu moare pentru sine.” (Romani 14:7).

„Acei care se închid în ei înșiși, care sunt lipsiți de bunăvoința de a îngădui să 
li se ceară a fi o binecuvântare pentru alții, prin legături de prietenie, pierd multe 
binecuvântări…

Ar trebui ca, îndeosebi acei care au gustat iubirea lui Hristos, să-și dezvolte 
puterile lor sociale, deoarece în felul acesta ei pot să câștige suflete la Mântuitorul. 
Hristos nu ar trebui să fie 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 acei care plac gustului lor. Elevii ar trebui 
să fie învățați asemănarea cu Hristos în manifestarea unui interes amabil, a unei 
dispoziții sociabile față de acei care sunt în cea mai mare nevoie, chiar dacă aceștia 
s-ar putea să nu fie prietenii sau tovarășii aleși de ei. Totdeauna și în tot locul, Isus 
a manifestat un interes plin de iubire față de familia omenească și a revărsat în 
jurul Lui lumina unei evlavii pline de voie bună. Elevii ar trebui să fie deprinși să 
meargă pe urmele Sale. Ei ar trebui să fie învățați să dea pe față un interes creștin, 
simpatie și iubire pentru tinerii lor prieteni și să se străduiască să-i atragă la Isus; 
Hristos ar trebui să fie în inima lor ca un izvor de apă, care țâșnește în viața veșnică, 
înviorându-i pe toți acei cu care vin în contact.

Tocmai această slujire binevoitoare și plină de iubire pentru alții în vremuri de 
nevoie e ceea ce e socotit de valoare înaintea lui Dumnezeu. În felul acesta, chiar 
pe când merg la școală, elevii pot fi, dacă sunt sinceri față de mărturisirea lor de 
credință, misionari activi pentru Dumnezeu. Toate acestea vor lua timp, dar timpul 
folosit astfel este bine folosit, deoarece elevul învață în felul acesta cum să prezinte 
lumii creștinismul.” (6 T., cap. Sociabilitatea și curtoazia creștină). 

„Biblia ni-L descoperă pe Hristos ca Păstorul cel Bun, care-Și caută neobosit oaia 
pierdută. Prin metode caracteristice Lui, El îi ajuta pe toți cei care aveau nevoie de 
ajutor. Cu o grație blândă și curtenitoare El Se ocupa de sufletele bolnave de păcat, 
aducându-le vindecare și putere… Oriunde afla oameni gata să-L asculte, Isus era 
pregătit să le deschidă vistieria adevărului.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și 
elevi, cap. 35: Marele educator). 
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20 iulie

Dumnezeu să fie glorificat în toate

„Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă 
slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: 
pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a 
căruia este slava și puterea în vecii vecilor! Amin.” (1 Petru 4:11).

„Când veți fi combătuți, dacă nu sunteți sensibilizați și modelați prin contem-
plarea lui Hristos și dacă nu veți avea în inimă rugăciunea: „Fii Tu modelul meu!”, 
veți fi în pericolul de a răspunde într-un mod tăios și combativ. Dacă veți privi la 
Isus fără încetare, preluând spiritul Său, veți fi în stare să prezentați adevărul așa 
cum este el în Isus...

Dragostea trebuie să fie elementul predominant în toată lucrarea voastră. 
Fiecare vorbitor care li se adresează celor ce nu au credința noastră trebuie să se 
ferească să facă afirmații care vor părea a fi aspre, ca și cum i-ar judeca pe oameni. 
Prezentați adevărul și lăsați acest adevăr și pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aibă 
rolul de mustrător și de judecător, dar nu îngăduiți ca vorbele voastre să lovească 
și să rănească sufletul...

Să nu fie rostit niciun cuvânt aspru și iritant… Reformatorii trebuie să fie cei 
mai neegoiști, mai buni și mai amabili dintre toți oamenii din lume, învățând căile, 
cuvintele și faptele lui Hristos.” (Evanghelizare, cap. Întâmpinarea prejudecăților 
și a împotrivirilor). 

„Ca urmași ai Domnului Hristos, noi ar trebui să modelăm cuvintele noastre în 
așa fel, încât ele să fie un ajutor și o încurajare reciprocă în viața de creștin. Cu mult 
mai mult decât facem noi, avem nevoie să vorbim despre capitolele cele prețioase 
ale experienței noastre. Noi ar trebui să vorbim despre mila și bunătatea plină de 
iubire a lui Dumnezeu, despre profunzimile fără 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.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Vorbirea). 

„Nimic nu ne va da o mai mare putere spirituală și o mai mare creștere a zelului 
și a profunzimii sentimentelor, ca vizitarea și slujirea în favoarea celor bolnavi și 
descurajați, ajutându-i să vadă lumina și să-și prindă credința de Isus…

Exemplul lui Hristos trebuie să fie urmat de acei care pretind că sunt copiii Lui. 
Alinați nevoile fizice ale semenilor voștri, și recunoștința lor va dărâma barierele și 
vă va face în stare să ajungeți la inimile lor. Cugetați la lucrul acesta în mod serios.” 
(Sfaturi pentru o slujire creștină eficientă,pg. 132, 133, cap. Exemplul divin).
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21 iulie

Spiritul de mulţumire și recunoștinţă

„Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții 
fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, și nu întoarce spatele 
semenului tău.” (Isaia 58:7).

„Noi am fi mult mai fericiți și mult mai utili, dacă viața noastră de familie și 
relațiile noastre sociale ar fi călăuzite de blândețea și simplitatea Domnului Hristos. 
În loc de a trudi pentru etalare și pentru a trezi admirația sau invidia musafirilor, 
ar trebui să ne străduim să facem pe toți în jurul nostru plini de fericire prin 
optimismul, simpatia și iubirea noastră. Musafirii să vadă că noi luptăm să fim 
așa cum dorește Domnul Hristos. Să-i facem să vadă în viața noastră, chiar dacă 
aceasta este umilă, un spirit de mulțumire și recunoștință. Chiar atmosfera unui 
cămin cu adevărat creștin este aceea de pace și odihnă. Un asemenea exemplu nu 
va rămâne fără efect. 

Domnul Hristos ține un cont al tuturor cheltuielilor care se fac pentru primirea 
de oaspeți de dragul Său. El oferă tot ce este necesar pentru această lucrare. Acei 
care, de dragul lui Hristos, îi primesc pe frați, făcând tot ce pot mai bine pentru a 
face vizita de folos, atât pentru oaspeți, cât și pentru ei înșiși, sunt înregistrați în 
ceruri, ca fiind vrednici de binecuvântări deosebite...

 Treziți-vă, frați și surori! Nu vă temeți de fapte bune. „Să nu obosim dar în 
facerea de bine; căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de obo-
seală.” Nu așteptați să vi se spună ce să faceți. Deschideți ochii și vedeți cine este 
în jurul vostru; căutați să-i cunoașteți pe cei care sunt neajutorați, necăjiți și lipsiți. 
Nu vă ascundeți de ei și nu căutați să treceți cu vederea nevoile lor. Cine dovedește 
că posedă adevărata religie, așa cum spune Iacov, curată, neîntinată de egoism? 
Cine este nerăbdător să facă tot ce-i stă în putere pentru a ajuta în marele plan de 
mântuire?” (Căminul adventist, cap. 72: Ospitalitatea). 

„Prin fiecare efort săvârșit în folosul altora, noi înșine avem un folos. Acela 
care sacrifică bani sau timp pentru răspândirea Evangheliei își înscrie propriul său 
interes și rugăciunile în lucrare și pentru sufletele care trebuie să fie atinse prin ea; 
sentimentele sale de iubire se revarsă asupra altora, iar el este îndemnat la o mai 
mare devoțiune pentru Dumnezeu, ca să poată ajunge în stare să le facă cel mai 
mare bine.” (Cugetări de pe munte, cap. 5: Adevăratul motiv în slujire). 
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22 iulie

Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu
„Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniți binecuvân-

tații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii. Căci am fost flămând, și Mi-ați dat de mâncat; Mi-a 
fost sete, și Mi-ați dat de băut; am fost străin, și M-ați primit.” (Matei 
25:34, 35).

„Și nu mai puțin sigură acum ca atunci când a fost rostită de Mântuitorul, este 
făgăduința pe care a făcut-o Hristos: ...„Cine vă primește pe voi, Mă primește pe 
Mine; și cine Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine” (Matei 
10:40). Nicio faptă de bunătate, făcută în Numele Lui, nu va rămâne necunoscută 
și nerăsplătită. Și în aceeași gingașă recunoaștere, Hristos cuprinde chiar și pe cel 
mai slab și mai umil din familia lui Dumnezeu. „Și oricine va da de băut”, zice El, 
„numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți” — acelora care sunt ca niște 
copii în credință și în cunoașterea de Hristos — „în numele unui ucenic, adevărat 
vă spun că nu-și va pierde răsplata” (Matei 10:42).

Sărăcia nu trebuie să ne împiedice a dovedi ospitalitate. Noi trebuie să împărțim 
cu alții ceea ce avem. Sunt unii care luptă din greu pentru pâinea cea de toate zilele 
și care au o mare greutate în a face ca venitul lor să facă față nevoilor; dar ei Îl iu-
besc pe Isus în persoana sfinților Lui și sunt gata să dovedească ospitalitate pentru 
credincioși și necredincioși, căutând a face vizita lor folositoare. La masa și altarul 
familiei, oaspeții sunt bineveniți. Timpul luat pentru rugăciune face impresie asu-
pra celor găzduiți și chiar și o singură vizită poate să însemne salvarea unui suflet 
de la moarte. Domnul ține socoteală de lucrarea aceasta, zicând: „Eu voi răsplăti”.

Fraților și surorilor, invitați în căminul vostru pe acei care au nevoie de găz-
duire și de o atenție plină de bunătate. Nu faceți lucruri care să iasă din comun, 
ci, atunci când vedeți nevoia lor, invitați-i în casa voastră și arătați-le adevărata 
ospitalitate creștină. În astfel de legături sociale sunt privilegii prețioase.” (6 T., 
cap. Cultivarea ospitalității). 

„Fericirea din cer va consta din legătura curată cu ființele sfinte, armonioasa 
viață socială cu îngerii cei fericiți și cu cei răscumpărați, care și-au spălat hainele și 
le-au albit în sângele Mielului. Noi nu putem fi fericiți în timp ce suntem cu totul 
absorbiți de interesul pentru noi înșine. Trebuie să trăim în această lume ca să 
câștigăm suflete pentru Mântuitorul. Dacă rănim pe alții, ne rănim și pe noi înșine. 
Dacă binecuvântăm pe alții, ne binecuvântăm și pe noi; pentru că influența fiecărei 
fapte bune este reflectată asupra inimii noastre.” (4 T., cap. Conlucrători cu Hristos). 
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23 iulie

Vom  vedea cum reflectă  
slava lui Dumnezeu

„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).

„Dacă aveți o locuință plăcută, invitați la voi pe tinerii lipsiți de cămin, pe acei 
care au nevoie de ajutor, care tânjesc după simpatie și după cuvinte bune, după 
respect și curtoazie. Dacă doriți să-i aduceți la Hristos, trebuie să le arătați iubirea 
și respectul vostru ca unora care sunt răscumpărați cu sângele Lui.

În providența lui Dumnezeu, noi suntem puși în legătură cu persoane lipsite 
de experiență, cu mulți care au nevoie de milă și de compătimire. Ei au nevoie de 
sprijin, deoarece sunt slabi. Tinerii au nevoie de ajutor. În tăria Aceluia a cărui 
bunătate plină de iubire este exercitată față de cel neajutorat, neștiutor și față de 
acei care sunt socotiți ca fiind cei mai neînsemnați dintre micuții Lui, noi trebuie 
să lucrăm pentru binele lor viitor, pentru formarea caracterului creștin. Tocmai 
acei care au cel mai mult nevoie de ajutorul nostru vor pune uneori în mod dureros 
răbdarea noastră la încercare. „Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul dintre 
acești micuți”, zice Hristos, „căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața 
Tatălui Meu, care este în ceruri” (Matei 18:10). Iar acelora care slujesc acestor su-
flete, Mântuitorul le spune: „Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești 
foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut” (Matei 25:40).

Fruntea celor care au făcut lucrarea aceasta va purta coroana sacrificiului. Dar 
ei își vor primi răsplata. În cer vom vedea tineretul pe care l-am ajutat, pe acei pe 
care i-am invitat în casa noastră, pe care i-am abătut de la ispită. Vom vedea fața 
lor cum reflectă strălucirea slavei lui Dumnezeu. „Ei vor vedea fața Lui și numele 
Lui va fi pus pe frunțile lor” (Apocalipsa 22:4).” (6 T., cap. Cultivarea ospitalității). 

„Noi trebuie să privim, să luăm asupra noastră poverile, sarcinile pe care 
Dumnezeu ni le dă…” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Talanții ceruți înapoi). 

„Nimeni să nu gândească că va putea intra în bucuria Domnului său trăind 
o viață egoistă și servind numai intereselor sale. Astfel de oameni nu vor putea 
participa la bucuria iubirii neegoiste. Aceștia nu sunt pregătiți și potriviți pentru 
curțile cerești…

În ziua cea mare a judecății, acei care n-au lucrat pentru Hristos, acei care au 
fost luați de curent, care n-au purtat nicio responsabilitate, care s-au gândit numai 
la ei, căutând să placă numai lor înșiși, vor fi așezați de către Judecătorul a tot pă-
mântul alături de cei care au făcut numai rău. Ei vor primi aceeași condamnare.” 
(Parabolele Domnului, cap. Luarea talantului). 
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24 iulie

Dumnezeu, izvor al milei

„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!” (Matei 5:7).

„Inima omului este rece din fire, întunecată și lipsită de iubire. Ori de câte 
ori cineva dă pe față un spirit de milă și iertare, nu face aceasta de la sine, ci prin 
influența Duhului lui Dumnezeu, care planează asupra inimii sale. „Noi Îl iubim, 
pentru că El ne-a iubit mai întâi” (1 Ioan 4:19).

Dumnezeu este izvorul oricărei îndurări. Numele Lui este „îndurător și milos-
tiv” (Exodul 34:6). 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 pedepsească, ci să 
răscumpere… El dorește din toată inima să ușureze vaiurile oamenilor și să pună 
balsamul Său pe rănile lor.

Cei milostivi sunt „părtași de fire dumnezeiască” și prin ei se exprimă iubirea 
plină de compătimire a lui Dumnezeu. Toți acei ale căror inimi sunt unite cu inima 
Iubirii Nemărginite vor căuta să îndrepte și nu să condamne. Hristos, locuind în 
suflet, este un izvor care nu seacă niciodată. Oriunde locuiește El, va fi belșug de 
binefacere.

La strigătul celor rătăciți, la strigătul victimelor naufragiate 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.” 
(Cugetări de pe munte, cap. 3: Fericirile). 

„O, ce Mântuitor milostiv și iubitor! În mijlocul durerilor fizice și al chinurilor 
sufletești, El S-a gândit la mama Sa! …

Exemplul desăvârșit al iubirii filiale a Domnului Hristos strălucește cu putere 
neînfrântă prin negura veacurilor. Timp de aproape treizeci de ani, Domnul Hristos, 
prin munca Sa de toate zilele, ajutase la purtarea poverilor căminului. Și acum, 
chiar în clipa ultimei Sale agonii, n-a uitat să Se îngrijească de mama Sa văduvă și 
întristată. Același spirit va fi văzut în fiecare ucenic al Domnului nostru. Acei care 
Îl urmează pe Domnul Hristos vor simți că este o parte a religiei lor aceea de a-i 
respecta și a-i îngriji pe părinții lor. Inima în care este cultivată iubirea Lui va oferi 
întotdeauna tatălui și mamei o îngrijire atentă și plină de o duioasă iubire.” (Hristos 
lumina lumii, cap. 78: Golgota). 
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25 iulie

Mântuitorul are compasiune faţă de noi

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săra-
cilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită…” 
(Luca 4:18).

„În parabola despre samariteanul milos, Isus a prezentat tabloul Său și al 
misiunii Sale. Omul a fost înșelat, rănit, jefuit și ruinat de Satana și lăsat să piară, 
dar Mântuitorul a avut milă de starea noastră neajutorată. El a părăsit slava Sa, 
pentru a veni să ne mântuiască. El ne-a găsit când eram aproape de moarte și S-a 
ocupat de cazul nostru. Ne-a vindecat rănile. Ne-a acoperit cu haina neprihănirii 
Sale. Ne-a oferit un loc de scăpare și a luat toate măsurile pentru noi, pe cheltuiala 
Lui. A murit ca să ne răscumpere. Arătând către propriul exemplu, El zice către 
urmașii Săi: „Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții”. „Cum v-am 
iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții” (Ioan 15:17; 13:34). 

Întrebarea pusă de învățătorul legii lui Isus fusese: „Ce trebuie să fac?” Și Isus, 
recunoscând că iubirea față de Dumnezeu și față de om este împlinirea legii, a 
spus: „Fă așa și vei avea viață”. Samariteanul ascultase de îndemnurile unei inimi 
bune și iubitoare, dovedindu-se astfel un împlinitor al legii. Hristos l-a îndemnat 
pe învățătorul legii: „Du-te de fă și tu la fel”. De la copiii lui Dumnezeu se așteaptă 
să facă, nu numai să zică: „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum 
a trăit Isus” (1 Ioan 2:6).

Egoismul și formalismul rece aproape au stins focul iubirii și au îndepărtat 
însușirile plăcute, care trebuie să înfrumusețeze caracterul. Mulți dintre cei care 
mărturisesc Numele Lui au pierdut din vedere faptul că toți creștinii trebuie 
să-L reprezinte pe Hristos. Dacă nu se dă pe față jertfire de sine pentru binele 
altora, în cercul familiei, între vecini, în biserică și oriunde am fi, atunci, oricare 
ar fi mărturisirea gurii, noi nu suntem creștini. (Hristos lumina lumii, cap. 54: 
Samariteanul milos).

„În locuințe costisitoare și biserici fastuoase, cei bogați se despart de săraci; 
mijloacele materiale, pe care Dumnezeu li le-a dat pentru a-i binecuvânta pe cei 
nevoiași, sunt cheltuite pentru a hrăni mândria și egoismul…

Dar Hristos vede toate acestea și zice: Eu am fost cel flămând și însetat. Am fost 
cel străin. Am fost cel bolnav. Am fost cel închis. În timp ce voi petreceați la mesele 
voastre îmbelșugate, Eu flămânzeam prin colibe sau pe ulițe pustii… În toate zilele 
vieții voastre, am fost aproape de voi în persoana celor suferinzi, dar voi nu M-ați 
căutat. N-ați vrut să fiți în tovărășia Mea. Nu vă cunosc.” (Hristos lumina lumii, 
cap. 54: Samariteanul milos). 
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26 iulie

Iubirea lui Dumnezeu în inimă

„Religia curată și neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 
este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim 
neîntinați de lume.” (Iacov 1:27).

„Hristos a legat interesul Său de cel al oamenilor și ne cere să devenim una 
cu El pentru salvarea omenirii. „Fără plată ați primit, fără plată să dați”, zice El 
(Matei 10:8).

Voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați pe unul ca acesta cu duhul blândeții” 
(Galateni 6:1). Prin credință și rugăciune, puterea vrăjmașului este dată înapoi. 
Spuneți cuvinte de credință și curaj, care vor fi ca un balsam vindecător pentru cel 
zdrobit și rănit. Mulți, foarte mulți, au slăbit și și-au pierdut curajul în marea bătălie 
a vieții pe când un cuvânt de amabilă îmbărbătare i-ar întări să biruiască. Niciodată 
să nu trecem pe lângă un suflet suferind, fără a căuta să-i dăm mângâierea cu care 
suntem mângâiați de Dumnezeu.

Toate acestea sunt numai împlinirea principiului legii, principiu ilustrat prin 
parabola samariteanului milos și manifestat în viața lui Isus. Caracterul Său desco-
peră adevărata însemnătate a legii și ne arată ce înseamnă a iubi pe aproapele nostru 
ca pe noi înșine. Și când copiii lui Dumnezeu manifestă îndurare, bunătate și iubire 
față de toți oamenii, ei dovedesc caracterul rânduielilor cerului. Ei dau mărturie că 
„Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul” (Psalmii 19:7). Și oricine 
nu manifestă această iubire, calcă legea pe care pretinde că o onorează. Atitudinea 
față de frații noștri arată care este atitudinea noastră față de Dumnezeu. Iubirea de 
Dumnezeu în inimă este singurul izvor pentru iubirea față de aproapele.” (Hristos 
lumina lumii, cap. 54: Samariteanul milos). 

„Grija Domnului cuprinde toate creaturile Sale. El îi iubește pe toți…
El îl va călăuzi pe poporul Său și îi va da pricepere și înțelepciune pentru lu-

crarea pe care este chemat s-o facă. El le va da inteligență celor care se străduiesc 
să-și împlinească datoria în mod conștiincios și rațional. El, care este Stăpânul 
lumii, este bogat în resurse și-i va binecuvânta pe toți cei care se străduiesc să aducă 
binecuvântări altora…

Ar trebui să lucrăm plini de voioșie, speranță, cu recunoștință, crezând că 
pământul păstrează în sânul său comori bogate, care să fie adunate de lucrătorul 
credincios, comori mai valoroase decât aurul sau argintul..” (Pe urmele Marelui 
Medic, cap. Ajutor pentru cei fără ocupație…). 
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27 iulie

Adevărata binefacere

„Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, și El îi va răsplăti 
binefacerea.” (Proverbele 19:17).

„Instruindu-i în meserii practice, adesea îi putem ajuta mult mai eficient pe cei 
săraci… Noi putem da celor săraci și, în același timp, să le facem rău, învățându-i să 
fie dependenți. O asemenea dăruire încurajează egoismul și starea de neajutorare. 
Adesea aceasta duce la lenevie, risipă și necumpătare… 

Adevărata milostenie îi ajută pe oameni să se ajute singuri. Dacă vine cineva la 
ușa noastră să ne ceară de mâncare, n-ar trebui să-l lăsăm să plece flămând; sărăcia 
lui poate fi rezultatul unei nenorociri.

Dar adevărata binefacere înseamnă mai mult decât doar daruri. Înseamnă un 
interes real în ce privește bunăstarea altora. Ar trebui să căutăm să înțelegem ne-
voile celor săraci și deznădăjduiți și să le dăm ajutorul care le va folosi cel mai mult. 
A investi gândire, timp și efort personal este mult mai mult decât a da doar bani.

Aceasta este de fapt milostenia adevărată. Cei care vor fi învățați să muncească 
pentru plată, vor învăța repede s-o prețuiască. Și, învățând să se descurce singuri, 
ei dobândesc ceea ce îi va face nu numai să se întrețină singuri, ci îi va face capabili 
să-i ajute și pe alții. Pe cei care își irosesc ocaziile, învățați-i importanța îndatori-
rilor vieții. Arătați-le că religia Bibliei nu-i învață pe oameni să fie leneși. Hristos a 
încurajat întotdeauna hărnicia..

„De ce stați aici toată ziua fără lucru?”, le-a spus el celor leneși. „Cât este ziuă, 
trebuie să lucrez; ... vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.” (Matei 
20:6; Ioan 9:4).” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Familii misionare). 

„În timp ce îi ajutați pe cei săraci în cele vremelnice, să aveți întotdeauna în vedere 
nevoile lor spirituale. Faceți așa încât propria voastră viață să mărturisească despre 
puterea păstrătoare a Mântuitorului.” (Idem, cap. Ajutor pentru cei fără ocupație…). 

„Îngerul lui Dumnezeu pune actele de generozitate aproape de rugăciune. El 
i-a spus lui Corneliu: „Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit ca aducere aminte 
înaintea lui Dumnezeu.” (3 T., cap. Zecimi și daruri). 

„Faptele bune sunt roadele pe care Hristos ne cere să le aducem: cuvinte ama-
bile, fapte de dărnicie, grijă gingașă pentru cei săraci, cei nevoiași și cei îndurerați…
Fiecare faptă de dreptate, de milă și de binefacere produce în cer o melodie. Tatăl, 
de pe tronul Său, îi vede pe cei care fac aceste fapte de îndurare și-i socotește prin-
tre cele mai prețioase comori ale Lui. „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oștirilor, Îmi 
vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu”. Fiecare faptă de milă 
față de cei nevoiași, față de cei care suferă, este privită ca și cum e făcută pentru 
Isus. Când îi ajuți pe cei săraci, când simpatizezi cu cei îndurerați și asupriți și te 
împrietenești cu cei orfani, te aduci într-o mai strânsă legătură cu Isus.” (Sfaturi 
pentru o slujire creștină,pg. 187). 
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28 iulie

Viaţa de simplitate

„Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales fraților în 
credință.” (Galateni 6:10).

„Într-un sens special, Hristos a încredințat bisericii Sale datoria de a-i îngriji pe 
membrii săi aflați în nevoie. … După cum membrii unei familii adevărate își poartă 
de grijă unul celuilalt, slujind celor bolnavi, sprijinindu-i pe cei slabi, învățându-i 
pe cei neștiutori, pregătindu-i pe cei lipsiți de experiență, tot așa trebuie ca frații în 
credință să îngrijească de cei nevoiași și neputincioși. Sub niciun motiv, aceștia nu 
trebuie trecuți cu vederea”. (Pe urmele Marelui Medic, cap. Săracii lipsiți de ajutor). 

„Nimeni nu poate manifesta adevărată dărnicie fără tăgăduire de sine. Numai 
printr-o viață caracterizată prin simplitate, tăgăduire de sine și economie strictă, 
ne va fi cu putință să împlinim lucrarea ce ne-a fost încredințată ca reprezentanți ai 
lui Hristos. Mândria și ambiția lumească trebuie îndepărtate din inimile noastre. În 
toată lucrarea noastră, trebuie practicat principiul altruismului revelat în viața lui 
Hristos. Pe pereții căminelor noastre, pe tablouri și pe mobilier, trebuie să citim: 
„Și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost.” Pe garderoba noastră, trebuie să 
vedem scris ca și când ar fi fost scris cu degetul lui Dumnezeu, „îmbracă-i pe cei 
goi”. În sufragerie, pe masa încărcată cu mâncare din belșug, ar trebui să vedem 
înscris: „Împarte-ți pâinea cu cel flămând!” (Isaia 58:7). 

Înaintea noastră se deschid mii de ocazii în care putem fi de folos. Adesea, ne 
plângem de resursele limitate de care dispunem, dar, dacă ar fi cu adevărat sinceri, 
creștinii și-ar putea înmulți mijloacele de o mie de ori. Egoismul și îngăduința de 
sine sunt cele care ne împiedică să fim utili.

Cât de mulți bani nu se cheltuie pentru lucruri care nu sunt altceva decât idoli, 
pentru lucruri care ne acaparează gândurile, timpul și tăria, bani care ar trebui 
folosiți pentru un scop mai înalt!” (Idem). 

„Cât de mulți bani sunt cheltuiți pentru lucruri care nu constituie altceva decât 
niște idoli, lucruri care întunecă mintea și afecțiunile, mici podoabe care necesită 
atenție pentru a fi curățate de praf și puse în ordine. Timpul petrecut cu aranjarea 
acestor mici idoli ar putea să fie petrecut adresându-i unui suflet un cuvânt potrivit 
și stârnindu-i interesul de a întreba: „Ce să fac pentru a fi mântuit?” Aceste lucruri 
mărunte iau timpul care ar trebui să fie dedicat rugăciunii, căutării Domnului și 
primirii, prin credință, a făgăduințelor Sale... 

 Lucrarea ambasadorilor lui Hristos este mult mai mare și cere o răspunde-
re mai mare decât își închipuie mulți.” (Evanghelizare, cap. Integrarea noilor 
credincioși în biserică). 



Crescând în har - Devoţional222

29 iulie

Lucrarea încredinţată nouă

„El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care 
locuiește în Locașul Lui cel Sfânt.” (Psalmii 68:5). 

„Multe mame rămase văduve, cu copii orfani, luptă cu vitejie pentru a-și pur-
ta îndoita povară, trudindu-se adesea cu mult peste puterile lor pentru a-i putea 
păstra pe micuții lor cu ele și pentru a le asigura cele necesare traiului. Ea poate 
acorda doar puțin timp pentru pregătirea și educația lor și are ocazii puține în care 
să-i înconjoare cu influențe care să le lumineze viețile! Ea are nevoie de încurajare, 
simpatie și ajutor material. Dumnezeu ne cheamă să suplinim în viețile acestor 
copii, pe cât ne stă în putință, lipsa purtării de grijă a unui tată…

Apoi, există mulțimea de copii care au fost cu totul lipsiți de călăuzirea părinților 
și de influența domolitoare a unui cămin creștin. Creștinii să-și deschidă inimile și 
căminele pentru acești neajutorați. Lucrarea pe care le-a încredințat-o Dumnezeu, 
ca datorie individuală, n-ar trebui să fie lăsată la voia întâmplării sau în seama 
vreunei instituții de binefacere lumești. Dacă copiii nu au rude care să le poarte de 
grijă, membrii bisericii să le găsească un cămin. Cel care ne-a întocmit a rânduit 
să fim uniți în familii, iar firea copilului se va dezvolta cel mai bine în atmosfera 
plină de iubire a unui cămin creștin.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Săracii lipsiți 
de ajutor). 

„Față de acei care se găsesc în vecinătatea noastră, noi trebuie să manifestăm 
aceeași iubire și simpatie pe care Hristos ar manifesta-o dacă ar fi în locul nostru. 
În felul acesta, noi trebuie să fim disciplinați, pentru ca să putem fi pregătiți să 
lucrăm pentru cauza Domnului Hristos…

Ei să renunțe la obiecte de lux și la podoabele zadarnice, pentru ca să le poată 
face suferinzilor în lipsă viața plăcută. Făcând lucrul acesta, ei pun în practică 
învățătura dată în capitolul 58 din Isaia, și binecuvântarea rostită acolo va fi a lor.” 
(6 T., cap. Săraci, bolnavi și bătrâni). 

„Dumnezeu nu cere numai dărnicie din partea voastră, ci și o față veselă, cu-
vinte pline de nădejde, o strângere de mână. Când îi vizitați pe nevoiașii Domnului, 
veți găsi pe unii de la care nădejdea s-a depărtat; aduceți-le iarăși lumina soarelui. 
Sunt unii care au nevoie de pâinea vieții; citiți-le din Cuvântul lui Dumnezeu. Alții 
sunt loviți de o boală sufletească pe care niciun leac pământesc nu o poate trata 
și niciun medic nu o poate tămădui; rugați-vă pentru aceștia și aduceți-i la Isus…

Metodele de a-i ajuta pe cei lipsiți ar trebui să fie analizate cu multă grijă și cu 
rugăciune. Noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu spre a primi de la El înțelepciune.” 
(6 T., cap. Datoria noastră față de lume). 
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30 iulie

Domnul ne poruncește

„Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și 
unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.” (Matei 6:20).

„Și cei vârstnici au nevoie de influența binefăcătoare a familiei. În căminul 
fraților și surorilor în Hristos, pot fi aproape întotdeauna mângâiați de pierderea 
propriului cămin. Dacă ar fi încurajați să ia parte la interesele și nevoile gospodă-
riei, vor fi sprijiniți să simtă că încă sunt utili. Faceți-i să simtă că ajutorul lor este 
apreciat, că mai există încă ceva ce pot face ei în slujirea altora, și aceasta le va 
înveseli inimile și viața lor va căpăta interes pentru ei.” (Pe urmele Marelui Medic, 
cap. Săracii lipsiți de ajutor). 

„Domnul spune: „Îndeamnă pe bogații veacului acestuia” să nu se încreadă „în 
niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, 
ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie 
darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare 
drept comoară o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață.” (1 Timotei 6:17-
19).” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Lucrarea pentru cei bogați). 

„Când va deveni clar că Domnul Se așteaptă ca reprezentanții Săi să aline 
omenirea suferindă, mulți vor răspunde și vor da din mijloacele lor și din dragostea 
lor pentru beneficiul celor săraci. În timp ce mințile lor sunt astfel atrase departe 
de propriile lor interese egoiste, mulți se vor preda lui Hristos. Aducând talanții 
influenței și bogăției lor, ei se vor uni cu bucurie în lucrarea de binefacere cu mi-
sionarul umil, care a fost agentul folosit de Dumnezeu în convertirea lor. Printr-o 
utilizare dreaptă a comorilor lor pământești ei vor pune deoparte pentru ei înșiși 
„o comoară în ceruri, unde hoții nu o fură și moliile nu o mănâncă”. (Idem). 

„Slava cerului stă în ridicarea celui căzut și mângâierea celui întristat. Și oriunde 
locuiește Hristos în inimile omenești El va fi descoperit în același fel. Acolo unde 
acționează religia Domnului Hristos va fi o binecuvântare. Acolo unde lucrează ea, 
este strălucire…

În Hristos Isus nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod. Toți sunt 
aduși mai aproape prin sângele Său cel prețios.” (Parabolele Domnului Hristos, 
cap. 27: Cine este aproapele meu?)
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31 iulie

Dumnezeu preţuiește adevărata bunătate

„Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având 
totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, 
după cum este scris: „A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui 
rămâne în veac.” (2 Corinteni 9:8, 9).

„Noi trebuie să dăruim în sinceritate, nu spre a face paradă de faptele noastre 
bune, ci din milă și dragoste față de cei aflați în suferință. Sinceritatea scopului, 
adevărata bunătate a inimii, este motivul care are preț în ochii cerului. Sufletul 
sincer în iubirea sa, cu inima întreagă în devoțiunea sa, este privit de Dumnezeu 
ca fiind mai de preț decât aurul din Ofir…

Nimeni nu poate să facă loc în propria sa inimă și viață, ca șuvoiul binecuvântării 
lui Dumnezeu să curgă spre alții, fără ca să primească el însuși o bogată răsplată. 
Colinele și câmpiile care oferă o albie, pentru ca pâraiele de munte să ajungă la 
mare, nu suferă nicio pierdere prin aceasta. Ceea ce dau ele este răsplătit însutit, 
pentru că torentul care curge, murmurând în drumul său, lasă în urmă darul său 
de verdeață și rodnicie. Iarba de pe malurile sale este de un verde viu, copacii sunt 
plini de frunziș verde, florile sunt mai îmbelșugate…

Acela care dă talente sporite celor care au folosit cu înțelepciune darurile ce 
le-au fost încredințate, are plăcere să recunoască lucrarea poporului Său credincios 
în Cel Iubit, prin al cărui har și putere au lucrat. Acei care au urmărit dezvoltarea 
și desăvârșirea unui caracter creștin, punându-și puterile la lucru în fapte bune, 
vor culege în lumea viitoare ceea ce au semănat. Lucrarea începută pe pământ va 
ajunge perfecțiunea în acea viață mai înaltă și mai sfântă, care va dura cât veșnicia.” 
(Cugetări de pe munte, cap. 5: Adevăratul motiv de slujire). 

„Cu cât mai mulți bani cheltuiesc oamenii pentru îmbrăcăminte, cu atât mai 
puțini pot avea pentru a-i hrăni pe cei flămânzi și a-i îmbrăca pe cei goi, iar curenții 
binefacerii, care ar trebui să curgă continuu, seacă. Fiecare dolar economisit prin a 
refuza eului podoabele inutile poate fi dat celor nevoiași sau poate fi pus în vistieria 
Domnului pentru a susține Evanghelia… Faceți să nu se înalțe spre cer strigătul 
văduvei și al orfanului împotriva noastră. Sângele sufletelor să nu fie găsit pe hai-
nele noastre. Timpul prețios de probă să nu fie cheltuit, nutrind mândria inimii.”  
(4 T., cap. Simplitate în îmbrăcăminte). 
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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.). 
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1 august

Descoperind caracterul lui Dumnezeu

„Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har; căci Legea 
a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. 
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în 
sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut." (Ioan 1:16-18). 

„Venind să locuiască aici cu noi, Isus avea să-L descopere pe Dumnezeu atât 
oamenilor, cât și îngerilor. El era Cuvântul lui Dumnezeu – gândul lui Dumnezeu 
făcut să se audă. În rugăciunea Sa pentru ucenicii Săi, El spunea: "Le-am făcut 
cunoscut Numele Tău" – "plin de îndurare și milostiv, îndelung răbdător, plin de 
bunătate și adevăr" – "ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei și Eu în ei". Dar 
descoperirea aceasta n-a fost dată numai copiilor Săi de pe pământ. Mica noastră 
lume este cartea de studiu a universului. Scopul minunat al harului lui Dumnezeu, 
taina iubirii răscumpărătoare, constituie subiectul pe care îngerii doresc să-l adân-
cească și care va fi studiul lor de-a lungul veacurilor nesfârșite.” (Hristos lumina 
lumii, cap. Dumnezeu cu noi).

„Atâta timp cât suntem în lume, ne vom întâlni cu influențe potrivnice. Vor 
veni provocări pentru a pune la încercare caracterul; și întâmpinăndu-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 neclintit, 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. Cei 
care refuză lupta pierd puterea și bucuria biruinței.” (Pe urmele Marelui Medic, 
cap. Îndelungă răbdare pentru cei greșiți)

 „Dumnezeu dorește ca noi să fim totdeauna calmi și răbdători. Oricare ar fi 
calea pe care ar lua-o alții, noi trebuie să-L reprezentăm pe Hristos, procedând așa 
cum ar proceda El în împrejurări asemănătoare. Puterea Mântuitorului nostru nu 
constă dintr-un șir de cuvinte aspre. Ceea ce L-a făcut pe El un câștigător de inimi 
au fost bunătatea și spiritul Lui neegoist și nearogant. Taina succesului nostru stă 
în manifestarea aceluiași duh.” (7 T., cap. Material de publicat).
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2 august

Dumnezeu descoperit în natură

„Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de 
seamă la crinii de pe câmp; ei nici nu torc nici nu țes.” (Matei 6:28).

„Științele naturii constituie depozitul lui Dumnezeu, din care fiecare elev din 
Școala lui Hristos poate să scoată învățătură. Căile lui Dumnezeu în filozofia naturală 
și tainele legate de modul de procedare a Lui cu omul sunt un mister neînțeles de noi.

 Florile câmpului, varietatea lor infinită, servesc totdeauna la încântarea fiilor 
oamenilor. Dumnezeu în persoană hrănește fiecare rădăcină, astfel încât ea să ex-
prime iubirea Sa față de toți acei care vor fi mișcați și cuceriți de lucrarea mâinilor 
Sale. Nu avem nevoie de etalare artificială. Iubirea lui Dumnezeu este reprezentată 
de frumoasele lucruri ale creațiunii Sale. 

Domnul Hristos a dorit să abată atenția ucenicilor Săi de la artificial la natural. 
De ce oare Tatăl nostru Cel din ceruri nu a acoperit pământul cu un covor maro 
sau gri? El a ales culoarea cea mai odihnitoare pentru simțuri. Cât de mult bucură 
ea inima și reînviorează spiritul obosit, atunci când privește asupra pământului 
îmbrăcat în haina lui de un verde viu! Fără acest acoperământ aerul ar fi plin de 
praf, iar pământul ar apărea ca un deșert. Fiecare fir de iarbă, fiecare mugur ce se 
deschide și fiecare floare ce înflorește este un semn al iubiri lui Dumnezeu și ne învață 
lecția credinței și a încrederii în El. Domnul Hristos atrage atenția la frumusețea 
lor naturală și ne asigură că cea mai extraordinară îmbrăcăminte, a celui mai mare 
împărat, care a ținut cândva un sceptru pământesc în mâini, nu se poate compara, 
nu se poate asemăna, cu cea purtată de cea mai umilă floare. 

 Domnul Hristos ne îndeamnă să ne uităm "cu băgare de seamă cum cresc 
crinii" (Luca 12:27). Plantele și florile nu cresc prin propria lor grijă, prin eforturile 
și preocuparea lor, ci primind ceea ce a prevăzut Dumnezeu că este spre creșterea și 
viața lor. Copilul nu poate, prin propria lui putere și grijă, să adauge nimic la statura 
lui. Nici tu nu poți, prin grija și eforturile tale, să obții creșterea spirituală. Planta 
și copilul cresc datorită faptului că primesc din mediul înconjurător cele necesare 
pentru viață: aer, lumina soarelui și hrană. Ceea ce aceste daruri ale naturii sunt 
pentru animale și plante, este Hristos pentru acei "care se încred în El". El este 
"lumina pe vecie", "un soare și un scut" (Isaia 60:19; Psalmii 84:11). El va fi "ca roua 
pentru Israel". El "va fi ca o ploaie repede, care udă câmpul" (Osea 14:5; Psalmii 
72:6). El este Apa vie, "Pâinea lui Dumnezeu" care se pogoară din cer și dă lumii 
viața" (Ioan 6:33). (Calea către Hristos, cap. 8: Creșterea în Hristos). 
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Dăruire totală

 „Isus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi; 
dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul.” (Matei 8.20).

„Domnul Hristos a venit în această lume ca o întruchipare a inimii, minții și 
caracterului lui Dumnezeu. El a fost strălucirea slavei Tatălui, întipărirea ființei 
Lui. Însă El a lăsat deoparte mantia regală și coroana Sa împărătească și a coborât 
de pe tronul Său înalt, devenind un slujitor. El a fost bogat, însă, de dragul nostru, 
a devenit sărac, pentru ca noi să putem avea bogățiile veșnice. El a făcut lumea, 
însă atât de deplin S-a dezbrăcat de Sine Însuși, încât, în timpul lucrării Sale, El 
a declarat: „Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are 
unde să-Și plece capul" (Matei 8:20).” (Lucrarea misionară medicală, cap. Reformă 
înainte de înfăptuirea de minuni). 

„Isus a venit în lume în umilință. El era de condiție umilă. Maiestatea cerului, 
Împăratul slavei, Căpetenia întregii oștiri îngerești S-a smerit, acceptând firea ome-
nească, și a ales apoi o viață de sărăcie și umilință. El n-a avut avantaje pe care săracii 
să nu le poată avea. Truda, greutățile și privațiunile au făcut parte din experiența 
Sa zilnică. „Vulpile au vizuini", a spus Isus, "și păsările cerului au cuiburi; dar Fiul 
omului n-are unde-Și odihni capul" (Luca 9:58).” (Pe urmele Marelui Medic, cap. 
Speranță și curaj). 

„Dăruirea, care este fructul tăgăduirii de sine, este un ajutor minunat pentru cel 
care dăruiește. Aceasta ne oferă o educație care ne face capabili să înțelegem pe deplin 
lucrarea lui Isus, care a umblat făcând binele, ușurând suferințe și procurând cele ne-
cesare pentru nevoiași. Mântuitorul nu a trăit pentru a Se mulțumi pe Sine. În viața Sa 
nu era nicio urmă de egoism. Chiar și într-o lume pe care El Însuși a creat-o, n-a pretins 
niciun loc ca fiind al Sau. "Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi" a spus El; dar 
Fiul omului n-are unde să-și plece capul". (Solii pentru tineret, cap. Lecții de economie). 

„Adevărul în Hristos și prin Hristos este nemăsurat. Cercetătorul Sfintelor 
Scripturi se aseamănă cu cineva care privește într-o fântână ce se adâncește și se 
lărgește pe măsură ce se uită mai cu atenție în adâncurile ei. În această viață noi nu 
vom ajunge niciodată să înțelegem tainele iubirii lui Dumnezeu, în dăruirea Fiului 
Său ca să facă ispășire pentru păcatele noastre. Lucrarea Mântuitorului nostru pe 
acest pământ este și va fi întotdeauna un subiect ce va pune la lucru, în gradul cel mai 
înalt, imaginația noastră. Omul poate să facă apel la toate puterile sale intelectuale 
în strădania sa de a pătrunde această taină, dar puterile minții sale vor slăbi și vor 
obosi. Cel mai zelos cercetător va vedea în fața sa o mare fără fund și fără țărmuri.” 
(Parabolele Domnului Hristos, cap. Cerând pentru a da).
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Hristos oferă libertatea

„Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi.” (Ioan 
8:36).

„Singura condiție prin care este posibilă libertatea omului este aceea de a deveni 
una cu Hristos. "Adevărul vă va face slobozi" și Hristos este adevărul. Păcatul poate 
să triumfe numai prin slăbiciunea minții și prin distrugerea libertății sufletului. 
Supunerea față de Dumnezeu înseamnă refacerea omului - readucerea lui la slava 
și demnitatea de om. Legea divină față de care sunt aduși în supunere este "legea 
slobozeniei" (Iacov 2:12).” (Hristos lumina lumii, cap. 51: Lumina lumii).

„Hristos a trăit pe pământ în mijlocul încercărilor și ispitelor, așa cum trebuie 
să trăim și noi. El a trăit o viață fără păcat. A murit pentru noi și acum Se oferă să 
ia păcatele noastre și să ne dea în schimb neprihănirea Sa. Dacă ne predăm Lui și-L 
primim ca Mântuitor personal, atunci, așa păcătoasă cum ar fi viața noastră, noi 
suntem socotiți neprihăniți pentru El și prin El. Caracterul Domnului Hristos este 
pus atunci în locul caracterului nostru și suntem primiți înaintea lui Dumnezeu ca 
și când n-am fi păcătuit niciodată.

 Mai mult decât atât, Domnul Hristos schimbă inima. El locuiește prin cre-
dință în inima ta. Trebuie să păstrezi această legătură cu Hristos prin credință și  
printr-o continuă consacrare a voinței tale Lui și, atâta vreme cât faci acest lucru, El 
va lucra în tine și voința și înfăptuirea, după buna Sa găsire cu cale. Astfel poți spune: 
"Viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care 
m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine" (Galateni 2:20). De aceea spunea 
Domnul Hristos ucenicilor Săi: "Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru 
va vorbi în voi" (Matei 10:20). Atunci, având pe Hristos lucrând în voi, veți da pe 
față același spirit și veți face aceleași fapte bune: fapte ale neprihănirii și ascultării.” 
(Calea către Hristos, cap. 7: Dovada adevăratei ucenicii).

„Când Domnul Hristos a luat asupra Sa natura noastră omenească, El a legat 
omenirea de Sine prin legături de iubire ce nu vor putea fi rupte niciodată de nicio 
putere, afară de cazul că omul singur va alege acest lucru. Satan va căuta întotdeau-
na să încerce tot felul de ademeniri înșelătoare pentru a ne face să rupem această 
legătură: să alegem astfel noi înșine să ne despărțim de Hristos. La aceasta trebuie 
să veghem, să luptăm, să ne rugăm, ca nimeni și nimic să nu ne facă să alegem un 
alt stăpân, căci noi suntem întotdeauna liberi să facem acest lucru. Dar să păstrăm 
totdeauna ochii noștri ațintiți la Hristos și El ne va apăra.” (Calea către Hristos, 
cap. 8: Creșterea în Hristos). 
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Hristos oferă neprihănirea

„Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: Dezbră-
cați-l de hainele murdare de pe el! Apoi a zis lui Iosua: Iată că îndepărtez 
de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare!” (Zaharia 3:4).

„Neprihănirea este sfințenie, asemănare cu Dumnezeu, și "Dumnezeu este 
iubire" (1 Ioan 4:16). Ea este trăirea Legii lui Dumnezeu, pentru că "toate poruncile 
Tale sunt drepte" (Psalmii 119:172) și "iubirea este lumina și viața lui Dumnezeu. 
Neprihănirea lui Dumnezeu este întrupată în Hristos. Noi primim neprihănirea, 
primindu-L pe El.

 Dreptatea sau neprihănirea nu se capătă nici prin lupte chinuitoare sau munci 
istovitoare, nici prin daruri sau sacrificii, ci ea este dată în dar oricărui suflet care 
flămânzește și însetează după ea. "Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel 
ce n-are bani! Veniți și cumpărați bucate" fără bani și fără plată". "Neprihănirea 
lor este de la Mine, zice Domnul", și "Iată Numele pe care I-L vor da: "Domnul, 
neprihănirea noastră" (Isaia 55:1; 54:17; Ieremia 23:6).” (Cugetări de pe munte, 
cap. 3: Fericirile). 

„Când suntem apropiați de neprihănirea lui Hristos, nu vom găsi plăcere în 
păcat, pentru că Hristos va lucra cu noi. S-ar putea să facem greșeli, dar vom urî 
păcatul, care a provocat suferința Fiului lui Dumnezeu.” (Review and Herald,  
18 martie 1890).

„Hristos a fost tratat așa cum meritam noi, pentru ca noi să putem fi tratați 
așa cum merita El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a 
contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptățiți prin neprihănirea Lui, 
la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea care era a noastră, ca noi 
să putem primi viața care era a Lui. „Prin rănile Lui suntem tămăduiți." (Hristos 
lumina lumii, cap. 1: Dumnezeu cu noi). 

Astfel trebuie să vină orice păcătos la Hristos. "El ne-a mântuit, nu pentru 
faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui" (Tit 3:5). Când Satan 
îți spune că ești păcătos și că nu poți spera să primești binecuvântarea lui Dumne-
zeu, spune-i că Hristos a venit în lume să-i mântuiască pe păcătoși. N-avem nimic 
care să ne poată recomanda lui Dumnezeu; dar apărarea la care putem să apelăm 
totdeauna este starea noastră deznădăjduită, care face ca puterea Lui mântuitoare 
să fie o necesitate.” (Hristos lumina lumii, cap. 31: Predica de pe munte). 

„Singura haină de care sfinții vor avea nevoie pentru a-L întâmpina pe Domnul 
este neprihănirea lui Hristos.” (Marea luptă, Note suplimentare). 
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Hristos schimbă viaţa

„Căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine 
din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri 
bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din 
vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbește gura.” (Luca 
6:44, 45). 

 „Acei care devin oameni noi în Isus Hristos vor da pe față în viața lor roadele 
Duhului Sfânt, și anume: "dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, 
facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor" (Galateni 5:22, 23). Ei 
nu se vor mai potrivi pe viitor plăcerilor de mai înainte, ci prin credința în Fiul lui 
Dumnezeu vor călca pe urmele Lui, vor reflecta caracterul Lui, curățindu-se după 
cum El este curat. Ei găsesc plăcere în lucrurile pe care cândva le urau și urăsc ceea 
ce iubeau cândva. Cei îngâmfați și încrezători în sine devin blânzi și smeriți cu inima, 
cei ușuratici și încăpățânați devin serioși și gata să asculte. Bețivii devin abstinenți, 
iar desfrânații curați. Obiceiurile deșarte și extravaganța lumii păcatului sunt date 
la o parte.” (Calea către Hristos, cap. 8: Creșterea în Hristos). 

„Pomul cel bun face roade bune. Dacă rodul este fără gust și fără valoare, pomul 
este rău. Tot așa și rodul adus în viață mărturisește despre starea inimii și despre de-
săvârșirea caracterului.” (Hristos lumina lumii, cap. 30: Alegerea celor doisprezece). 

„Pentru a-L mărturisi pe Hristos, trebuie mai întâi să-L cunoaștem. Nimeni 
nu-L poate mărturisi cu adevărat pe Hristos dacă gândul și spiritul Lui nu sunt în 
el... Este posibil să-L mărturisim cu buzele pe Hristos și cu faptele noastre să-L tă-
găduim. Roada Duhului în viața noastră constituie o mărturisire a Lui. Dacă noi am 
lăsat totul pentru Hristos, inimile noastre vor fi umile, conversația noastră cerească, 
iar comportamentul nostru fără pată. Influența puternică, curățitoare, a adevărului 
în suflet și caracterul Domnului Hristos dovedit în viață constituie o mărturisire a 
Lui. Dacă cuvintele vieții veșnice sunt semănate în inimile noastre, roadele vor fi 
neprihănirea și pacea. Îl putem tăgădui pe Hristos în viața noastră, îngăduind iubi-
rea de plăceri sau de sine, glumind sau fiind ușuratici, căutând onoarea lumii. Noi 
Îl putem tăgădui prin înfățișarea noastră exterioară asemănătoare lumii, printr-o 
privire plină de mândrie sau îmbrăcăminte costisitoare. Doar prin veghere continuă 
și rugăciune consecventă și aproape neîncetată vom putea să manifestăm în viața 
noastră caracterul Domnului Hristos sau influența sfințitoare a adevărului. Mulți 
Îl alungă pe Domnul Hristos din familiile lor printr-un spirit nerăbdător, pătimaș. 
Unii ca aceștia au de biruit ceva în această privință.” (1 T., cap. Religia în cămin). 
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Mereu în comuniune cu Tatăl

„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).

„Rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu, ca unui prieten. 
Aceasta nu pentru că este necesar să informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana 
noastră, cine suntem noi, ci pentru ca noi să putem fi capabili să-L primim. Rugă-
ciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la El.

Când Domnul Hristos a fost pe pământ, El a învățat pe ucenici cum să se roage. 
El i-a sfătuit să prezinte nevoile lor zilnice înaintea lui Dumnezeu și să așeze toată 
povara lor asupra Lui. Asigurarea pe care El le-a dat-o, că cererile lor vor fi ascultate, 
este de asemenea o asigurare pentru noi.

Însuși Domnul Hristos, în timp ce Se afla printre oameni, Se ruga foarte des. 
Mântuitorul nostru S-a identificat cu nevoile și slăbiciunile noastre și, făcând astfel, 
El a devenit un rugător, un petiționar zelos ce căuta să primească de la Tatăl Său 
energii noi pentru împlinirea datoriei și pentru a face față încercărilor. În toate 
lucrurile El este exemplul nostru.” 

 Tatăl nostru ceresc așteaptă să-Și reverse asupra noastră plinătatea binecuvân-
tărilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare din izvorul iubirii 
nemărginite. Cu toate acestea este de mirare că ne rugăm prea puțin. Dumnezeu 
este binevoitor și gata să asculte rugăciunea pornită din sinceritatea inimii celui 
mai umil dintre copiii Săi; cu toate acestea, se dă pe față o mare lipsă de tragere de 
inimă din partea noastră de a face cunoscut lui Dumnezeu nevoile noastre. Ce vor 
gândi îngerii cerului despre noi, sărmanele și neajutoratele ființe omenești, care 
suntem supuse 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.” (Calea către Hristos, cap. 10: 
Cunoașterea de Dumnezeu)

„Satan concentrează toate forțele sale în asaltul final, în conflictul care se apro-
pie, iar rezistența aceluia care este urmaș al lui Hristos este solicitată la maximum. 
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, cap. 
Lucrarea îngerilor în criza finală). 
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Hristos, Piatra din capul unghiului 

 „Dar Isus i-a privit drept în față, și a zis: Ce înseamnă cuvintele 
acestea, care au fost scrise: Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns 
să fie pusă în capul unghiului? Oricine va cădea peste piatra aceasta, 
va fi zdrobit de ea: și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera?” 
(Luca 20:17, 18).

„Cu sute de ani înainte de venirea Mântuitorului, Moise îi îndreptase pe oameni 
către Stânca de mântuire a lui Israel. Psalmistul cântase despre "Stânca puterii mele". 
Isaia a scris: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: 'Iată, pun ca temelie în Sion o piatră 
încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, o temelie puternică'" 
(Deuteronom 32:4; Psalmii 62:7; Isaia 28:16). Petru însuși, scriind prin inspirație, 
aplică această profeție la Isus. El zice: "Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, 
apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui 
Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească."  
(1 Petru 2:3-5).

 „În înțelepciunea Lui nemărginită, Dumnezeu a ales piatra de temelie și a 
așezat-o. El a numit-o "temelie puternică". Întreaga lume poate așeza pe ea pove-
rile și durerile ei; ea le suportă. Cu deplină siguranță, toți pot clădi pe ea. Hristos 
este "o piatră încercată". Cei care se încred în El nu vor fi dezamăgiți. El a suportat 
toate probele. Vinovăția lui Adam și a urmașilor lui a apăsat asupra Sa și El a ieșit 
mai mult decât biruitor asupra puterilor răului. El a dus poverile aruncate asupra 
Lui de toți păcătoșii care s-au pocăit. În Hristos, inima vinovată a aflat odihnă. El 
este temelia sigură. Toți cei care se sprijină pe El se odihnesc în deplină siguranță.

Pentru cei care cred, Hristos este temelia sigură. Aceștia sunt cei care cad pe 
Stâncă și se zdrobesc. Aici sunt prezentate supunerea față de Hristos și credința în 
El. A cădea pe Stâncă și a fi zdrobit înseamnă să renunțăm la neprihănirea proprie 
și să mergem la Hristos cu umilința unui copil, pocăindu-ne de abaterile noastre 
și crezând în iubirea Lui plină de iertare. Și tot astfel, prin credință și ascultare, 
clădim pe Hristos ca temelie a noastră.” (Hristos lumina lumii, cap. 65: Templul 
curățit din nou). 
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Ispitit ca și noi, dar fără păcat

„Și, 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). 

„Așezându-L pe Isus pe un munte înalt, Satan a făcut ca toate împărățiile lumii, 
cu toată slava lor, să treacă în vedere panoramică pe dinaintea Lui. Lumina soarelui 
strălucea peste orașe mari cu temple, cu palate de marmură, peste întinse câmpii 
roditoare și livezi încărcate de fructe. Urmele răutății erau ascunse. Ochii lui Isus, 
care în ultima vreme întâlniseră numai tristețe și pustietate, priveau acum la scene 
de neîntrecută frumusețe și îmbelșugare. Atunci s-a auzit și glasul ispititorului: "Ţie 
Îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății; căci mie îmi este dată și o dau 
oricui voiesc. Dacă Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta".

Când I-a oferit lui Hristos împărăția și slava lumii, ispititorul a propus de fapt 
ca Hristos să predea adevăratul Lui drept de a împărăți asupra lumii și să aibă 
stăpânirea ca un supus al lui Satan. O asemenea împărăție doreau să aibă și iudeii. 
Ei doreau împărăția acestei lumi. Dacă Hristos ar fi voit să le dea o asemenea îm-
părăție, L-ar fi primit cu mare bucurie. Dar asupra ei zăcea blestemul păcatului, cu 
toate nenorocirile aduse de el. Hristos i-a spus atunci ispititorului: "Înapoia Mea, 
Satano! Este scris: 'Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I 
slujești'". (Hristos lumina lumii, cap. 14: Noi am găsit pe Mesia). 

„Este scopul lui Dumnezeu ca să manifeste prin poporul Său principiile Împă-
răției Sale. Pentru ca să poată da pe față principiile acestea în viață și caracter, El 
dorește să-i separe pe cei din poporul Său de obiceiurile, deprinderile și practicile 
lumii. El caută să-i apropie de Sine, pentru ca să le poată face cunoscută voia Sa.

La aceeași lucrare a chemat El pe poporul Său în generația aceasta. Lor le-a 
descoperit voia Sa și de la ei cere ascultare. În zilele de pe urmă ale istoriei acestui 
pământ, vocea care a vorbit de pe Sinai încă mai spune oamenilor: "Să nu ai alți 
dumnezei afară de Mine" (Exodul 20:3). Omul și-a pus voința împotriva voinței 
lui Dumnezeu, dar el nu poate aduce la tăcere acest cuvânt ce poruncește. Mintea 
omenească nu poate ajunge niciodată să înțeleagă pe deplin obligația sa față de 
puterea superioară, dar nici nu poate să fugă de obligație. Teorii și speculații pro-
funde pot să abunde, oamenii pot încerca să așeze știința în opoziție cu revelația, 
și în felul acesta să îndepărteze Legea lui Dumnezeu; dar mai puternic și tot mai 
puternic, Duhul Sfânt va aduce înaintea lor porunca: "Domnului, Dumnezeului 
tău să te închini și numai Lui să-I slujești" (Matei 4:10).” (6 T., cap. Scopul lui 
Dumnezeu cu biserica Sa). 
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Hristos - un împlinitor al Legii

„Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu 
să stric, ci să împlinesc.” (Matei 5:17). 

„Satan susținea că e imposibil ca ființele omenești să poată ține Legea lui 
Dumnezeu. Pentru a dovedi falsitatea acestei susțineri, Domnul Hristos a lăsat 
locul Său înalt, a luat asupra Lui natura omului și a venit pe pământ pentru a fi 
în fruntea neamului căzut, spre a arăta că omenirea poate face față ispitirilor lui 
Satan.” (Adevărul despre îngeri, cap. Întruparea și primii ani...). 

Acea așa-numită credință în Hristos care învață că păcătosul este scutit de 
obligația de a asculta de Dumnezeu nu este credință, ci încumetare. "Căci prin 
har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui 
Dumnezeu" (Efeseni 2:8). „Tot așa și credința; dacă n-are fapte, este moartă în ea 
însăși" (Iacov 2:17). Domnul Hristos mărturisea despre Sine mai înainte ca să vină 
pe pământ: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și Legea Ta este în fundul inimii 
mele" (Psalmii 40:8). Și chiar înainte de a Se înălța iarăși la ceruri, El a declarat: 
„Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui" (Ioan 15:10). Sfânta 
Scriptură ne spune: „Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile 
Lui." Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus" (1 Ioan 
2:3-6). „Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a dat o pildă, ca să călcați pe 
urmele Lui" (1 Petru 2:21).

Condiția dobândirii vieții veșnice este astăzi exact aceeași care a fost dintotdeau-
na, aceeași care a fost în grădina Edenului înainte de căderea primilor noștri părinți: 
perfectă ascultare de Legea lui Dumnezeu, o desăvârșită neprihănire. Dacă viața 
veșnică s-ar acorda în alte condiții, care să ceară păcătosului mai puțin decât aceasta, 
atunci fericirea întregului Univers ar fi în primejdie. Atunci calea pentru păcat ar fi 
liberă, cu tot cortegiul lui de vaiuri și mizerie, care ar rămâne veșnice.” (Calea către 
Hristos, cap. 7: Dovada adevăratei ucenicii). 

„Acei care pretind că Domnul Hristos a venit pentru a desființa Legea lui 
Dumnezeu și a înlătura Vechiul Testament vorbesc despre era iudaică, ca despre 
o eră de întunecime, înfățișând religia evreilor ca fiind alcătuită numai din forme 
și ceremonii. Dar părerea aceasta este greșită. În toate paginile istoriei sacre, unde 
sunt consemnate raporturile lui Dumnezeu cu poporul Său ales, sunt urme vii ale 
marelui EU SUNT. Niciodată Dumnezeu n-a dat fiilor oamenilor o mai deschisă 
manifestare a puterii și slavei Sale decât atunci când a fost recunoscut drept singurul 
conducător al poporului Israel și i-a dat poporului Său Legea. Aici se afla sceptrul 
care nu era purtat de o mână omenească.” (Patriarhi și profeți, cap. 32: Legea și 
legămintele). 
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Litera și spiritul legii

„Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: 
voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor". (Evrei 
10:16). 

„Legea dată pe Sinai era o vestire a iubirii, o descoperire a Legii cerului pen-
tru pământul acesta. Ea a fost dată prin mâna unui Mijlocitor - rostită prin Acela, 
prin a Cărui putere inimile oamenilor puteau fi aduse în armonie cu principiile ei. 
Dumnezeu a descoperit scopul Legii atunci când i-a spus lui Israel: "Să-Mi fiți niște 
oameni sfinți" (Exodul 22:31).

Dar Israel n-a pătruns natura spirituală a Legii și, deseori, pretinsa lor ascultare 
nu era decât o înșiruire de forme și ceremonii, și nu o predare a inimii în brațele 
iubirii suverane. Când Isus, prin caracterul și lucrarea Sa, le înfățișa oamenilor 
însușirile sfinte, pline de bunătate și părintești ale lui Dumnezeu și prezenta deșer-
tăciunea unei ascultări ceremoniale, conducătorii iudei nici n-au primit, nici n-au 
înțeles cuvintele Sale. Ei își închipuiau că El tratează prea ușor cererile Legii; iar când 
El le-a înfățișat însăși adevărurile care erau sufletul slujbei date lor de Dumnezeu, 
privind numai la cele de afară, ei, L-au acuzat că vrea s-o strice…

Cu toate că Legea este sfântă, iudeii nu puteau să ajungă la neprihănire prin 
propriile lor eforturi de a păzi Legea. Ucenicii lui Hristos trebuie să capete o ne-
prihănire deosebită de cea a fariseilor, dacă vor să intre în Împărăția cerurilor. 
Dumnezeu le oferise prin Fiul Său neprihănirea desăvârșită a Legii. Dacă ei și-ar fi 
deschis cu totul inimile, ca să-L primească pe Hristos, atunci însăși viața lui Dum-
nezeu, iubirea Sa, ar fi rămas în ei, făcându-i după chipul Său. Și astfel, prin darul 
de bună voie al lui Dumnezeu, ei ar fi avut neprihănirea pe care o cere Legea. Dar 
fariseii L-au lepădat pe Hristos; necunoscând neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, 
au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși" (Romani 10:3) și n-au vrut 
să se supună, neprihănirii pe care a dat-o Dumnezeu.” (Cugetări de pe munte, cap. 
3: Spiritualitatea legii). 

„Dar să reținem faptul că ascultarea nu este numai o simplă și formală supunere, 
ci o slujire din iubire. Legea lui Dumnezeu este însăși expresia naturii Sale. Ea este 
întruparea marelui principiu al iubirii și deci este temelia guvernării Sale în cer și pe 
pământ. Dacă inima noastră este reînnoită după chipul lui Dumnezeu, dacă iubirea 
divină este implantată în suflet, atunci nu va fi oare Legea lui Dumnezeu împlinită 
în viața noastră? Când principiul iubirii este sădit în inimă, când păcătosul este 
reînnoit după chipul Celui care l-a creat, atunci este împlinită făgăduința noului 
legământ: „Voi pune Legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor" (Evrei 
10:16).” (Calea către Hristos, cap. 7: Dovada adevăratei ucenicii). 
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Nimeni nu este prea neînsemnat

„Atunci I-au adus niște copilași, ca să-Și pună mâinile peste ei și să Se 
roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Și Isus le-a zis: „Lăsați copilașii 
să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor ca 
ei." (Matei 19:13, 14). 

„Isus a iubit totdeauna copiii. El primea simpatia lor copilărească și iubirea 
lor sinceră, neprefăcută. Laudele recunoscătoare de pe buzele lor curate erau ca o 
muzică pentru urechile Sale și Îi înviorau inima, atunci când era abătut din cauza 
oamenilor vicleni și fățarnici cu care venea în contact. Oriunde mergea Mântuito-
rul, bunătatea înfățișării Sale și purtarea Sa delicată și amabilă câștigau iubirea și 
încrederea copiilor...

Isus cunoaște povara inimii oricărei mame. Acela care a avut o mamă care 
s-a luptat cu sărăcia și lipsurile, simte cu fiecare mamă în lucrările ei. Acela care 
a făcut o călătorie lungă pentru a alina durerea unei femei canaanite va face tot 
atât de mult pentru mamele de azi. Acela care a redat văduvei din Nain pe unicul 
ei fiu și care, în agonia Sa pe cruce, Și-a amintit de mama Sa, este mișcat și astăzi 
de durerea mamei. În orice suferință și orice nevoie, El va da ajutor și mângâiere.

Să vină dar mamele cu greutățile lor la Isus. Vor găsi har îndestulător ca să le 
ajute la creșterea copiilor. Porțile sunt deschise pentru oricare mamă care vrea să-și 
depună poverile la picioarele Mântuitorului. Acela care a zis: „Lăsați copilașii să vină 
la Mine și nu-i opriți” le invită fără încetare pe mame să-i aducă pe copilașii lor să fie 
binecuvântați de El. Până și copilul din brațele mamei poate să locuiască la umbra 
Celui Atotputernic, prin credința mamei care se roagă. Ioan Botezătorul a fost plin 
de Duhul Sfânt chiar de la naștere. Dacă trăim în comuniune cu Dumnezeu, și noi 
putem aștepta ca Duhul Sfânt să-i modeleze pe micuții noștri chiar din primele clipe.

 În copiii aduși la El, Isus vedea bărbați și femei ce urmau să fie moștenitori 
ai harului Său și supuși ai Împărăției Sale, dintre care unii aveau să devină martiri 
pentru Numele Său.

 El știa că acești copii urmau să-L asculte și să-L primească drept Mântuitor 
al lor mult mai repede decât persoanele adulte, dintre care mulți erau înțelepți în 
felul lumii și cu inima împietrită. În învățăturile Sale, S-a coborât până la nivelul lor. 
El, Domnul cerului, nu a socotit ca un lucru neînsemnat să răspundă la întrebările 
lor și să simplifice învățăturile Lui importante, pentru a fi înțelese de mintea lor de 
copii. (Hristos lumina lumii, cap. 56: Binecuvântarea copiilor). 
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Hristos și familia

„Și Eu însumi Mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. 
Eu în ei, și Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să 
cunoască lumea că Tu M-ai trimis" (Ioan 17:19, 23).

„Dumnezeu a rânduit familia. El, care a dăruit-o pe Eva lui Adam, ca un ajutor 
potrivit... a rânduit ca bărbații și femeile să se unească prin legământul sfânt al că-
sătoriei, să formeze familii ai căror membri, încoronați cu onoare, să fie recunoscuți 
ca membri ai familiei de sus. 

Copiii sunt moștenirea Domnului, iar noi suntem răspunzători în fața Lui de 
felul cum administrăm ceea ce este proprietatea Sa... Cu iubire, credință și rugăciune, 
părinții trebuie să lucreze pentru familiile lor, până în clipa când, cu bucurie, pot 
veni înaintea Domnului spunând: "Iată, eu și copiii pe care mi i-a dat Domnul." 
(Căminul adventist, cap. Copiii o binecuvântare). 

 „Dumnezeu dorește ca familiile noastre să fie simboluri ale familiei cerești. 
Fie ca părinții și copiii să aibă în minte acest lucru în fiecare zi, raportându-se unii 
la alții ca membri ai familiei lui Dumnezeu. Atunci viețile lor vor constitui pentru 
lume o pildă de ceea ce pot fi familiile care Îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile 
Sale. Domnul Hristos va fi înălțat; pacea Sa, harul Său și dragostea Sa vor pătrunde 
în cercul familiei ca un parfum prețios.” (Review and Herald, 17 noiembrie 1896).

 „Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să fie reprezentanți ai Domnului Hristos, 
pentru a înfățișa tuturor bunătatea și mila lui Dumnezeu. După cum Domnul Hristos 
ne-a descoperit adevăratul caracter al Tatălui, tot astfel și noi trebuie să descoperim 
pe Domnul Hristos unei lumi care nu cunoaște iubirea Lui plină de milă și bunătate... 
Prin fiecare dintre copiii Săi Domnul Hristos trimite câte o epistolă lumii. Dacă ești 
urmaș al Domnului Hristos, atunci prin tine El trimite o epistolă familiei, localității 
și străzii unde locuiești. Domnul Hristos locuind în tine dorește să vorbească inimi-
lor acelora care nu-L cunosc. Poate că ei nu citesc Sfânta Scriptură sau n-au ajuns 
să audă vocea Lui care le vorbește de pe paginile ei; poate ei nu văd dragostea lui 
Dumnezeu manifestată în lucrările Sale. Dar dacă ești un adevărat reprezentant al 
Domnului Hristos, atunci este posibil ca prin tine ei să poată fi conduși să înțeleagă 
ceva din bunătatea Lui și să fie câștigați ca să-L iubească și să-I slujească.” (Calea 
către Hristos, cap. 13: Bucuria în Domnul).
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Familia unită până la sfârșit

„Căci Eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui 
Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De 
aceea, luați seama în mintea voastră, și nu fiți necredincioși!” (Maleahi 
2:16). 

„Când sunt recunoscute principiile divine în cadrul acestei relații și cei doi se 
supun acestora, căsătoria este o binecuvântare; ea apără curăția și fericirea nea-
mului omenesc, asigură nevoile sociale ale omului, îl înalță din punct de vedere 
fizic, intelectual și moral.” (Căminul advent, cap. O puternică mărturie creștină).

„Grăbiți-vă încet. Doar puțini sunt acei care au vederi corecte cu privire la 
căsătorie. Mulți cred că aceasta înseamnă dobândirea fericirii absolute; însă, dacă 
ar cunoaște cel puțin un sfert din durerile celor legați prin votul căsătoriei - cu lan-
țuri pe care ei nu pot și nu îndrăznesc să le rupă, nu ar fi surprinși că scriu aceste 
lucruri. Căsătoria este, în majoritatea cazurilor, un jug exasperant. Sunt unii care 
sunt legați, dar nu se potrivesc. Cărțile cerurilor sunt împovărate de suferințele, 
ticăloșiile și abuzurile care se ascund sub mantia căsătoriei.” (Căminul advent, 
cap. Marea decizie). 

„Căsătoria este un contract pentru o viață. În mintea celor tineri, căsătoria 
este îmbrăcată în romantism și este dificil a o despărți de această trăsătură cu care 
o acoperă închipuirea și a impresiona mintea cu acel simț al responsabilității care 
este implicat în legământul căsătoriei. Acest legământ leagă destinele a doi indivizi 
cu legături pe care nimic, în afară de moarte, nu ar trebui să-i despartă.” (Căminul 
advent, cap. Divorțul).

„Mai târziu, când fariseii L-au întrebat despre legalitatea divorțului, Isus le-a 
atras atenția ascultătorilor Săi, la instituția căsătoriei, așa cum a fost rânduită la 
creațiune. „Din pricina împietririi inimilor voastre", le-a zis El, "a îngăduit Moise 
să vă lăsați nevestele; dar de la început n-a fost așa" (Matei 19:8). El le-a reamintit 
de zilele binecuvântate ale Edenului, când Dumnezeu a declarat că toate lucrurile 
erau "foarte bune". De atunci își au începutul căsătoria și Sabatul, cele două insti-
tuții create pentru slava lui Dumnezeu și spre binele omenirii. Atunci când a unit 
mâinile perechii sfinte prin căsătorie, zicând: „Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama 
sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup" (Geneza 2:24), Creatorul a 
enunțat legea căsătoriei pentru toți urmașii lui Adam până la sfârșitul timpului. Ceea 
ce Însuși tatăl cel veșnic declarase ca fiind bun era legea celei mai înalte binecuvân-
tări și dezvoltări pentru om.” (Cugetări de pe munte, cap. 3: Spiritualitatea Legii). 
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Despărţirea în căsătorie

„Pentru ce, dar", I-au zis ei, "a poruncit Moise ca bărbatul să dea 
nevestei o carte de despărțire și s-o lase?" Isus le-a răspuns: Din pricina 
împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele; dar 
de la început n-a fost așa. Eu, însă, vă spun că oricine își lasă nevasta, 
afară de pricină de curvie, și ia pe alta de nevastă, preacurvește; și cine 
ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește.” (Matei 19:7-9).

„Noi trăim în zilele de pe urmă, când mania cu privire la subiectul căsătoriei 
constituie unul dintre semnele apropiatei veniri a lui Hristos. În problemele acestea, 
Dumnezeu nu este consultat. Religie, datorie și principii sunt sacrificate spre a aduce 
la îndeplinire îndemnurile unei inimi neconsacrate. N-ar trebui să ne fălim atât 
de mult și să ne bucurăm pentru unirea părților.” (4 T., cap. Căsătorii nebiblice). 

„Dacă există un subiect care ar trebui să fie cercetat cu grijă, și în care sfatul 
persoanelor mai în vârstă și cu mai multă experiență ar trebui căutat, atunci acesta 
este subiectul căsătoriei; dacă a fost vreodată un timp când Biblia a fost necesară ca 
un îndrumător, dacă a fost vreodată un timp când călăuzirea divină ar trebui căutată 
în rugăciune, atunci acesta este înainte de a face pasul acela care leagă oamenii 
laolaltă pentru toată viața.” (Patriarhi și profeți, cap.  15: Căsătoria lui Isaac). 

„În ciuda dificultăților, a greutăților, a complicațiilor și a descurajărilor care 
pot apărea, niciun soț și nicio soție nu trebuie să-și permită să nutrească ideea că 
unirea lor în căsătorie ar constitui o greșeală sau un eșec. Hotărâți-vă să fiți unul 
pentru celălalt tot ce este posibil să fiți. Continuați micile atenții pe care ați obișnuit 
să vi le acordați în perioada de la început. Folosiți toate modalitățile pentru a vă 
încuraja reciproc în lupta cu greutățile vieții. Studiați și căutați să descoperiți căile 
prin care puteți contribui la sporirea fericirii celuilalt. Cultivați o atmosferă de 
iubire, înțelegere și răbdare unul față de altul. Atunci, în loc de a fi sfârșitul iubirii, 
căsătoria va fi doar începutul ei. Căldura unei prietenii adevărate, dragostea care 
unește inimă cu inimă nu sunt decât o pregustare a fericirii cerești.” (Minte, caracter, 
personalitate, vol. 1, cap. Atmosfera de siguranță din cămin). 

„Căsătoria este un lucru care va influența și va afecta viața ta atât în această 
viață, cât și în cea care va veni. Un creștin sincer nu va înainta în planurile sale în 
această direcție fără a avea certitudinea aprobării lui Dumnezeu.” (Review and 
Herald, 25 septembrie 1888).

 



Cerul începe aici 241

16 august

Credincioși în cele mai mici lucruri

„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). 

„Poți face mai mult, trăind adevărul, decât să vorbești altora despre el. Poți 
face foarte mult prin exemplu. Trebuie să fii foarte preocupat în tranzacțiile tale 
de afaceri, să îndeplinești în ele principiile credinței tale. Fii credincios în afaceri, 
conștiincios în muncă, mereu având în minte faptul că nu este numai ochiul 
patronului, care privește lucrarea ta, ci privirea lui Dumnezeu se află deasupra 
tuturor tranzacțiilor vieții tale. Îngerii lui Dumnezeu văd lucrarea ta, și ea trebuie 
să fie o parte a religiei tale, iar fiecare parte din lucrare să fie marcată cu adevăr 
și credincioșie. Dumnezeu dorește să te facă drept, sfânt și consacrat.” (2 T., cap. 
Iubire pentru cei greșiți). 

„Mi-aduc aminte de un caz care mi-a fost prezentat în viziune, care a neglijat 
aceste lucruri mărunte și nu se putea interesa de îndatoririle cele mici, spre ușurarea 
lucrării celor din casă; acestea erau treburi prea mici. Acum are o familie, dar are 
aceeași indispoziție de a se angaja în aceste mici, dar importante servicii. Rezul-
tatul este că o mare grijă apasă asupra soției lui. Ea trebuie să facă multe lucrări, 
altfel rămân nefăcute, și mulțimea de griji care o apasă, din cauza lipsei pe care 
o are soțul ei, îi ruinează sănătatea. El nu poate birui acum acest rău așa de ușor 
cum l-ar fi putut birui în tinerețea lui. El neglijează micile îndatoriri și nu reușește 
să păstreze totul ordonat și plăcut, de aceea nu poate avea o gospodărie reușită.”  
(2 T., cap. Convertire adevărată). 

„Ai nevoie de o experiență mai adâncă în lucrurile religioase. Te sfătuiesc să 
mergi la lucru cu mâinile tale și să te rogi lui Dumnezeu cu seriozitate pentru o 
experiență personală. Prinde-te de Isus și niciodată, niciodată să nu cutezi să-ți 
asumi răspunderile unui slujitor al Evangheliei până nu ești un om convertit și nu 
ai un spirit blând și pașnic. Trebuie să te ții departe de lucrarea lui Dumnezeu până 
când vei fi înzestrat cu putere de sus. Niciun om nu poate avea succes în salvarea 
de suflete dacă Hristos nu Se alătură eforturilor sale și eul nu este îndepărtat.”  
(3 T., cap. Sârguință în slujire). 

„Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să uite că în toate tranzacțiile de afaceri ei sunt 
puși la încercare, cântăriți în cântarul Sanctuarului.” (4 T., cap. Pregătire pentru 
venirea lui Hristos). 
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Valoarea darului

„Isus Și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau 
darurile în vistierie. A văzut și pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi 
bănuți. Și a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat 
mai mult decât toți ceilalți; căci toți aceștia au aruncat la daruri din 
prisosul lor; dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea, ca să trăiască." 
(Luca 21:1-4).

„Fapta văduvei care a aruncat în vistierie doi bănuți - tot ce avea - este amintită 
pentru încurajarea acelora care, luptându-se cu sărăcia, doresc totuși ca prin darurile 
lor să ajute lucrarea lui Dumnezeu. Hristos a atras atenția ucenicilor Săi la această 
femeie care dăduse "tot ce avea" (Marcu 2:44). El a prețuit darul ei ca fiind de mai 
mare valoare decât darurile bogate ale acelora ale căror milostenii nu cereau niciun 
sacrificiu de sine. Din belșugul lor, ei nu dăduseră decât o mică părticică. Pentru 
a-și aduce darul, văduva s-a lipsit pe sine chiar de cele mai trebuincioase lucruri ale 
vieții, încrezătoare că Dumnezeu avea să Se îngrijească de nevoile ei de a doua zi. 
Despre ea, Mântuitorul a spus: "Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat 
mai mult decât toți cei ce au aruncat în vistierie" (vers. 43). Astfel, El a dat o lecție, 
și anume că valoarea darului este prețuită nu după cantitate, ci după proporția în 
care este dat și ținându-se seama de motivul care a mânat pe dăruitor.” (Istoria 
faptelor apostolilor, cap. O biserică darnică).

„Mântuitorul i-a chemat pe ucenici la El și i-a îndemnat să ia aminte la sărăcia 
văduvei. Apoi la urechile ei au ajuns cuvintele de laudă: "Adevărat vă spun că această 
văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în vistierie". Lacrimi de 
bucurie i-au umplut ochii când și-a dat seama că fapta ei a fost înțeleasă și apreciată...

Motivele sunt cele care dau faptelor noastre adevărata lor față, pecetluindu-le 
ca urâciune sau dându-le o înaltă valoare morală. Nu lucrurile mari, pe care le vede 
fiecare ochi și le preamărește fiecare limbă, sunt socotite de Dumnezeu ca fiind cele 
mai de preț. Datoriile mici, îndeplinite cu voie bună, darurile mici, care nu caută să 
atragă privirile și care pentru ochii oamenilor pot părea fără valoare, adesea stau 
pe cea mai înaltă treaptă în ochii Săi. O inimă plină de iubire și credință este mai 
scumpă lui Dumnezeu decât cel mai prețios dar.” (Hristos lumina lumii, cap. 67: 
Vaiuri pentru farisei). 
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Administratori credincioși

„Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială 
din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate 
lucruri din Lege: dreptatea, mila și credincioșia; pe acestea trebuia să 
le faceți, și pe acelea să nu le lăsați nefăcute.” (Matei 23:23).

„În economia administrației evreilor, o zecime din toate veniturile lor era rân-
duită pentru susținerea serviciului divin public. Așa i-a declarat Moise lui Israel: 
"Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este 
a Domnului; este un lucru închinat Domnului". "Orice zeciuială din cirezi și din 
turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului" (Leviticul 
27:30, 32).

Dar rânduiala zecimii nu a început cu evreii. Din cele mai vechi timpuri Dom-
nul a cerut zecimea pentru Sine, iar cererea aceasta a fost recunoscută și onorată. 
Avraam i-a plătit zecime lui Melhisedec, preotul Dumnezeului Celui Preaînalt (Ge-
neza 14:20; 28:22). Când Iacov era călător și fugar la Betel, I-a făgăduit Domnului: 
"Îți voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da". Când izraeliții erau pe punctul de a 
fi constituiți ca națiune, li s-a reafirmat legea zecimii ca o rânduială poruncită de 
Dumnezeu, de a cărei ascultare depindea buna lor stare.

Rânduiala zecimii și a darurilor a fost dată pentru a întipări în mintea oame-
nilor marele adevăr că Dumnezeu este izvorul tuturor binecuvântărilor pentru 
creaturile Sale și că Lui I se cuvine recunoștința oamenilor pentru darurile bune 
ale providenței Sale.

„El dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile". Domnul declară: "Ale Mele 
sunt toate dobitoacele pădurilor, fiarele munților cu miile lor". "Al Meu este aurul și 
argintul". Și tot Dumnezeu dă oamenilor puterea de a strânge bunuri (Fapte 17:25; 
Psalmii 50:10; Hagai 2:9; Deuteronom 8:18). Ca recunoaștere că toate acestea vin 
de la El, Domnul a poruncit ca o parte din belșugul darurilor Sale să-I fie înapoiată 
sub formă de daruri și jertfe pentru întreținerea slujbei de preamărire a Sa.

„Orice zeciuială... este a Domnului". Aici se folosește aceeași expresie ca și în 
porunca privitoare la Sabat. „Ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnu-
lui, Dumnezeului tău" (Exodul 20:10). Domnul a reținut pentru Sine o anumită 
parte din timp și din veniturile oamenilor și niciun om nu poate, fără a păcătui, să 
rețină pentru propriul lui interes fie una, fie alta.” (Profeți și regi, cap. Ezra, preot 
și cărturar). 
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Hristos a suferit în locul meu

 „Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Nepri-
hănit, 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). 

„Asupra Domnului Hristos, ca înlocuitor și garant al nostru, a fost așezată 
nelegiuirea noastră, a tuturor. El a fost așezat în rândul celor fărădelege, ca să ne 
poată răscumpăra de sub condamnarea legii. Vinovăția fiecărui urmaș al lui Adam 
apăsa asupra inimii Sale. Mânia lui Dumnezeu asupra păcatului, manifestarea 
teribilă a neplăcerii Sale față de nelegiuire umpleau inima Fiului Său de groază. În 
toată viața Sa, Domnul Hristos vestise unei lumi căzute vestea cea bună a îndurării 
și iubirii iertătoare a Tatălui. Tema Sa era mântuirea pentru păcătosul cel mai mare. 
Dar acum, sub povara teribilă a vinovăției ce apăsa asupra Sa, nu putea vedea fața 
dătătoare de pace a Tatălui. Retragerea privirii dumnezeiești de la Mântuitorul în 
această oră a supremei dureri, a străpuns inima Sa cu o întristare ce nu va putea 
niciodată să fie înțeleasă de către om. Atât de mare a fost chinul acesta, încât durerea 
fizică de-abia mai era simțită.

În întunericul acela dens era ascunsă prezența lui Dumnezeu. El face din în-
tuneric acoperământul Său și Își ascunde slava de ochii oamenilor. Dumnezeu și 
îngerii Săi sfinți se aflau în jurul crucii.

Atunci, "Isus a strigat cu glas tare: 'Eli, Eli, Lama Sabactani!'... Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?" În timp ce întunericul de afară se așezase 
asupra Mântuitorului, multe voci s-au auzit exclamând: "Mânia răzbunătoare a 
cerului este asupra Lui. Fulgerele mâniei lui Dumnezeu sunt aruncate asupra Lui, 
pentru că a pretins că este Fiul lui Dumnezeu". Mulți dintre cei care au crezut în El 
au auzit strigătul Său disperat. Speranța i-a părăsit. Dacă Dumnezeu L-a uitat pe 
Domnul Hristos, în cine ar mai putea să se încreadă urmașii Săi?” (Hristos lumina 
lumii, cap.79). 

„Cine poate prețui valoarea unui suflet? Dacă vrei să știi cât valorează, să mer-
gem în Ghetsimani, și acolo să veghem împreună cu Domnul Hristos în decursul 
orelor de frământare sufletească, când sudoarea Lui era asemenea unor mari pică-
turi de sânge... Priviți capul însângerat, coasta împunsă și picioarele străpunse de 
piroane. Să nu uităm că Domnul Hristos a riscat totul. Pentru mântuirea noastră, 
cerul întreg a fost în primejdie. La piciorul crucii, amintindu-ne că pentru un singur 
păcătos Domnul Hristos și-ar fi dat viața, vom putea să prețuim mai bine valoarea 
unui suflet.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Acest om primește pe păcătoși). 
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Hristos înălţat pe cruce  

„Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie 
înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viața veșnică.” (Ioan 3:14, 15).

„Pe când poporul Israel murea din cauza mușcăturii șerpilor înfocați, Dumnezeu 
îl învățase pe Moise să facă un șarpe de aramă și să-l înalțe în mijlocul adunării. 
După aceea, s-a dat de veste în toată tabăra că toți cei care vor privi la șarpe voi 
trăi. Oamenii știau bine că șarpele n-avea în sine nicio putere ca să-i ajute. Era 
un simbol al lui Hristos. După cum chipul făcut în forma șerpilor ucigători a fost 
pentru vindecarea lor, Cineva "într-o formă asemănătoare cu a păcatului" trebuia 
să vină ca Mântuitor al lor (Romani 8:3). Mulți israeliți considerau că slujbele și 
jertfele aveau în ele puterea de a-i elibera de păcat, dar Dumnezeu dorise să-i în-
vețe că n-aveau mai mare valoare ca șarpele de aramă. Rolul lor era de a îndruma 
mintea spre Mântuitorul. Fie că era vorba de vindecarea rănilor, fie că era vorba de 
iertarea păcatelor, ei nu puteau face nimic altceva, decât să arate credință în Darul 
lui Dumnezeu. Ei aveau să privească și să trăiască.

Poate că cei mușcați de șarpe întârziau să privească. Poate s-au întrebat cum se 
făcea că acel simbol de aramă avea putere. Poate că au cerut o explicație științifică. 
Dar nu s-a dat nicio explicație. Ei trebuiau să accepte Cuvântul lui Dumnezeu dat 
lor prin Moise. Dacă refuzau să privească, piereau.

Și astăzi, mii de oameni au nevoie să învețe același adevăr care i-a fost dat ca 
învățătură lui Nicodim, prin simbolul cu șarpele înălțat. Ei se încred în ascultarea 
de Legea lui Dumnezeu, care să-i recomande pentru cer. Când sunt invitați să 
privească la Isus și să creadă că El îi mântuiește numai prin harul Său, ei exclamă: 
"Cum poate să se facă aceasta?"

Asemenea lui Nicodim, trebuie să fim gata să intrăm în viață la fel ca și cel mai 
mare păcătos. Afară de Hristos, "nu este alt nume sub cer dat oamenilor, prin care să 
fim mântuiți" (Fapte 4:12). Prin credință primim harul lui Dumnezeu; dar credința 
nu este mântuitorul nostru. Ea nu ne dă niciun câștig. Ea este numai mâna prin 
care ne prindem de Hristos și ne însușim meritele Lui, care înseamnă vindecare de 
păcat. Și nici măcar nu putem să ne pocăim fără ajutorul Duhului Sfânt. Scriptura 
spune despre Hristos: "Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui, și L-a 
făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor" (Fapte 
5:31). Pocăința vine de la Hristos, tot așa cum vine și iertarea.” (Hristos lumina 
lumii, cap. 17: Nicodim). 
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Lucrarea lui Hristos  
și lucrarea noastră

„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; 
să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumne-
zeului nostru; să mângâi pe toți cei întristați; să dau celor întristați din 
Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un untdelemn 
de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, 
ca să fie numiți "terebinți ai neprihănirii", "un sad al Domnului", ca să 
slujească spre slava Lui." (Isaia 61:1-3). 

„Aceasta a fost lucrarea Sa. El umbla din loc în loc, făcând bine și vindecând 
pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Erau sate întregi unde în nicio casă nu se 
mai auzea vreun geamăt datorat bolii, pentru că Domnul Hristos trecuse prin ele și 
vindecase toate suferințele. Lucrarea Sa dădea mărturie despre misiunea Sa divină. 
Dragostea, mila și compasiunea erau manifestate în fiecare act al vieții Sale, inima 
Sa se deschidea cu multă simpatie fiilor oamenilor. El a luat asupra Sa natura ome-
nească, pentru ca în acest fel să poată satisface mai bine nevoile omului. Oamenii 
cei mai săraci și cei mai umili nu se temeau să se apropie de El. Chiar și copilașii 
erau atrași de El. Aceștia simțeau o plăcere deosebită să stea pe genunchii Săi și 
să privească fața Sa expresivă, blândă și iubitoare.” (Calea către Hristos, cap. 2: 
Păcătosul are nevoie de Hristos). 

„A fi în slujba lui Dumnezeu, înseamnă o slujire personală. Prin eforturi per-
sonale, noi trebuie să cooperăm cu El pentru mântuirea lumii... Nu toți pot ocupa, 
în același timp, același loc în lucrarea lui Dumnezeu, dar pentru toți există un loc 
și o lucrare de făcut.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. Fără haina de nuntă). 

 „Când i-a trimis pe cei doisprezece în prima lor misiune de binefacere, Isus i-a 
împuternicit "să propovăduiască Împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei 
bolnavi" (Luca 9:2). "Și pe drum", le-a spus El, " propovăduiți și ziceți: 'Împărăția 
cerurilor este aproape!' Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, 
scoateți afară draci. Fără plată ați primit, fără plată să dați." (Matei 10:7, 8). Și, 
mergând ei "din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni 
tămăduiri" (Luca 9:6), binecuvântarea lui Dumnezeu însoțea lucrările lor. Înde-
plinirea mandatului Mântuitorului de către ucenici, făcea din solia lor puterea lui 
Dumnezeu pentru salvare, și, prin efortul lor, mulți erau aduși la cunoașterea lui 
Mesia.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Învățând și vindecând). 
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În relaţie strânsă cu Tatăl

„Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun 
că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl 
făcând; și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai.” (Ioan 5:19). 

„Din zilele veșniciei, Domnul Isus Hristos era una cu Tatăl; El era "chipul lui 
Dumnezeu", chipul măreției și maiestății Sale, "strălucirea slavei Lui". Și tocmai 
pentru a manifesta această slavă a venit El în lumea noastră. Pe acest pământ 
întunecat de păcat, El a venit să descopere lumina iubirii lui Dumnezeu, pentru 
a fi "Dumnezeu cu noi". De aceea, despre El s-a profetizat că "Îi vor pune numele 
Emanuel". (Hristos lumina lumii, cap. 1: Dumnezeu cu noi)

„Mântuitorul a consimțit să Se coboare în sărăcie, pentru ca să ne învețe cât de 
aproape putem umbla cu Dumnezeu, chiar și atunci când avem de dus o viață umilă. 
El a trăit pentru a mulțumi, onora și proslăvi pe Tatăl Său în lucrurile obișnuite ale 
vieții.” (Hristos lumina lumi, cap. 7: Ca un prunc)

„Dar Hristos, adevăratul templu pentru sălășluirea lui Dumnezeu, Și-a mo-
delat fiecare amănunt al vieții Sale pe pământ după idealul dumnezeiesc. El a zis: 
"Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și Legea Ta este în fundul inimii Mele" (Psalmii 
40:8)… Cuvintele lui Hristos ne învață că ar trebui să ne considerăm legați cu totul 
de Dumnezeu, Tatăl nostru din cer. Oricare ne-ar fi poziția, suntem dependenți de 
Dumnezeu, care ține soarta tuturor în mâinile Sale. El ne-a dat o lucrare de făcut 
și ne-a înzestrat cu puteri și mijloace pentru această lucrare. Atâta vreme cât ne 
supunem voința lui Dumnezeu și ne încredem în tăria și înțelepciunea Lui, vom fi 
călăuziți pe căi sigure, pentru a împlini partea pe care o avem în marele Său plan. 
Dar acela care se încrede în înțelepciunea și în puterea proprie se desparte de 
Dumnezeu. În loc să lucreze în armonie cu Hristos, el împlinește planul vrăjmașului 
lui Dumnezeu și al omului.” (Hristos lumina lumi, cap. 21: Betesda și Sinedriul). 

„La fel se întâmplă și cu urmașii lui Hristos. Noi putem primi lumina cerească 
numai dacă suntem gata să fim goliți de eul nostru. Nu putem înțelege caracterul lui 
Dumnezeu, nici nu putem primi pe Hristos în credință, decât atunci când suntem 
dispuși să aducem orice gând ca rob al ascultării de Hristos. Tuturor acelora care 
procedează astfel, li se dă Duhul Sfânt fără măsură. În Hristos „locuiește trupește 
toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El” (Coloseni 2:9, 10)”. 
(Hristos lumina lumi, cap. 18: „Trebuie ca El să crească”). 
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Tăgăduire de sine

„Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, și le-a zis: 
Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și 
ia crucea, și să Mă urmeze.” (Marcu 8:34).

 „Urmați exemplul de tăgăduire de sine al lui Hristos. Pentru a cunoaște 
dezamăgirile, necazurile și suferințele oamenilor, Domnul Hristos a coborât 
până la cele mai de jos adâncimi ale durerii și umilinței. El a mers primul pe 
cărarea pe care le-a cerut urmașilor Săi să meargă.” (Căminul adventist, cap. Să 
se practice economia). 

 „Isus Se golea pe Sine și, în tot ce făcea, eul nu se arăta. El supunea totul voin-
ței Tatălui Său. Când misiunea Sa pe pământ era aproape de încheiere, El putea să 
zică: "Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac" 
(Ioan 17:4). Acela care privește la Hristos în tăgăduirea Sa de Sine, în smerenia inimii 
Sale, va fi constrâns să zică, așa cum zicea și Daniel când L-a văzut pe Acela care era 
asemenea Fiului omului: "Frumusețea puterii mele se schimbă în sluțenie" (Daniel 
10:8). Independența și dominația sinelui, cu care ne preamărim de multe ori, sunt 
văzute în adevărata lor ticăloșie, ca fiind semnele robiei lui Satan. Firea omenească 
se luptă totdeauna pentru întâietate, este totdeauna gata de ceartă, dar acela care Îl 
află pe Isus este golit de eu, de mândrie, de iubire, de întâietate și în sufletul lui este 
pace. Eul este pus în slujba Duhului Sfânt. Atunci nu mai ardem de dorința de a avea 
locul cel mai de frunte. Nu mai avem ambiția de a da buzna și a izbi cu coatele spre a 
atrage atenția, ci simțim că locul nostru cel mai înalt este la picioarele Mântuitorului. 
Privim la Isus, așteptând ca mâna Sa să ne conducă și glasul Său să ne călăuzească.” 
(Cugetări de pe munte, cap. 3: Fericirile).

 „Fac apel la tineri să ia seama la căile lor și să schimbe cursul acțiunii lor înainte 
de a fi prea târziu. Unii dintre voi vă mândriți cu capacitățile voastre, dar cu cât 
sunt mai de valoare talanții încredințați vouă spre păstrare, cu atât mai mare va fi 
condamnarea voastră, dacă aceste daruri ale cerului sunt folosite în slujba lui Satan. 
Dumnezeu poate lucra fără voi, dar voi nu puteți lucra fără Dumnezeu. Voi sunteți 
cei care veți suferi fără Isus. Pentru unii tineri poruncile lui Dumnezeu sunt ca tufele 
de mărăcini și spini. Faptul că ei cunosc adevărul îi face să le fie greu să-și îngăduie 
plăceri păcătoase, pentru că nu își pot scoate de tot din minte pretențiile pe care 
le are Dumnezeu de la ei. Există un simțământ de neliniște față de restricția astfel 
impusă. Ei încearcă să scape de acest glas dojenitor, dar se pomenesc că-și fac singuri 
rău, provocându-și multe dureri. O, de-ar veni la Izvorul apelor vii mai înainte de a 
fi întristat Duhul lui Dumnezeu pentru ultima dată!” (4 T., cap. Iubirea de lume). 
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Iubire nemărginită

„…și, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la 
capăt.” (Ioan 13:1). 

„Domnul Isus, Prințul vieții, a dat totul pentru a ne face posibilă mântuirea... El 
a suferit chiar până la moarte, ca să ne poată da viața veșnică. Prin Domnul Hristos 
noi primim fiecare binecuvântare...” (Review and Herald, 16 decembrie 1882)

„Dăruindu-L pe Isus, Dumnezeu a dat tot cerul. Din punct de vedere omenesc, 
o jertfă ca aceasta era o risipă fără rost. Pentru felul omenesc de a judeca, întregul 
Plan de Mântuire este o risipă de milă și de mijloace. Lepădarea de sine și jertfa din 
toată inima ne întâmpină pretutindeni. Pe drept cuvânt, oștirea cerească privește 
cu uimire la familia omenească, ce refuză să fie înălțată și îmbogățită prin iubirea 
fără margini arătată în Hristos. Pe bună dreptate ei ar putea să strige: "Ce rost are 
această risipă?"

Dar ispășirea pentru o lume pierdută trebuie să fie totală, îmbelșugată și 
desăvârșită. Dăruirea lui Hristos era îndestulătoare ca să ajungă la fiecare ființă 
creată de Dumnezeu. Ea nu putea fi restrânsă, așa ca să nu întreacă numărul celor 
care urmau să primească Darul cel mare. Nu toți oamenii sunt mântuiți; cu toate 
acestea, Planul de Mântuire nu este o risipă, din cauză că nu săvârșește tot ce a fost 
plănuit cu dărnicie la inițierea lui. Trebuia să fie îndeajuns și încă să mai rămână.” 
(Hristos lumina lumii, cap. 62: La ospățul din casa lui Simon). 

„Crezi tu oare că este un sacrificiu prea mare acela de a jertfi totul pentru Hris-
tos? Întreabă-te: "Ce a dat Domnul Hristos pentru mine?" Fiul lui Dumnezeu a dat 
totul: viața, dragostea și suferințele Sale: toate le-a dat pentru mântuirea noastră. 
Cum am putea noi atunci, obiecte nevrednice ale unei iubiri așa de mari, să reținem 
inimile noastre spre a nu fi predate Lui? În fiecare clipă a vieții, noi am fost părtași 
ai binecuvântărilor harului Său și pentru acest motiv nu ne putem da pe deplin 
seama de ignoranța și mizeria din care ne-a scos. Am putea privi la Cel pe care 
păcatele noastre L-au răstignit și totuși prin acțiunile vieții noastre să disprețuim 
dragostea și sacrificiul Său? Având în vedere umilința nespus de mare a Domnului 
slavei, să murmurăm oare pentru faptul că putem intra în viață numai prin luptă 
și lepădare de sine?” (Calea către Hristos, cap. 5: Consacrarea). 

„Hristos a dat totul pentru voi; ce veți da voi pentru El? El vă cere inima, dați-o 
Lui, ea Îi aparține. El vă cere inteligența voastră, dați-o Lui, ea Îi aparține. El vă cere 
banii voștri, dați-i, sunt ai Lui. "Voi nu sunteți ai voștri. Căci ați fost cumpărați cu 
un preț". (4 T., cap. Societățile de tractate)
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Hristos a făcut totul

„Mai sunt multe alte lucruri, pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi 
scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut 
încăpea cărțile care s-ar fi scris.” (Ioan 21:25).

 „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca 
preț de răscumpărare pentru mulți." În mijlocul ucenicilor Săi, Domnul Hristos era 
în orice sens un purtător de grijă, un purtător al poverilor. El a fost părtaș la sărăcia 
lor. A practicat lepădarea de Sine în folosul lor, a mers înaintea lor pentru a înfrunta 
dificultățile și în curând urma să-Și încheie lucrarea pe pământ, dându-Și viața. 
Principiul pe baza căruia lucra Hristos trebuia să fie îndemnul la lucru și pentru 
membrii bisericii, care este trupul Său. Iubirea este planul și temelia mântuirii. 
(Hristos lumina lumii, cap. 59: Uneltirile preoților). 

 „Sunt taine în Planul de mântuire – umilirea Fiului lui Dumnezeu, să poată fi 
găsit asemenea oamenilor, iubirea minunată și bunăvoința Tatălui de a da pe Fiul 
Său - care, pentru îngerii cerului, sunt subiecte de o continuă uimire. Apostolul 
Petru, vorbind despre descoperirile date profeților despre patimile lui Hristos și 
slava de care aveau să fie urmate, spunea că acestea sunt lucruri „pe care chiar 
îngerii doresc să le privească”. Și acestea vor constitui studiul celor răscumpărați 
în decursul veacurilor nesfârșite. În timp ce vor contempla lucrarea lui Dumnezeu 
în creațiune și răscumpărare, noi adevăruri vor continua să se descopere minții ce 
se minunează și se delectează.” (5 T., cap. O falsă minune). 

„În planul de mântuire există înălțimi și adâncimi pe care însăși veșnicia nu le 
poate epuiza niciodată, minuni în care îngerii doresc să privească. Numai cei răs-
cumpărați, 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 suferințele Lui; oare să nu aducă ei mărturie în ceea 
privește știința mântuirii - despre ceea ce poate fi de valoare pentru ființele necă-
zute?” (Adevărul despre îngeri, cap. Lucrarea îngerilor în veșnicia cea măreață ).

 „Domnul nostru zice: Când ești convins de păcat, adu-ți aminte că Eu am 
murit pentru tine. Când ești urmărit, persecutat și întristat pentru Numele Meu și 
pentru Evanghelie, adu-ți aminte de iubirea Mea atât de mare, încât pentru tine 
Mi-am dat viața. Când îndatoririle tale îți par prea aspre și dureroase și poverile 
tale prea grele de purtat, adu-ți aminte că pentru tine am purtat crucea, disprețuind 
rușinea. Când inima ta se strânge de teama celor ce-i stau în față, amintește-ți că 
Răscumpărătorul tău trăiește ca să mijlocească pentru tine.” (Hristos lumina lumii, 
cap. 72: În amintirea Mea).
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Tăcerea își are vremea ei

„Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe 
care-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a 
deschis gura.” (Isaia 53:7). 

„Cu multă răbdare, Domnul Hristos a ascultat declarațiile ce se băteau cap în 
cap. El n-a scos niciun cuvânt în apărarea Sa. În cele din urmă, acuzatorii Săi au fost 
încurcați, confuzi și înnebuniți. Judecata nu făcea deloc progrese; se părea că tot 
complotul lor avea să dea greș. Caiafa era disperat. Mai rămânea o singură scăpare: 
Hristos trebuia determinat să Se condamne singur. Marele preot s-a ridicat de pe 
scaunul său de judecată cu fața schimonosită de patimă, vocea și comportamentul 
său arătând în mod clar că, dacă ar fi stat în puterea sa, L-ar fi doborât la pământ pe 
Arestat. "Nu răspunzi nimic?" a exclamat el. "Ce mărturisesc aceștia împotriva Ta?"

Isus Și-a păstrat pacea... În cele din urmă, Caiafa, ridicând brațul drept spre 
ceruri, s-a adresat Domnului Isus ca și când ar fi fost rostit un jurământ solemn: "Te 
jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!" La 
acest apel, Domnul Hristos nu mai putea rămâne tăcut. Este un timp când trebuie 
să taci și unul când trebuie să vorbești. El n-a vorbit până când n-a fost întrebat în 
mod direct. El știa că, dacă răspundea acum, aceasta avea să însemne cu certitudine 
moartea Sa. Dar apelul acesta a fost făcut de cea mai înaltă autoritate recunoscută 
a națiunii și în Numele Celui Preaînalt. Domnul Hristos nu putea să nu arate res-
pectul cuvenit legii. Mai mult decât atât, legătura Sa cu Tatăl era pusă acum sub 
semnul întrebării. El trebuia să declare în mod clar caracterul și misiunea Sa... Toate 
urechile erau foarte atente ca să asculte și toți ochii erau ațintiți asupra feței Sale, 
atunci când El a răspuns: "Da... sunt". Pentru un moment, divinitatea Domnului 
Hristos străfulgeră prin învelișul Său omenesc. Marele preot tremura sub privirea 
pătrunzătoare a Mântuitorului. Privirea aceea părea că citește gândurile lui ascunse 
și îl ardea până la inimă. Niciodată în viața pe care a mai avut-o de trăit, n-a uitat 
privirea aceea cercetătoare a persecutatului Fiul al lui Dumnezeu.

„Ba mai mult", a spus Domnul Hristos, "vă spun că de acum încolo veți vedea 
pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului." 
În aceste cuvinte, Domnul Hristos a prezentat reversul scenei ce avea loc atunci. El, 
Domnul vieții și al slavei, avea să stea la dreapta lui Dumnezeu. El va fi Judecăto-
rul a tot pământul și la hotărârea Lui nu se va mai putea face recurs. Atunci, orice 
lucru tainic avea să fie așezat în lumina feței lui Dumnezeu, și judecata avea să se 
exercite asupra fiecărui om, care va fi judecat după faptele sale.” (Hristos lumina 
lumii, cap. 74: Ghetsimani). 
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El S-a rugat pentru tine!

„Când au ajuns la locul numit "Căpățâna", L-au răstignit acolo, pe 
El și pe făcătorii de rele: unul la dreapta și altul la stânga. Isus zicea: 
„Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!" Ei și-au împărțit hainele Lui între ei, 
trăgând la sorți.” (Luca 23:33, 34). 

„Mântuitorul n-a scos niciun murmur de durere. Fața Sa a rămas calmă și 
senină, dar stropi mari de sudoare erau pe fruntea Lui. Nu s-a găsit atunci nicio 
mână milostivă care să șteargă sudoarea morții de pe fața Sa, niciun cuvânt de 
simpatie, nicio credincioșie neclintită, care să stea alături de inima Sa omenească. 
În timp ce soldații își aduceau la îndeplinire îngrozitoarea lor lucrare, Domnul 
Hristos Se ruga pentru vrăjmașii Săi: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!" Mintea Lui 
trecea dincolo de propria suferință, la păcatul persecutorilor Săi și la plata teribilă 
care va fi partea lor. Niciun blestem n-a fost rostit asupra soldaților care-L tratau 
atât de aspru. Nicio răzbunare n-a fost invocată asupra preoților și conducătorilor, 
care jubilau la vederea împlinirii planurilor lor. Domnului Hristos I-a fost milă de 
ei, în ignoranța și vinovăția lor. El șopti, pentru iertarea lor, scuza "căci nu știu ce 
fac". (Hristos lumina lumii, cap. 78: Golgota). 

„Tot cerul era plin de uimire, atunci când rugăciunea Domnului Isus a fost 
înălțată în mijlocul groaznicelor Lui suferințe: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!" 
(Luca 23:34). Și cu toate acestea, se aflau acolo oameni făcuți după chipul lui 
Dumnezeu, unindu-se pentru a zdrobi viața singurului Său Fiu. Ce priveliște pentru 
universul ceresc!

Stăpânirile și puterile întunericului se adunaseră în jurul crucii, aruncând 
umbrele necredinței, ale iadului, în inimile oamenilor. Când Domnul a creat 
aceste ființe ca să stea înaintea tronului Său, ele erau frumoase și pline de slavă. 
Frumusețea și sfințenia lor erau în armonie cu poziția lor înaltă. Ele erau bogate în 
înțelepciune dumnezeiască și încinse cu armură cerească. Erau slujitorii lui Iehova. 
Dar cine putea recunoaște în îngerii căzuți pe serafimii slăviți, care au slujit cândva 
în curțile cerești?

Agenții lui Satan s-au unit cu oamenii răi pentru a face poporul să creadă că 
Hristos este cel mai mare dintre păcătoși și pentru a stârni toată ura împotriva Lui. 
Acei care și-au bătut joc de Hristos, în timp ce atârna pe lemnul crucii, erau plini 
de spiritul primului mare rebel. El i-a umplut cu vorbe stricate și murdare. Le-a 
inspirat batjocurile. Dar, din toate acestea, n-a avut nimic de câștigat.” (Patriarhi 
și profeți, cap. 10: Turnul Babel). 
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Hristos a înviat!

„Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci 
dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morți-
lor… În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui 
Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și 
orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți 
vrăjmașii sub picioarele Sale.” (1 Corinteni 15:20, 21, 24, 25). 

„Hristos a ieșit din mormânt proslăvit și garda romană a putut să-L privească. 
Privirea soldaților a rămas ațintită la fața Aceluia pe care ei, cu puțin înainte, Îl 
luaseră în râs și batjocură. În această Ființă proslăvită ei vedeau pe Captivul pe 
care-L văzuseră în odaia de judecată, pe Acela pentru care ei împletiseră o coroană 
de spini. El era Acela care, fără să Se împotrivească, a stat în fața lui Pilat și a lui 
Irod și a lăsat ca trupul Lui să fie sfâșiat de loviturile biciului. El era Acela care 
fusese pironit pe cruce, la care preoții și conducătorii, plini de mulțumire de sine, 
dăduseră din cap, zicând: „Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui!" 
(Matei 27:42). Acesta este Cel care fusese pus în mormântul cel nou al lui Iosif. 
Decretul cerului eliberase pe Captiv. Dacă munți ar fi fost îngrămădiți peste munți 
deasupra mormântului Său, nu L-ar fi putut împiedica să iasă…

Când Isus a fost pus în mormânt, Satan a triumfat. El îndrăznea să creadă că 
Mântuitorul nu-Și va mai relua viața. Pretindea trupul lui Hristos ca prizonier. S-a 
înfuriat grozav pentru că îngerii lui au fugit la apropierea trimisului ceresc. Când 
L-a văzut pe Hristos ridicându-Se plin de biruință, și-a dat seama că împărăția sa 
va avea sfârșit și că el trebuie să moară în cele din urmă…

Când glasul îngerului puternic s-a auzit la mormântul lui Hristos zicând: "Tatăl 
Tău Te cheamă", Mântuitorul ieși din mormânt prin viața care era în Sine Însuși. 
Acum s-a adeverit ceea ce El spusese mai înainte: "Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau... 
Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși". Acum s-a împlinit profeția pe care 
El o rostise în fața preoților și conducătorilor: "Stricați templul acesta, și în trei zile 
îl voi ridica" (Ioan 10:17-18; 2:19).

Hristos a înviat din morți ca cel dintâi rod al celor adormiți… Aceeași putere, 
care L-a înviat pe Hristos din mormânt, va învia și biserica Lui și o va proslăvi 
împreună cu El, punând-o mai presus de toate domniile, de toate puterile, de orice 
nume care se numește, nu numai în lumea aceasta, dar și în lumea viitoare.” (Hristos 
lumina lumii, cap. 81: A înviat Domnul!). 
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Hristos mijlocește pentru noi

„Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și Eu vin la Tine. Sfinte 
Tată, păzește, în Numele Tău, pe acei pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să 
fie una, cum suntem și Noi… Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru 
cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.” (Ioan 17:11, 20). 

„Nouă, ca și lui Petru, ne este dat acest cuvânt: „Satan v-a cerut să vă cear-
nă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta"  
(Luca 22:31, 32). Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu suntem lăsați singuri. 
Acela, care "atât de mult a iubit 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), nu ne va lăsa singuri în 
lupta cu vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului. "Iată", zice El, "v-am dat putere să 
călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă 
va vătăma" (Luca 10:19).” (Cugetări de pe munte, cap. 5: Rugăciunea Domnului). 

 „Noi nu suntem vrednici de iubirea lui Dumnezeu, dar Hristos, siguranța 
noastră, este vrednic, este cu totul în stare să-i mântuiască pe toți acei care vin la 
El. Oricare ar fi fost starea din trecut, oricât de descurajatoare ar fi situațiile tale, 
dacă vei veni la Isus așa cum ești, slab, fără speranță și descurajat, milostivul nostru 
Mântuitor te va întâmpina încă de departe, te va cuprinde în brațele Sale iubitoare 
și te va îmbrăca cu mantia neprihănirii Lui. El ne prezintă Tatălui îmbrăcați în veș-
mântul alb al propriului Său caracter și mijlocește înaintea lui Dumnezeu în favoarea 
noastră, zicând: "Eu am luat locul păcătosului. Nu privi la acest fiu încăpățânat, 
ci privește la Mine". Dacă Satan încearcă să vorbească tare împotriva sufletelor 
noastre, acuzându-ne de păcat și pretinzându-ne ca pradă a sa, sângele lui Hristos 
mijlocește cu o și mai mare putere.” (Cugetări de pe munte, cap. 3: Fericirile). 

„Mântuitorul nostru Se află în Sanctuar, pledând în favoarea noastră. El este 
Marele nostru Preot, care mijlocește pentru noi, făcând un sacrificiu ispășitor pentru 
noi, susținând cauza noastră în virtutea sângelui vărsat pentru noi. Părinții trebuie 
să caute să-L reprezinte pe acest Mântuitor în fața copiilor, pentru a imprima în 
mințile lor planul de mântuire - deoarece omul a călcat Legea lui Dumnezeu, - 
Domnul Hristos a devenit purtătorul păcatelor noastre. Faptul că unicul Fiu al lui 
Dumnezeu Și-a dat viața datorită păcătuirii omului, pentru a satisface dreptatea și 
a apăra onoarea Legii lui Dumnezeu, trebuie păstrat continuu în mintea copiilor și 
tinerilor.” (Principii fundamentale ale educației creștine, cap. Educația esențială). 
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Speranţa reîntoarcerii

„Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți cre-
dință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, 
v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și 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 14:1-3). 

„Ajungând la Muntele Măslinilor, Isus îi conduse pe drum, dincolo de vârful 
muntelui, până în apropiere de Betania. Aici Se opri, iar ucenicii se adunară în 
jurul Său. Raze de lumină păreau că pornesc de la fața Sa pe când privea plin de 
iubire la ei. Nu i-a certat pentru greșelile și vinovățiile lor; ultimele cuvinte rostite 
de Domnul lor au fost cuvinte de cea mai dulce duioșie. Cu mâinile întinse pentru 
binecuvântare, ca și cum îi asigura de grija Sa protectoare, El Se înălța încet din 
mijlocul lor, atras către cer de o putere mai mare decât orice atracție pământeas-
că. Pe când Se ridica spre cer, ucenicii, înmărmuriți, urmăreau cu ochii încordați 
să poată prinde și cele din urmă raze de la Domnul lor care Se înălța. Un nor de 
slavă Îl ascunse de privirea lor; și, când carul de nor al îngerilor Îl primi, veniră la 
ei cuvintele: "Și iată că Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului". În același timp, 
veniră la ei undele celei mai dulci și mai vesele muzici cântate de corul îngerilor.

În timp ce ucenicii priveau încă spre cer, li s-au adresat niște glasuri plăcute 
ca cea mai frumoasă muzică. Se întoarseră și văzură doi îngeri în chip de oameni, 
care le-au vorbit, zicându-le: „Bărbați Galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? 
Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați 
văzut mergând la cer".

Îngerii aceștia erau din ceata care așteptase într-un nor strălucitor să-L înso-
țească pe Isus către casa Lui cerească. Fiind cei mai de frunte din ceata îngerilor, ei 
erau cei doi care veniseră la mormântul lui Hristos, la învierea Sa, și care fuseseră 
cu El în tot cursul vieții Sale pe pământ. Cu dorință arzătoare, tot cerul așteptase să 
se termine șederea Sa într-o lume pervertită de blestemul păcatului. Venise timpul 
ca universul ceresc să-L primească pe Împăratul lui. Oare cei doi îngeri nu doreau și 
ei să fie în mulțimea celor care Îl salutau pe Isus? Dar, din simpatie și iubire pentru 
acei pe care El îi părăsise, au mai zăbovit ca să-i mângâie. Și îngerii i-au asigurat 
că Același pe care ei L-au văzut mergând la cer va reveni tot așa cum S-a înălțat.” 
(Hristos lumina lumii, cap. 87: La Tatăl Meu și la Tatăl vostru). 
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31 august

La Tatăl Său și la Tatăl nostru

„Și când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul Se va su-
pune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul 
în toți.” (1 Corinteni 15:28).

„Tot cerul aștepta să-L salute pe Mântuitorul în curțile cerești. Pe când Se 
înălța, El era în frunte, urmat de mulțimea captivilor eliberați la învierea Lui. 
Oastea cerească lua parte la cortegiul acela plin de veselie, cu strigăte și aclamații 
de laudă și cântări cerești.

Când s-au apropiat de cetatea lui Dumnezeu, îngerii care alcătuiau escorta au 
strigat: „Porți, ridicați-vă capetele; Ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre Împăratul 
slavei!” Atunci porțile cetății lui Dumnezeu se deschid larg, iar mulțimea îngerească 
intră pe porți într-o revărsare de armonii încântătoare.

Iată tronul și în jurul lui curcubeul făgăduinței! Iată heruvimii și serafimii! 
Conducătorii oștirilor îngerești, fiii lui Dumnezeu, reprezentanții lumilor necăzute, 
toți sunt adunați. Sfatul ceresc, înaintea căruia Lucifer acuzase pe Dumnezeu și pe 
Fiul Său, reprezentanții acelor ținuturi neatinse de păcat asupra cărora Satan gân-
dise să-și întindă domnia, toți sunt de față pentru a saluta pe Răscumpărătorul. Ei 
doresc cu ardoare să sărbătorească biruința Sa și să-L proslăvească pe Împăratul lor.

Dar El le face semn să se dea înapoi. Nu încă. El nu poate să primească acum 
coroana slavei și haina împărătească. Merge înaintea Tatălui Său. Arată fruntea Sa 
rănită, coasta împunsă, picioarele vătămate; Își înalță mâinile, care poartă urmele 
cuielor. Arată semnele biruinței Sale; înfățișează înaintea lui Dumnezeu snopul 
de legănat, pe acei înviați cu El ca reprezentanți ai acelei mulțimi de oameni care 
vor învia din mormânt la a doua Sa venire. El Se apropie de Tatăl, care Se bucură 
pentru fiecare păcătos pocăit, chiar și pentru unul singur.

Glasul lui Dumnezeu se aude rostind că dreptatea este împlinită. Satan este 
înfrânt. Brațele Tatălui cuprind pe Fiul Său și se dă porunca: "Toți îngerii lui 
Dumnezeu să I se închine!" (Evrei 1:6). Cu o bucurie de nedescris, cârmuitorii, 
stăpânirile și puterile recunosc supremația Domnului vieții. Oastea îngerilor I se 
închină, în timp ce strigătul de bucurie umple curțile cerești. "Vrednic este Mielul, 
care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, 
slava și lauda" (Apocalipsa 5:12).

Cântările de biruință se unesc cu sunetele harfelor îngerești, până când pare că 
însuși cerul se revarsă de bucurie și laudă. Iubirea a biruit. Cel pierdut a fost găsit." 
(Hristos lumina lumii, cap. 87: La Tatăl Meu și la Tatăl vostru). 
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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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1 septembrie

Toţi trebuie să colaborăm cu Hristos

„V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu 
rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău.” (1 Ioan 2:14).

„Domnul îi cheamă pe cei ce formează poporul Său să lucreze în diferite domenii 
ale lucrării misionare, să semene lângă toate apele. Noi facem doar o mică parte 
din lucrarea pe care El dorește să o aducem la îndeplinire printre vecinii și prietenii 
noștri. Prin amabilitatea față de cei săraci, bolnavi și lipsiți, putem obține o influență 
asupra lor, astfel ca adevărul divin să aibă acces la inimile lor… Prezentarea ade-
vărului cu dragoste și simpatie, din casă în casă, este în armonie cu învățăturile lui 
Hristos pentru discipolii Săi.” (Solii către tineret, cap. 67: Semănând lângă ape).

„Biserica este organizată pentru slujire; și într-o viață de slujire pentru Hristos, 
legătura cu biserica este un prim pas. Loialitatea față de Hristos cere îndeplinirea 
cu credincioșie a îndatoririlor din biserică. Aceasta este o parte importantă a pre-
gătirii individuale și, într-o biserică impregnată cu stilul de viață al Stăpânului, ea 
va conduce direct la eforturi pentru lumea din afară. Sunt multe direcții în care 
tinerii pot descoperi ocazii pentru o slujire folositoare. 

Fiecare își are locul său în planul cel veșnic al cerului. Fiecare trebuie să lucreze 
în colaborare cu Hristos pentru salvarea de suflete…

Domnul cheamă tinerii și tinerele să se înarmeze pentru întreaga viață într-o 
lucrare stăruitoare la școala de Sabat... Domnul ar dori să aibă instructori în Școala 
de Sabat care vor face un serviciu din toată inima.” (Solii către tineret, cap. 68: Mai 
multe direcții de slujire). 

„Este nevoie de cei ce au darul de a cânta! Cântarea este unul dintre cele mai 
eficiente căi de a impresiona inimile cu privire la adevărul spiritual… Dacă merg 
în umilință, îngerii lui Dumnezeu vor fi alături de ei, învățându-i cum să-și înalțe 
vocea în rugăciune sau în cântec și cum să vestească mesajul Evangheliei pentru 
aceste vremuri.

Tineri și tinere, asumați-vă lucrarea la care vă cheamă Domnul. Hristos vă 
va învăța să vă folosiți talentele pentru un scop bun. ” (Solii către tineret, cap. 67: 
Semănând lângă ape). 



Tineri în slujba Domnului 259

2 septembrie

Trebuie să fim  
colaboratorii lui Dumnezeu

Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare 
din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. (1 Petru 4:10).

„În harul și dragostea Sa infinită, Dumnezeu ne-a dat lumină din Cuvântul Său 
și Hristos ne spune: „Fără plată ați primit, fără plată să dați”. Lăsați lumina pe care 
Dumnezeu v-a dat-o să strălucească pentru cei aflați în întuneric. Făcând aceasta, 
îngerii cerești vor fi alături de voi, ajutându-vă să câștigați suflete pentru Hristos...

Dragi prieteni tineri, amintiți-vă că nu e necesar să fiți pastori angajați pentru 
a-I servi lui Dumnezeu. Sunt mai multe feluri de a lucra pentru Hristos. Poate 
că niciodată nu au fost puse mâini omenești peste voi pentru a vă hirotoni, dar 
Dumnezeu vă poate face utili pentru lucrarea Sa. El poate lucra prin voi la salvarea 
sufletelor. Dacă ați învățat în școala lui Hristos să fiți blânzi și umili cu inima, El vă 
va da cuvinte ca să vorbiți despre El...

Lucrează cu hărnicie, împărtășind și altora adevărul, care e atât de prețios 
pentru tine. 

Secretul de a câștiga suflete poate fi învățat numai de la Marele Învățător. Așa 
cum roua și stropii de ploaie cad cu blândețe pe petalele care se veștejesc, așa tre-
buie să cadă cuvintele noastre cu blândețe și dragoste în sufletele pe care căutăm 
să le câștigăm. Nu trebuie să așteptăm ca ocaziile să vină la noi, ci noi trebuie să 
le căutăm, înălțând în permanență inimile noastre în rugăciune, ca Dumnezeu să 
poată să ne ajute să rostim cuvinte potrivite la timpul potrivit. Când se ivește o 
ocazie, nu lăsați ca vreo scuză să vă determine s-o neglijați, pentru că valorificarea 
ei poate însemna salvarea unui suflet de la moarte. 

Lucrarea care e mai presus de toate lucrările, care, mai presus de orice, ar trebui 
să atragă și să angajeze toate energiile sufletului nostru, este lucrarea de salvare a 
sufletelor pentru care a murit Hristos… O, dacă tinerii și bătrânii ar fi realmente 
convertiți, consacrați lui Dumnezeu, și dacă și-ar asuma datoria care le revine și ar 
lucra când li se prezintă ocazia, devenind colaboratori cu Dumnezeu!” (Solii către 
tineret, cap. 69: O lucrare binevenită).
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3 septembrie

Fericirea constă  
în a fi bun și  a face bine

„Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât, 
scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănă-
toasă, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.” (Proverbele 3:3, 4).

„Tinerii să-și aducă aminte că cel delăsător pierde experiența inestimabilă 
câștigată printr-o îndeplinire credincioasă a îndatoririlor zilnice ale vieții. Cel care 
este leneș, nepăsător și ignorant de bunăvoie, prin aceasta își presară cărarea cu 
ceea ce va constitui întotdeauna un obstacol. El refuză creșterea care vine din muncă 
serioasă și grea. Nedând o mână de ajutor în sprijinul umanității, el Îl jefuiește pe 
Dumnezeu…

Nu puține, ci mii de ființe umane trăiesc numai pentru a consuma beneficiile pe 
care Dumnezeu, în mila Sa, li le-a oferit. Ei uită să-I ofere Domnului recunoștință 
pentru bogățiile pe care li le-a încredințat, dându-le roadele pământului. Ei uită că 
Dumnezeu dorește ca, prin întrebuințarea înțeleaptă a talanților încredințați lor, 
ei să nu fie doar consumatori, ci și producători. Dacă ar înțelege lucrarea pe care 
Domnul dorește ca ei să o facă în calitate de braț ajutător, ei nu ar considera ca un 
privilegiu să evite această responsabilitate și să fie slujiți.

Adevărata fericire este găsită numai în a fi bun și a face binele. Cea mai pură și 
deplină bucurie o simt cei care și-au îndeplinit cu credincioșie datoriile stabilite.” 
(Solii către tineret, cap. 65: Răsplata hărniciei).

„Dragi prieteni tineri, amintiți-vă că în fiecare zi, în fiecare oră și clipă țeseți la 
urzeala propriului vostru destin. De fiecare dată când este folosită, suveica trasează 
în țesătură un fir care fie înfrumusețează, fie strică modelul pânzei. Dacă sunteți 
neglijenți și indolenți, distrugeți modelul de viață pe care Dumnezeu îl dorise 
pentru voi strălucitor și frumos. Dacă alegeți să vă urmați înclinațiile, obiceiurile 
voastre necreștine vă vor încinge cu lanțuri de oțel. Și îndepărtându-vă de Hristos, 
exemplul vostru va fi urmat de mulți, care, din cauza mersului vostru greșit, nici-
odată nu se vor bucura de gloria cerului. Dar, dacă faceți eforturi curajoase pentru 
a birui egoismul, impunându-vă să nu pierdeți nicio ocazie de a-i ajuta pe cei din 
jurul vostru, lumina exemplului vostru îi va ghida și pe alții către cruce.” (Solii către 
tineret, cap. 65: Răsplata hărniciei). 
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4 septembrie

Rugăciunea este respiraţia sufletului

„Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.” (Marcu 14:38).

„În mijlocul pericolelor acestor zile de pe urmă, unica siguranță a tinerilor 
constă într-o mereu-sporită veghere și rugăciune. Tânărul care își găsește bucuria 
în studierea Cuvântului lui Dumnezeu și în ceasul rugăciunii va fi mereu reîmpros-
pătat, sorbind continuu din fântâna vieții. Unul ca acesta va atinge o înaltă calitate 
morală și un orizont larg al gândirii, pe care alții nu-l pot concepe. Comuniunea cu 
Dumnezeu încurajează gânduri bune, aspirații nobile, perceperi clare ale adevărului, 
scopuri și acțiuni înalte. Acei care se leagă astfel de Dumnezeu sunt recunoscuți 
de El ca fiind fii și fiice ale Sale. Ei se înalță în mod constant mai sus și tot mai sus, 
obținând vederi mai clare despre Dumnezeu și veșnicie, până când Dumnezeu îi va 
face canale de lumină și înțelepciune pentru lume.” (Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 
pg. 136 engl.)

„Domnul este la curent cu secretele fiecărui suflet. Rugăciunile noastre nu 
trebuie să fie lungi și zgomotoase. Dumnezeu citește și gândurile ascunse.” (Solii 
către tineret, cap. 77: Rugăciunea, fortăreața noastră).

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

Este un lucru minunat că ne putem ruga cu eficiență, că noi, muritorii nevrednici 
și supuși greșelii, avem puterea de a ne prezenta inimile lui Dumnezeu. Ce putere 
mai mare ca aceasta și-ar putea dori omul, decât să fie unit cu Dumnezeul infinit? 
Omul slab și păcătos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul său. Putem pronunța 
cuvinte care vor atinge tronul Stăpânului universului. Putem vorbi cu Isus mer-
gând pe cale, iar El ne spune: „Eu sunt la dreapta ta”.” (Solii către tineret, cap. 78: 
Puterea rugăciunii).
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5 septembrie

Cunoașterea voinţei lui Dumnezeu

„Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învă-
țăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă-ți vei pleca 
inima la pricepere; dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru 
pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o 
comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui 
Dumnezeu.” (Proverbele 2:1-5).

„Salvarea noastră depinde de cunoașterea voinței lui Dumnezeu 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 Dumnezeu 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.

Noi ar trebui să venim cu reverență la studiul Bibliei, simțind că suntem în 
prezența lui Dumnezeu. Ar trebui să lăsăm deoparte ușurătatea și nepăsarea. În 
timp ce unele porțiuni ale Cuvântului sunt ușor înțelese, adevăratul sens al altor 
părți nu este atât de repede descoperit. Trebuie să studiem răbdător, să medităm 
la Cuvânt, și să ne rugăm stăruitor. Fiecare elev în școala lui Hristos ar trebui să 
ceară să fie luminat de Spiritul Sfânt atunci când deschide Scriptura; și promisiunea 
este că Duhul Sfânt le va fi dat cu siguranță.” (Solii către tineret, cap. 83: Eforturi 
perseverente în studiul Bibliei).

„Cel care urmărește îndrumarea divină a descoperit singura sursă adevărată de 
salvare și de fericire, și a câștigat puterea de a împărți fericire tuturor celor din jurul 
său. Niciun om nu se poate bucura cu adevărat de viață fără religie. Dragostea de 
Dumnezeu purifică și înnobilează fiecare gust și dorință, intensifică orice afecțiune 
și luminează fiecare plăcere care are valoare. Îi face capabili pe oameni să aprecieze 
și să se bucure de tot ceea ce este adevărat, bun și frumos.” (Solii către tineret, cap. 
85: Biblia ca educator).



Tineri în slujba Domnului 263

6 septembrie

Dumnezeu dorește ascultători atenţi

„Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să 
ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare 
plăcută, cu evlavie și cu frică.” (Evrei 12:28).

„Este privilegiul vostru, dragii mei prieteni tineri, să-L lăudați și să-L glorificați 
pe Dumnezeu pe pământ. Pentru a face aceasta, trebuie să vă îndepărtați mintea 
de lucrurile superficiale, frivole și lipsite de importanță, către acele lucruri care au 
valoare veșnică.

Trăim într-o epocă în care toți ar trebui să acorde o atenție deosebită poruncilor 
Salvatorului: „Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită”. Una dintre cele mai 
puternice ispite ale voastre este spre lipsa de respect. Dumnezeu este măreț și sfânt, 
și pentru sufletul umil, credincios, casa Lui de pe pământ, locul unde poporul Său 
se întâlnește pentru închinare, reprezintă poarta spre ceruri! Cântecul de laudă, 
cuvintele spuse de pastorii lui Hristos, sunt instrumentele stabilite de Dumnezeu 
pentru a-i pregăti pe oameni pentru biserica de sus, pentru acea măreață închinare, 
în care nu poate exista nimic necurat, nesfânt... 

Manifestarea respectului este una dintre nevoile stringente ale tineretului din 
aceste timpuri… În timp ce slujitorii lui Dumnezeu prezintă oamenilor cuvintele 
vieții, unii citesc, alții șușotesc sau râd. Ochii lor păcătuiesc prin distragerea atenției 
celor din jurul lor…

Dumnezeu vede fiecare gând sau faptă nerespectuoasă, și acestea se înregistrea-
ză în cărțile din ceruri… Nimic nu este ascuns… Dacă ți-ai format în vreo oarecare 
măsură obiceiul de a fi neatent și indiferent în casa lui Dumnezeu, exersează-ți 
puterile pe care le ai pentru a corecta acest lucru și arată că ai respect de sine. 
Practică respectul, până când acesta devine o parte din tine.

Nimic din ceea ce este sfânt, nimic din ceea ce aparține închinării lui Dumne-
zeu n-ar trebui tratat cu indiferență și nepăsare. Când Cuvântul vieții este rostit, ar 
trebui să vă amintiți că ascultați vocea lui Dumnezeu prin slujitorul pe care El l-a 
desemnat. Nu pierdeți aceste cuvinte din cauza neatenției, căci, dacă le dați atenție, 
ele v-ar putea păzi pașii, ca să nu o ia pe cărări greșite.

Dumnezeu vrea ascultători atenți.” (Solii către tineret, cap. 86: Respectul).
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Reverenţă faţă de Dumnezeu

„Și le-a zis: „Este scris: „Casa Mea va fi o casă de rugăciune. Dar voi 
ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” (Luca 19:46).

„Prin educația și instruirea tinerilor trebuie să se înalțe lucrurile sfinte și să se 
încurajeze o devoțiune pură pentru Dumnezeu în Casa Sa. Mulți dintre acei care 
mărturisesc a fi copii ai Împăratului ceresc nu au o adevărată apreciere a sfințeniei 
lucrurilor veșnice…

Ei sunt foarte rar învățați că slujitorul Evangheliei este solul lui Dumnezeu și că 
solia pe care el o aduce este unul din instrumentele lui Dumnezeu pentru salvarea 
sufletelor și că, pentru toți acei care au privilegiul de a fi aduși în legătură cu el, 
aceasta va fi un miros de viață spre viață sau de moarte spre moarte. 

Mulți capi de familie fac din serviciul divin un subiect de critică atunci când 
ajung acasă, fiind de acord cu câteva lucruri și condamnând altele… Cu privire la 
serviciile de la sanctuar, dacă vorbitorul are o lipsă, un defect, temeți-vă să-l faceți 
cunoscut. Vorbiți numai de lucrarea bună pe care o face, de ideile bune pe care le 
prezintă și pe care voi trebuie să le ascultați ca venind prin instrumentul folosit de 
Dumnezeu…

Dacă nu se vor imprima în mintea oamenilor idei corecte cu privire la ade-
vărata închinare și adevăratul respect, atunci va avea loc o tendință crescândă de 
a așeza ceea ce este sacru și veșnic la același nivel cu lucrurile obișnuite și cei ce 
mărturisesc adevărul vor fi o ofensă la adresa lui Dumnezeu și o dezonoare pentru 
Dumnezeu. Ei nu vor putea niciodată, cu ideile lor necultivate, să aprecieze un cer 
curat și sfânt și să fie pregătiți să se alăture închinătorilor din curțile cerești, unde 
totul este curăție și desăvârșire și unde fiecare ființă are un desăvârșit respect pentru 
Dumnezeu și sfințenia Lui. 

Pavel descrie lucrarea trimișilor lui Dumnezeu ca fiind aceea prin care fiecare 
om va fi înfățișat desăvârșit în Hristos Isus. Acei care îmbrățișează adevărul de 
origine cerească trebuie să fie curățiți, înnobilați și sfințiți prin el. Se va cere un 
efort cu totul deosebit pentru a atinge standardul pus de Dumnezeu pentru o reală 
maturitate.” (5 T., cap. Purtarea în casa lui Dumnezeu).

„Mi-a fost arătat că tineretul trebuie să ia o poziție mai nobilă și să facă din 
Cuvântul lui Dumnezeu principalul lor sfătuitor și călăuză. Tinerii au răspunderi 
solemne, pe care ei le privesc cu ușurință.” (Căminul adventist, pg. 407).
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A birui cum a biruit Hristos

„Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcă-
toșilor; ea nu se va lipi de mine.” (Psalmii 101:3).

„Tineri și tinere, nu aveți timp de pierdut, căutați cu stăruință materiale soli-
de pentru zidirea caracterelor voastre. Vă implorăm, de dragul lui Hristos, să fiți 
credincioși. Căutați să răscumpărați timpul.” (Solii către tineret, cap. 98: Lecții 
de economie). 

„Mintea trebuie astfel disciplinată, încât toate puterile ei să fie dezvoltate 
armonios. 

Mulți tineri sunt avizi după cărți. Ei doresc să citească tot ce le este la îndemână. 
Ei trebuie să fie atenți atât la ceea ce citesc, cât și la ceea ce ascultă… Satana știe că 
mintea este afectată într-o mare măsură de hrana pe care o primește. El caută să-i 
conducă atât pe cei tineri, cât și pe cei mai în vârstă să citească istorioare, cărți de 
povești și alt gen de literatură. Consumatorii unui astfel de tip de literatură sunt 
nepotriviți pentru datoriile ce le stau înainte. Ei trăiesc o viață ireală și nu au nicio 
dorință de a cerceta Scripturile, astfel încât să se hrănească cu mană cerească. Min-
tea, care necesită să fie întărită, slăbește și-și pierde puterea de a studia adevărurile 
mărețe, care relatează despre misiunea și lucrarea lui Hristos — adevăruri care ar 
fortifica mintea, ar trezi imaginația, ar înflăcăra o puternică și stăruitoare dorință 
de a birui, așa cum a biruit Hristos…

Dacă s-ar putea ca o mare parte din cărțile publicate să fie arse, atunci ar fi oprită 
o plagă care face o lucrare de temut asupra minții și inimii. Povești de dragoste, istorii 
frivole și palpitante și chiar acea categorie de cărți numite romane religioase — cărți 
în care autorul atașează la istoria sa o lecție de morală — reprezintă o cursă pentru 
cititori. Sentimentele religioase pot fi întrețesute cu subiectul pe parcursul întregii 
istorii a unei cărți, dar, în cele mai multe cazuri, Satana se îmbracă în hainele unui 
înger, fiind mai ușor pentru el să înșele și să ademenească…

Dați la o parte cu hotărâre toată literatura de consum. Ea nu va întări spiri-
tualitatea, ci va introduce în minte sentimente care vă vor perverti imaginația, 
făcându-vă să vă gândiți mai puțin la Isus și să meditați mai puțin asupra lecțiilor 
Sale prețioase… Pentru a avea un tonus sănătos al minții și principii religioase 
solide, tinerii trebuie să trăiască în comuniune cu Dumnezeu, prin Cuvântul Său. 
Arătându-ne calea de salvare prin Hristos, Biblia este ghidul nostru pentru o viață la 
standarde mai înalte și mai bune. Ea conține cea mai interesantă istorie și biografie 
care a fost scrisă vreodată. Cei a căror imaginație nu a fost pervertită de lectura 
bazată pe ficțiune vor găsi Biblia ca fiind cea mai interesantă dintre cărți.” (Solii 
către tineret, cap. 88: Alegerea lecturii). 
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Există o coroană de câștigat

„Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciți voi, din pricină că 
nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?” (Marcu 12:24).

„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 Satana de 
a îndemna la rău. În viață și caracter nu există o voință fermă, hotărâtă, pentru că 
învățăturile sfinte ale lui Dumnezeu 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. Tinerii nu își 
aleg partea cea bună, stând la picioarele lui Isus, așa cum a făcut Maria, să învețe 
lecțiile divinului Învățător, care trebuie păstrate în inimă și puse în practica de zi 
cu zi. Meditația asupra lucrurilor sfinte va înălța mintea și va dezvolta caractere de 
doamne și domni creștini. 

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 primită 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 cererile ei — „să faci” și 
„să nu faci” — și să înțelegem adevăratul sens al Cuvântului lui Dumnezeu.” (Solii 
către tineret, cap. 145: Discuții despre lucrurile cerești). 

„Când Domnul Hristos și cerul constituie tema contemplării, conversația va 
evidenția acest lucru. Vorbirea va fi dreasă cu har, iar cel care vorbește va arăta că 
și-a dobândit educația în școala divinului Învățător.”(Principiile fundamentale ale 
educației creștine, cap. Cartea cărților). 

„Luptați, pentru că trebuie să câștigați o cunună. Luptați, pentru că, dacă nu 
câștigați cununa, veți pierde totul în această viață și în viața viitoare. Luptați, însă 
în puterea Mântuitorului nostru înviat.” (Idem). 
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Hristos, Sfătuitorul vostru

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de 
nevasta sa și se vor face un singur trup.” (Geneza 2:24).

„Așa cum s-a întâmplat cu toate darurile bune pe care le-a dat Dumnezeu oame-
nilor spre a fi păstrate, s-a întâmplat și cu căsătoria, care a fost stricată prin păcat. 
Dar scopul Evangheliei este de a restatornici curăția și frumusețea ei.” (Cugetări, 
subcap. Oare este îngăduit...)

„Dacă sunteți binecuvântați cu părinți temători de Dumnezeu, cereți-le sfatul. 
Deschideți-vă către ei, împărtășindu-le speranțele și planurile, învățați lucruri pe 
care le-au învățat și ei de-a lungul vieții și veți fi scutiți de multă durere în inimă. 
Și, mai presus de toate, faceți-L pe Hristos sfătuitorul vostru. Studiați Cuvântul 
Său cu rugăciune.

Sub o astfel de călăuzire, o tânără să accepte ca partener de viață numai un tânăr 
care are trăsături de caracter curate și ferme, care este sârguincios, plin de aspirație 
și cinstit, care Îl iubește pe Dumnezeu și se teme de El. Un tânăr să caute pe cineva 
să-i stea alături, care este potrivită să poarte partea ei din poverile vieții, o persoană 
a cărei influență îl va înnobila și rafina și care-l va face fericit prin dragostea ei… 

Tinerii creștini ar trebui să manifeste o mare grijă în prieteniile pe care le for-
mează și în alegerea partenerilor. Fiți atenți ca nu cumva ceea ce considerați acum 
a fi aur curat să se dovedească un metal inferior. Tovărășiile lumești tind să pună 
obstacole în calea slujirii voastre pentru Dumnezeu și multe suflete sunt mânate 
de minți nefericite, fie în afaceri, fie în căsătorii cu cei care nu vor putea niciodată 
cultiva sau înnobila. Poporul lui Dumnezeu n-ar trebui să se aventureze pe teren 
interzis. Dumnezeu interzice căsătoria dintre credincioși și necredincioși. Dar prea 
adesea, inima neconvertită își urmează propriile dorințe, și sunt încheiate căsătorii 
lipsite de binecuvântarea lui Dumnezeu.” (Solii către tineret, cap. 148: Dragostea 
adevărată). 

„Fiecare pas spre o alianță de căsătorie să fie caracterizat de modestie, sim-
plitate și sinceritate și de un scop serios de a-I face pe plac lui Dumnezeu și de a-L 
onora. Căsătoria afectează viața ce o urmează atât în această lume, cât și în cea care 
va veni. Un creștin sincer nu va face niciun plan pe care Dumnezeu să nu îl poată 
aproba.” (Idem). 

„Evanghelia ne învață să apreciem lucrurile la adevărata lor valoare și să acor-
dăm cea mai mare atenție lucrurilor care au cea mai mare valoare — lucrurile care 
vor dura. ” (Căminul adventist, pg. 131).
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Fii loial lui Dumnezeu!

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

„Ar trebui cultivate fermitatea și integritatea scopului. Aceste calități sunt 
absolut necesare pentru o viață creștină de succes. Dacă vei fi un suflet integru, nu 
vei fi îndepărtat de la bine. Niciun motiv nu va fi suficient pentru a te clinti de la 
linia dreaptă a datoriei, vei fi credincios și loial lui Dumnezeu. Rugămințile pline 
de afecțiune și dragoste, dorințele arzătoare ale prietenilor nu te vor face să te 
îndepărtezi de adevăr și datorie; nu vei sacrifica datoria în favoarea înclinațiilor…

Dacă, în orbirea ta, te poți îndepărta în mod repetat de întrunirile de rugăciu-
ne, unde Dumnezeu Se întâlnește cu poporul Său, pentru a te bucura de compania 
unuia care nu are dragoste pentru Dumnezeu și care nu vede nimic atrăgător la viața 
religioasă, cum te poți aștepta ca Dumnezeu să binecuvânteze o astfel de unire?

Nu vă grăbiți. Căsătoriile în pripă ar trebui descurajate. Dacă fie tânărul, fie 
tânăra nu are respect de niciun fel pentru cererile lui Dumnezeu, dacă nu au dat 
atenție cerințelor care îi leagă de religie, va exista pericolul de a nu privi cu atenție 
cererile soțului sau ale soției. Obiceiul de a fi frecvent în compania persoanei alese, 
și aceasta, de asemena, cu sacrificarea privilegiilor religioase și a orelor de rugăciune 
este periculos; veți îndura o pierdere pe care nu v-o puteți permite. 

Obiceiul de a sta noaptea târziu a devenit uzual, dar nu este pe placul lui 
Dumnezeu, chiar dacă voi amândoi sunteți creștini. Aceste ore „peste program” 
prejudiciază sănătatea, fac mintea să nu mai fie pregătită pentru îndatoririle unei 
zile ce va urma și au o aparență de rău. Fratele meu, sper că vei avea suficient respect 
de sine pentru a evita acest tip de curtenie. Dacă vei avea ochiul îndreptat numai 
spre gloria lui Dumnezeu, vei acționa cu o prudență deliberată. Nu vei permite ca 
dragostea aceea bolnăvicioasă să te orbească astfel, încât să nu mai poți discerne 
cererile înalte pe care Dumnezeu le are pentru tine, care ești creștin.” (Solii către 
tineret, cap. 149: Forme greșite de curtenie).

„Cereți lumină și călăuzire, o conștiință sensibilă și un discernământ clar ca 
să vă puteți vedea greșelile și căderile. Dumnezeu va asculta astfel de rugăciuni, 
dintr-o inimă umilă și zdrobită.” (Manuscript 22, 1904).
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Religia înnobilează  spiritul  
și rafinează gustul

„Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. 
Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții.” 
(Efeseni 6:18).

„Căsătoria cu necredincioși este un lucru periculos. Satana știe bine că, în 
momentul căsătoriei, mulți bărbați și multe femei își încheie experiența religioa-
să… Satana țese împrejurul acestor oameni o plasă de scepticism, iar credința în 
adevărul prețios moare în inima lor…

Când natura sacră a căsătoriei și cerințele ei sunt înțelese, ea va fi aprobată 
chiar acum de cer și rezultatul va fi fericire pentru ambele părți, iar Dumnezeu va 
fi proslăvit...

Adevărata religie înnobilează mintea, purifică gustul, sfințește judecata și-l 
face pe posesor părtaș al curăției și influențelor cerești; ea aduce îngerii aproape 
și-l desparte din ce în ce mai mult pe credincios de spiritul și influența lumii…

Gândul căsătoriei pare să aibă puterea unei vrăji asupra minților multor tineri… 
Rațiunea este orbită și judecata clară este dată deoparte. Ei nu vor să se supună 
niciunui sfat sau control, ci insistă să fie lăsați să își urmeze propriul drum, fără 
să se gândească la consecințe… Noapte de noapte, acești oameni stau și discută 
în miezul nopții — oare cu privire la lucruri solemne? O, nu. Mai degrabă despre 
frivolități și lucruri fără importanță. 

Îngerii lui Satana își îndreaptă atenția asupra celor care își petrec o mare parte 
din noapte curtând pe cineva. Dacă ar avea ochii deschiși, ar vedea un înger care 
înregistrează tot ce fac și ce spun…

Aceste ore risipite în miezul nopții, în această epocă de depravare, duc cel mai 
adesea la ruină ambele părți implicate. Satana exaltă, iar Dumnezeu este dezonorat… 

Dacă bărbații și femeile au obiceiul să se roage de două ori pe zi înainte de a se 
gândi la căsătorie, ar trebui să se roage de patru ori pe zi când se hotărăsc pentru 
acest pas. Căsătoria este ceva ce vă va influența și vă va afecta întreaga viață, atât 
aceasta, cât și pe cea viitoare. Un creștin sincer nu va avansa în această direcție 
fără să știe că are aprobarea lui Dumnezeu.” (Solii către tineret, cap. 153: Căsătorii 
înțelepte și neînțelepte). 
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Dumnezeu ne ocrotește și ne conduce

„Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă 
însoțită de o făgăduință.” (Efeseni 6:2).

„Inima arde de dor după dragostea umană, dar această dragoste nu este suficient 
de puternică sau suficient de pură sau valoroasă pentru a substitui dragostea lui 
Isus. Numai în Mântuitorul ei va găsi soția înțelepciune, putere și har pentru a-și 
purta grijile, responsabilitățile și supărările vieții... 

Tinerii au multe lecții de învățat, și cea mai importantă lecție este cunoașterea 
de sine. Trebuie să știe exact care le sunt obligațiile și datoriile față de părinți și 
trebuie să învețe mereu în școala lui Hristos să aibă o inimă supusă și ascultătoare. 
Trebuie să își iubească și să își onoreze părinții, dar trebuie să respecte, de asemenea, 
și judecata oamenilor cu experiență cu care sunt în legătură în biserică. 

Un tânăr care se bucură de tovărășia unei tinere și îi câștigă prietenia fără 
știrea părinților acesteia, nu se poartă ca un adevărat creștin nici față de părinții ei 
și nici față de ea, … nu este un om care va fi loial în îndeplinirea obligațiilor de soț. 

Adevărata dragoste este ca o plantă care are nevoie de îngrijire. Femeia care 
dorește o căsnicie liniștită, fericită, care dorește să nu aibă în viitor necazuri, trebuie 
să se întrebe înainte de a-și încredința sentimentele: Are iubitul meu o mamă? … 
Își recunoaște el obligațiile față de ea? Este interesat el de dorințele și de fericirea 
ei? Dacă nu își respectă mama, va manifesta el oare respect, dragoste, bunătate și 
atenție față de cea care îi va fi soție?...

Copiii creștini vor aprecia dragostea și aprobarea părinților lor temători de 
Dumnezeu, mai presus decât orice binecuvântare pământească. Părinții pot simți 
împreună cu copiii și se roagă pentru ei și împreună cu ei, pentru ca Dumnezeu să 
îi călăuzească. Dar, mai presus de orice, ei vor indica spre Cel mai bun Prieten și 
Sfătuitor, care privește cu milă la lipsurile lor. El, care a fost ispitit în toate lucrurile 
ca și noi, totuși fără păcat, știe cum să îi ajute pe cei care sunt ispitiți.” (Solii către 
tineret, cap. 150: Logodne cu necredincioși). 
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Dragostea este un principiu  
înalt și sfânt

„Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp.” (Geneza 24:63).

„Isaac a fost foarte mult onorat de Dumnezeu atunci când a fost făcut moște-
nitor al făgăduințelor prin care avea să fie binecuvântată lumea; și cu toate acestea, 
când avea patruzeci de ani, s-a supus judecății tatălui său, când acesta a rânduit 
pe slujitorul său cu experiență și temător de Dumnezeu, ca să-i aleagă o soție. Și 
rezultatul acestei căsătorii, așa cum este el prezentat în Sfintele Scripturi, este un 
tablou duios și plin de frumusețea fericirii casnice: „Isaac a dus pe Rebeca în cor-
tul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, și el a iubit-o. Astfel a 
fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale”. (Patriarhi și profeți, cap. 15: 
Căsătoria lui Isaac). 

„Dacă există un subiect care ar trebui să fie cercetat cu grijă și în care sfatul 
persoanelor mai în vârstă și cu mai multă experiență ar trebui căutat, atunci acesta 
este subiectul căsătoriei; dacă a fost vreodată un timp când Biblia a fost necesară ca 
îndrumător, dacă a fost vreodată un timp când călăuzirea divină ar trebui căutată 
în rugăciune, atunci acesta este înainte de a face pasul acela care leagă oameni 
pentru toată viața. 

Părinții n-ar trebui niciodată să piardă din vedere răspunderea pe care o au 
ei înșiși pentru fericirea viitoare a copiilor lor. Respectul lui Isaac pentru judecata 
tatălui său a fost rezultatul educației care îl învățase să iubească o viață de ascul-
tare. În timp ce Avraam le cerea copiilor săi să respecte autoritatea părintească, 
viața sa zilnică dădea marturie că acea autoritate nu însemna o stăpânire egoistă 
sau arbitrară, ci era întemeiată pe dragoste și avea în vedere binele și fericirea lor.

Adevărata iubire este un principiu înalt și sfânt, cu totul deosebit în caracter 
de acea iubire care se naște prin impuls, dar care moare de îndată ce este greu 
încercată. Prin credincioșia față de datorie în casa părintească se pregătesc tinerii 
pentru propriile lor cămine. Să practice aici renunțarea de sine și să dea pe față 
bunătatea, curtoazia și simpatia creștină. În acest fel, iubirea va fi păstrată caldă 
în inimă și acela care iese dintr-un astfel de cămin ca să stea în fruntea propriei 
familii, va ști cum să sporească fericirea aceleia pe care o va alege ca tovarășă de 
viață.” (Solii către tineret, cap. 157: Exemplul lui Isaac).
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Fiule, dă-mi inima ta!

„Fiule, dă-mi inima ta, și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.” 
(Proverbele 23:26).

„Inima Îi aparține lui Isus. El a plătit un preț infinit pentru suflet; El vine în 
fața Tatălui ca Mijlocitor al nostru, nu pentru a pretinde ceva, ci ca un cuceritor care 
cere să I se dea ceea ce este al Său. El poate să mântuiască pe deplin, pentru că El 
trăiește veșnic spre a mijloci pentru noi. O inimă tânără este o jertfă prețioasă, cel 
mai de valoare dar ce poate fi adus în fața lui Dumnezeu. Tot ceea ce ești și toate 
capacitățile pe care le ai îți sunt încredințate de Dumnezeu și trebuie să I le înapoiezi 
într-o jertfă sfântă. Nu-I poți da lui Dumnezeu nimic din ceea ce nu ți-a fost dăruit 
mai întâi de El. De aceea, când Îi este jertfită lui Dumnezeu o inimă, înseamnă să 
Îi dăruiești un dar care vine de la El și Îi aparține.

Există multe lucruri care reclamă timpul, sentimentele și puterea tinerilor. 
Satana pretinde că tinerii sunt proprietatea lui, și există un mare număr de tineri 
care pun în slujba sa toate capacitățile și talentele pe care le au. Lumea cere inima 
noastră, dar acea inimă aparține Celui care a răscumpărat-o. Dacă o dăm lumii, ea 
va fi umplută cu griji, necaz și speranțe dezamăgite; va deveni murdară și coruptă. 
Ar fi cel mai grav jaf să dați lumii afecțiunile și serviciul inimii voastre, pentru că 
ele Îi aparțin lui Dumnezeu. Nu poți să îți dedici inima căutării de plăceri și să ai 
un folos…

Deschideți ochii înțelegerii voastre; vedeți armonia frumoasă care domnește 
în legile naturii și dați slavă Creatorului, Celui care domnește peste cer și pământ. 
Vedeți-L cu ochii credinței cum Se apleacă cu dragoste asupra voastră, spunând cu 
milă: „Fiule, dă-Mi inima ta”. Predați-vă lui Dumnezeu…

Toată fericirea, pacea, bucuria și succesul vostru în această viață depind de 
credința sinceră, plină de încredere în Dumnezeu. Această credință va determina 
ascultarea autentică de poruncile lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu și 
credința în El este cel mai puternic stăvilar împotriva fiecărei practici rele și factorul 
motivator pentru toate lucrurile bune.

Credeți în Isus ca Unul care vă iartă păcatele, unul care dorește să fiți fericiți 
în locașurile pe care a mers să vi le pregătească. El dorește ca voi să trăiți în pre-
zența Lui; să aveți viață veșnică și o cunună de slavă.” (Solii către tineret, cap. 138: 
Principii îndrumătoare).



Tineri în slujba Domnului 273

16 septembrie

Biserica este zidită  
avându-L pe Hristos ca temelie

„Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, 
și porțile Locuinței morților nu o vor birui.” (Matei 16:18).

„Cuvântul Petru înseamnă piatră — o piatră care se rostogolește. Petru nu 
era stânca pe care a fost întemeiată biserica. Porțile iadului l-au biruit când L-a 
tăgăduit pe Domnul Său cu jurământ. Biserica a fost clădită pe Acela pe care nu-L 
putea birui locuința morților…

„Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este 
Isus.” (1 Corinteni 3:11.) „Pe această piatră”, a zis Isus, „voi zidi biserica Mea.” În 
prezența lui Dumnezeu și a tuturor ființelor cerești, în prezența oștilor nevăzute ale 
locuinței morților, Hristos a întemeiat biserica Sa pe Stânca cea vie. Stânca aceasta 
este El Însuși — corpul Său, frânt și zdrobit pentru noi. Porțile locuinței morților 
nu pot să biruie o biserică ridicată pe această temelie…

Timp de șase mii de ani, credința s-a zidit pe Hristos. Timp de șase mii de ani, 
torentele și furtunile mâniei satanice au lovit în Stânca mântuirii noastre, dar ea 
stă neclintită…

Mântuitorul nu a încredințat lucrarea Evangheliei numai lui Petru. Mai târziu, 
repetând cuvintele spuse lui Petru, El le-a aplicat direct la biserică. Și același lucru 
l-a spus în fond și celor doisprezece, ca reprezentanți ai corpului credincioșilor. 
Dacă Isus ar fi dat o putere specială unuia dintre ucenici, mai mult decât altora, nu 
i-am fi găsit așa de des certându-se cine să fie mai mare. Ei s-ar fi supus dorinței 
Domnului lor și l-ar fi onorat pe acela pe care El îl alesese.

În loc de a rândui pe unul ca să fie mai mare peste ceilalți, Hristos le-a zis uce-
nicilor: „Voi să nu vă numiți Rabi”; „să nu vă numiți «Dascăli»; căci Unul singur 
este Dascălul vostru: Hristosul.” (Matei 23:8,10) …

 Biserica este clădită pe Hristos, ca temelie a ei; ea trebuie să asculte de Hristos, 
capul ei… Stânca credinței este prezența vie a lui Hristos în biserică. De aceasta 
poate să depindă și cel mai slab, iar acei care se socotesc cei mai tari se vor dovedi 
cei mai slabi, dacă nu fac din Hristos ajutorul lor.” (Hristos lumina lumii, cap. 45: 
Umbrele crucii).
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Stâlpul și temelia adevărului

„… Să știi cum trebuie să te porți în Casa lui Dumnezeu, care este Biseri-
ca Dumnezeului celui Viu, Stâlpul și Temelia adevărului.” (1 Timotei 3:15).

„Biserica este o societate creștină înființată pentru membrii care o alcătuiesc, 
așa încât fiecare membru să se poată bucura de ajutorul tuturor darurilor și talen-
telor celorlalți membri și de lucrarea lui Dumnezeu asupra lor, în conformitate cu 
diferitele lor aptitudini și capacități. Biserica este unită prin legăturile sfinte ale 
părtășiei pentru ca fiecare membru să poată beneficia de influența celorlalți. Toți 
trebuie să se angajeze în legământul dragostei și armoniei. Principiile și darurile 
creștine ale întregii societăți a credincioșilor trebuie să contribuie împreună la 
puterea și activitatea ei armonioasă… Toți membrii trebuie să se unească pentru 
ca biserica să poată ajunge o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. 

Angajamentul prin care cineva ajunge să facă parte din biserică este acesta: 
fiecare membru trebuie să meargă pe urmele lui Hristos, să ia jugul său asupra sa 
și să învețe de la Acela care este blând și smerit cu inima… 

Cei ce poartă jugul lui Hristos se vor apropia unii de alții… Cel slab și fără 
experiență, deși este slab, poate fi întărit de cei care au mai multă nădejde și o 
experiență matură. Chiar dacă este cel mai neînsemnat dintre toți, el este o piatră 
care trebuie să strălucească în întreaga zidire. El este un membru vital în trupul 
bisericii, unit cu Hristos, care este Capul, și prin Hristos, îi sunt atribuite trăsăturile 
excelenței caracterului Său, așa încât Mântuitorului nu-i este rușine să îl numească 
fratele Său…

Creștinii trebuie să strălucească în lume ca niște lumini. O cetate așezată pe un 
munte nu poate fi ascunsă. În ochii cerului o biserică separată și deosebită de lume 
constituie obiectul cel mai valoros de pe întregul pământ. Membrii s-au angajat să 
se despartă de lume, consacrându-se în slujba unui singur domn: Isus Hristos. Ei 
trebuie să demonstreze faptul că L-au ales pe Hristos să fie conducătorul lor… Bise-
rica trebuie să fie așa cum a plănuit Dumnezeu și anume o reprezentantă a familiei 
lui Dumnezeu dintr-o altă lume.” (Solii alese, vol. 3, pg. 15-17 engl.).
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Îngerii Săi îngrijesc de biserica Sa

„Domnul este în templul Lui cel sfânt, Domnul Își are scaunul de 
domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, și pleoapele Lui cercetează pe fiii 
oamenilor.” (Psalmii 11:4).

„Biserica este cetățuia lui Dumnezeu, cetatea Sa de scăpare, pe care o are 
într-o lume răzvrătită. Orice trădare a bisericii Sale înseamnă trădare față de El, 
care a răscumpărat omenirea cu sângele singurului Său Fiu. De la început, sufle-
tele credincioase au alcătuit biserica de pe pământ. În fiecare veac, Domnul Și-a 
avut veghetorii Săi, care au dat o mărturie credincioasă generației în care au trăit. 
Aceste santinele au dat solia de avertizare; și, atunci când au fost chemați să-și 
depună armura, alții au preluat lucrul. Dumnezeu i-a adus pe acești martori într-o 
legătură de legământ cu Sine, unind biserica de pe pământ cu biserica din ceruri. 
El i-a trimis pe îngerii Săi să slujească bisericii Sale, și porțile iadului nu au fost în 
stare să biruie pe poporul Său.

În cursul secolelor de prigoană, de luptă și întuneric, Dumnezeu a susținut 
biserica Sa. Niciun nor nu s-a abătut asupra ei, pe care El să nu-L fi pregătit; nicio 
putere prigonitoare nu s-a ridicat împotriva lucrării Sale, fără ca El să fi prevăzut 
acest lucru. Totul s-a întâmplat după cum a profețit El. El nu Și-a lăsat biserica în 
părăsire, ci, prin declarații profetice, a arătat ce avea să se întâmple și ceea ce Duhul 
Său i-a inspirat pe profeți să profetizeze, aceea s-a și întâmplat. Toate scopurile 
Sale vor fi împlinite. Legea Sa este legată de tronul Său și nicio putere a răului nu o 
poate nimici. Adevărul este inspirat și păzit de Dumnezeu și va triumfa împotriva 
oricărei împotriviri. 

În timpul veacurilor de întuneric spiritual, biserica lui Dumnezeu a fost ca o ce-
tate așezată pe un munte. Din veac în veac, în cursul generațiilor care s-au succedat, 
învățăturile curate ale cerului au fost descoperite înăuntrul ei. Slabă și cu defecte, 
după cum ar părea, biserica este obiectul asupra căruia Dumnezeu Își îndreaptă 
atenția supremă, într-un sens deosebit. Ea este locul descoperirii harului Său, în 
care El găsește plăcere să dea pe față puterea Sa de a transforma inimi.” (Istoria 
Faptelor Apostolilor, cap. 1: Planul lui Dumnezeu cu biserica Sa). 

„Dar Dumnezeu iubește pe copiii Săi cu o iubire veșnică. Pentru El, biserica Sa 
este cel mai scump lucru de pe pământ. ” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 14: 
Nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor Săi?).
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Calea cea strâmtă

„Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți 
oamenii.” (Ioan 12:32).

 
„Fiul lui Dumnezeu S-a descoperit pentru ca El să-i poată atrage pe toți oamenii 

la Sine. El nu a venit pentru a legăna lumea ca să adoarmă, ci spre a arăta calea cea 
strâmtă pe care toți trebuie să meargă, ca să ajungă în cele din urmă la porțile cetății 
lui Dumnezeu. Copiii Săi trebuie să urmeze calea rânduită de El; cu prețul sacrificării 
unei vieți de comoditate sau de îngăduire de sine egoistă, cu prețul oricărei trude 
și suferințe, ei trebuie să mențină o luptă constantă cu eul.

Cea mai mare laudă pe care oamenii o pot aduce lui Dumnezeu este aceea de 
a deveni canale consacrate prin care El să poată lucra. Timpul se scurge repede în 
veșnicie… Să nu-I refuzăm ceea ce, deși nu ne îi putem oferi cu merite, nu poate fi 
reținut fără să ne aducă ruina. El cere o inimă întreagă; dă-I-o; este a Lui, atât prin 
creațiune, cât și prin răscumpărare. El cere mintea ta; dă-I-o; este a Lui. El cere 
banii tăi; dă-I-i; sunt ai Lui. „Voi nu sunteți ai voștri; căci ați fost cumpărați cu un 
preț” (1 Corinteni 6:19, 20). Dumnezeu cere omagiul din partea unui suflet sfințit, 
care s-a pregătit prin exercitarea credinței ce lucrează prin iubire, spre a-I sluji. El 
prezintă înaintea noastră idealul cel mai înalt, chiar desăvârșirea. El ne cere să fim 
totul și în mod desăvârșit pentru El în această lume, după cum El este totul pentru 
noi înaintea lui Dumnezeu…

Păcatele voastre pot fi ca un munte înaintea voastră; dar, dacă vă umiliți inima și 
vă mărturisiți păcatele, încrezându-vă în meritele unui Mântuitor răstignit și înviat, 
El vă va ierta și vă va curăți de orice nelegiuire. Dumnezeu cere din partea voastră 
o totală conformare față de Legea Sa. Legea aceasta este ecoul glasului Său care 
vă spune: „Mai sfânt, tot mai sfânt”. Doriți plinătatea harului lui Hristos! Inimile 
voastre să fie umplute cu o arzătoare dorință după neprihănirea Sa… Când sufletul 
vostru suspină după Dumnezeu, veți găsi mai mult și tot mai mult din bogățiile ne-
pătrunse ale harului Său. Contemplând aceste bogății, veți ajunge să le stăpâniți și 
veți descoperi meritele jertfei Mântuitorului, ocrotirea neprihănirii Sale, plinătatea 
înțelepciunii Sale și puterea Sa de a vă înfățișa înaintea Tatălui „fără prihană, fără 
vină” (2 Petru 3:14).” (Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 55: Schimbat prin har). 
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Inima reînnoită prin harul divin

„Preaiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care 
însoțesc mântuirea.” (Evrei 6:9).

„Este lucrarea convertirii și a sfințirii aceea de a-i împăca pe oameni cu Dum-
nezeu, aducându-i în armonie cu principiile Legii Sale… „Fiindcă umblarea după 
lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se 
supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu poate să se supună” (Romani 8:7). Însă „atât 
de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu”, pentru ca omul 
să poată fi împăcat cu Dumnezeu. Prin meritele lui Hristos, el poate fi readus în 
armonie cu Făcătorul său. Inima lui trebuie reînnoită prin harul divin; el trebuie 
să aibă o viață nouă de sus. Această schimbare este nașterea din nou, fără de care, 
spunea Isus, „nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu”.

Primul pas către împăcarea cu Dumnezeu este convingerea de păcat. „Păcatul 
este călcarea Legii”. „Prin Lege vine cunoștința păcatului” (1 Ioan 3:4; Romani 3:20). 
Pentru a-și vedea vinovăția, păcătosul trebuie să-și testeze caracterul prin marele 
standard al neprihănirii lui Dumnezeu. Acesta este oglinda care îi arată desăvârșirea 
unui caracter neprihănit și-l face în stare să vadă defectele din caracterul său. 

Legea îi descoperă omului păcatele, dar nu-i dă niciun remediu. În timp ce 
făgăduiește viața pentru cel ascultător, ea declară că moartea este partea călcăto-
rului ei. Numai Evanghelia 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, în jertfa Sa ispășitoare. În felul acesta el 
primește „iertarea păcatelor trecute” și devine părtaș naturii divine.” (Marea luptă, 
cap. Redeșteptări moderne). 

„Când în convertire 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 staturii plinătății lui Hristos”… Iar Petru ne așeză în față 
treptele prin care se poate ajunge la sfințirea biblică: „De aceea, dați-vă și voi toate 
silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta cunoștința; cu cunoștința, 
înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de 
frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci, dacă faceți lucrul acesta, nu 
veți aluneca niciodată” (2 Petru 1:5-10). ” (Idem). 
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Armonia divină cerească

„Ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privin-
țele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine 
închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește 
creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește 
în dragoste.” (Efeseni 4:15, 16).

„Hristos dorește ca ordinea cerului, planul ceresc de guvernare, armonia divină 
a cerului să se fie reprezentate în biserica Sa de pe pământ. În felul acesta El este 
proslăvit în poporul Său. Prin ei Soarele neprihănirii va străluci în lume cu o stră-
lucire neîntunecată. Hristos a dat bisericii Sale posibilități mari, ca să poată primi 
un tribut mare de slavă de la moștenirea Sa mântuită și răscumpărată. El a revărsat 
asupra poporului Său însușiri și binecuvântări, pentru ca ei să poată reprezenta 
desăvârșirea Sa. Biserica, înzestrată cu neprihănirea lui Hristos, este depozitara 
Sa, în care bogățiile milei, ale harului și iubirii Sale trebuie să se manifeste deplin și 
decisiv. Hristos privește la poporul Său, în curăția și desăvârșirea lui, ca la răsplata 
umilinței Sale și o completare la slava Sa.” (Hristos lumina lumii, cap. 73: „Să nu 
vi se tulbure inima!”).

„Dragostea și loialitatea față de Hristos sunt resortul întregii slujiri adevărate. 
În inima atinsă de iubirea Sa se naște o dorință de a lucra pentru El. Această dorință 
să fie încurajată și călăuzită în mod corect…

În această lucrare, ca în oricare alta, îndemânarea se câștigă în timpul 
desfășurării lucrării. Eficiența este asigurată prin antrenarea în îndatoririle obișnuite 
ale vieții și slujirea celor nevoiași și suferinzi…

O altă obligație, prea adesea trecută ușor cu vederea — o obligație care trebuie 
să fie prezentată fără echivoc înaintea tinerilor care au fost conștientizați cu privire 
la cerințele pe care le are Hristos — este aceea față de legătura cu biserica.

Legătura dintre Hristos și biserica Sa este foarte strânsă și sfântă — El fiind 
Mirele, iar biserica, mireasa; El, Capul, iar biserica, trupul. Legătura cu Hristos, 
prin urmare, presupune legătura cu biserica Sa.

Biserica este organizată pentru slujire; iar într-o viață de slujire lui Hristos, 
legătura cu biserica este unul din primii pași. Loialitatea față de Hristos pretinde 
împlinirea cu credincioșie a îndatoririlor din biserică. Aceasta este o parte impor-
tantă din pregătirea unei persoane; iar într-o biserică inspirată de viața Stăpânului, 
ea va conduce în mod direct la efortul pentru lumea din afară.” (Educație, cap. 
Lucrarea vieții).
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22 septembrie

Domnul este dispus să ne ajute

„Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru 
Isus Hristos.” (2 Petru 3:18.)

„Trăim într-un secol când fiecare trebuie să dea o deosebită atenție la îndemnul 
Mântuitorului: „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită”. Fiecare să-și pună 
în minte să fie credincios și loial față de Dumnezeu, crezând adevărul, crescând 
în harul și în cunoștința lui Isus Hristos… Unii sunt în pericol de a se mulțumi cu 
licărirea pe care au avut-o din lumina și dragostea lui Dumnezeu, și de a înceta 
astfel să mai înainteze. Vegherea și rugăciunea n-au fost menținute…

Aici este primejdia voastră, de a neglija să pășiți înainte „Spre ținta premiului 
înaltei chemări a lui Dumnezeu în Isus Hristos”. V-a dat Domnul lumină? Atunci 
sunteți răspunzători pentru această lumină, nu numai pentru că razele ce strălu-
cesc asupra voastră, ci și pentru tot ce vi s-a descoperit în trecut. Voi trebuie să vă 
supuneți voința voastră lui Dumnezeu în fiecare zi; trebuie să umblați în lumină și 
să așteptați și mai multă; căci lumina de la scumpul nostru Mântuitor trebuie să 
strălucească în raze tot mai limpezi și mai distincte în mijlocul întunericului moral, 
crescând în strălucire tot mai mult, până să se facă ziuă deplină…

 Îl iubiți voi pe Dumnezeu și-I slujiți din tot sufletul vostru, din toată puterea, 
din tot cugetul și cu toată tăria voastră, binecuvântând pe alții care sunt în jurul 
vostru, călăuzindu-i către Lumina lumii? Sunteți satisfăcuți voi cu binecuvântările 
din trecut? Sau umblați voi cum a umblat Hristos, lucrând cum a lucrat El, făcându-L 
cunoscut lumii prin cuvintele și faptele voastre? Trăiți voi ca niște copii ascultători, 
o viață curată și sfântă? Hristos trebuie să fie adus în viața voastră. Doar El vă 
poate trata de invidie și de bănuieli rele împotriva fraților voștri; numai El poate 
îndepărta de la voi acel spirit de mulțumire de sine pe care îl nutresc unii dintre 
voi, spre paguba voastră spirituală. Numai Isus vă poate face să vă simțiți slăbi-
ciunea, neștiința și firea stricată. Numai El vă poate face curați, vă poate rafina și 
pregăti pentru locuințele celor binecuvântați și destoinici pentru cămările fericirii.”  
(5 T., cap. Unirea și iubirea în biserică). 
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23 septembrie

Cine va răbda până la sfârșit  
va fi mântuit

„Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, 
oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele 
lor erau rele.” (Ioan 3:19).

„Sunt mulți care pretind a crede în Hristos, dar care nu ajung niciodată niște 
creștini maturi. Ei recunosc că omul este căzut, că însușirile lui sunt slăbite, că este 
incapabil să ajungă la realizări morale, dar ei spun că Hristos a purtat toate poverile, 
a suportat toată suferința, toată renunțarea la Sine, iar ei doresc să-L lase să le poarte. 
Ei spun că lor nu le rămâne nimic altceva de făcut, decât să creadă, însă Domnul 
Hristos a zis: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia 
crucea și să Mă urmeze” (Matei 16:24)… Atunci, este cu siguranță sigur să urmăm 
calea Domnului și să respectăm poruncile. Dumnezeu ne-a dat facultăți pe care 
trebuie să le folosim continuu, în colaborare cu Isus, ducându-ne astfel mântuirea 
până la capăt, cu frică și cutremur, pentru că Dumnezeu este Acela care lucrează 
în noi și ne dă, după buna Sa plăcere, atât voința, cât și înfăptuirea. Niciodată nu 
trebuie să ne odihnim într-o stare de mulțumire, încetând să facem progrese…

Nu acela care îmbracă armura poate să fie mândru de biruință, pentru că încă 
mai are o luptă de dus și o biruință de câștigat. Acela care rabdă până la sfârșit, 
este cel ce va fi mântuit. Domnul spune: „Dacă dă cineva înapoi, sufletul Meu nu 
găsește plăcere în el.” (Evrei 10:38)…

Trebuie să înțelegem clipă de clipă marea noastră nevoie, ca să-L prețuim pe 
Mântuitorul nostru și să-L facem cunoscut altora,… Trebuie să ne punem la lucru 
toate puterile minții pentru a pricepe ruina îngrozitoare în care ne-a adus păcatul 
și să căutăm să înțelegem planul divin prin care putem fi din nou plăcuți lui Dum-
nezeu. Faptul că Fiul Cel iubit al lui Dumnezeu a trebuit să vină în lumea noastră 
să ducă pentru noi luptele noastre, ca să avem puterea de a birui în numele Său, 
ar trebui să umilească fără încetare inima noastră mândră. Dacă privim la crucea 
de pe Golgota orice laudă de sine va pieri de pe buzele noastre, iar noi vom striga: 
„Sunt necurat, sunt nevrednic de suferința atât de mare, care a fost îndurată pentru 
mine și de prețul atât de mare care a fost plătit pentru răscumpărarea mea.” (Solii 
alese, vol. 1, pg. 313-316 engl.). 
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24 septembrie 

Marele Maestru ne oferă îndrumări

„Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine 
prin cuvântul lor.” (Ioan 17:20).

„Feriți-vă de acei care se vor ridica, pretinzând că au marea răspundere de a 
acuza biserica. Cei aleși, care rezistă și înfruntă furtuna împotriva lumii și înalță 
poruncile lui Dumnezeu, care sunt călcate în picioare, onorându-le ca fiind sfinte 
și vrednice de cinste, sunt cu adevărat lumina lumii…

Vă spun, frații mei, că Domnul are o biserică organizată prin care va lucra. 
Poate că sunt acolo mai multe zeci de Iuda, poate că sunt unii asemenea lui Petru 
cel pripit, care Îl vor renega pe Domnul lor când sunt în strâmtorare… Însă Marele 
Învățător caută să ofere lecții de instruire pentru a corecta aceste rele existente. El 
face și în zilele noastre aceeași lucrare cu acei care alcătuiesc biserica Sa. El le arată 
greșelile și le prezintă solia către Laodiceea. 

El le arată că orice egoism, orice mândrie, orice înălțare de sine, orice necredință 
și prejudecată, care conduc la împotrivire față de adevăr și la îndepărtarea de lu-
mina cea adevărată, sunt periculoase și, dacă nu se căiesc de aceste păcate, cei ce 
îndrăgesc aceste lucruri vor fi lăsați în întuneric, așa cum a fost lăsat poporul Iudeu. 
Fiecare suflet să caute acum să răspundă rugăciunii lui Hristos. Fiecare suflet să 
repete rugăciunea aceea, ca un ecou în minte, în cereri, în îndemnuri, pentru ca 
toți să fie una, așa cum Hristos și Tatăl sunt una… 

Rugăciunea lui Hristos nu este numai pentru acei care sunt acum ucenicii 
Săi, ci și pentru toți acei care vor crede în El prin cuvintele ucenicilor Săi, până la 
sfârșitul lumii…

Dumnezeu a avut o biserică începând din acea zi până acum, prin toate episoa-
dele schimbătoare ale timpului… Când cineva se desparte de biserica organizată a 
poporului păzitor al poruncilor, când începe să cântărească biserica în balanța lui 
omenească și să rostească judecăți împotriva ei, puteți să știți că nu Dumnezeu îl 
conduce. Acel om se află pe o cale greșită… 

Ca biserică, noi trebuie să fim foarte vigilenți și să lucrăm pentru cei greșiți 
dintre noi, ca unii care suntem colaboratori cu Dumnezeu. Nouă ne-au fost date 
niște arme spirituale, capabile să dărâme fortărețele vrăjmașului.” (Solii alese,  
vol. 3, pg. 17-19 engl). 
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25 septembrie

Trebuie să-L reprezentăm pe Hristos

„Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngădu- 
iți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului, prin 
legătura păcii.” (Efeseni 4:2, 3).

„Domnul ne-a făgăduit: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o 
ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi 
dată”. Este după rânduiala lui Dumnezeu ca toți cei care poartă răspunderi să se 
adune adesea pentru a se sfătui unii cu alții și pentru a se ruga stăruitor, cerând 
înțelepciunea pe care doar El este capabil să o ofere…

Domnul nu l-a calificat pe niciunul dintre noi să poarte singur întreaga răs-
pundere a lucrării. El a asociat oameni cu mentalități diferite, ca să se poată ajuta și 
sfătui unii pe alții. În acest fel, lipsa de experiență și defectele unuia sunt suplinite 
de experiența și calitățile altuia. Trebuie să studiem cu atenție învățăturile care 
ne-au fost date în Epistolele către Corinteni și Efeseni cu privire la relația dintre 
noi, ca mădulare ale trupului lui Hristos.” ( Mărturii pentru pastori și slujitorii 
evangheliei, cap. Responsabilitatea individuală și unitatea creștină). 

„Să cultivăm cu sârguința principiile curate ale Evangheliei lui Hristos — reli-
gia care nu se întemeiază pe imaginea de sine, ci pe iubirea, smerenia și blândețea 
inimii. Dacă vom proceda așa, îi vom iubi pe frații noștri și îi vom privi ca fiind mai 
presus de noi înșine. Mintea noastră nu va stărui asupra zvonurilor și certurilor. 
Ci vom fi însuflețiți de „tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este 
drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, 
orice faptă bună și orice laudă”. (Idem, subcap. Un apel la unitate).

„Sunt timpuri când se cer cuvinte de dezaprobare și mustrare. Cei care s-au 
îndepărtat de pe drumul bun trebuie să fie treziți pentru a vedea primejdia… Oricare 
ar fi calea pe care ar lua-o alții, noi trebuie să-L reprezentăm pe Hristos, procedând 
așa cum ar proceda El în împrejurări asemănătoare. Puterea Mântuitorului nostru 
nu consta dintr-un șir de cuvinte aspre. Ceea ce L-a făcut pe El un câștigător de inimi 
au fost bunătatea și spiritul lui neegoist și nearogant. Secretul succesului nostru stă 
în manifestarea aceluiași spirit.” (7 T., cap. Material de publicat). 
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26 septembrie

Dumnezeu ne susţine și ne întărește

„Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe  
Domnul.” (Evrei 12:14).

„Adevărata sfințire vine prin punerea în practică a principiului iubirii. „Dum-
nezeu este iubire; și cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu 
rămâne în el” (1 Ioan 4:16)…

Cei care vor să dobândească binecuvântarea sfințirii trebuie să învețe mai întâi 
ce înseamnă sacrificiul de sine. Crucea lui Hristos este stâlpul central de care atârnă 
„o greutate veșnică de slavă”. „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze” (2 Corinteni 4:17; Matei 16:24). Mireasma 
iubirii noastre față de semenii noștri este aceea care dezvăluie iubirea noastră pen-
tru Dumnezeu. Răbdarea în slujire este factorul care aduce odihnă sufletului. Prin 
muncă umilă, plină de râvnă și credincioșie este promovată bună-starea a lui Israel. 
Dumnezeu îl susține și întărește pe acela care este dispus să urmeze calea lui Hristos.

Sfințirea nu este lucrarea unei clipe, a unei ore, a unei zile, ci a unei vieți întregi. 
Ea nu este dobândită printr-o fericită străfulgerare a sentimentelor, ci este rezultatul 
unei continue morți față de păcat și al unei neîntrerupte trăiri pentru Hristos… Atâta 
timp cât domnește Satana, avem de supus eul și de învins păcate obișnuite; atâta 
timp cât va dăinui viața, nu va fi loc de oprire și nici punct pe care, atingându-l, 
să spunem: Am atins ținta. Sfințirea este rezultatul ascultării de o viață întreagă.” 
(Istoria faptelor apostolilor, cap. 55: Schimbat prin har).

„În toate veacurile, prin mijlocul legăturii cu cerul, Dumnezeu a adus la îndepli-
nire planul Său pentru copiii Săi, descoperind în mod treptat minții lor învățăturile 
harului… Cel care se așază acolo unde Dumnezeu îl poate lumina înaintează, ca de 
la întunericul parțial al zorilor până la deplina strălucire a miezului zilei.

Adevărata sfințire înseamnă iubire desăvârșită, ascultare desăvârșită, o 
desăvârșită conformare față de voința lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim sfințiți 
pentru Dumnezeu prin ascultare de adevăr. Conștiința noastră trebuie curățită 
de faptele moarte spre a servi viului Dumnezeu. Nu suntem încă desăvârșiți, dar 
este privilegiul nostru să ne desprindem de legăturile egoismului și ale păcatului 
și să înaintăm spre desăvârșire. Posibilități mari, realizări înalte și sfinte sunt la 
îndemâna tuturor.” (Idem). 
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27 septembrie

Sfinţirea și conformarea cu  
voinţa lui Dumnezeu

„Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vos-
tru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la 
venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23).

„Sfințirea cerută de Sfintele Scripturi are de a face cu întreaga noastră ființă: 
spiritul, sufletul și trupul. Aici ne este arătată ideea unei depline consacrări…

În lumea religioasă predomină despre sfințire o teorie falsă, neadevărată și 
primejdioasă în urmările ei. Mulți din acei care mărturisesc că sunt sfinți nu au 
adevărata sfințire. Sfințirea lor e alcătuită din cuvinte și din dorința de închinare. 
Acei care se străduiesc cu adevărat să dobândească un caracter creștin desăvârșit 
nu-și vor îngădui niciodată sa creadă că ei ar fi fără păcat. Umblarea lor poate să fie 
ireproșabilă, ei pot fi niște reprezentanți vii ai adevărului pe care l-au primit, dar 
cu cât își vor deprinde mai mult cugetul să mediteze la caracterul lui Hristos și cu 
cât se vor apropia mai mult de chipul Lui divin, cu atât vor discerne mai lămurit 
desăvârșirea Lui nepătată și cu atât mai adânc își vor simți nedesăvârșirile lor…

Mântuitorul a condamnat întotdeauna îndreptățirea de sine. El a învățat pe 
ucenicii Săi că cea mai înaltă religie este aceea care se da pe față într-un spirit liniștit, 
umil… Hristos a învățat pe urmașii Săi să nu se roage ca să fie auziți de oameni. 
„Ci tu, când te rogi intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui Tău care este 
în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti” (Matei 6:6). Asemenea 
cuvinte ieșite de pe buzele lui Hristos, ne arată că El nu privește cu mulțumire 
acel fel de evlavie, atât de prevalent printre farisei. Învățăturile Sale, rostite de pe 
Muntele Fericirilor, arată că faptele de binefacere iau o formă nobilă și serviciile 
divine răspândesc cel mai bun miros atunci când sunt împlinite într-un spirit lipsit 
de pretenție, într-un mod blând și umilit. Gândurile curate sfințesc fapta.

Adevărata sfințire înseamnă supunere deplină față de voința lui Dumnezeu. 
Cugetele și sentimentele de răzvrătire sunt atunci biruite, iar glasul lui Isus trezește 
o nouă viață, care pătrunde întreaga ființă.” (Sfințirea vieții, cap. 1). 

„Sfințirea nu este o lucrare de o clipă, de o oră sau de o zi. Este o continuă 
creștere în har…Atâta timp cât stăpânește Satana, vom avea de supus eul, de 
întâmpinat obstacole și nu există loc pentru oprire și punct în care să putem veni 
și să spunem că am ajuns la țintă… Noi suntem îndemnați să ne curățim de orice 
întinăciune a cărnii și a duhului, desăvârșindu-ne sfințirea în temere de Dumnezeu.” 
(1 T., cap. Gelozia și căutarea de greșeli). 
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28 septembrie

Izvoarele sufletului vor fi deschise

„Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele 
ucenicilor… Deci dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat 
picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pen-
tru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.” (Ioan 
13:5, 14, 15).

„Rânduiala spălării picioarelor a fost instituită cu scopul împăcării unii cu alții. 
Prin exemplul Domnului și Învățătorului nostru, ceremonia aceasta umilitoare a 
fost stabilită ca o rânduială sfântă. Ori de câte ori este îndeplinită, Hristos este pre-
zent prin Duhul Său Sfânt. Duhul acesta este cel care aduce în inimă convingerea 
cu privire la păcat.

Când Domnul Hristos a sărbătorit rânduiala aceasta cu ucenicii Săi, convingerea 
a atins toate inimile, cu excepția celei a lui Iuda. Prin urmare, când Domnul Hristos 
îi va vorbi inimii noastre, va aduce convingere. Izvoarele sufletului se vor deschide. 
Mintea va fi întărită, și fiind înviorată și pusă în mișcare, va doborî orice barieră 
care a cauzat dezbinare și înstrăinare. Păcatele care au fost săvârșite vor apărea cu 
o mai mare claritate ca oricând, pentru că Duhul Sfânt ne va aduce aminte de ele. 
Cuvintele lui Hristos: „Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți”, vor fi 
înveșmântate într-o putere nouă.” (Evanghelizare, cap. Rânduielile sfinte). 

„Acum, după ce spălase picioarele ucenicilor, El a zis: „V-am dat o pildă, ca și voi 
să faceți cum am făcut Eu”… Hristos instituia acum un serviciu religios. Prin fapta 
Domnului, ceremonia aceasta a umilinței a devenit una din rânduielile consacrate. 
Trebuia să fie practicată de ucenici, ca să păstreze totdeauna în minte învățătura 
Lui despre umilință și slujire. 

Această orânduire a fost instituită de Hristos ca pregătire pentru Cina Dom-
nului. Câtă vreme se cultivă mândria, discordia și lupta pentru întâietate, inima nu 
poate să intre în părtășie cu Hristos. Noi nu suntem pregătiți să primim împărtășirea 
cu trupul și sângele Lui. De aceea, Hristos a rânduit ca mai întâi să se comemoreze 
scena umilinței Sale…

 Orânduirea care precede Cina Domnului are ca scop să îndepărteze 
neînțelegerile acestea, să scoată pe om din egoismul lui, să-l coboare de pe picio-
roangele înălțării de sine, să-l aducă la umilința inimii, care îl va face să slujească 
pe fratele său.” (Hristos lumina lumii, cap. 71: Un serv al servilor). 
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29 septembrie

Hristos dorește să spele inimile

„Apoi a luat pâine; și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o 
și le-a dat-o, zicând: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să 
faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după ce au mâncat, 
a luat paharul și li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, 
făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi.” (Luca 22:19, 20).

„Când credincioșii se adună să serbeze sfintele rânduieli, sunt de față soli 
nevăzuți de ochi omenești… Îngeri cerești sunt și ei de față. Acești vizitatori nevăzuți 
sunt prezenți în orice ocazie de felul acesta…

Hristos este prezent prin Duhul Său cel Sfânt pentru a pune sigiliul asupra în-
tocmirilor Sale. El este acolo pentru a convinge și înduioșa inima. Nu-I scapă nicio 
privire, niciun gând de căință. El așteaptă pe cei pocăiți și cu inima zdrobită. Totul 
este pregătit pentru primirea unui astfel de suflet. Acela care a spălat picioarele lui 
Iuda dorește să spele orice inimă de orice pată de păcat…

Se cere de la fiecare ucenic să participe în mod public și să mărturisească în 
felul acesta că Îl primește pe Hristos ca Mântuitor personal… Toți cei care vin cu 
credință legată de El vor fi foarte mult binecuvântați.

 „Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta 
și să bea din paharul acesta.” Deoarece „oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea 
paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului”. 
„Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește 
trupul Domnului” (1 Corinteni 11:27-29).” (Hristos lumina lumii, cap. 72: În amin-
tirea Mea).

„Când ucenicii Domnului se adună în jurul mesei Sale, nu trebuie să-și amin-
tească, nici să deplângă slăbiciunile lor... Totul s-a făcut înainte: cercetarea de 
sine, mărturisirea păcatelor, rezolvarea neînțelegerilor. Acum, ucenicii vin să-L 
întâlnească pe Hristos... Cu inima curățită prin sângele scump al lui Hristos, în 
deplină cunoștință a prezenței Lui.

Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncați trupul Fiului 
omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul 
Meu și bea sângele Meu are viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci 
trupul Meu este cu adevărat o hrană, și sângele Meu este cu adevărat o băutură.” 
(Ioan 6: 53-55).

Și cu atât mai bine putem să aplicăm cuvintele lui Hristos asupra naturii noas-
tre spirituale. El spune: „Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, are viață 
veșnică”. Numai când primim viața, așa cum s-a vărsat pe crucea de pe Golgota, 
putem să trăim viața de sfințenie.” (Idem). 
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30 septembrie

Nu te teme, căci Eu te izbăvesc

„Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adă-
posturi liniștite.” (Isaia 32:18).

„Oare Dumnezeu nu are nicio biserică vie pe pământ? El are o biserică, dar 
aceasta este o biserică luptătoare… Ne pare rău că în ea sunt membri cu greșeli, că în 
mijlocul grâului există neghină. Domnul Isus spunea: … Lăsați-le să crească amân-
două până la seceriș și, la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: „Smulgeți întâi 
neghina și legați-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu”».” 
(Mărturii pentru predicatori, cap. O biserică vie). 

„Adesea, biserica luptătoare este chemată să sufere încercări și amărăciune; 
căci biserica nu va birui fără luptă aspră. „Pâine în necaz și apă în strâmtorare” 
(Isaia 30:20), acestea sunt partea obișnuită a tuturor, dar nici unul care-și pune 
încrederea în Cel puternic să izbăvească nu va fi copleșit peste măsură. „Acum, așa 
vorbește Domnul, care te-a făcut Iacove, și Cel ce te-a întocmit lzraele! Nu te teme 
de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu…

La Dumnezeu, este iertare, este acceptare deplină și fără plată, prin meritele 
lui Isus, Domnul nostru răstignit și înviat. Isaia L-a auzit pe Domnul spunând 
despre cei aleși ai săi: „Eu, Eu îți șterg farădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai 
aduce aminte de păcatele tale.” (Profeți și regi, cap. 60: Viziuni ale slavei viitoare). 

„Îmbrăcată în armura neprihănirii lui Hristos, biserica va intra în lupta ei 
finală. „Frumoasă ca luna, curată ca soarele, și cumplită ca o oștire sub steagurile 
ei” (Cântarea cântărilor 6:10), ea trebuie să meargă în toată lumea, biruitoare și 
ca să biruiască. 

Ceasul cel mai întunecat al luptei bisericii cu puterile răului este acela care 
precede imediat ziua eliberării ei finale. Dar nici unul dintre acei care se încred în 
Dumnezeu nu trebuie să se teamă, căci atunci când „suflarea asupritorului este ca 
vijelia care izbește în zid”, Dumnezeu va fi pentru biserica Sa „un adăpost împotriva 
furtunii” (Isaia 25:4).” (Idem). 

„În zilele cele mai întunecate ale luptei ei îndelungate cu răul, bisericii lui 
Dumnezeu i-au fost date descoperiri cu privire la planul cel veșnic al lui Iehova. 
Poporului Său i-a fost îngăduit să privească dincolo de încercările prezentului, la 
biruințele viitorului, și când lupta va fi sfârșită, cei răscumpărați vor intra în stăpâ-
nirea țării făgăduite… Lupta veacurilor se apropie cu repeziciune de încheiere, iar 
binecuvântările făgăduite sunt gata să se împlinească în curând în toată plinătatea 
lor.” (Idem). 
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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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1 octombrie

Hristos: Mântuitorul nostru personal

„Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele 
pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață.” (Ioan 6:63).

 „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă 
nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă…

A mânca trupul și a bea sângele lui Hristos înseamnă a-L primi ca Mântuitor 
personal, crezând că El ne iartă păcatele și că suntem făcuți desăvârșiți în El. Ad-
mirând iubirea Lui, stăruind asupra ei, sorbind-o, devenim părtași ai naturii Sale. 
Ceea ce e hrana pentru corp trebuie să fie Hristos pentru suflet… La fel, Hristos 
n-are nicio valoare pentru noi, dacă nu-L recunoaștem ca Mântuitor personal. O 
cunoaștere a Lui din teorie nu ne este de niciun folos. Trebuie să ne hrănim cu El, 
să-L primim în inimă, astfel ca viața Lui să devină viața noastră. Iubirea Lui, harul 
Lui trebuie să fie asimilate…

Isus Se predase atât de pe deplin voinței lui Dumnezeu, încât în viața Lui nu 
apărea decât Tatăl. Deși ispitit în toate ca și noi, El a stat în fața lumii nepătat de 
relele care Îl înconjurau. Și noi trebuie să biruim cum a biruit Hristos.” (Hristos 
lumina lumii, cap. 41: Criza din Galilea). 

„Mintea ocupată numai cu chestiunile comune se pipernicește și slăbește... Ca 
o apărare împotriva acestei degenerări și ca un stimulent pentru dezvoltare, nimic 
nu poate egala studiul Cuvântului lui Dumnezeu… Omul, creat pentru părtășie cu 
Dumnezeu, nu-și poate găsi decât într-o asemenea tovărășie adevărata viață și dez-
voltare. Creat pentru a găsi în Dumnezeu cea mai înaltă bucurie a sa, el nu poate găsi 
în nimic altceva lucrul care să potolească năzuințele inimii sau să satisfacă foamea 
și setea sufletului. Cel care studiază Cuvântul lui Dumnezeu cu un spirit sincer și 
educabil, căutând să-i înțeleagă adevărurile, va fi adus în legătură cu Autorul lui… 
Scrierile biblice sunt infinit superioare ca valoare operei oricărui autor uman… 
În adevărurile declarate cu cea mai mare simplitate sunt implicate principii care 
sunt tot atât de înalte precum cerul și care îmbrățișează veșnicia.” (Educație, cap. 
Educația spirituală și cultivarea minții).
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Suntem preţioși în ochii lui Hristos

„Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își dă viața pentru oi.” 
(Ioan 10:11).

„Nu teama de pedeapsă sau nădejdea răsplătirii veșnice îi face pe ucenicii lui 
Hristos să-L urmeze. Ei privesc iubirea neîntrecută a lui Hristos, revelată în timpul 
vieții Sale pe pământ, de la staulul din Betleem până la crucea de pe Golgota, și 
privirea Lui atrage, liniștește și supune sufletul. În inima celor ce privesc se aprinde 
iubirea. Ei aud glasul Lui și-L urmează. 

După cum păstorul merge înaintea oilor, dând mai întâi el piept cu greutățile 
drumului, tot astfel procedează și Isus cu poporul Său. „După ce Și-a scos toate oile, 
merge înaintea lor.” Calea către cer este sfințită de urmele pașilor Mântuitorului. 
Cărarea poate fi prăpăstioasă și aspră, dar Isus a mers pe calea aceasta; picioarele 
Sale au călcat și îndoit spinii, pentru a face calea mai ușoară pentru noi. Orice povară 
pe care suntem chemați să o purtăm a fost purtată mai înainte de El.

Cu toate că S-a suit la Tatăl, stă în prezența Sa și este părtaș la tronul universului, 
Isus n-a pierdut nimic din natura Sa miloasă. Astăzi, aceeași inimă duioasă și iubi-
toare este deschisă pentru toate necazurile lumii. Astăzi mâna care a fost străpunsă 
este întinsă pentru a binecuvânta și mai îmbelșugat pe poporul Său din lume…

Sufletul care s-a predat lui Hristos este mai de preț în ochii Lui decât lumea 
întreagă. Mântuitorul ar fi trecut prin agonia Calvarului, chiar dacă prin aceasta 
n-ar fi fost mântuit decât un singur om. El nu va părăsi niciodată pe nici unul dintre 
cei pentru care a murit…

În toate încercările noastre, avem un ajutor care nu lipsește niciodată. El nu 
ne lasă să luptăm singuri cu ispita… Cunosc lacrimile tale; și Eu am plâns… Isus nu 
este numai Păstorul nostru. El ne este și „Părinte veșnic”. Și El zice: „Eu Îmi cunosc 
oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl, și cum 
cunosc Eu pe Tatăl” (Ioan 10:14, 15). Ce sublimă declarație! Singurul Fiu, Acela care 
este la sânul Tatălui, Acela despre care Dumnezeu a declarat că este „Omul care 
Îmi este tovarăș!” (Zaharia 13:7), această legătură care există între El și veșnicul 
Dumnezeu este luată ca model, pentru a arăta relația dintre Hristos și copiii Săi de 
pe pământ!” (Hristos lumina lumii, cap. 52: Păstorul divin). 
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Mergând împreună cu Hristos

„Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt 
blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” 
(Matei 11:29).

„Luați jugul Meu asupra voastră”, zice Isus. Jugul este un instrument al servirii. 
Vitele sunt înjugate pentru muncă și jugul este absolut necesar pentru ca lucrul lor 
să fie eficient. Prin ilustrația aceasta, Hristos ne învață că noi suntem chemați să 
servim tot timpul vieții noastre. Trebuie să luăm jugul Lui asupra noastră, ca să 
putem fi împreună-lucrători cu El. 

Jugul care ne leagă în slujire este Legea lui Dumnezeu. Marea lege a iubirii, 
descoperită în Eden, proclamată pe Sinai, iar în Noul Legământ scrisă în inimă, este 
cea care îl unește pe lucrătorul omenesc cu voința lui Dumnezeu. Dacă am fi lăsați 
să ne urmăm pornirile, să mergem acolo unde ne duce voința noastră, ne-am alinia 
în rândurile lui Satana și am ajunge să avem trăsăturile lui. De aceea Dumnezeu ne 
conduce prin voința Sa, care este nobilă și înălțătoare. El dorește ca noi să ne înde-
plinim cu răbdare și înțelepciune toate îndatoririle slujirii. Chiar Hristos, în natura 
Lui omenească, a purtat jugul slujirii, zicând: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! 
Și Legea Ta este în fundul inimii Mele” (Psalmii 40:8)…

Sunt mulți oameni a căror inimă este chinuită sub povara grijilor, deoarece 
ei caută să atingă standardul acestei lumi. Ei au ales slujirea lumii, au acceptat 
neliniștea ei și au adoptat obiceiurile ei. În felul acesta, caracterul le este pervertit și 
viața lor a ajuns un chin… Când voința noastră este cufundată în voința lui Dumne-
zeu și când ne folosim darurile pentru a fi o binecuvântare pentru alții, vom vedea 
că povara vieții este ușoară. Acela care umblă în calea poruncilor lui Dumnezeu 
merge împreună cu Hristos și, în iubirea Lui, inima găsește pace…

Când intrăm în odihna lui Hristos, cerul începe de aici. Noi răspundem la 
chemarea Sa: „Veniți să învățați de la Mine” și, venind, începem viața veșnică. 
Cerul e o neîncetată apropiere de Dumnezeu prin Hristos. Cu cât stăm mai mult 
și mai aproape de El, cu atât și chiar mai mult ni se va descoperi slava Sa; și cu cât 
vom cunoaște pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai intensă va fi fericirea noastră.” 
(Hristos lumina lumii, cap. 24: „Nu este acesta fiul tâmplarului?”) .
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Dumnezeu dorește să avem stăpânire  
asupra noastră

„Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide 
ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20).

„Lucrarea de dobândire a mântuirii este o lucrare de conlucrare. Trebuie să 
existe conlucrare între Dumnezeu și păcătosul pocăit. Aceasta este necesar pentru 
formarea unor principii drepte în caracter. Omul trebuie să depună sforțări serioase 
pentru a învinge ceea ce-l împiedică a atinge desăvârșirea. Dar, pentru a ajunge la 
biruință, el este în totul dependent de Dumnezeu. Doar strădania omului nu este 
îndestulătoare. Fără ajutorul puterii divine, ea nu slujește la nimic. Dumnezeu lu-
crează, dar trebuie să lucreze și omul. Împotrivirea față de ispită trebuie să vină de la 
om, care trebuie să-și tragă puterea lui de la Dumnezeu. Pe de o parte, este o infinită 
înțelepciune, milă și putere; pe de alta, slăbiciune, păcătoșenie, totală neputință. 

Dumnezeu dorește ca noi să avem stăpânire asupra noastră. Însă El nu ne poate 
ajuta fără consimțământul și conlucrarea noastră. Duhul Sfânt lucrează prin puterile 
și însușirile date omului. Prin noi înșine nu suntem în stare să ducem gândurile, 
dorințele și înclinațiile noastre în armonie cu voința lui Dumnezeu; dar, dacă sun-
tem dispuși să fim făcuți binevoitori, Mântuitorul va împlini aceasta pentru noi, 
răsturnând „izvodirile minții și orice înălțime, care se ridică împotriva cunoștinței 
lui Dumnezeu” și orice gând El îl face „rob ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10:5).

Cel care vrea să clădească un caracter tare și simetric, care dorește să fie un 
creștin bine echilibrat trebuie să-I dea totul lui Hristos și să facă totul pentru El, 
căci Mântuitorul nu va primi o slujire împărțită. Zilnic trebuie să învețe ce înseam-
nă predare de sine. El trebuie să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegându-i 
înțelesul și ascultând de preceptele lui. În felul acesta, el poate atinge standardul 
desăvârșirii creștine. Zi de zi, Dumnezeu lucrează cu el, desăvârșindu-i caracterul 
care va trebui să stea tare în timpul cercării finale. Și, zi de zi, credinciosul realizea-
ză înaintea oamenilor și a îngerilor un experiment sublim, arătând ce poate face 
Evanghelia pentru ființele omenești căzute.” (Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 45: 
Scrisori din Roma). 
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Hristos, adevărata Lumină
„Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”.” (Ioan 14:6).

„În toate căile noastre și în toate lucrările pe care le îndeplinim în slujba lui 
Dumnezeu, El ne spune: „Dă-Mi inima ta”. Un spirit supus și gata de a se lăsa 
învățat sunt lucrurile pe care le dorește Dumnezeu. Ceea ce face ca o rugăciune 
să fie excelenta este faptul că ea izvorăște dintr-o inimă iubitoare și ascultătoare…

Totul trebuie să fie înțeles în lumina exemplului lui Hristos. El este adevărul. 
El este adevărata Lumină care luminează pe orice om care vine în lume. Ascultați 
cuvintele Sale, imitați exemplul Său de renunțare și sacrificiu de sine și priviți la 
meritele Domnului Hristos, pentru ca slava caracterului Său să fie revărsată asu-
pra voastră. Cei care Îl urmează pe Hristos nu trăiesc pentru a-și satisface propria 
imagine de sine.” (Mărturii pentru predicatori, cap. 15: Slujitorul lui Dumnezeu). 

„Te întrebi: „Cum pot rămâne în Hristos?” ? În același fel cum L-ai primit 
la început. „... După cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în 
El.” „Și cel neprihănit va trăi prin credință” (Coloseni 2: 6; Evrei 10: 38). Tu te-ai 
predat cu totul lui Dumnezeu ca să fii cu totul al Lui, să-I slujești și să-L asculți și, 
în acest scop, ai primit pe Hristos ca Mântuitor al tău personal. Tu n-ai putea nici 
să faci ispășire pentru păcatele tale și nici să-ți schimbi inima; dar predându-te lui 
Dumnezeu, crezi că El, din dragoste pentru Domnul Hristos, a făcut toate acestea 
pentru tine. Prin credință, ai ajuns să fii al lui Hristos și, prin credință, trebuie să 
crești până la plinătatea măsurii Lui: dând și primind. Trebuie să dai totul: inima, 
voința, slujirea ta: să te dai pe tine însuți în ascultare deplină de cerințele Lui și 
să primești totul: pe Domnul Hristos, plinătatea binecuvântărilor Sale, ca El să 
domnească în inima ta, să fie tăria ta, neprihănirea ta, ajutorul 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… Încredințează-I toate planurile tale, ca ele să fie aduse la 
îndeplinire sau abandonate, după cum va hotărî El, în providența Sa. În acest fel, 
zi de zi să-ți încredințezi viața în mâinile lui Dumnezeu și, astfel viața ta va fi din 
ce în ce mai mult modelată după viața Domnului Hristos.” (Calea către Hristos, 
cap. 8: Creșterea în Hristos). 
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Voinţa noastră de partea lui Hristos

„Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin 
înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: 
cea bună, plăcută și desăvârșită.” (Romani 12:2).

„Voința este puterea care guvernează natura umană. Dacă ea este în ordine, 
tot restul ființei se va afla sub controlul ei. Voința nu este un gust sau o înclinație, 
ci este alegerea, puterea care decide, puterea dominantă, care lucrează în oameni 
spre ascultare de Dumnezeu sau spre neascultare.

Veți fi în permanent pericol până când nu veți înțelege adevărata putere a 
voinței. Puteți crede și promite orice lucru, dar acestea nu vor conta până nu vă 
veți pune voința în ordine. Dacă veți duce lupta credinței în puterea voinței, fără 
îndoială veți învinge.

Partea voastră este aceea de a vă pune voința de partea lui Hristos. Când vă 
predați voința Lui, El vă ia imediat în stăpânire și lucrează în voi voința și înfăptuirea 
bunei Sale intenții. Natura voastră este adusă sub controlul Duhului Său și chiar și 
gândurile voastre îi vor fi supuse. 

Dacă impulsurile și emoțiile nu vi le puteți controla, așa după cum s-ar putea 
să vă doriți, voința o puteți controla și atunci o schimbare totală va fi făcută în 
viața voastră. Când vă predați voința lui Hristos, viața voastră este ascunsă cu El 
în Dumnezeu, fiind aliată cu puterea care este mai presus de toate împărățiile și 
domniile. Aveți o putere de la Dumnezeu, care vă ține prinși de puterea Lui; și o 
nouă viață, chiar viața credinței, este posibilă pentru voi.

Nu puteți niciodată avea succes în a vă ridica mai sus, dacă voința voastră nu 
este de partea lui Hristos, cooperând cu Duhul lui Dumnezeu. Să nu simțiți că nu 
puteți, ci spuneți: „Pot și vreau!”

Dumnezeu a aranjat ca Duhul Său cel Sfânt să vă ajute în orice străduință plină 
de hotărâre.” (Temperanță, cap. 3: Voința, cheia spre succes). 
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Trebuie să ne încredem  
în făgăduinţele lui Dumnezeu

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

„Mulți … privesc fără încetare la ei înșiși și se tânguiesc pentru lipsa lor de 
credință… Ei trebuie să-și abată cugetul de la ei înșiși, să cugete la mila și bunătatea 
lui Dumnezeu și să-și repete făgăduințele Sale; apoi să creadă sincer că El își va îm-
plini Cuvântul. Noi nu trebuie să ne sprijinim pe credința noastră, ci pe făgăduințele 
lui Dumnezeu… Să credem că Dumnezeu ne primește și ne iartă păcatele pentru 
Numele lui Hristos.

Întuneric și descurajare vor veni câteodată asupra sufletului și amenință să 
ne doboare... Trebuie să ne ținem ochii ațintiți numai la Isus, fie că simțim sau 
nu simțim ceva. Să ne îndeplinim cu credincioșie orice datorie cunoscută și să ne 
încredem liniștit în făgăduințele lui Dumnezeu.

Satana poate ne șoptește: „Tu ești un păcătos prea mare ca să te poată mântui 
Hristos”. Dar în timp ce recunoști că ești într-adevăr păcătos și nevrednic, poți 
întâmpina totuși pe ispititor cu aceste cuvinte: „În virtutea lucrării de ispășire, eu 
primesc pe Hristos ca Mântuitor al meu. Eu nu mă încred în vrednicia mea, ci în 
sângele scump al lui Isus, care mă curățește. În această clipă, sufletul meu lipsit 
de ajutor, se prinde de Hristos”. Viața creștinului trebuie să fie o viață de credință 
vie și constantă. O încredere nestrămutată și o sprijinire neclintită pe Hristos, vor 
aduce sufletului pace și siguranță.

(Hristos) a venit să îndepărteze inima de piatră și să-ți dea o inimă de carne. 
Cere de la El harul deosebit de a birui slăbiciunile tale particulare. Când ești asaltat 
de ispite, împotrivește-te cu tărie pornirilor tale și zi sufletului tău: „Cum să dezo-
norez eu pe Mântuitorul meu? Eu m-am predat lui Hristos și nu pot face lucrările 
lui Satana”. Strigă către scumpul tău Mântuitor, cerând ajutor să poți jertfi orice 
idol și să poți îndepărta orice păcat favorit. Lasă ochiul credinței 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, cap. 11: Privilegiul creștinului). 
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Nu putem să ne despărţim de Hristos

„Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.” (Matei 24:13).

„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 birui-
tori luptele Domnului. 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 atrăgătoare a lui Hristos, toate atracțiile pământești 
vor părea fără valoare. 

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 inte-
resul. 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. Cuvin-
tele și caracterul lui Hristos trebuie să fie adesea obiectul cugetărilor și conversației 
noastre; și în fiecare zi trebuie luat un timp deosebit pentru cugetare și rugăciune 
asupra acestor lucruri sfinte… ” (Sfințirea vieții, cap. 11: Privilegiul creștinului). 

„Dacă dorim a ne forma un caracter bine primit de Dumnezeu, 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 însăși, 
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 condițiilor puse de El…

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.” (Idem). 
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Ținta vieţii este de a servi

„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).

„ Noi nu suntem ai noștri. Noi am fost „cumpărați cu un preț” (1 Corinteni 6:20), 
nu „cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ... ci cu sângele scump al lui Hristos” 
(1 Petru 1:18, 19) ... „pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci 
pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei”. (2 Corinteni 5:15).

Toți oamenii au fost cumpărați cu un preț nespus de mare. Revărsând întreaga 
comoară a cerului în această lume, dându-ne întreg cerul în Hristos, Dumnezeu a 
cumpărat voința, afecțiunea, mintea, sufletul fiecărei ființe omenești. Fie că cineva 
este credincios sau necredincios, toți oamenii sunt proprietatea lui Dumnezeu. Toți 
sunt chemați să lucreze pentru El și, după felul în care ei împlinesc această chemare, 
toți vor trebui să dea socoteală în ziua cea mare a judecății…

Urmașii Domnului Hristos au fost răscumpărați pentru slujire. Domnul ne 
învață că scopul real al vieții este slujirea. Domnul Hristos a fost un lucrător și 
tuturor urmașilor Săi le-a dat legea slujirii — slujirii lui Dumnezeu și a semenilor 
lor. Aici, Domnul Hristos a prezentat lumii o concepție de viață mai înaltă decât 
cunoscuseră ei vreodată. Trăind pentru a sluji altora, omul este adus în legătură cu 
Domnul Hristos. Legea slujirii devine veriga de legătură ce ne leagă de Dumnezeu 
și de semenii noștri.

Slujitorilor Săi, Domnul Hristos le încredințează „avuția Sa” — ceva ce trebuie 
să fie pus la schimbător, pentru El. El dă „fiecărui om lucrarea sa”. Fiecare are locul 
său în planul cel veșnic al cerului. Fiecare trebuie să lucreze în colaborare cu Domnul 
Hristos pentru mântuirea celor păcătoși. După cum este sigur că avem pregătit un 
loc în locașurile din ceruri, tot atât de sigur este și faptul că, aici pe pământ, avem 
hotărât un loc anumit unde să lucrăm pentru Dumnezeu.” (Parabolele Domnului 
Hristos, cap. 25: Talanții). 

„Dumnezeu nu depinde de oameni pentru înaintarea cauzei Sale. El ar fi putut 
să-i trimită pe îngeri ca ambasadori ai adevărului Său; ar fi putut să-și facă auzită 
voința vorbind direct, așa cum a rostit Legea pe muntele Sinai. Însă, pentru a cul-
tiva în noi spiritul binefacerii, El a ales să îi angajeze pe oameni în această lucrare.

Fiecare act de jertfire de sine pentru binele altora consolidează spiritul binefa-
cerii în inima dătătorului, apropiindu-l tot mai mult de Răscumpărătorul lumii…” 
(Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, cap. 3, De ce îi folosește Dumnezeu 
pe oameni?).
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Viaţa este mult prea scurtă  
pentru a fi risipită

„Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta 
se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” (Eclesiastul 
12:14).

„Timpul nostru aparține lui Dumnezeu. Fiecare clipă este a Sa și suntem sub 
solemna obligație de a o folosi spre slava Sa. Despre niciun talent pe care El ni l-a 
dat nu ne va cere o mai strictă socoteală ca despre timpul nostru.

Valoarea timpului este mai presus de orice evaluare. Domnul Hristos a con-
siderat orice moment foarte prețios și așa ar trebui să-l socotim și noi. Viața este 
prea scurtă spre a fi risipită fără rost. Nu avem decât câteva zile de har în care să 
ne pregătim pentru veșnicie. Nu avem niciun timp pe care să-l folosim în plăceri 
egoiste, niciun timp pentru a ne lăsa târâți în păcat. Acum trebuie să ne formăm 
caractere pentru viața viitoare, pentru viața veșnică. Acum trebuie să ne pregătim 
în vederea judecății de cercetare.

De abia a început să trăiască familia omenească, și ... a început să moară, iar 
munca neîncetată a lumii se sfârșește în neființă, dacă nu se dobândește adevărata 
cunoaștere cu privire la viața veșnică. Omul care prețuiește timpul ca fiind ziua sa 
de lucru, se va pregăti pentru un locaș și pentru o viață care este veșnică. Pentru 
el, este bine că s-a născut.

Suntem sfătuiți să răscumpărăm vremea. Dar timpul, care a fost risipit, nu 
mai poate fi răscumpărat niciodată. Nu putem chema înapoi nici chiar un singur 
moment. Singura cale prin care putem să răscumpărăm timpul nostru, este aceea 
de a folosi cât mai bine timpul ce ne-a rămas, fiind conlucrători împreună cu Dum-
nezeu, în marele Său Plan de Mântuire.

Acum este timpul nostru de a lucra pentru salvarea semenilor noștri… Toți 
trebuie să lucreze pentru câștigarea sufletelor la Hristos. Dăruirea de bani nu poate 
lua locul lucrării personale. 

Fiecare clipă este plină de consecințe veșnice. Noi trebuie să stăm ca un ostaș 
gata pentru slujire la momentul când primește somația. Ocazia pe care o avem de 
a vorbi acum unor suflete în nevoie, din Cuvântul vieții, poate nu ni se va mai oferi 
vreodată. Dumnezeu poate spune acelui singur suflet: „Chiar în noaptea aceasta ți 
se va cere înapoi sufletul”, și prin neglijenta noastră, el nu va fi gata. (Luca 12:20). 
În ziua cea mare a judecății, cum vom da noi socoteală lui Dumnezeu, în acest caz?” 
(Parabolele Domnului Hristos, subcap. Timpul). 
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Dumnezeu ne-a chemat ca să-I slujim

„Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări 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).

„Viața este prea solemnă ca să fie cu totul absorbită în lucrurile vremelnice și 
pământești, prinsă într-o morișcă de griji și temeri pentru lucruri ce nu sunt decât 
asemenea unui atom, în comparație cu lucrurile de interes veșnic. Totuși, Dumne-
zeu ne-a chemat să-I slujim, chiar și în problemele vremelnice ale vieții. Sârguința 
în această lucrare este tot așa de mult o parte a adevăratei religii, așa cum este și 
închinarea. Sfânta Scriptură nu încurajează nicidecum lenevia, aceasta fiind cel 
mai mare blestem care afectează lumea noastră. Fiecare bărbat și femeie care este 
pe deplin convertit, va fi un lucrător sârguincios.

De folosirea dreaptă a timpului nostru, depinde succesul în dobândirea cunoș-
tinței și de cultivare a minții. Cultivarea intelectului nu trebuie să fie împiedicată 
de sărăcie, de originea umilă a cuiva, sau de împrejurările nefavorabile. Trebuie 
doar să folosim fiecare clipă a vieții. Câteva clipe aici, câteva clipe acolo, care pot fi 
risipite în vorbiri nefolositoare; orele de dimineață pierdute adesea prin șederea în 
pat; timpul petrecut în călătorii cu tramvaiul, sau cu trenul, sau așteptând în stații, 
sau clipe de așteptare până ni se servește masa, sau timpul petrecut în așteptarea 
acelora care întârzie la întâlnirile date–dacă o carte ar fi păstrată la îndemână și 
aceste fragmente de timp ar fi folosite pentru studiu, pentru lectură sau pentru o 
profundă meditație, câte nu s-ar putea realiza. Un scop hotărât, o silință stăruitoare 
și o economisire foarte grijulie a timpului, vor face în stare pe oameni să dobândeas-
că cunoștințe și o cultură intelectuală, care îi va califica spre a ocupa orice poziție 
influentă și folositoare.

Este datoria fiecărui creștin să își însușească obiceiuri de ordine, conștiincio-
zitate și promptitudine… 

Viața Domnului Hristos, din cei mai fragezi ani ai Săi, a fost o viață de intensă 
activitate…

Părinții ar trebui să învețe pe copii valoarea și buna folosire a timpului. Să-i 
învățăm că a face ceva care va onora pe Dumnezeu și va fi o binecuvântare pentru 
omenire, este un lucru care merită să ne străduim să-l facem. Chiar din frageda lor 
copilărie, ei pot fi misionari pentru Dumnezeu.” (Parabolele Domnului Hristos, 
subcap. Timpul). 
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Hristos a zis: „Puneţi-i în negoţ  
până Mă voi întoarce!”

„Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios 
în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stă-
pânului tău!” (Matei 25:21).

„Noi trebuie să ne socotim ispravnici ai proprietății Domnului și pe Dumnezeu 
ca pe proprietarul suprem, căruia trebuie să-I restituim ceea ce este al Lui, când o 
va cere El.” (4 T., cap. Testamente și moșteniri).

„Dumnezeu ne numește servi, ceea ce înseamnă că suntem angajați de El să 
facem o anumită lucrare și să purtăm anumite răspunderi. El ne-a dat cu împrumut 
capital pentru investiție. Acesta nu este proprietatea noastră, și noi îi displăcem lui 
Dumnezeu dacă strângem bunurile Domnului nostru fără să le folosim sau dacă le 
cheltuim după cum ne place… 

Fiecare talant care se întoarce la Stăpân va fi cercetat îndeaproape. Faptele 
și răspunderile servilor lui Dumnezeu nu vor fi socotite ca probleme lipsite de 
importanță. Fiecare individ va fi tratat în mod personal și i se va cere să dea so-
coteală de talanții încredințați lui, fie că i-a îmbogățit sau a abuzat de ei. Răsplata 
acordată va fi proporțională cu îmbunătățirea talanților. Pedeapsa hotărâtă va fi 
după cum s-a abuzat de talanți. 

Întrebarea fiecăruia ar trebui să fie: Ce am eu de la Domnul meu, și cum să-l 
folosesc pentru slava Lui? Hristos a zis: „Puneți-i în negoț, până mă voi întoarce.” 
(Luca 19:13) Stăpânul ceresc se află pe drum. Ocazia noastră minunată este acum. 
Talanții sunt în mâinile noastre. Să-i folosim pentru slava lui Dumnezeu sau să 
abuzăm de ei? Astăzi putem face negoț cu ei, dar mâine punerea noastră la probă 
se poate încheia, și socoteala noastră să fie hotărâtă pentru veci.” (2 T., cap. Cauza 
în Vermont). 

„Indiferent cât de multe sau de puține ar fi resursele materiale ale unui indi-
vid, acesta să își amintească faptul că tot ce are i-a fost doar încredințat. El trebuie 
să-l dea socoteală lui Dumnezeu pentru puterea, capacitățile, timpul, talentele, 
oportunitățile și mijloacele lui. Aceasta este o lucrare individuală; Dumnezeu ne 
oferă nouă, pentru ca, oferind altora, noi să devenim asemenea Lui: generoși, 
mărinimoși, milostivi. Cei care, uitând misiunea sacră ce le-a fost încredințată, caută 
să economisească sau să cheltuiască pentru a-și satisface mândria sau egoismul, 
poate că vor reuși să-și asigure câștigurile și plăcerile acestei lumi, însă, în ochii lui 
Dumnezeu, când sunt evaluați în funcție de realizările lor spirituale, ei sunt săraci, 
nenorociți, ticăloși, orbi și goi.” (Sfaturi pentru administrarea creștină a vieții, 
cap. 3: De ce îi folosește Dumnezeu pe oameni?).
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Banii sunt o moștenire a Domnului

„Al Meu este argintul și al Meu este aurul, zice Domnul oștirilor.” 
(Hagai 2:8).

„Există un lucru cu privire la care trebuie să fim în mod profund serioși și acesta 
este serviciul lui Dumnezeu. Nu există niciun pericol de a avea prea mult zel aici. 
Dacă noi am lucra numai cu un singur ochi îndreptat spre slava lui Dumnezeu, ceața 
va dispare, iar opiniile noastre în ce privește binele și răul ar deveni clare. Ar trebui 
să ne consacrăm proprietatea noastră. Limbajul inimilor noastre ar fi, „Doamne, 
aici sunt bunurile pentru care m-ai făcut pe mine responsabil; ce vrei să fac cu ele?” 
(The Signs of the Times, 7 ianuarie 1886).

„Banii reprezintă o valoare pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Nu sunt ai 
noștri, ca să-i risipim pentru satisfacerea mândriei sau ambiției. În mâinile copiilor 
lui Dumnezeu, ei sunt hrană pentru cei flămânzi și îmbrăcăminte pentru cei goi. Sunt 
o apărare pentru cei oprimați, mijloace de dobândire a sănătății pentru cei bolnavi, 
mijloace de predicare a Evangheliei către cei săraci. Ați putea aduce fericirea în multe 
inimi, folosind cu înțelepciune mijloacele materiale care sunt acum risipite pentru 
paradă. Luați în considerație viața lui Hristos. Studiați-I caracterul și fiți părtași 
cu El la tăgăduirea Sa de sine.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Îmbrăcămintea). 

„Am văzut că Satana le-a poruncit îngerilor lui să-și întindă capcanele în special 
pentru cei care așteptau ce-a de-a doua venire a lui Hristos și păzeau toate poruncile 
lui Dumnezeu… Faceți ca lăcomia și dragostea pentru comorile pământești să fie 
trăsăturile fundamentale ale caracterului lor. Atâta vreme cât aceste trăsături dom-
nesc, mântuirea și harul vor sta deoparte.” (Experiențe și viziuni, cap. Lăcomia). 

„Egoismul este un păcat care distruge sufletul. Sub acest titlu vine lăcomia, 
care este idolatrie. Toate lucrurile aparțin lui Dumnezeu. Toată prosperitatea de 
care ne bucurăm este rezultatul binefacerii divine. Dumnezeu este marele Dătător. 
Dacă El cere o parte din generoasa alocație pe care ne-a dat-o, nu o face ca să Se 
îmbogățească prin darurile noastre, pentru că El n-are nevoie de nimic din mâna 
noastră; dar o face pentru ca noi să avem ocazia să exercităm lepădare de sine, 
iubire și simpatie pentru semenii noștri și astfel să devenim cu mult mai buni.”  
(4 T., cap. Testamente și moșteniri). 



Crescând în har - Devoţional 302

14 octombrie

Trebuie să avem mintea lui Hristos
„Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina 

și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.” (Matei 6:20).

„Este greșit să ne irosim timpul, este greșit să ne irosim gândurile. Pierdut este 
fiecare moment pe care îl consacrăm preocupării pentru propria persoană. Dacă 
fiecare clipă ar fi prețuită și folosită corect, ar trebui să avem timp pentru tot ceea 
ce este nevoie să facem pentru noi sau pentru lume. Când cheltuiește bani, când 
folosește timpul, tăria, ocaziile, fiecare creștin să privească spre Dumnezeu după 
călăuzire.” (Pe urmele Marelui Medic, cap. Săracii lipsiți de ajutor).

„Cuvântul lui Dumnezeu a fost neglijat. Asupra acestor pericole este atrasă 
atenția poporului lui Dumnezeu prin avertizările care se dau. Însă ei au atâtea griji 
și preocupări, încât de-abia au timp să se roage. A fost mai degrabă o formă goală, 
fără putere. Domnul Isus S-a rugat și, o, cât de serioase erau rugăciunile Lui! Și El 
era Fiul iubit al lui Dumnezeu! …

Am văzut că mulți ar trebui să învețe ce înseamnă să fii creștin: că nu este 
vorba doar de un nume, ci înseamnă să ai gândul care era în Hristos și să te supui 
voinței lui Dumnezeu în toate lucrurile… Ei nu cercetează cum ar putea să-I aducă 
mai multă slavă lui Dumnezeu, sau să contribuie la înaintarea cauzei Sale, sau să 
facă bine altora. Ci eul este la mijloc și sunt preocupați: cum să-l satisfacă? O astfel 
de religie nu valorează nici cât un fir de pai. Cei care o au vor fi puși în cumpănă 
și găsiți cu lipsuri.

Creștinului adevărat îi place să aștepte și să urmărească învățăturile lui Dum-
nezeu și călăuzirea Duhului Său… 

Domnul Hristos îi cheamă acum: „Fiți plini de râvnă și pocăiți-vă”. El îi în-
deamnă cu bunătate și credincioșie să cumpere aur, haine albe și alifie pentru ochi…

Am văzut că cei care susțin că așteaptă venirea Domnului nu trebuie să fie 
închiși, zgârciți… Este drept că trebuie practicată economia, însă mulți au exage-
rat, ajungând până la mârșăvii, neavând altă țintă decât să adauge la bogățiile lor, 
pe care curând le vor mânca trupul precum focul, în afară de cazul că vor face ca 
ispravnicul credincios, care și-a pus bunurile la dispoziția Domnului.” (1 T., cap. 
26: Estul și vestul). 
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Să fim cinstiţi cu Dumnezeu

„Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau 
nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit și 
va moșteni viața veșnică.” (Matei 19:29).

„Aceasta este răsplata celor care sacrifică pentru Dumnezeu. Ei primesc însutit 
în această viață și vor moșteni viața veșnică. „Însă mulți din cei dintâi vor fi cei din 
urmă, și cei din urmă vor fi cei dintâi”. Mi-au fost arătați cei care primesc adevărul, 
dar nu îl trăiesc. Ei sunt legați de bogățiile lor și nu vor să-și împartă averea pentru 
avansarea cauzei lui Dumnezeu. Ei nu au credință pentru a îndrăzni și a se încrede 
în Dumnezeu. Iubirea pentru lume înăbușă credința lor. Dumnezeu le cere o parte 
din averea lor, însă ei nu dau atenție acestui lucru… „O, voi, cei care aveți puțină 
credință.” Acel Dumnezeu care i-a purtat de grijă lui Ilie pe timp de foamete nu va 
uita de nici unul dintre copiii Săi care sunt gata să se sacrifice pentru El. Cel care 
le-a numărat firele de păr din cap le va purta de grijă, iar în zilele de foamete le va 
da hrană. În timp ce nelegiuiții vor pieri pretutindeni în jurul lor din lipsă de pâine, 
ei vor avea asigurate pâinea și apa. Acei care încă mai sunt legați de comoara lor 
pământească, și nu întrebuințează cum se cuvine ce le-a împrumutat Dumnezeu, 
vor pierde comoara din ceruri, vor pierde viața veșnică…

El ar putea trimite mijloace din ceruri pentru a aduce la îndeplinire lucrarea 
Sa; însă El nu a rânduit să fie așa. A rânduit ca oamenii să fie uneltele Sale, astfel ca, 
având în vedere marele sacrificiu care a fost făcut pentru mântuirea lor, să aibă și ei 
o parte în lucrarea mântuirii, făcând sacrificii unii pentru alții, și astfel să arate cât 
de mult prețuiesc jertfa care a fost făcută pentru ei.” (1 T., cap. 30: Tânărul bogat).

„Să fim cinstiți cu Dumnezeu. Toate binecuvântările de care ne bucurăm vin 
de la El și, dacă ne-a încredințat talantul banilor, pentru a ajuta lucrarea Sa, să îl 
păstrăm pentru noi? Să spunem: Nu, Doamne, copiii mei nu ar fi mulțumiți și de 
aceea voi îndrăzni să nu ascult de Tine, îngropând talantul în pământ? 

N-ar trebui să mai fie nicio amânare. Cauza lui Dumnezeu are nevoie de sprijinul 
vostru. Vă cer vouă, în calitate de administratori, sau ispravnici ai Domnului, să 
puneți banii în circulație, să asigurați condițiile favorabile prin care mulți să aibă 
oportunitatea de a afla care este adevărul.” (Sfaturi privind administrarea creștină 
a vieții, cap. Nu așteptați apeluri).
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Pentru Dumnezeu totul este posibil

„Dacă vrei să fii desăvârșit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la 
săraci și vei avea o comoară în cer! Apoi vino și urmează-Mă.” Matei 
19:21.

„Am văzut că este planul lui Dumnezeu ca aceste bogății să fie folosite în mod 
corespunzător, împărțite pentru a fi o binecuvântare pentru cei în nevoie și pentru 
înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Dacă oamenii își iubesc mai mult bogățiile decât 
pe Dumnezeu și adevărurile Cuvântului Său, dacă inimile lor sunt legate de bogății, 
ei nu pot avea viață veșnică… Prin aceasta, ei sunt încercați pentru a se vedea cât de 
mult Îl iubesc ei pe Dumnezeu și cât de mult iubesc adevărul; și, ca și tânărul bogat 
din Biblie, mulți pleacă întristați pentru că nu pot avea și bogățiile, și o comoară 
în ceruri. Nu le pot avea pe amândouă; ei riscă astfel șansa vieții veșnice pentru o 
bogăție vremelnică.

„Este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în 
Împărăția cerurilor”. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Adevărul, o dată 
pătruns în inimă prin Duhul lui Dumnezeu, va da afară iubirea de bogății. Iubirea 
pentru Isus și iubirea pentru bogății nu pot sălășlui în aceeași inimă. Iubirea față 
de Dumnezeu întrece cu mult iubirea pentru bogății, în așa fel încât posesorul aces-
tora lasă bogățiile, iar afecțiunile sale sunt îndreptate spre Dumnezeu. Prin iubire, 
el este călăuzit atunci să slujească nevoilor cauzei lui Dumnezeu. Cea mai mare 
plăcere a sa este să împartă drept lucrurile care Îi aparțin lui Dumnezeu. Iubirea 
față de Dumnezeu și față de semenii săi predomină, iar tot ce are nu socotește ca 
fiind al său, ci își face cu credincioșie datoria de ispravnic al lui Dumnezeu. Atunci 
el poate respecta marile porunci ale Legii: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău”. „Să iubești pe aproapele 
tău ca pe tine însuți”. În acest fel, este posibil ca un om bogat să intre în Împărăția 
lui Dumnezeu…

Iar dacă cei care sunt bogați nu fac acest lucru, dacă nu îndeplinesc scopul lui 
Dumnezeu, El va trece pe lângă ei și va ridica pe alții care să le ia locul și care vor 
îndeplini planul Său, împărțind cu bucurie bogățiile lor pentru a veni în sprijinul 
cauzei lui Dumnezeu… Dumnezeu îi va avea în lucrarea Sa pe cei care vor face acest 
lucru.” (1 T., cap. 30: Tânărul bogat).
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Acum este timpul  
de a strânge comori în ceruri

„Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul 
său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? 
Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi fă-
când așa!” (Matei 24:45, 46).

„Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se extindă. Dacă poporul va asculta sfatul 
Său, nu vor mai fi multe bunuri care să fie distruse în conflagrația finală. Toți își 
vor fi depus comoara acolo unde molia și rugina nu pot să o strice, iar inima lor nu 
va mai fi legată de nimic de pe pământ.” (Sfaturi privind administrarea creștină 
a vieții, subcap. Nimic să nu ne țină legați de pământ). 

„Am văzut că solia „vindeți ce aveți și dați milostenie” nu a fost dată de către 
unii în lumina ei clară, iar scopul cuvintelor Mântuitorului nostru nu a fost prezentat 
cu claritate. Obiectivul urmărit prin faptul de a vinde nu este acela de a da celor 
ce sunt în stare să lucreze și să se întrețină singuri, ci de a răspândi adevărul. Este 
un păcat să-i întreții și să hrănești lenevia în cei care sunt capabili să muncească…

Mi-a fost arătat că este voia lui Dumnezeu că … 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 niciun fel de poveri care să-i tragă în jos…

Am văzut că, dacă vreunii se agățau de avere și nu-L întrebau pe Domnul care 
este datoria lor, El nu le făcea cunoscută datoria și li se îngăduia să-și păstreze 
averea, iar în timpul de strâmtorare aceasta venea ca un munte asupra lor pentru 
a-i zdrobi și ei încercau să scape de ea, dar nu puteau. I-am auzit pe unii jelindu-se 
astfel: „Lucrarea lâncezea, cei din poporul lui Dumnezeu mureau flămânzind după 
adevăr, iar noi nu am făcut niciun efort pentru a acoperi lipsa aceasta; acum averea 
noastră nu este de niciun folos. O, dacă ne-am fi dispensat de ea și ne-am fi strâns o 
comoară în cer!” Am văzut că o jertfă nu sporea, ci descreștea și era mistuită… Acum 
este momentul de a strânge comori în cer și de a ne pune inimile în rânduială… 
Acum este momentul ca Legea lui Dumnezeu să fie în mintea noastră, pe frunțile 
noastre și scrisă în inimile noastre.” (Experiențe și viziuni, cap. Datoria având în 
vedere timpul de strâmtorare). 
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Dumnezeu este proprietarul de drept

„Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți, după Lege, 
au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că 
și ei se coboară din Avraam.” (Evrei 7:5).

„Tot binele de care se bucură omul este datorită îndurării lui Dumnezeu. El 
este marele și bunul Dăruitor. Iubirea Lui se dă pe față înaintea tuturor în bogăția 
măsurilor luate pentru om. El ne-a dat timpul de probă, în care să ne formăm carac-
terul pentru curțile cerești… Domnul a creat orice pom din Eden plăcut la vedere și 
bun la mâncare și i-a îndemnat pe Adam și Eva să se bucure din plin de bunătățile 
Lui. Dar a făcut o excepție. Din pomul cunoștinței binelui și răului ei nu trebuia să 
mănânce. Pomul acesta Dumnezeu l-a rezervat ca un continuu amintitor al faptului 
că El era stăpân peste toate. În felul acesta, El le-a dat ocazia să-și demonstreze 
credința și încrederea în El, prin perfecta lor ascultare de cerințele Lui.

Așa stau lucrurile cu cerințele lui Dumnezeu față de noi. El pune comorile Sale 
în mâinile oamenilor, dar cere ca zecimea să fie pusă cu credincioșie deoparte pentru 
lucrarea Lui. El cere ca partea aceasta să fie pusă în tezaurul Lui. Ea trebuie să-I fie 
dată, ca aparținându-I; ea este sfântă și trebuie să fie folosită pentru scopuri sfinte, 
pentru susținerea acelora care duc solia mântuirii în toate părțile lumii. El rezervă 
partea aceasta, pentru ca fără încetare să curgă mijloace în casa tezaurului Său, 
pentru ca lumina adevărului să poată fi dusă celor de aproape și celor de departe. 
Ascultând cu credincioșie de cerința aceasta, noi recunoaștem că totul aparține lui 
Dumnezeu.” (6 T., cap. A da lui Dumnezeu ce este al Lui). 

„Zecimea ar trebui să fie consacrată lui Dumnezeu. Cerințele sale vin mai 
întâi. Noi nu facem voia Lui, dacă vom consacra Lui ceea ce rămâne după ce toate 
dorințele noastre au fost satisfăcute. Înainte ca orice parte din venitul nostru să fie 
consumată, ar trebui să luăm și să prezentăm Lui acea parte pe care El o pretinde ca 
fiind a Sa. Când facem acest lucru, restul va fi sfințit și binecuvântat pentru propria 
noastră utilizare. Dar când noi reținem ceea ce El spune că este al Lui, blestemul 
se revarsă peste întreg, iar noi suntem înregistrați în cărțile din ceruri ca vinovați 
de furt. Dumnezeu dă omului nouă zecimi, dar o zecime El o pretinde în scopuri 
sacre, - așa cum El a dat omului șase zile pentru activitatea proprie, dar și-a păstrat 
ziua a șaptea pentru Sine.” (Pacific Union Recorder, 10 octombrie 1901).
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Poporul lui Dumnezeu să dea  
Domnului o zecime credincioasă

„Avraam i-a dat zeciuială din toate…” (Evrei 7:2, NTR).

„O zecime din tot venitul nostru este a Domnului. El a pus-o deoparte pentru 
Sine însuși, pentru a fi întrebuințată în scopuri religioase. Este sfântă. El nu a ac-
ceptat nimic mai puțin în niciun sistem religios. Neglijarea sau amânarea acestei 
datorii va provoca dizgrația divină. Dacă toți cei ce mărturisesc a fi creștini ar aduce 
în mod cinstit zecimea la Dumnezeu, vistieria Sa ar fi plină.” (Sfaturi privind ad-
ministrarea creștină a vieții, cap. 12: Un test al loialității). 

„Zecimea este pusă deoparte pentru o întrebuințare specială. Ea nu trebuie să 
fie considerată un fond pentru săraci. Ea trebuie consacrată în mod special susținerii 
celor care duc lumii solia lui Dumnezeu și nu ar trebui întrebuințată în alte scopuri.” 
(Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, cap.21: Administrarea zecimii). 

„Fie ca poporul Domnului să plătească o zecime credincioasă, și, de aseme-
nea, părinții și copiii, să pună deoparte pentru Domnul banii care sunt atât de des 
cheltuiți pentru satisfaceri personale. Domnul ne-a făcut ispravnicii Săi. El și-a pus 
mijloacele în mâinile noastre pentru a fi distribuite într-un mod credincios. El ne 
cere să-i înapoiem ceea ce Îi aparține… Frații și surorile mele, mărturisiți și părăsiți 
egoismul vostru, și să aduceți Domnului darurile și jertfele voastre. Aduceți-I, de 
asemenea, zeciuiala pe care ați reținut-o. Veniți mărturisindu-vă neglijența. Pu-
neți-L la încercare pe Domnul, așa cum v-a invitat El să faceți.” (Review and Herald,  
23 noiembrie 1905).

„Însă a existat o mare neglijare a datoriei. Mulți au reținut mijloace pe care 
Dumnezeu le pretinde ca fiind ale Sale și, făcând astfel, s-au făcut vinovați de jaf 
față de Dumnezeu. Inimile lor egoiste nu au dat cea de-a zecea parte din tot veni-
tul lor, pe care o pretinde Dumnezeu. Și nici la adunările anuale nu s-au înfățișat 
cu darurile lor de bunăvoie, cu darurile lor de mulțumire și cu jertfele lor pentru 
păcat. Mulți au venit înaintea Domnului cu mâinile goale. „Se cade să înșele un om 
pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați: «Cu ce Te-am înșelat?» Cu 
zeciuielile și darurile de mâncare.” (3 T., cap. Apeluri pentru mijloace). 

„Aduceți darurile voastre pentru călcările de lege, darurile voastre de mulțumire, 
darurile și jertfele voastre de bunăvoie; umiliți-vă inimile înaintea Domnului, și El va 
fi întotdeauna gata să vă primească și vă ierte.” (Review and Herald, 8 iulie 1880).
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Aduceţi-Mi zecimile și darurile

„Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, 
căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlinește juruința pe care 
ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință, și 
să n-o împlinești.” (Eclesiastul 5:4, 5).

„Dumnezeu dorește ca membrii bisericii Sale să considere obligațiile lor față 
de El tot așa de stricte ca și îndatoririle lor față de comerciant sau față de piață. 
Fiecare să-și revizuiască viața din trecut, să vadă dacă au fost neglijate făgăduințele 
neplăcute sau nerăscumpărate, și apoi să facă eforturi în plus spre a plăti „ultimul 
bănuț”; pentru că toți trebuie să fim confruntați și să așteptăm rezultatul final al 
unui tribunal unde nimic nu va rămâne în picioare la test, decât integritatea și 
adevărul.” (4 T., cap. Sfințenia juruințelor). 

„Dumnezeu a procurat pâine pentru poporul Său din pustie printr-o minune 
a îndurării și El ar fi putut procura tot ce era necesar pentru slujba religioasă, dar 
n-a făcut-o, pentru că, în nemărginita Sa înțelepciune, a văzut că disciplina morală 
a poporului Său depindea de conlucrarea lor cu El, fiecare dintre ei trebuind să 
facă ceva… 

 Fiecare trebuie să fie propriul său controlor și este lăsat să dea cum își propune 
în inima sa. Dar sunt unii vinovați de același păcat ca și Anania și Safira, crezând că, 
dacă rețin o parte din ceea ce cere Dumnezeu, prin sistemul zecimii, frații niciodată 
nu vor cunoaște acest lucru. Așa a crezut perechea vinovată, al cărei exemplu ne 
este dat ca o avertizare. Prin acest caz, Dumnezeu dovedește că El cercetează ini-
ma. Motivele și scopurile omului nu pot fi ascunse de El. El a lăsat un avertisment 
perpetuu pentru creștinii din toate veacurile, ca să se păzească de păcatul spre care 
sunt înclinate continuu inimile oamenilor.” (Idem). 

„Cât ești dator stăpânului meu?” (Luca 16:5). Este cu neputință a spune. Tot 
ceea ce avem este de la Dumnezeu. El pune mâna pe posesiunile noastre, spunând: 
„Eu sunt proprietarul de drept al întregului univers; acestea sunt bunurile Mele. 
Consacrați Mie zecimile și darurile. Când aduceți bunurile acestea menționate ca 
un semn al credincioșiei voastre și al supunerii voastre față de suveranitatea Mea, 
binecuvântarea Mea va spori averea voastră, și voi veți avea belșug”.” (9 T., cap. 
Administrare credincioasă). 
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Cei doi bănuţi ai văduvei

„Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum 
am rânduit bisericilor Galatiei.” (1 Corinteni 16:1).

 „Hristos ne-a poruncit să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihă-
nirea Sa. Aceasta este cea dintâi și cea mai înaltă datorie a noastră. Stăpânul nostru 
Și-a avertizat în mod expres robii să nu-și strângă comori pe pământ; căci, făcând 
așa, inimile lor ar îndrăgi mai degrabă lucrurile pământești decât pe cele cerești. 
În acest punct au suferit naufragiu în credinței multe suflete nefericite. Ei au mers 
direct împotriva poruncii clare a Domnului nostru și au îngăduit ca dragostea de 
bani să devină pasiunea dominantă a vieții lor. Ei sunt nestăpâniți în eforturile lor de 
a dobândi bunuri materiale. Ei sunt tot atât de îmbătați de dorința lor nesănătoasă 
de a avea bogății cum este bețivul de băutura lui. 

Creștinii uită că sunt slujitori ai Stăpânului, că ei înșiși, timpul lor și tot ce au 
Îi aparțin Lui… 

Cei săraci nu sunt excluși de la privilegiul de a dărui. Ei, ca și cei bogați, pot 
juca un rol în această lucrare. Lecția pe care a dat-o Hristos în privința celor doi 
bănuți ai văduvei ne arată că cele mai mărunte daruri de bunăvoie ale celor săraci, 
dacă sunt oferite cu o inimă plină de iubire, sunt tot atât de plăcute, ca și cele mai 
substanțiale donații ale celor bogați…

 Timpul și tăria fizică sunt tot capitalul pe care îl au mulți oameni săraci; iar 
acesta este în mod frecvent irosit prin iubirea comodității și în lenevie nepăsătoare, 
încât nu au nimic să-I aducă Domnului lor în zecimi și daruri… Mulți săraci care se 
mulțumesc acum să nu facă nimic pentru binele semenilor lor și pentru înaintarea 
cauzei lui Dumnezeu ar putea face mult, dacă ar vrea. Înaintea lui Dumnezeu, ei 
poartă aceeași răspundere pentru capitalul lor, care constă în putere fizică, precum 
bogatul pentru capitalul său bănesc…

Dacă cei care-și spun creștini ar folosi mai puțin din bogăția lor pentru a-și 
împodobi corpul și a-și înfrumuseța casele și dacă ar cheltui mai puțin pentru a 
pune pe mesele lor articole alimentare de lux, extravagante, care ruinează sănăta-
tea, ei ar putea pune sume mult mai mari în trezoreria lui Dumnezeu. L-ar imita 
astfel pe Răscumpărătorul lor, care a părăsit cerul, bogățiile și slava Sa și a devenit 
sărac pentru noi, ca să putem avea bogății veșnice.” (3 T., cap. Zecimi și daruri). 
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Banii investiţi în această lucrare  
vor fi returnaţi

„Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul 
lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 3:9).

„Trimițând pe slujitorii Săi, Mântuitorul nostru a dat daruri oamenilor pentru 
ca prin ele să transmită lumii cuvintele vieții veșnice. Acesta este mijlocul pe care 
Dumnezeu l-a rânduit pentru desăvârșirea sfinților în cunoaștere și adevărata 
sfințire.” (5 T., cap. Unitate creștină). 

„Domnul a făcut ca predicarea Evangheliei să fie dependentă de munca și 
de darurile voluntare ale tuturor copiilor Săi. În timp ce El a chemat bărbați să 
predice Cuvântul, a oferit privilegiul întregii biserici să participe în această lucrare 
contribuind cu mijloacele lor la susținerea ei.” (Review and Herald, 9 mai 1893).

„Noi trebuie să punem în tezaurul lui Dumnezeu toate mijloacele pe care le 
putem economisi. După aceste mijloace fac apel câmpurile lipsite, nelucrate. Din 
multe țări răsună strigarea: „treci și ajută-ne!” Membrii bisericii noastre ar trebui 
să simtă un adânc interes pentru misiunea internă și externă. Mari binecuvântări 
vor veni asupra lor când fac eforturi pline de jertfire de sine pentru a înfige adevărul 
în câmpuri noi. Banii investiți în lucrarea aceasta vor aduce dobânzi bogate.” (9 T., 
cap. „Fără plată ați primit, fără plată să dați”). 

„Toți pot avea simțământul că stă în puterea lor să joace un rol în înaintarea 
prețioasei lucrări de mântuire. Fiecare bărbat, femeie și tânăr poate deveni un 
casier pentru Domnul și un agent care să satisfacă cerințele care vin de la trezore-
rie. Apostolul spune: „Fiecare dintre voi să pună deoparte acasă ce va putea, după 
câștigul lui”. Mari obiective sunt atinse prin acest sistem. Dacă l-ar accepta cu toții, 
până la unul, fiecare ar fi un administrator vigilent și credincios al lui Dumnezeu 
și nu s-ar face simțită nicio lipsă a mijloacelor prin care să se ducă mai departe 
marea lucrare de vestire a ultimei solii de avertizare a lumii.” (Solii către tineret, 
cap. 100: Zecimea). 

„Lui Dumnezeu Îi face plăcere să onoreze darul adus dintr-o inimă plină de 
iubire, dându-i cea mai înaltă eficiență în slujirea pentru Sine. Dacă ne-am predat 
inima lui Isus, atunci vom aduce și darurile noastre înaintea Lui. Aurul și argintul 
nostru, cele mai de preț bunuri pământești pe care le avem, cele mai înalte talente 
intelectuale și spirituale vor fi consacrate de bunăvoie Aceluia care ne-a iubit și 
S-a dat pe Sine pentru noi.” (Hristos lumina lumii, cap. 6: „I-am văzut steaua”). 
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Salvaţi, pentru totdeauna salvaţi

„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.” (Luca 6:38).

„E datoria noastră morală să dăm acum ascultare poruncii Mântuitorului nos-
tru: „Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi, care nu se învechesc, 
o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia”. 
Acum este timpul ca frații noștri să-și reducă averile, și nu să le mărească. Suntem 
pe punctul de a ne strămuta într-o țară mai bună, chiar în ceruri. Deci, să nu ră-
mânem locuitori ai pământului.” (5 T., cap. Va jefui, oare, un om pe Dumnezeu?). 

„Pentru ce să strângem comori? Pentru ca să fie mistuite de flăcările ultimei 
zile? Să strângem aur și argint, ca să fie martori împotriva noastră la Judecată, - ca 
să consume carnea noastră ca focul? Să ne agățăm de bunurile noastre până vor 
cădea în mâinile dușmanilor noștri? Vine timpul când cei ce păzesc poruncile nu pot 
nici cumpăra, nici vinde. La ce ne vor folosi atunci casele și terenurile, depozitele 
bancare și bunurile? Acum este momentul de a plasa comorile noastre unde vor fi 
în siguranță pentru veșnicie.” (Review and Herald, 6 decembrie 1887).

„Casele și pământurile nu le vor fi de niciun folos sfinților în vremea de strâm-
torare, 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 prezent. 
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 Dumnezeu prin jertfă.” (Experiențe și viziuni, cap. Datoria, având în vedere 
timpul de strâmtorare). 

„Există o răsplată pentru lucrătorii consacrați și altruiști care intră în această 
lucrare și, de asemenea, pentru cei care participă de bunăvoie la susținerea lor. Cei 
implicați în mod activ în lucrare și cei care oferă din resursele lor pentru a-i sprijini 
pe acești lucrători vor avea parte de răsplata celui credincios…

Renunțarea de sine de care au dat dovadă pentru a susține lucrarea nu mai este 
amintită. În timp ce privesc la sufletele pe care s-au străduit să le câștige pentru 
Hristos și le văd mântuite, salvate pentru veșnicie—monumente ale îndurării lui 
Dumnezeu și ale dragostei Răscumpărătorului—lauda și recunoștința lor se revarsă 
în strigăte de bucurie în slăvile cerești.” (Sfaturi privind administrarea creștină a 
vieții, cap. 48: Participarea la bucuria mântuirii). 
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Domnul este drept în toate căile Sale

„Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în 
ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.” (Ezechiel 28:15).

„În marea Sa milă, în armonie cu caracterul Său divin, Dumnezeu l-a suportat 
mult timp pe Lucifer. Spiritul de nemulțumire și discordie n-a fost niciodată cunos-
cut în ceruri. El era un element nou, un element străin, misterios și inexplicabil. Nici 
chiar Lucifer — la început — n-a cunoscut natura reală a simțămintelor lui… Astfel 
de eforturi, cum numai iubirea infinită le putea concepe, au fost făcute pentru a-l 
convinge de rătăcirea sa. S-a demonstrat faptul că nemulțumirea lui nu avea niciun 
temei și i s-a arătat care avea să fie rezultatul dacă persistă în răzvrătirea sa. Lucifer 
a fost convins că era greșit. El a văzut că „Domnul este drept în toate căile Lui și 
milostiv în toate faptele Lui” (Psalmii 145:17); că rânduielile divine sunt drepte și 
că trebuie să le recunoască ca fiind astfel înaintea întregului cer. Dacă ar fi făcut 
lucrul acesta, el s-ar fi salvat pe sine și pe îngerii săi… El și-a apărat cu înverșunare 
poziția și s-a lansat cu totul în lupta cea mare împotriva Făcătorului său. Așa se face 
că Lucifer, „purtătorul de lumină”, cel care se împărtășea de slava lui Dumnezeu, 
care slujea la tronul Său, prin păcat a devenit Satana, „vrăjmașul” lui Dumnezeu 
și al ființelor sfinte, nimicitorul acelora pe care Cerul i-a încredințat călăuzirii și 
protecției sale.” (Patriarhi și profeți, cap. 1: De ce a fost îngăduit păcatul?). 

„Chiar și atunci când a fost aruncat afară din ceruri, înțelepciunea cea veșnică 
nu l-a distrus. Deoarece numai slujirea din iubire putea fi primită de Dumnezeu, 
supunerea ființelor create de El trebuia să se bazeze pe convingerea dreptății și 
bunăvoinței Sale. Locuitorii cerului și ai celorlalte lumi, fiind nepregătiți să înțeleagă 
natura sau consecințele păcatului, nu puteau vedea atunci dreptatea lui Dumnezeu 
în nimicirea lui Satana. Dacă ar fi fost imediat șters din rândul celor vii, unii ar fi 
slujit lui Dumnezeu mai degrabă de frică decât din iubire… De aceea, pentru binele 
întregului univers, de-a lungul veacurilor nesfârșite, el trebuia să-și dezvolte mai 
mult principiile, pentru ca acuzațiile aduse de el guvernării divine să poată fi văzute 
în adevărata lor lumină de către toate ființele create și pentru ca dreptatea și mila 
lui Dumnezeu, cum și invariabilitatea Legii Sale să poată fi — pentru totdeauna — în 
afară de orice îndoială.” (Idem).
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De guvernarea lui Dumnezeu  
se leagă binele tuturor

„De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji.”  
(1 Tesaloniceni 5:6).

„Răzvrătirea lui Satana avea să fie o lecție pentru univers de-a lungul veacurilor 
viitoare, o mărturie veșnică cu privire la natura păcatului și teribilele lui rezultate. 
Manifestarea acțiunii lui Satana, efectele ei atât asupra oamenilor, cât și asupra 
îngerilor aveau să arate care va fi rezultatul părăsirii autorității divine. Acest lucru 
avea să dea mărturie despre faptul că de guvernarea lui Dumnezeu se leagă binele 
tuturor ființelor create de El. Astfel, istoria acestui teribil experiment al răzvrătirii 
trebuia să fie un scut de apărare pentru toate ființele sfinte, ca să le împiedice să 
mai fie înșelate cu privire la natura păcatului, să le salveze de la păcătuire și de la 
suportarea consecințelor sale.” (Patriarhi și profeți, cap. 1: De ce a fost îngăduit 
păcatul?). 

„Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru a se împotrivi vicleniei 
vrăjmașului. De această rezistență se teme Satana. El își cunoaște mai bine decât 
noi limitele puterii și cât de ușor poate fi biruit dacă îi rezistăm și-l înfruntăm. Prin 
tărie divină, chiar și cel mai slab sfânt este mai mult decât un oponent pentru el 
și toți îngerii lui, iar dacă este pus la probă, va putea să demonstreze puterea lui 
superioară. De aceea, Satana pășește fără zgomot, mișcarea lui este prudentă, iar 
armele mascate. El nu se aventurează să se prezinte deschis, ca nu cumva să trezească 
energiile adormite ale creștinului, și acesta să-l prezinte în rugăciune lui Dumnezeu…

În el însuși nu are nicio putere de a opune o rezistență eficientă păcatului. 
Numai dacă Hristos locuiește în el printr-o credință vie, influențându-i dorințele 
și întărindu-l cu putere de sus, numai astfel se poate aventura omul să stea în fața 
unui vrăjmaș așa de teribil. Orice alte mijloace de apărare sunt zadarnice. Numai 
prin Hristos se poate limita puterea lui Satana. Acesta este un adevăr foarte im-
portant, pe care toți ar trebui să-l înțeleagă. Satana este ocupat în fiecare clipă, 
mergând încoace și încolo, în sus și în jos pe pământ, căutând pe cine să înghită. 
Dar rugăciunea plină de zel a credinței va zădărnici cele mai puternice eforturi ale 
sale. Apoi, luați și „scutul credinței”, fraților, „cu care veți putea stinge toate săgețile 
arzătoare ale celui rău”. (5 T., cap. Înșelăciunea păcatului). 
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Dumnezeu va da tărie  
tuturor celor ce-L caută

„Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul 
încercărilor.” (Faptele 20:19).

„Din zilele lui Adam și până în vremea noastră, marele nostru vrăjmaș și-a 
exercitat puterea de a prigoni și de a distruge. El se pregătește acum pentru ultima 
lui campanie împotriva bisericii. Toți acei care caută să-L urmeze pe Isus vor ajunge 
în conflict cu acest vrăjmaș neînduplecat. Cu cât creștinul imită mai îndeaproape 
Modelul divin, cu atât mai sigur va deveni el o țintă a atacurilor lui Satana. Toți 
acei care sunt angajați în mod activ în lucrarea lui Dumnezeu, căutând să demaște 
amăgirile celui rău și să-L prezinte pe Hristos înaintea oamenilor, se vor putea uni 
cu mărturisirea lui Pavel, în care vorbește despre slujirea lui Dumnezeu cu toată 
umilința sufletului, cu multe lacrimi și ispite… Ispititorul nu are putere să stăpâ-
nească voința sau să constrângă sufletul ca să păcătuiască. El poate întrista, dar nu 
poate contamina. El poate provoca agonie, dar nu poate mânji. Faptul că Hristos a 
biruit ar trebui să le inspire urmașilor Lui curaj de a lupta bărbătește în lupta împo-
triva păcatului și a lui Satana.” (Marea luptă, cap. Vrăjmășia dintre om și Satan).

„Satana nu ne poate citi gândurile, dar ne poate vedea faptele și auzi cuvin-
tele și, din îndelungata cunoaștere a familiei umane, poate să-și făurească și să-și 
modeleze ispitele, pentru a profita de punctele noastre slabe de caracter. Și cât de 
adesea îi permitem să afle modul cel mai simplu prin care poate obține victoria 
asupra noastră! O, dacă ne-am controla cuvintele și acțiunile!” (Solii către tineret, 
cap.109: Religia în cămin). 

„Satana L-a atacat pe Hristos cu ispitele cele mai amăgitoare și mai cumplite, dar 
a fost respins de fiecare dată. Acele lupte au fost duse în favoarea noastră; biruințele 
acelea ne fac pe noi în stare să biruim. Hristos va da putere tuturor acelora care-L 
caută.” (Marea luptă, cap. Vrăjmășia dintre om și Satan).
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Trebuie să avem o încredere deplină 
în Dumnezeu

„Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare.” 
(Iacov 1:3).

„Nu scutit de încercare, ci în mijlocul ei se dezvoltă caracterul creștin. Expunerea 
la refuzuri și împotrivire îl conduce pe urmașul lui Hristos la o mai mare veghere și 
la o mai serioasă rugăciune către Ajutorul cel puternic. Cercările aspre, îndurate prin 
harul lui Dumnezeu, dezvoltă răbdare, vigilență, putere morală, cum și o profundă 
și dăinuitoare încredere în Dumnezeu. Triumful credinței creștine este ceea ce-i 
face în stare pe urmașii ei să sufere și să fie tari; să se supună și astfel să biruiască; 
să fie dați morții toată ziua și totuși să trăiască; să poarte crucea și astfel să câștige 
cununa slavei.” (Istoria faptelor apostolilor, cap. 44: Casa cezarului). 

„Privind înainte cu viziune profetică spre vremurile primejdioase în care avea 
să intre biserica lui Hristos, apostolul îi îndemna stăruitor pe credincioși să rămână 
statornici în fața încercărilor și a suferinței. „Prea iubiților”, scria el, „nu vă mirați 
de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce”. ” 
(Istoria faptelor apostolilor, cap. 51: Un subpăstor credincios). 

„Dar în vreme ce urmașii Domnului Hristos au păcătuit, ei nu s-au predat sub 
controlul celui rău. Ei au părăsit păcatele lor și în umilință și pocăință au căutat 
pe Domnul, iar divinul Apărător pledează în favoarea lor. Acela de care au abuzat 
cel mai mult prin nerecunoștința lor, care cunoaște păcatele lor, dar cunoaște, de 
asemenea, și pocăința lor, declară: „Domnul să te mustre, Satano! Eu Mi-am dat 
viața pentru aceste suflete. Ele sunt săpate pe palmele mâinilor Mele.”

Atacurile lui Satana sunt puternice, înșelăciunile sale sunt teribile, dar ochiul 
Domnului este asupra poporului Său. Suferințele lor sunt mari, flăcările cuptorului 
par să-i consume; dar Domnul Isus Hristos îi va scoate ca pe aurul curățit prin foc. 
Firescul lor trebuie să fie eliminat, chipul Domnului Hristos să se reflecte în mod 
desăvârșit; necredința trebuie să fie biruită; credința, nădejdea și răbdarea să fie 
dezvoltate.” (5 T., cap. Iosua și îngerul). 
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Îngerii lui Dumnezeu  
vor fi alături  de noi

„Mai bine să caute tăria Mea; să facă pace cu Mine; da, să facă pace 
cu Mine!“ (Isaia 27:5, traducerea GBV 2001)

 În Apocalipsa, el (Satan) este acuzat a fi „pârâșul fraților noștri”, „care zi și 
noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru”. Lupta se repetă cu fiecare suflet care 
este salvat de sub puterea celui rău și al cărui nume este scris în Cartea Vieții Mie-
lului. Niciodată nu este primit cineva din familia lui Satana în familia lui Dumnezeu 
fără să trezească o hotărâtă rezistență a celor nelegiuiți…

El duce pe oameni la scepticism, făcându-i să-și piardă încrederea în Dumnezeu 
și să se despartă de iubirea Lui; el îi ispitește să calce Legea Sa și apoi îi pretinde ca 
fiind robii lui și contestă dreptul Domnului Hristos de a-i smulge din mâinile sale. El 
știe că cei care caută la Dumnezeu cu stăruință iertare și har le vor obține; de aceea, 
el le prezintă păcatele lor pentru a-i descuraja. El caută continuu ocazii împotriva 
acelora care încearcă să asculte de Dumnezeu… Prin nenumărate planuri, dintre 
cele mai subtile și mai crude, el se străduiește să se asigure de condamnarea lor.

Omul nu poate să răspundă singur acestor acuzații. În hainele sale mânjite de 
păcat, mărturisindu-și vinovăția, el stă înaintea lui Dumnezeu. Dar Domnul Isus, 
Avocatul nostru, prezintă o apărare eficientă în dreptul tuturor acelora care, prin 
pocăință și credință, și-au încredințat Lui sufletele lor spre a fi păzite. El pledează 
pentru cauza lor și înfrânge pe acuzatorul lor prin argumentele puternice ale Gol-
gotei. Desăvârșita lui ascultare de Legea lui Dumnezeu, chiar până la moartea Sa 
pe cruce, I-a dat toată puterea în cer și pe pământ și El cere de la Tatăl Său milă și 
reconciliere pentru omul vinovat… 

Nici unui suflet, care în pocăință și credință a cerut protecția Lui, Domnul Hris-
tos nu-i va îngădui să ajungă sub puterea vrăjmașului. Cuvântul Lui este garanție: 
„Dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu mine, da, vor face pace cu Mine”. 
Făgăduința făcută lui Iosua este valabilă pentru toți: „Dacă vei păzi poruncile Mele… 
te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici”. Îngerii lui Dumnezeu vor merge 
de fiecare parte a lor, chiar în lumea aceasta, și ei vor sta în cele din urmă printre 
îngerii ce înconjoară tronul lui Dumnezeu.” (5 T., cap. Iosua și îngerul). 
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Cuvântul lui Dumnezeu: 
apărarea noastră

„Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de-
șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, 
și nu după Hristos.” (Coloseni 2:8).

„Avem nevoie de o încredere fermă în Dumnezeu, dacă am dori să fim salvați 
de puterea agențiilor satanici. În cazul în care ne vom păstra aproape de învățăturile 
Cuvântului, adevărurile acelui Cuvânt vor fi protecția noastră, salvându-ne de iluziile 
acestor ultime zile. Avem nevoie de adevăr. Avem nevoie să credem în el. Principiile 
sale sunt adaptate la toate circumstanțele vieții. Ele pregătesc sufletul pentru datorie, 
și îl întăresc pentru încercări. Ele poartă pecetea Autor divin. Asupra tuturor celor 
cu care vin în contact, ele exercită o influență protectoare.

Încăpățânarea naturală a inimii omenești rezistă luminii adevărului. Mândria 
naturală a opiniei duce la independența judecății și o aderare la ideile și filozofiile 
omenești. Pentru unii există pericolul constant de a deveni instabili în credință da-
torită dorinței de originalitate. Ei doresc să găsească un adevăr nou și ciudat pe care 
să-l prezinte, pentru a avea un mesaj nou de adus înaintea oamenilor; dar o astfel 
de dorință este o cursă a vrăjmașului ca să captiveze mintea și să conducă departe 
de adevăr… În aceste ultime zile avem nevoie de o credință mare și în creștere. 
Trebuie să fim întăriți în credință printr-o cunoaștere și înțelepciune care nu sunt 
derivate din vreo sursă umană, ci care se găsesc doar în bogățiile înțelepciunii lui 
Dumnezeu…

Cei care au acceptat adevărul soliei îngerului al treilea trebuie să-l țină tare 
prin credință; și acesta îi va feri de amăgirile și teoriile care i-ar separa unii de 
alții și de Dumnezeu. Acceptarea de către noi a adevărului pe care-l deținem ca 
adventiști de ziua a șaptea nu a fost o experiență întâmplătoare. S-a ajuns aici prin 
rugăciune serioasă și cercetare atentă a Cuvântului inspirat. Domnul dorește ca noi 
să umblăm și să lucrăm în unitate perfectă. Numele Său, Isus Hristos, trebuie să fie 
cuvântul nostru de ordine, exemplul Său semnul nostru de deosebire, principiile 
Cuvântului Său temelia evlaviei noastre. În unitate de spirit și acțiune va fi tăria 
noastră.” (Review and Herald, 19 august 1909).
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30 octombrie

Îngerii cerești îi protejează  
pe cei drepţi

„Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și-i scapă 
din primejdie.” (Psalmii 34:7).

„Legătura dintre lumea văzută și cea nevăzută, lucrarea îngerilor lui Dumnezeu 
și lucrarea duhurilor rele sunt lămurit descoperite în Scripturi și sunt întrețesute cu 
istoria omenirii. Se vede o tendință crescândă de a nu crede în existența duhurilor 
rele; … sunt priviți de mulți ca duhuri ale morților. Dar Scriptura nu numai că învață 
despre existența îngerilor, atât a celor buni, cât și a celor răi, ci prezintă dovezi de 
netăgăduit că aceștia nu sunt duhuri despărțite de corp ale morților… 

În Scriptură ni se spune despre numărul, despre puterea și slava ființelor cerești, 
despre legătura lor cu guvernarea lui Dumnezeu, precum și despre legătura lor cu 
lucrarea de mântuire. „Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri; și Împărăția 
Lui se întinde peste tot.” Iar profetul spune: „Am auzit glasul multor îngeri în jurul 
scaunului de domnie”…

Îngerii sunt trimiși în misiuni de har la copiii lui Dumnezeu… 
Un înger păzitor este rânduit pentru fiecare urmaș al lui Hristos. Acești veghe-

tori cerești îl ocrotesc pe cel drept de puterea celui rău… 
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 neîncetată a îngerilor cerești… Dacă Dumnezeu 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 — forțele numeroase, hotărâte și neobosite 
ale acelor puteri și răutăți de care nimeni nu trebuie să fie neștiutor sau să nu țină 
seama de ele.” (Marea luptă, cap. Vrăjmășia dintre om și Satan).

Puterea și răutatea lui Satana și a oștirii lui ne-ar putea îngrozi cu adevărat, 
dacă n-am găsi ocrotire și scăpare în puterea cu mult mai mare a Răscumpărăto-
rului nostru… Grozavă este starea acelora care se împotrivesc cerințelor divine și 
se supun ispitelor lui Satana… Dar acei care Îl urmează pe Hristos sunt totdeauna 
siguri sub grija Lui ocrotitoare. Îngerii care excelează în putere sunt trimiși din cer 
să-i păzească. Cel nelegiuit nu poate trece de paza pe care Dumnezeu a pus-o în 
jurul poporului Său.” (Marea luptă, cap. Spiritele rele). 



Conlucrători cu Hristos 319

31 octombrie

Cel ce va birui  
va fi  îmbrăcat în haine albe

„Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, 
după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de 
domnie.” (Apocalipsa 3:21).

„Și tuturor celor credincioși care se luptau împotriva răului Ioan a auzit cum 
le-au fost date făgăduințele: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, 
care este în raiul lui Dumnezeu”. „Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. 
Nu-i voi șterge numele din cartea vieții, și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui 
Meu și înaintea îngerilor Lui”… 

Ioan a văzut îndurarea, blândețea și iubirea lui Dumnezeu întrețesute cu 
sfințenia, dreptatea și puterea Sa. El i-a văzut pe păcătoși găsind un Tată în Acela 
de care păcatele lor îi făcuse să se teamă. Și, privind dincolo de punctul culminant 
al marelui conflict, el a văzut cum în Sion „stăteau biruitorii ... pe marea de sticlă, 
cu alăutele lui Dumnezeu în mână” și cântau „cântarea lui Moise” și a Mielului 
(Apocalipsa 15:2, 3)…

În comparație cu milioanele lumii, poporul lui Dumnezeu va fi, așa cum a fost 
totdeauna, o turmă mică; dar, dacă ei stau pentru adevăr, așa cum a fost el desco-
perit în Cuvântul Său, Dumnezeu va fi scăparea lor. Ei stau sub cuprinzătorul scut 
al Celui Atotputernic… Când sunetul ultimei trâmbițe va pătrunde temnița celui 
mort, și cel neprihănit va ieși afară în triumf, exclamând: „Unde îți este biruința, 
moarte? Unde îți este boldul, moarte?” (1 Corinteni 15:55) — stând apoi împreună 
cu Dumnezeu, cu Hristos, cu îngerii și cu cei loiali și credincioși din toate veacurile, 
copiii lui Dumnezeu vor fi o majoritate zdrobitoare.

Adevărații ucenici ai lui Hristos Îl urmează prin lupte aspre, îndurând lepădare 
de sine și trecând prin experiența unei dezamăgiri amare; dar aceasta îi învață 
vinovăția și blestemul păcatului și ei ajung să-l privească cu scârbă. Părtași ai 
suferințelor lui Hristos, ei sunt rânduiți să fie părtași ai slavei Sale.” (Istoria faptelor 
apostolilor, cap. 57: Descoperirea).
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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). 
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1 noiembrie

Primul Înger

„Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evan-
ghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui 
neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu 
glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul 
judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea 
și izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:6, 7). 

„Mi-a fost arătat interesul pe care-l manifestase tot cerul față de lucrarea care 
se afla în desfășurare pe pământ. Isus însărcină un înger puternic să coboare și 
să-i avertizeze pe locuitorii pământului să se pregătească pentru cea de-a doua Sa 
venire. Când îngerul plecă de la Isus din cer, o lumină nespus de puternică mergea 
înaintea lui.” (Experiențe și viziuni, cap. O altă ilustrație).

„Am văzut un număr de grupuri care păreau legate unele de altele prin frânghii…
Apoi o lumină strălucitoare s-a lăsat peste aceste grupuri pentru a-i lumina pe 

cei care ar fi vrut s-o primească. Unii dintre cei care se aflau în întuneric au primit 
lumina și s-au bucurat. Alții s-au împotrivit luminii din cer… Lumina s-a îndepărtat 
de la ei și au fost lăsați în întuneric. Cei care primiseră lumina de la Isus s-au bucurat 
de sporirea luminii prețioase care fusese revărsată asupra lor. Fețele lor străluceau 
de o bucurie sfântă, în timp ce privirea le era îndreptată în sus, cu un mare interes, 
către Isus, și vocile lor au fost auzite în armonie cu glasul îngerului: „Temeți-vă de 
Dumnezeu și dați-I slavă, căci a sosit ceasul judecății Lui!” …

I-am văzut pe cei care îndrăgeau lumina privind în sus cu o dorință arzătoare, 
așteptându-L pe Isus să vină și să-i ia la El. La scurt timp după aceea, a trecut un 
nor pe deasupra lor, iar fețele le erau triste. Am întrebat care era explicația acestui 
nor și mi-a fost arătat că era dezamăgirea lor.” (Experiențe și viziuni, cap. Ilustrarea 
mișcării advente). 

„Am văzut dezamăgirea celor credincioși când nu L-au văzut pe Domnul lor la 
momentul așteptat. Fusese scopul lui Dumnezeu acela de a ascunde viitorul și de 
a-i aduce pe cei din poporul Său la un punct în care să ia o decizie. Fără predicarea 
timpului fixat pentru venirea lui Hristos, lucrarea a cărei împlinire o dorea Dum-
nezeu nu s-ar fi săvârșit.. Era necesar ca poporul să fie adus în situația de a căuta 
cu seriozitate să facă o pregătire în momentul prezent… 

Creștinilor ale căror inimi ardeau cu o dorință fierbinte de a-L vedea pe Isus le-a 
fost interzis de către cei ce pretindeau că le sunt frați să vorbească despre venirea 
Sa. Îngerii priveau acest tablou și simțeau împreună cu rămășița celor care iubeau 
apariția Domnului lor.” (Experiențe și viziuni, cap. O altă ilustrație).
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2 noiembrie

Al doilea Înger

„Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: „A căzut, a căzut Babi-
lonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei 
curviei ei!” (Apocalipsa 14:8).

„A fost însărcinat un alt înger puternic să coboare pe pământ. Isus puse în 
mâna lui un text scris și, când a ajuns, îngerul a strigat: „A căzut, a căzut Babilonul!” 
Apoi i-am văzut pe cei dezamăgiți ridicându-și din nou ochii către cer, așteptând 
cu credință și nădejde apariția Domnului lor… Cei dezamăgiți au văzut din Scrip-
turi că se aflau în timpul de zăbovire și că trebuia să aștepte cu răbdare împlinirea 
viziunii. Aceleași dovezi care i-au condus să îl aștepte pe Domnul lor în 1843 i-au 
făcut să-L aștepte și în 1844.

Când cei din poporul lui Dumnezeu s-au unit în strigătul celui de-al doilea 
înger, oștirea cerească a notat cu cel mai profund interes efectul pe care l-a avut 
solia. I-au văzut pe mulți dintre cei ce purtau numele de creștin întorcându-se cu 
dispreț și cu batjocură împotriva celor care fuseseră dezamăgiți. În timp ce de pe 
buze batjocoritoare se auzeau cuvintele: „Încă nu v-ați înălțat!”, un înger le nota. 
Îngerul a spus: „Pe Dumnezeu Îl batjocoresc aceștia”…

Isus însărcină alți îngeri să zboare repede pentru a înviora și a întări credința 
în scădere a poporului Său, și pentru a-i pregăti să înțeleagă solia celui de-al doilea 
înger și mișcarea importantă care avea să fie curând făcută în cer. I-am văzut pe 
acești îngeri primind o mare putere și lumină de la Isus și zburând repede către 
pământ pentru a se achita de sarcina lor, aceea de a-l ajuta pe cel de-al doilea înger 
în lucrarea lui. O lumină puternică a strălucit asupra poporului lui Dumnezeu când 
îngerii au strigat: „Iată Mirele, ieșiți-I în întâmpinare!” Apoi i-am văzut pe cei deza-
măgiți ridicându-se și vestind la unison cu cel de-al doilea înger: „Iată Mirele vine, 
ieșiți-I în întâmpinare!” Lumina de la îngeri străpungea pretutindeni întunericul…

 Isus le-a poruncit îngerilor să meargă și să-i întărească, întrucât ceasul încer-
cării lor se apropia. Am văzut că acești așteptători nu erau încă încercați așa cum ar 
fi trebuit. Ei nu erau lipsiți de rătăciri și am văzut mila și bunătatea lui Dumnezeu 
în faptul că a trimis o avertizare locuitorilor pământului… Prin aceste solii, Dum-
nezeu i-a scos pe cei din poporul Său într-un loc în care putea lucra pentru ei cu o 
putere mai mare și în care puteau să păzească toate poruncile Sale.” (Experiențe și 
viziuni, cap. O altă ilustrație).
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3 noiembrie

Sanctuarul

„Unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut 
„Mare Preot…” (Evrei 6:20).

„Subiectul Sanctuarului a fost cheia care a deschis taina dezamăgirii din anul 
1844. El a adus la lumină un sistem complet, unitar și armonios al adevărului, 
arătând că mâna lui Dumnezeu condusese marea mișcare adventă și descoperind 
datoria prezentă prin dezvăluirea poziției și lucrării poporului Său.” (Marea luptă, 
pg. 321, cap. 24: În Sfânta Sfintelor). 

„Ca popor, noi ar trebui să fim niște cercetători sârguincioși ai profețiilor. 
Să nu ne găsim odihna, până când nu vom ajunge să cunoaștem bine subiectul 
Sanctuarului, care este evidențiat în viziunile lui Daniel și Ioan. Subiectul acesta 
revarsă o mare lumină asupra locului și lucrării noastre prezente și ne dă o dovadă 
inconfundabilă cu privire la faptul că Dumnezeu ne-a condus în experiența noastră 
din trecut. El explică dezamăgirea noastră din 1844, arătându-ne că Sanctuarul care 
trebuia să fie curățit nu era pământul, așa cum am presupus noi, ci că Hristos a intrat 
atunci în încăperea cea mai sfântă a sanctuarului ceresc, și acolo el îndeplinește 
lucrarea finală slujbei Sale preoțești, ca împlinire a cuvintelor pe care îngerul le-a 
spus profetului Daniel: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi, 
Sfântul Locaș va fi curățit.”

Credința noastră cu privire la soliile primului, celui de-al doilea și al treilea 
înger a fost corectă. Marile semne de pe cale pe care le-am trecut sunt de neclintit. 
Chiar dacă oștirile celui rău ar putea încerca să le doboare din temelie și să triumfe 
la gândul că au reușit, totuși nu reușesc. Acești stâlpi ai adevărului stau neclintiți ca 
munții cei veșnici, imposibil de mutat chiar dacă toate eforturile oamenilor s-ar uni 
cu acelea ale lui Satana și ale oștirilor lui. Noi putem să învățăm mult și ar trebui 
să cercetăm Scripturile constant, pentru a vedea dacă lucrurile acestea sunt așa. 
Acei care fac parte din poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă acum privirile ațintite 
asupra Sanctuarului ceresc, unde se desfășoară judecata — lucrarea finală de slujire 
a Marelui nostru Preot ceresc — locul în care El mijlocește pentru poporul Său.” 
(Evanghelizare, cap. Adevărul despre Sanctuar).
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4 noiembrie

Al treilea înger

„Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se 
închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe 
mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în 
paharul mâniei Lui; și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților 
îngeri și înaintea Mielului.” (Apocalipsa 14:9,10).

„Când lucrarea lui Isus din Sfânta a luat sfârșit și El a trecut în Locul Preasfânt 
și a stat înaintea chivotului care conținea Legea lui Dumnezeu, Domnul a trimis un 
alt înger puternic, cu un al treilea mesaj pentru lume… Scopul urmărit de această 
solie era de a-i pune în gardă pe copiii lui Dumnezeu, arătându-le ceasul ispitei și 
suferinței, care se afla înaintea lor. Îngerul a spus: „Ei vor fi aduși în luptă directă 
cu fiara și cu icoana ei. Singura lor speranță de a dobândi viața veșnică este aceea 
de a rămâne neclintiți. Deși le sunt în joc viețile, ei trebuie să se prindă cu putere de 
adevăr.” Cel de-al treilea înger își încheie mesajul în felul acesta: „Aici este răbdarea 
sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”…

După ce Isus a deschis ușa de la Sfânta Sfintelor, s-a văzut lumina Sabatului… 
Mi-a fost prezentat că cei care formau rămășița Îl urmau pe Isus în Sfânta Sfintelor… 
Ei … văd cea de-a patra poruncă între cele zece precepte sfinte având o strălucire 
mai puternică decât celelalte nouă și o aură de slavă în jurul ei.” (Experiențe și 
Viziuni, cap. Solia celui de al treilea înger).

„Fiara” menționată în această solie, a cărei închinare este impusă de fiara cu 
două coarne, este prima, adică fiara care semăna cu un leopard din Apocalipsa 
13 - papalitatea. „Chipul fiarei” reprezintă acea formă a protestantismului aposta-
ziat, care se va dezvolta când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile 
pentru impunerea dogmelor lor.” (Marea luptă, cap. 25: Legea lui Dumnezeu de 
neschimbat).

„Când Dumnezeu trimite oamenilor avertizări atât de importante încât sunt 
reprezentate prin îngeri sfinți care le proclamă zburând prin mijlocul cerului, El 
cere fiecărei persoane înzestrate cu rațiune să ia aminte la solie.” (Marea luptă, 
cap. 37: Scripturile, apărarea noastră). 
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5 noiembrie

Avertizarea

„Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte 
ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fărădelegii, 
fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește 
„Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în 
Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” (2 Tesaloniceni 
2:3, 4).

„Caracteristica specifică a fiarei și, prin urmare, a chipului ei, este călcarea 
poruncilor lui Dumnezeu. Despre cornul cel mic, care simbolizează papalitatea, 
Daniel spune: „El... se va încumeta să schimbe vremile și legea”. (Daniel 7:25). 
Pavel numea aceeași putere „omul fărădelegii”, care urma să se înalțe mai presus 
de Dumnezeu. O profeție este completată de cealaltă. Numai prin schimbarea Legii 
lui Dumnezeu putea papalitatea să se înalțe mai presus de Dumnezeu; oricine va 
respecta, cu bună știință, legea astfel schimbată, va da cinste supremă acelei puteri 
prin care s-a făcut schimbarea. Un asemenea act de ascultare de legile papale va fi 
un semn de supunere față de papa, în locul supunerii față de Dumnezeu… Schim-
barea poruncii a patra împlinește exact profeția. Pentru această schimbare, singura 
autoritate invocată este aceea a bisericii. Aici puterea papală se ridică pe față mai 
presus de Dumnezeu.” (Marea luptă, cap. 25: Legea lui Dumnezeu de neschimbat).

„Ca semn al autorității Bisericii Catolice, scriitorii papistași citează: „Însuși 
actul schimbării zilei de Sabat în duminică, pe care protestanții îl acceptă; ... Ce este, 
atunci, schimbarea Sabatului, decât semnul sau dovada autorității Bisericii Roma-
ne, - „semnul fiarei”?” (Marea luptă, cap. 25: Legea lui Dumnezeu de neschimbat).

„Dar Biblia arată că ziua a șaptea este ziua Domnului, nu ziua întâi. Hristos a 
spus: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului”. Porunca a patra declară: „Ziua 
a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului”. Iar prin profetul Isaia, Domnul 
o numește „ziua Mea cea sfântă”. (Marcu 2:28; Isaia 58:13). Susținerea, atât de 
des menționată, că Hristos a schimbat Sabatul, este combătută de propriile Lui 
cuvinte. În predica de pe munte Domnul a spus: „Să nu credeți că am venit să stric 
Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, 
câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă 
din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” (Idem).
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6 noiembrie

Solie importantă

„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).

„În marea Sa milă, Domnul Hristos a trimis solia cea mai prețioasă prin frații 
Waggoner și Jones. Această solie a avut scopul de a-L aduce în atenția oamenilor pe 
Mântuitorul înălțat ca jertfă pentru păcatele întregii lumi. Ea prezenta îndreptățirea 
prin credința în Garantul divin, ea invita oamenii să primească neprihănirea lui 
Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Mulți 
Îl pierduseră din vedere pe Domnul Isus. Ei aveau nevoie să li se îndrepte privirile 
spre Persoana Sa divină, spre meritele Sale și spre iubirea Sa neschimbătoare 
față de familia omenească. Toată puterea este dată în mâinile Sale, ca să le poată 
împărți oamenilor daruri bogate, împărtășindu-i omului neajutorat darul neprețuit 
al neprihănirii Sale. Aceasta este solia pe care Dumnezeu ne-a poruncit s-o vestim 
lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și să 
fie însoțită de revărsarea Duhului Său într-o mare măsură.

Mântuitorul Cel înălțat trebuie să fie prezentat ca fiind Mielul înjunghiat… 
Domnul Hristos mijlocește pentru biserică în curțile cerești, pledând în favoarea 
celor pentru care a plătit prețul răscumpărării cu sângele Său…

Valoarea răscumpărătoare a sângelui lui Hristos trebuia să-i fie prezentată 
poporului într-un mod nou și convingător, pentru ca credința lor să se poată prinde 
de meritele Sale.” (Mărturii Speciale pentru Predicatori, cap. Solia îndreptățirii 
prin credință).

„Ar trebui să studiem viața Mântuitorului nostru, căci El este singurul exemplu 
perfect pentru oameni. Ar trebui să contemplăm sacrificiul infinit de pe Golgota, 
și să vedem păcătoșenia peste măsură a păcatului și neprihănirea legii… Dintr-un 
sentiment de convingere profundă, puteți mărturisi înaintea oamenilor despre ca-
racterul neschimbător al legii manifestat prin moartea lui Hristos pe cruce, despre 
natura malignă a păcatului, și dreptatea lui Dumnezeu în îndreptățirea celui ce crede 
în Isus, cu condiția ascultării sale viitoare de statutul guvernării lui Dumnezeu în 
cer și pe pământ.” (Review and Herald, 24 aprilie 1888).



Mesageri pentru Dumnezeu 327

7 noiembrie

Lumina preţioasă

„Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi și a îngăduit să Se arate… Toți 
prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele 
Lui, iertarea păcatelor.” (Fapte 10:40, 43).

„Solia prezentă – îndreptățirea prin credință – este o solie de la Dumnezeu; 
ea poartă acreditările divine, deoarece rodul ei este spre sfințire”. (Review and 
Herald, 3 septembrie 1889).

„Îi mulțumim Domnului din toată inima că avem lumină prețioasă care să 
fie prezentată înaintea oamenilor, și ne bucurăm că avem o solie pentru acest 
moment, care este adevăr prezent. Vestea că Hristos este neprihănirea noastră a 
adus alinare multor, multor suflete, și Dumnezeu spune poporului său: „Mergeți 
înainte.” Mesajul către biserica din Laodicea este aplicabil și condiției noastre. Cât 
de clar este ilustrată poziția acelora care cred că au tot adevărul, care se mândresc 
cu cunoștințele lor despre cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce puterea lui sfințitoare 
nu a fost simțită în viețile lor… 

În fiecare adunare ținută după Conferința Generală, suflete au acceptat cu 
nerăbdare mesajul prețios al neprihănirii lui Hristos. Îi mulțumim lui Dumnezeu 
că există suflete care își dau seama că au nevoie de ceva care nu posedă, – aurul 
credinței și dragostei, hainele albe ale neprihănirii lui Hristos, alifia pentru ochi a 
discernământului spiritual.” (Review and Herald, 23 iulie 1889).

„Am călătorit din loc în loc, participând la întruniri unde a fost predicată solia 
neprihănirii lui Hristos. Am considerat un privilegiu să stau alături de frații mei 
și să dau mărturia mea cu privire la mesajul pentru acest timp; și am văzut că pu-
terea lui Dumnezeu a însoțit solia oriunde fost prezentată.” (Review and Herald, 
18 martie 1890).

„Nu am văzut niciodată o lucrare de revigorare să meargă mai departe cu o 
astfel de rigurozitate, și totuși să rămână atât de liberă de orice agitație necuveni-
tă… Cei cu inima sinceră au fost gata să-și mărturisească păcatele și prin pocăință 
și restaurare să aducă rod pentru Dumnezeu, pe cât le stătea în putere. Părea că 
respiram însăși atmosfera cerului. Îngerii planau într-adevăr, de jur împrejur… Noi 
ar trebui să mergem la Isus așa cum suntem, să ne mărturisim păcatele și predăm 
sufletele noastre neajutorate Mântuitorului nostru plin de compasiune.” (Review 
and Herald, 5 martie 1889).
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Alt înger

„După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea 
o mare putere; și pământul s-a luminat de slava lui.” (Apocalipsa 18:1).

„Am văzut îngeri grăbindu-se încoace și încolo în cer, coborând către pământ 
și urcând apoi iarăși la cer, pregătindu-se pentru împlinirea unui eveniment impor-
tant. Apoi, am văzut un alt înger puternic, însărcinat să coboare pe pământ, să-și 
unească glasul cu al celui de-al treilea înger și să dea putere și forță soliei sale. Slavă 
și o mare putere au fost date îngerului și, pe măsură ce el cobora, pământul a fost 
luminat de slava lui… Lucrarea acestui înger vine chiar la timp pentru a se alătura 
ultimei mari lucrări a soliei celui de-al treilea înger, în timp ce aceasta se transfor-
mă într-o mare strigare. Iar cei din poporul lui Dumnezeu sunt astfel pregătiți să 
rămână în picioare în ceasul ispitei, pe care urmează să o înfrunte în curând. Am 
văzut o lumină puternică asupra lor, iar ei s-au unit pentru a vesti fără frică solia 
celui de-al treilea înger.” (Experiențe și viziuni, cap. Marea strigare). 

„Îngerii sunt reprezentați ca zburând prin mijlocul cerului, proclamând lumii 
o solie de avertizare și având o influență directă asupra oamenilor care trăiesc în 
ultimele zile ale istoriei acestei lumi. Nimeni nu aude vocea acestor îngeri, deoarece 
ei sunt un simbol care reprezintă poporul lui Dumnezeu care lucrează în armonie cu 
universul. Bărbați și femei iluminați de Duhul lui Dumnezeu și sfințiți prin adevăr, 
propovăduiesc cele trei solii în ordinea lor…

Eu mărturisesc despre lucrurile pe care le-am văzut, lucrurile pe care le-am 
auzit, lucrurile pe care le-am pipăit cu mâinile mele cu privire la Cuvântul vieții. Și 
știu că mărturia aceasta este de la Tatăl și de la Fiul. Noi am văzut și mărturisim că 
puterea Duhului Sfânt a însoțit prezentarea adevărului, avertizând prin scrieri și prin 
vorbire și vestind soliile în ordinea lor. A nega această lucrare ar însemna să negăm 
pe Duhul Sfânt și lucrul acesta ne-ar pune în grupul celor care s-au îndepărtat de 
la credință și s-au alipit de duhuri înșelătoare.” (Solii Alese, vol. 2, pg. 387, 388).
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O zguduire

„Căci iată, voi porunci și voi vântura casa lui Israel între toate nea-
murile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ!” 
(Amos 9:9).

„Acum este nevoie de oameni cu o înțelegere clară. Dumnezeu îi cheamă pe 
toți cei care sunt dispuși să se lase conduși de Duhul Sfânt să înceapă o lucrare de 
reformă temeinică. Văd o criză în fața noastră, iar Domnul își cheamă lucrătorii 
să intre în rânduri. Fiecare suflet trebuie să trăiască acum într-o consacrare mai 
serioasă și mai sinceră decât în anii care au trecut...

Am fost adânc impresionată de scenele care mi-au fost descoperite într-o ve-
denie de noapte, recentă. Se părea că o mare lucrare de reînviorare înainta în multe 
locuri.” (Mărturii Speciale pentru Predicatori, cap. Rugați-vă pentru ploaia târzie).

„Zguduirea cea mare a început și va continua și vor fi scuturați afară toți cei ce 
nu sunt dispuși să ocupe o poziție fermă, curajoasă, pentru adevăr și să jertfească 
pentru Dumnezeu și cauza Sa.” (Experiențe și viziuni, cap. Pentru turma cea mică).

„Mulți au auzit adevărul însoțit de dovada Duhului Sfânt, dar nu numai că au 
refuzat să accepte solia, ci au urât lumina. Acești oameni sunt părtași la nimicirea 
sufletelor. Ei s-au așezat ca o barieră între lumina cerească și popor. Ei au călcat în 
picioare Cuvântul lui Dumnezeu și continuă să o facă, luptând împotriva Duhului 
Său Sfânt.” (Mărturii pentru predicatori, cap. Transmiterea luminii). 

„Există prea multă formalitate în biserică… Acei care pretind a fi călăuziți de 
cuvântul lui Dumnezeu, pot fi familiarizați cu dovezile credinței lor, și totuși să fie 
la fel de pretențioși ca smochinul, care își flutura frunzele în fața lumii, dar atunci 
când a fost cercetat de către Maestru, a fost găsit fără roade.” (Review and Herald, 
15 februarie 1887).

„Care este starea noastră în această perioadă înfricoșătoare și solemnă? Din 
păcate, ce mândrie predomină în biserică, ce ipocrizie, ce înșelăciune, ce dragoste de 
îmbrăcăminte, frivolitate și amuzament, ce dorință pentru supremație! Toate aceste 
păcate au întunecat mintea, astfel încât lucrurile veșnice nu au fost identificate.” 
(Review and Herald, 22 martie 1887).
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Încercările

„Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile. Ci cercetați toate lucru-
rile și păstrați ce este bun.” (1 Tesaloniceni 5:19-21).

„Atenția mi-a fost atrasă de providența lui Dumnezeu în mijlocul poporului 
Său și mi-a fost arătat că fiecare probă din procesul de perfecționare și curățire 
a pretinșilor creștini îi dovedește pe unii că sunt zgură.” (4 T., cap. Procesul de 
punere la probă).

„Oh, ce zi stă înaintea noastră! Ce separare va avea loc în mijlocul celor ce pre-
tind că sunt copii ai lui Dumnezeu! Cei nedrepți vor fi găsiți printre cei drepți. Cei 
care au avut o mare lumină, dar n-au umblat în ea, vor avea parte de un întuneric 
pe măsura luminii pe care au disprețuit-o… Vrăjmașul lucrează cu perseverență, 
căutând să vadă pe cine poate aduce în tabăra apostaziei… Cei ale căror fapte co-
respund cu lumina care le-a fost dată din abundență vor fi în tabăra Domnului.” 
(Mărturii pentru predicatori, cap. Nevoia de înțelepciune și de putere divină).

„Dumnezeu Își va trezi poporul. Dacă alte mijloace vor da greș, în rândurile 
lui vor pătrunde erezii care îl vor dezbina, despărțind pleava de grâu.” (Slujitorii 
Evangheliei, cap. Pericolul de a respinge lumina).

„În curând, poporul lui Dumnezeu va fi trecut prin încercări grozave, și marea 
majoritate a acelora care par acum sinceri și credincioși se vor dovedi ca metal 
ordinar… A sta pentru apărarea adevărului și a dreptății, când majoritatea ne va 
părăsi, a duce luptele Domnului când puțini ne vor însoți – aceasta va fi încerca-
rea noastră. În acest timp trebuie să adunăm căldură din răceala altora, curaj din 
lașitatea altora, și loialitate din trădarea altora. Națiunea va fi de partea marelui 
instigator la răscoală.” (5 T., cap. Lucrători pentru Dumnezeu).

„Convingerea că sunetul de trâmbiță pe care îl dau adventiștii de ziua a șaptea 
este confuz și că ei merg pe calea celor lumești câștigă teren.” (Mărturii pentru 
predicatori, cap. Amuzamentele lumești).

„În toate locurile îi vedem pe cei care, deși au avut multă lumină și cunoștință, 
în mod voit aleg răul în locul binelui. Nefăcând nici un efort de îndreptare, ei merg 
din rău în mai rău. Dar poporul lui Dumnezeu nu trebuie să umble în întuneric. Ei 
trebuie să umble în lumină deoarece sunt reformatori… În temere de Dumnezeu, 
porniți înainte fără întârziere, gândindu-vă la răspunderea voastră individuală 
față de Acela care Și-a dat viața pentru voi.” (7 T., cap. Cunoașterea principiilor 
sănătății).
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Purificarea

„În urmă a intrat în Templu și a început să scoată afară pe cei ce vin-
deau și cumpărau în el. Și le-a zis: „Este scris: „Casa Mea va fi o casă de 
rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” (Luca 19:45, 46).

„Cel care vede dincolo de ce este la suprafață, care citește inima oamenilor, 
spune cu privire la acei care au avut multă lumină: „Ei nu sunt întristați și uimiți 
din pricina stării lor morale și spirituale”. „Toți aceștia își aleg căile lor, și sufletul 
lor găsește plăcere în urâciunile lor. De aceea și Eu voi alege ce este spre nefericirea 
lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci, când am chemat Eu, n-au 
răspuns, și când am vorbit Eu, n-au ascultat; ci au făcut ce este rău înaintea Mea, 
și au ales ce nu-Mi place!” „Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă 
o minciună, pentru că nu au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiți, ci au 
găsit plăcere în nelegiuire.” (Isaia 66:3, 4; 2 Tesaloniceni 2:10-12)…

O, e o mare înșelăciune, o amăgire fascinantă, care pune stăpânire pe minte 
atunci când oamenii care au cunoscut odată adevărul confundă înfățișarea evlaviei 
cu spiritul și puterea ei; când își închipuie că sunt bogați, că s-au îmbogățit și că nu 
duc lipsă de nimic, când în realitate sunt lipsiți de orice.” …

Cine poate spune pe bună dreptate: „Aurul nostru e curățit în foc și hainele 
noastre nu sunt mânjite de lume?” L-am văzut pe Învățătorul nostru, arătând spre 
veșmintele așa-numitei neprihăniri. Smulgându-le, a dezgolit murdăria ce era 
dedesubt. Apoi mi-a zis: „Nu vezi cum și-au acoperit în mod pretențios murdăria 
și putreziciunea caracterului? Cum a ajuns cetatea cea credincioasă o desfrânată! 
Casa Tatălui Meu a fost făcută o casă de negustorie, un loc de unde s-a depărtat 
prezența și gloria divină! Din pricina aceasta e slăbiciune și lipsește puterea.”  
(8 T., cap. Să fim găsiți cu lipsă?).

„Dumnezeu nu cere un număr mare de instituții, clădiri mari și lucruri făcute 
de paradă exterioară, ci acțiunea armonioasă a unui popor deosebit, un popor 
ales de Dumnezeu și scump, credincioși uniți unii cu alții, viața lor fiind ascunsă 
cu Hristos în Dumnezeu… Când toți lucrătorii lui Dumnezeu vor face lucrul aces-
ta, și nu mai devreme de atunci, lucrarea Lui va fi un tot complet și echilibrat.”  
(8 T., cap. O lucrare mondială).
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Sfaturi și mustrări

„Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.” (Luca 
7:23).

„Trebuie să depunem eforturi pentru a le prezenta celor din poporul nostru 
nevoile lucrării lui Dumnezeu și pentru a le explica necesitatea de a folosi bunurile 
pe care li le-a încredințat Dumnezeu în scopul înaintării lucrării Domnului… Dacă 
acei care pot să ajute lucrarea … nu sunt sensibilizați și făcuți să-și înțeleagă dato-
ria, ei nu vor recunoaște strigătul cu glas tare al îngerului al treilea. Când lumina 
se va răspândi și va lumina pământul, în loc de a veni în ajutorul Domnului, ei vor 
dori să restrângă lucrarea Sa în așa fel încât să corespundă cu ideile lor înguste. 
Îngăduiți-mi să vă spun că, în această lucrare finală, Domnul va lucra într-o mo-
dalitate foarte diferită de cursul firesc al lucrurilor și pe o cale întru totul contrară 
vreunui plan omenesc. Întotdeauna vor exista în mijlocul nostru unii care vor dori 
să aibă controlul asupra lucrării lui Dumnezeu … în timp ce lucrarea înaintează 
sub conducerea acelui înger care se alătură îngerului al treilea în vestirea soliei 
ce trebuie să-i fi adresată lumii. Dumnezeu va folosi căi și mijloace prin care se va 
vedea că El este Cel ce preia conducerea în mâinile Sale. Lucrătorii vor fi surprinși 
de mijloacele simple pe care le va folosi El pentru a aduce la îndeplinire lucrarea 
neprihănirii Sale.” (Mărturii pentru predicatori, cap. Nevoia călăuzirii divine).

„Dumnezeu îi mustră și îi sfătuiește pe oameni pentru binele lor. El le-a vestit o 
solie, comunicându-le ce era necesar în acel timp (anul 1897). Ați primit voi solia? 
Ați ascultat voi apelul? El v-a dat ocazia de a vă înarma și de a vă pregăti pentru 
a-L sluji pe Domnul. După ce a făcut toate aceste lucruri, El v-a spus să rezistați. 
V-ați pregătit voi? Ați răspuns voi: „Iată-mă, trimite-mă?” Nu. Voi ați stat în loc 
și nu ați făcut nimic. Ați lăsat să cadă la pământ Cuvântul lui Dumnezeu, fără să-l 
ascultați, iar acum, Domnul a ales niște oameni, care erau doar niște copii, și i-a pus 
în locul vostru în prima linie a bătăliei, încredințându-le solia și lucrarea pe care 
voi nu ați fost dispuși să o faceți. Veți fi voi niște pietre de poticnire în calea lor? Îi 
veți critica? Veți spune voi despre ei că nu stau acolo unde le este locul? Măcar că 
voi nu ați ocupat locul pe care acum sunt chemați ei să-l ocupe.” (Mărturii pentru 
predicatori, cap. Solii lui Dumnezeu).
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Acceptaţi lumina

„Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 
Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, 
venind în lume. El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea 
nu L-a cunoscut.” (Ioan 1:8-10).

„La temelia împotrivirii manifestate la Minneapolis față de solia vestită de 
Domnul prin frații E. J. Waggoner și A. T. Jones se află, într-o mare măsură, o lipsă a 
dispoziției de a renunța la părerile preconcepute. Prin exercitarea acelei împotriviri, 
Satan a reușit să îndepărteze de poporul nostru puterea deosebită a Duhului Sfânt 
pe care Dumnezeu a dorit mult să i-o împărtășească. Vrăjmașul i-a împiedicat să 
obțină succesul pe care ar fi putut să-l aibă în vestirea adevărului pentru lume, așa 
cum l-au predicat apostolii după ziua Cincizecimii. Lumina care trebuia să lumineze 
lumea cu slava ei a fost respinsă, iar prin decizia fraților noștri ea a fost ținută într-o 
mare măsură departe de lume.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 234, 235).

„Aș dori să le adresez un avertisment celor care au stat ani de zile împotriva 
luminii și au cultivat spiritul opoziției. Cât timp veți continua să-i urâți și să-i dis-
prețuiți pe solii neprihănirii lui Dumnezeu? Domnul le-a dat solia Sa. Ei vestesc 
cuvântul Său… Aceasta a fost o dovadă pentru ca toți să îi poată deosebi pe acei 
pe care Domnul i-a recunoscut ca fiind slujitorii Săi. Dar unii au disprețuit atât 
oamenii, cat și solia vestită de ei și i-au ridiculizat, declarându-i fanatici, extremiști 
și entuziaști. Am o profeție cu privire la voi: Dacă nu vă umiliți inima înaintea lui 
Dumnezeu cât mai repede și dacă nu vă mărturisiți păcatele, care sunt multe, într-o 
zi veți vedea că ați luptat împotriva lui Dumnezeu… Când îi respingeți pe trimișii 
lui Hristos, voi îl respingeți pe Hristos însuși.” (Mărturii pentru predicatori, cap. 
Respingerea luminii).

„Unii s-au întors din solia neprihănirii lui Hristos pentru a critica oamenii… 
Solia îngerului al treilea nu va fi înțeleasă, lumina care va lumina pământul cu slava 
ei va fi numită lumină falsă, de către cei care refuză să umble în slava ei progresivă... 
Vă implorăm pe voi care vă opuneți luminii adevărului: … Lăsați lumina trimisă 
din cer să strălucească asupra lor în raze clare și distincte.” (Review and Herald, 
27 mai 1890).
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Rămâneţi în lumină

„Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, și urechile Lui iau 
aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce 
fac răul.” (1 Petru 3:12).

„Sunt plină de tristețe când mă gândesc la starea noastră, ca popor. Domnul 
n-a închis cerul pentru noi, dar viața noastră de continuă apostazie ne-a despărțit 
de El.” (Sfaturi pentru o slujire creștină eficientă, pg. 38).

Aceasta este o declarație solemnă, pe care o fac pentru biserică, și anume că 
nici unul din douăzeci de membri, ale căror nume sunt scrise în registrul bisericii, 
nu este pregătit pentru a-și încheia istoria lui pe pământ și va fi tot așa de lipsit de 
Dumnezeu și de speranță în lume, ca păcătosul de rând. (Sfaturi pentru o slujire 
creștină eficientă, pg. 41).

„Atunci când se vor înteți necazurile în jurul nostru, în rândurile noastre se 
va da pe față atât despărțire, cât și unire. Unii dintre cei care astăzi sunt gata să 
ia armele de luptă, în vremuri de adevărată primejdie, vor da pe față faptul că ei 
nu au clădit pe stânca cea tare; ei vor ceda în fața ispitei. Acei 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. Pentru că nu au primit iubirea adevărului, ei vor fi prinși în 
înșelăciunile vrăjmașului; ei vor asculta de duhurile înșelătoare și de învățăturile de-
monilor și se vor despărți de credință.” (6 T., cap. Prezentați adevărul cu delicatețe).

„Mi-a fost arătat că poporul lui Dumnezeu, care reprezintă comoara Lui spe-
cială, nu se poate angaja în acest război uluitor, pentru că acesta se opune tuturor 
principiilor credinței lor. În armată, ei nu pot da ascultare adevărului și, în același 
timp, și cerințelor ofițerilor lor. Ar însemna să-și calce conștiința încontinuu. Oa-
menii lumești sunt călăuziți de principii lumești. Nu se pot aprecia unul pe altul. 
Politica lumii și opinia publică reprezintă principiul de acțiune care îi călăuzește 
și îi conduce să practice facerea de bine de formă. Însă poporul lui Dumnezeu nu 
poate fi călăuzit de astfel de motive. … Cele Zece Precepte ale lui Iehova constituie 
temelia tuturor legilor drepte și bune. Cei care iubesc poruncile lui Dumnezeu se 
vor conforma oricărei legi bune a țării. Însă, dacă cerințele conducătorilor intră 
în conflict cu legile lui Dumnezeu, singura întrebare care trebuie să se pună este 
aceasta: Vom asculta noi de Dumnezeu sau de om?” (1 T., cap. 69: Răzvrătirea). 
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15 noiembrie

Solia prezentă  
luminează deja pământul

„Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dum-
nezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3).

„Orbirea multora dintre frații noștri, în ce privește lucrurile spirituale, face 
să fie tristețe în ceruri… Domnul a chemat soli, i-a înzestrat cu Duhul Său și a zis: 
„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). Nimeni să nu-și asume 
riscul de a se interpune între popor și solia Cerului. Această solie îi va fi adresată 
poporului Său și, dacă nu va fi nicio voce omenească pentru a o vesti, chiar pietrele 
o vor proclama. 

Fac apel la fiecare pastor să-L caute pe Domnul, să lase deoparte mândria și 
lupta pentru supremație și să-și umilească inima înaintea lui Dumnezeu. Bisericile 
rămân în starea de slăbiciune tocmai datorită împietririi inimii și a necredinței celor 
care ar fi trebuit să aibă credință.” (Slujitorii Evangheliei, cap. Testul de verificare 
a unei lumini noi).

„Timpul încercării se află chiar în fața noastră, deoarece solia îngerului al treilea, 
care a fost rostită cu glas puternic, a început să fie vestită deja prin descoperirea 
neprihănirii lui Hristos, Mântuitorul care iartă păcatele. Acesta este începutul 
luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 362).

„Mai mulți mi-au scris, întrebând dacă solia îndreptățirii prin credință este solia 
îngerului al treilea, iar eu am răspuns: „Este solia îngerului al treilea cu adevărat.” 
(Review and Herald, 1 aprilie 1890).

„Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, lucrarea se va dezvolta, va 
fi tot mai profundă și mai serioasă. Și 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… Stânca Veacurilor 
este singura care va rezista. Adevărul așa cum este el în Isus, este locul de scăpare 
în aceste zile ale ideilor false.” (Solii Alese, vol. 2, pg. 114). 

„Când porunca a patra și cei ce o respectă sunt ignorați și disprețuiți, cei 
credincioși simt că este timpul să nu-și ascundă credința, ci să înalțe Legea lui 
Iehova… 

Domnul are străjeri credincioși pe zidurile Sionului care vor striga cu glas tare, 
își vor ridica glasul ca o trâmbiță și îi vor arăta poporului Său nelegiuirea lui și casei 
lui Iacov păcatele ei.” (Solii alese, vol. 2, pg. 369, 370).
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16 noiembrie

Lacrimile lui Hristos

„A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1:11).

„În fiecare generație li s-a dat oamenilor ziua lor de lumină și privilegiu. Un 
timp de probă în care puteau să se împace cu Dumnezeu. Dar harul acesta are un 
hotar. Îndurarea poate să stăruie ani de zile și totuși să fie disprețuită și lepădată; 
dar vine un timp când harul face ultimul apel. Inima ajunge atât de împietrită, 
încât încetează să mai răspundă Duhului lui Dumnezeu. Atunci, glasul plăcut și 
atrăgător încetează.

Ziua aceasta sosise acum pentru Ierusalim. Isus plânse cu disperare pentru 
cetatea blestemată, dar nu putea să o izbăvească. El epuizase toate mijloacele. Res-
pingând avertismentele Duhului lui Dumnezeu, Israel respinsese singurele mijloace 
de ajutor. Nu mai exista altă putere prin care ei să poată fi eliberați.

Națiunea iudeilor era un simbol pentru oamenii din toate veacurile care 
disprețuiesc chemările Iubirii Nemărginite. Când a plâns asupra Ierusalimului, 
lacrimile lui Hristos erau pentru păcatele din toate vremurile. În sentințele rostite 
asupra lui Israel, acei care resping mustrările și avertismentele Duhului Sfânt al 
lui Dumnezeu pot să citească propria condamnare.

În generația aceasta sunt mulți care merg pe același drum pe care mergeau 
iudeii necredincioși. Ei au fost martorii manifestării puterii lui Dumnezeu; Du-
hul Sfânt a vorbit inimii lor; dar ei nu renunță la necredința și împotrivirea lor. 
Dumnezeu le trimite avertismente și mustrări, dar ei nu vor să-și mărturisească 
rătăcirile și resping solia și pe solul Său. Tocmai mijloacele pe care El le folosește 
pentru îndreptarea lor devin pentru ei o piatră de poticnire…

De pe înălțimea Muntelui Măslinilor, Hristos a privit lumea din toate veacu-
rile; cuvintele Sale sunt pentru fiecare suflet care respinge apelurile harului lui 
Dumnezeu… Hristos varsă lacrimi amare pentru tine, care nu ai lacrimi de vărsat. 
Împietrirea fatală a inimii care i-a distrus pe farisei se arată deja și în tine. Și fiecare 
dovadă a harului lui Dumnezeu, fiecare rază a luminii divine, fie că înmoaie și su-
pune sufletul, fie că îl întărește într-o nepocăință deznădăjduită.” (Hristos lumina 
lumii, cap. 64: Un popor blestemat).
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17 noiembrie

Puternicul nostru Mântuitor

„Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” (Romani 
3:23).

„Acela care era deopotrivă cu Dumnezeu Și-a dat viața pe Golgota tocmai pentru 
a-l salva de la nimicire pe cel păcătos… 

Domnul Isus era Maiestatea cerului, Comandantul iubit al îngerilor, iar ei erau 
încântați să împlinească voia Sa. El a fost una cu Dumnezeu, Cel „care este în sânul 
Tatălui” (Ioan 1:18), și totuși nu a crezut ca un lucru vrednic de dorit să fie egal cu 
Dumnezeu în timp ce omul era pierdut în păcat și nenorocire. El a coborât de pe 
scaunul Său de domnie, Și-a lăsat coroana și sceptrul împărătesc și Și-a înveșmântat 
natura divină în natura omenească. El S-a umilit până la moarte, și încă moarte de 
cruce, pentru ca omul să poată fi înălțat pentru a sta alături de El, pe scaunul Său 
de domnie. În El noi avem o jertfă deplină, o jertfă infinită, un Mântuitor puternic, 
care este în stare să mântuiască pe toți cei ce vin la Dumnezeu prin El. Din dragoste 
El a venit pentru a-L descoperi pe Tatăl, pentru a-L împăca pe om cu Dumnezeu și 
pentru a-l face să fie o făptură nouă, schimbată după chipul Aceluia care l-a creat.

Domnul Isus este jertfa noastră de ispășire… „Hristos, de asemenea, a suferit o 
dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dum-
nezeu” (1 Petru 3:18). „Căci știți că nu cu lucruri pieritoare… ați fost răscumpărați…, 
ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană” (1 Petru 1:18, 
19). Prin jertfa infinită și prin suferința Sa de nedescris, Răscumpărătorul a pus 
mântuirea la îndemâna noastră. El nu a fost recunoscut și onorat în lumea aceasta, 
pentru ca, prin umilința și mila Sa minunată, să-l poată înălța pe om, așa încât să 
primească bucuriile nepieritoare și cinstea veșnică în curțile cerești…

Deși a fost fără vină, El a suportat pedeapsa în locul celor vinovați. Deși n-a avut 
păcat, El S-a oferit ca înlocuitor al celor păcătoși. Vina tuturor păcatelor a apăsat 
greu asupra sufletului divin al Răscumpărătorului lumii. Pedeapsa pentru gândurile 
rele, cuvintele rele și faptele rele ale fiecărui fiu și fiecărei fiică a lui Adam a trebuit 
să fie plătită de El, deoarece El era înlocuitorul omului… Acela care nu a cunoscut 
păcatul S-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să putem fi făcuți neprihănirea 
lui Dumnezeu în El.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 321, 322).
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Să caute ocrotirea Mea

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

„Voi trebuie să veniți la Dumnezeu în Numele lui Isus, Apărătorul divin, ca 
niște păcătoși pocăiți care vin la un Tată milos și iertător, crezând că El va face 
exact așa cum a făgăduit…

Domnul Hristos amestecă neprihănirea Sa cu mărturisirea păcătosului care 
se pocăiește și crede, pentru ca rugăciunea omului căzut să se poată înălța înaintea 
Tatălui ca o tămâie plăcut mirositoare, iar harul lui Dumnezeu să-i poată fi dat 
sufletului încrezător. Domnul Isus îi spune sufletului care se pocăiește și tremură: 
„Să caute ocrotirea Mea, să facă pace cu Mine, da, să facă pace cu Mine” (Isaia 
27:5 KJV). „Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre 
cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face 
ca lâna” (Isaia 1:18). Vreți să-L lăsați să se judece cu voi? Vreți să-I încredințați 
paza sufletului vostru, ca unui Creator credincios? Prin urmare veniți să trăim în 
lumina feței Sale și să ne rugăm așa cum s-a rugat David: „Curăță-mă cu isop și 
voi fi curat; spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada” (Psalmii 51:7). Aplicați inimii 
voastre sângele Său prin credință, pentru că numai El vă poate face mai albi decât 
zăpada. Dar voi spuneți: „Această renunțare la toți idolii mei îmi va frânge inima.” 
Această renunțare la totul pentru Dumnezeu este reprezentată prin căderea noastră 
pe Stâncă și zdrobire. Așadar, renunțați la totul pentru El, pentru că, dacă nu sunteți 
zdrobiți, sunteți lipsiți de valoare!

Când întoarceți spatele fântânilor crăpate, care nu pot să țină apa și veniți 
direct la Dumnezeu, în Numele lui Isus, Apărătorul vostru cerând lucrurile de care 
aveți nevoie, neprihănirea lui Hristos va fi înfățișată ca fiind neprihănirea voastră 
și virtutea lui Hristos va fi prezentată ca fiind virtutea voastră. Atunci veți înțelege 
că îndreptățirea vine numai prin credința în Hristos… Prin sângele ispășitor al 
lui Hristos, păcătosul este eliberat din robie și condamnare, iar prin desăvârșirea 
Înlocuitorului și Garantului fără păcat, el poate să alerge pe calea ascultării smerite 
de toate poruncile lui Dumnezeu. Fără Hristos, el se află sub condamnarea Legii, 
fiind întotdeauna un păcătos, dar, prin credința în Hristos, este îndreptățit înaintea 
lui Dumnezeu.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 328, 329).
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19 noiembrie

Pacea: iată nevoia voastră

„Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, 
care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile 
Duhului.” (Romani 8:1).

„Pe măsură ce conștiința ți-a fost înviorată prin lucrarea Duhului Sfânt, în-
cepi să înțelegi ceva din răutatea, puterea, vinovăția și mizeria păcatului; aceasta 
te determină să privești la el cu scârbă… Dorești însă din toată inima să fii iertat, 
să fii curățit, eliberat. Armonia cu Dumnezeu, asemănarea cu El: ce poți face oare 
pentru a le obține?

Ceea ce îți trebuie este pacea: iertarea, pacea și iubirea cerului în suflet. Banii 
nu o pot cumpăra, mintea nu o poate procura, înțelepciunea nu poate ajunge până 
la ea; prin propriile tale eforturi nu vei putea niciodată nădăjdui s-o obții. Dar 
Dumnezeu ți-o oferă în dar, „fără bani și fără plată” (Isaia 55:1)…

 Mergi acum la El și roagă-L să te spele de păcate și să-ți dea o inimă nouă. 
Apoi crede că El face acest lucru, pentru că a făgăduit…

 Este privilegiul nostru acela de a merge la Domnul Hristos pentru a fi curățiți 
și a sta apoi înaintea legii fără ocară sau remușcări.” (Calea către Hristos, cap. 6: 
Credința și acceptarea).

„Dacă păcătoșii ar putea fi aduși să privească o dată în mod serios la cruce , 
dacă ei ar putea dobândi o imagine deplină a Mântuitorului răstignit, atunci ei ar 
înțelege profunzimile îndurării lui Dumnezeu și păcătoșenia păcatului… Când la 
piciorul crucii păcătosul privește în sus la Acela care a murit spre a-l salva, este 
plin de o bucurie nespusă, căci păcatele îi sunt iertate. Îngenunchind în credință la 
cruce, el ajunge în locul cel mai înalt la care poate ajunge omul.” (Istoria Faptelor 
Apostolilor, cap. 20: Proslăvirea crucii).

„Mulțumește lui Dumnezeu pentru darul scumpului Său Fiu și roagă-te ca El 
să nu fi murit în zadar pentru tine. Duhul Sfânt te invită astăzi. Vino cu toată inima 
la Hristos și vei primi binecuvântările Sale! 

Când citești făgăduințele Lui, adu-ți aminte că ele sunt expresia iubirii și 
milei Sale nemărginite… Da, crede că Dumnezeu este sprijinul tău. El dorește să 
restabilească în om chipul Său moral. Pe măsură ce te vei apropia mai mult de El, 
mărturisindu-ți păcatele și pocăindu-te, El Se va apropia de tine cu mila și iertarea 
Sa.” (Calea către Hristos, cap. 6: Credința și acceptarea).
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Mielul lui Dumnezeu

„Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc 
pe Mine.” (Ioan 10:14).

„Hristos este ușa de la staulul lui Dumnezeu. Prin ușa aceasta au intrat toți 
copiii Săi, din cele mai vechi timpuri. În Isus, așa cum este arătat în ceremonii, cum 
este prefigurat în simboluri, cum este prezentat în descoperirea profeților, cum 
este dezvăluit în învățăturile date ucenicilor și în minunile săvârșite în favoarea 
fiilor oamenilor, ei L-au văzut pe „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” 
(Ioan 1:29) și prin El au fost aduși în staulul harului Său.” (Hristos lumina lumii, 
cap. 52: Păstorul divin). 

„Îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la 
Mine. Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși.” În timp ce, ca membru al 
familiei omenești, era muritor, ca Dumnezeu El era izvorul vieții pentru oameni. El 
S-ar fi putut împotrivi atacurilor morții și ar fi putut să refuze să intre sub stăpânirea 
ei, dar El Și-a dat viața de bunăvoie, pentru ca să poată aduce viața și nemurirea 
la lumină. El a purtat păcatul lumii, a suferit blestemul lui, Și-a dat viața ca jertfă 
pentru ca oamenii să nu moară veșnic. „El suferințele noastre le-a purtat și durerile 
noastre le-a luat asupra Lui... El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui 
suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; 
dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia 53:4-
6).” (Hristos lumina lumii, pg. 484, cap. 52: Păstorul divin). 

„Cel păcătos este reprezentat ca fiind o oaie pierdută, iar o oaie pierdută nu 
se întoarce niciodată la staul dacă nu este căutată și adusă înapoi de păstor. Prin 
puterea proprie nimeni nu este în stare să se pocăiască și să se facă vrednic de a 
primi binecuvântarea îndreptățirii. Domnul Isus caută fără încetare să impresioneze 
mintea celui păcătos și să-i atragă privirile spre Sine, spre Mielul lui Dumnezeu 
care ridică păcatele lumii. Noi nu putem face nici un pas în viața spirituală, decât 
dacă Isus atrage și întărește sufletul.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 390).
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21 noiembrie

Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,  
pentru ce M-ai părăsit?

„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, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și 
fără prihană.” (1 Petru 1:18, 19).

„Asupra Domnului Hristos, ca înlocuitor și garant al nostru, a fost așezată nele-
giuirea noastră, a tuturor. El a fost așezat în rândul celor fărădelege, ca să ne poată 
răscumpăra de sub condamnarea legii.” (Hristos lumina lumii, cap. 78: Golgota).

„Deși a simțit o ură deplină față de păcat, totuși a adunat asupra sufletului 
Său păcatele întregii lumi. Deși a fost fără vină, a suportat pedeapsa în locul celor 
vinovați. Deși n-a avut păcat, El S-a oferit ca înlocuitor al celor păcătoși. Vina tuturor 
păcatelor a apăsat greu asupra sufletului divin al Răscumpărătorului lumii. Pedeapsa 
pentru gândurile rele, cuvintele rele și faptele rele ale fiecărui fiu și fiecărei fiice a 
lui Adam a trebuit să fie plătită de El, deoarece El devenise înlocuitorul omului.” 
(Solii Alese, vol. 1, pg. 321, 322).

„Priviți-L în pustie, în Ghetsimani, pe cruce! Fiul fără prihană al lui Dumnezeu 
a luat asupra Sa povara păcatului. El, care era una cu Dumnezeu Tatăl, a ajuns să 
simtă în sufletul Său teribila despărțire pe care păcatul o aduce între Dumnezeu 
și om. Acest fapt a smuls de pe buzele Sale strigătul plin de agonie: „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46). Povara zdrobitoare 
a păcatului, conștiența teribilei lui grozăvii, a despărțirii păcătosului de Dumnezeu: 
acestea au fost cele ce au zdrobit inima Fiului lui Dumnezeu.” (Calea către Hristos, 
cap. 1: Iubirea lui Dumnezeu față de om).

„El, care a liniștit valurile furioase și a umblat pe crestele înspumate ale valu-
rilor, care a făcut pe demoni să tremure și boala să înceteze, El, care a deschis ochii 
orbilor și care a chemat pe morți la viață, S-a oferit pe Sine ca jertfă pe cruce și a 
făcut lucrul acesta din iubire pentru tine.” (Hristos lumina lumii, cap. 78: Golgota).

„Ar trebui să ne dedicăm studiului planului de mântuire, ca să putem avea o 
apreciere a marii valori dată de Iehova mântuirii omului.” (Review and Herald,  
7 octombrie 1890).
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Avem iertare și pace  
prin meritele Sale

„Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, 
dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.” 
(Isaia 53:6).

„Hristos Și-a dat viața Sa ca jertfă, nu pentru a distruge Legea lui Dumnezeu, 
nici pentru a crea un standard mai jos, ci pentru a menține dreptatea și pentru a da 
omului un al doilea timp de probă. Nimeni nu poate păstra poruncile lui Dumne-
zeu, decât prin puterea lui Hristos. El a luat asupra în trupul Său păcatele întregii 
omeniri și atribuie neprihănirea Sa oricărui fiu care crede.

Legea nu are puterea de a ierta pe călcătorul ei, dar îl îndrumă la Isus Hristos, 
care-i spune: Eu voi lua păcatul tău și îl voi purta eu însumi, dacă Mă vei accepta 
ca înlocuitorul și garantul tău. Întoarce-te la credincioșia ta și Eu îți voi atribui 
neprihănirea Mea.

Moartea lui Hristos a fost un argument în favoarea omului, argument care nu 
putea fi combătut. Pedeapsa legii a căzut asupra Aceluia care era egal cu Dumnezeu, 
dându-i libertate omului pentru a accepta neprihănirea lui Hristos, și, printr-o 
viață de pocăință și umilință să biruiască puterea lui Satan, cum biruise și Fiul lui 
Dumnezeu. Astfel Dumnezeu este drept și totuși îndreptățește pe toți cei care cred 
în Isus.” (Hristos neprihănirea noastră, pg. 131).

„O, ce temă de meditație este sacrificiul pe care Isus l-a făcut pentru păcătoșii 
pierduți! ... Cum vom prețui noi binecuvântările care ne sunt puse astfel la dispozi-
ție? … Nu trebuie să se înmoaie oare și inima cea mai împietrită, când ne amintim 
că El a părăsit pentru noi fericirea și slava Cerului, și a suferit sărăcie și ocară, o 
crudă persecuție și o moarte teribilă? … În starea noastră din prezent, favorizați și 
binecuvântați cum suntem, noi nu ne dăm seama din ce adâncuri am fost scoși. Nu 
putem aprecia cu cât mai adânci ar fi fost necazurile noastre, cu cât mai mari vaietele 
noastre dacă Isus nu ne-ar fi cuprins cu brațul Său uman de simpatie și dragoste 
și nu ne-ar fi ridicat. Noi ne putem bucura în speranță. Mijlocitorul nostru este în 
sanctuarul ceresc și mijlocește pentru noi. Prin meritele Sale, noi avem iertare și 
pace. El a murit ca să ne spele păcatele, să ne îmbrace cu neprihănirea Sa și să ne 
pregătească pentru societatea Cerului, unde vom locui în lumină pentru totdeauna.” 
(5 T., cap. 34: Lăudați-L pe Domnul!).
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Eu sunt calea, adevărul și viaţa

„Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace 
cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1).

„Când îl iartă pe păcătos, Dumnezeu retrage pedeapsa pe care acesta o merită și 
îl tratează ca și când nu ar fi păcătuit, îl primește în favoarea divină și îl îndreptățește 
prin meritele neprihănirii lui Hristos. Cel păcătos poate să fie îndreptățit doar 
prin credința în ispășirea făcută de Fiul cel iubit al lui Dumnezeu, care a fost jertfa 
pentru păcatele lumii vinovate. Nimeni nu poate să fie îndreptățit prin niciuna 
din faptele proprii. El poate să fie eliberat de vinovăția păcatului, de condamnarea 
Legii și de pedeapsa pentru nelegiuire numai prin meritele suferinței, morții și 
învierii lui Hristos. Credința este singura condiție pe baza căreia poate fi obținută 
îndreptățirea, iar credința include nu numai o convingere, ci și încrederea.” (Solii 
Alese, vol. 1, pg. 389).

„Credința este condiția cu care Dumnezeu a considerat că este potrivit să le 
făgăduiască iertarea celor păcătoși, nu pentru că în credință s-ar afla vreo virtute 
prin care să fie meritată mântuirea, ci deoarece credința poate să se bazeze pe 
meritele lui Hristos, remediul oferit pentru păcat…

Neprihănirea este ascultarea de Lege. Legea cere neprihănirea, iar cel păcătos 
îi datorează Legii lucrul acesta, dar este incapabil să-l îndeplinească. Singura cale 
prin care poate să ajungă la neprihănire este credința. Prin credință el poate să-I 
aducă lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar Domnul pune ascultarea Fiului Său 
în contul celui păcătos. Neprihănirea lui Hristos este acceptată în locul greșelii 
omului, iar Dumnezeu primește sufletul încrezător și pocăit, îl iartă, îl îndreptățește 
și îl tratează ca și când ar fi neprihănit și îl iubește așa cum Îl iubește pe Fiul Său. 
Acesta este modul în care credința este socotită ca neprihănire, iar sufletul iertat 
înaintează din har în har și de la lumină la o lumină mai mare…

„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6). Dacă am putea face un singur pas 
pe scara spre cer prin eforturile proprii, cuvintele lui Hristos nu ar fi adevărate. Dar, 
când Îl primim pe Hristos, faptele bune vor apărea ca niște dovezi roditoare, care 
arată că suntem pe calea vieții, că Domnul Hristos este Calea noastră și că pășim 
pe calea cea adevărată care duce la cer.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 367).
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Dumnezeu cere o predare completă  
a inimii

„Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răs-
cumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai 
dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și 
arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în 
vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu.” (Romani 3:24, 25).

„Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este minunată. Îndelung așteaptă drept-
atea, în timp ce mila apelează la cel păcătos.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 
14: Nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor Săi?).

„Când păcătosul căit, zdrobit înaintea lui Dumnezeu, înțelege ispășirea făcută 
de Domnul Hristos pentru el și acceptă această ispășire ca pe singura lui speranță 
pentru viața aceasta și pentru cea veșnică, păcatele lui sunt iertate. Aceasta este 
îndreptățirea prin credință. Fiecare credincios trebuie să-și conformeze pe deplin 
voința proprie cu voința lui Dumnezeu și să rămână într-o stare de pocăință și 
părere de rău, exercitându-și credința în meritele ispășitoare ale Mântuitorului și 
înaintând din putere în putere și din slavă în slavă.” (Credința și faptele, pg. 103).

„Deși Dumnezeu poate să fie drept, și totuși să-l îndreptățească pe cel păcătos 
prin meritele lui Hristos, nici un om nu poate să-și acopere sufletul cu hainele ne-
prihănirii lui Hristos, în timp ce practică păcate cunoscute sau neglijează împlinirea 
datoriilor știute. Înainte ca îndreptățirea să poată avea loc, Dumnezeu cere o predare 
deplină a inimii, iar pentru ca omul să poată păstra îndreptățirea, este necesară 
o ascultare continuă, printr-o credință activă și vie, care lucrează din dragoste și 
curăță sufletul.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 366).
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Cooperarea cu Hristos  
înseamnă biruinţă

„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut 
Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor.” 
(Fapte 5:31).

„Primul pas spre Hristos este făcut prin atracția exercitată de Duhul lui Dum-
nezeu; pe măsură ce omul răspunde acestei atracții, el înaintează spre Hristos ca 
să poată să se pocăiască… Pocăința nu este darul lui Dumnezeu mai puțin decât 
iertarea și îndreptățirea… Noi suntem atrași la Hristos prin puterea și virtutea 
Sa. Harul smereniei vine prin El și tot de la El vine și îndreptățirea.” (Solii Alese,  
vol. 1, pg. 390).

„Ce este îndreptățirea prin credință? Este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca 
slava omului în noroi și a face pentru om ceea ce nu este în puterea lui să facă pentru 
sine. Când oamenii văd propria lor nimicnicie, sunt pregătiți pentru a fi îmbrăcați 
cu dreptatea lui Hristos.” (Credința prin care trăiesc, pg. 111).

„Credința este condiția cu care Dumnezeu a considerat că este potrivit să le 
făgăduiască iertarea celor păcătoși, nu pentru că în credință s-ar afla vreo virtute 
prin care să fie meritată mântuirea, ci pentru că ea, credința, poate să se bazeze 
pe meritele lui Hristos, care sunt remediul oferit pentru păcat.” (Solii alese, vol. 
1, pg. 366). 

„Dacă Duhul Sânt nu va lucra asupra inimii, ne vom împiedica și vom cădea 
la fiecare pas. Fără conlucrarea cu Hristos, eforturile omului nu înseamnă nimic. 
Dar conlucrarea cu Hristos înseamnă biruință. În noi înșine nu avem nici o putere 
de a ne pocăi de păcat. Dacă nu primim ajutorul divin, nu suntem în stare să facem 
nici primul pas spre Mântuitorul. El spune: „Eu sunt Alfa și Omega, începutul și 
sfârșitul” (Apocalipsa 21:6) în salvarea fiecărui suflet. 

Deși Hristos este totul, totuși noi trebuie să-i inspirăm fiecărui om nevoia unei 
străduințe neobosite. Trebuie să luptăm, să ne străduim, să agonizăm, să veghem 
și să ne rugăm, ca nu cumva să fim biruiți de vrăjmașul viclean. Pentru că puterea 
și harul cu care suntem în stare să facem lucrul acesta vin de la Dumnezeu, noi 
trebuie să ne încredem tot timpul în Acela care este în stare să mântuiască în mod 
desăvârșit pe toți cei care vin la Dumnezeu prin El. Nimeni să nu-i transmită cuiva 
impresia că omul are de făcut doar puțin sau nu are de făcut nimic, ci mai degrabă 
să-i învețe pe ceilalți că omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu, ca să poată avea 
succes în lucrarea de biruire.” (Solii alese, vol. 1, pg. 381). 
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Dacă vrei să intri în viaţă,  
păzește poruncile

„Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin măr-
turisirea cu gura se ajunge la mântuire.” (Romani 10:10). 

„În timp ce faptele bune nu vor mântui nici măcar un suflet, totuși este imposibil 
ca măcar vreun suflet să fie mântuit fără fapte bune. Dumnezeu ne mântuiește cu 
o condiție și anume aceea că trebuie să cerem, dacă dorim să primim, să căutăm, 
dacă dorim să găsim, și să batem, dacă dorim ca ușa să ni se deschidă. 

Hristos Se oferă pe Sine cu dorința de a-i mântui până la capăt pe cei ce vin la 
El. Domnul îi invită pe toți să vină la El. „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară 
în nici un caz.” (Ioan 6:37, engl. KJV)… Tânărul bogat a venit la Domnul Isus cu 
întrebarea următoare: „Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” 
(Marcu 10:17), iar Hristos i-a spus: „Pentru ce mă numești bun?... Nimeni nu este 
bun decât Unul singur: Dumnezeu. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește porunci-
le”. El I-a zis: „Care?” Domnul Isus a citat câteva, iar tânărul I-a zis: „Toate aceste 
porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce-mi mai lipsește?” Isus i-a spus: 
„Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară 
în cer. Apoi vino și urmează-Mă.” Aici se află niște condiții, iar Biblia este plină de 
condiții.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 377, 378). 

„Credința care duce la mântuire nu este o credință ocazională, ea nu este un 
simplu consimțământ intelectual, ci este credința înrădăcinată în inimă, care Îl 
primește pe Hristos ca Mântuitor personal, cu asigurarea că El poate să-i mântuiască 
până la capăt pe toți cei ce vin la Dumnezeu prin El.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 391). 

„Credința care este de folos pentru a ne aduce într-o legătură vitală cu Dom-
nul Hristos exprimă din partea noastră o alegere supremă, o încredere deplină și 
o consacrare totală. Credința aceasta lucrează din dragoste și curăță sufletul. În 
viața urmașului lui Hristos, ea realizează o ascultare adevărată de poruncile lui 
Dumnezeu, pentru că dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de oameni vor 
fi urmarea legăturii vitale cu Hristos.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 334). 

„Credința mântuitoare este un contact prin care cei ce-L primesc pe Hristos se 
unesc prin legământ cu Dumnezeu. Credința adevărată este viață. O credință vie 
înseamnă o creștere a vigorii, o încredere deplină, prin care credinciosul devine o 
putere cuceritoare.” (Hristos lumina lumii, cap. 36: Atingerea credinței). 
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Trebuie să avem neprihănirea  
lui Hristos

„Vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, și nu numai 
prin credință.” (Iacov 2:24). 

„Apostolul Iacov vedea că la vestirea subiectului îndreptățirii prin credință urma 
să se ivească primejdii și el căuta să arate că adevărata credință nu poate să existe 
fără fapte corespunzătoare. El prezintă experiența lui Avraam... „Vezi,” spune el, 
„credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită.” 
Astfel credința adevărată realizează o lucrare adevărată în cel credincios. Credința 
și ascultarea aduc o experiență solidă și prețioasă.

Există o credință care nu salvează. Cuvântul spune că și diavolii cred și se 
înfioară. Așa numita credință, care nu lucrează din dragoste și nu purifică sufletul, 
nu va îndreptăți pe nici un om… Avraam a crezut pe Dumnezeu. Cum putem ști 
că el a crezut? Faptele lui mărturiseau despre caracterul credinței sale și credința 
aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.” (Comentarii Biblice ale Noului Testament, 
Iacov, cap. 2)

„Credința și faptele merg împreună, credința și faptele sunt combinate. Acum, 
Domnul nu cere de la vreun suflet nimic mai puțin decât a cerut de la Adam în 
Paradis, înainte de cădere  –  o ascultare desăvârșită și o neprihănire deplină. 
Cerința lui Dumnezeu sub legământul harului este la fel de mare precum cerința 
din Paradis - armonia cu legea Sa, care este sfântă, dreaptă și bună. Evanghelia nu 
micșorează cerințele Legii; ea înalță Legea și o face vrednică de cinste. În timpul 
Noului Testament nu se cere mai puțin decât s-a cerut în timpul Vechiului Testa-
ment. Nimeni să nu se lase condus de amăgirea atât de plăcută inimii firești, că 
Dumnezeu va accepta sinceritatea, indiferent care ar fi credința cuiva sau cât de 
greșită ar fi viața lui. Dumnezeu cere de la copilul Său o ascultare desăvârșită…

Prin credință Duhul Sfânt lucrează în inimă pentru a crea înăuntrul ei sfințirea; 
dar lucrul acesta nu poate să fie făcut dacă omul nu va conlucra cu Hristos. Noi 
putem să fim pregătiți pentru cer numai prin lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii, 
pentru că, dacă dorim să găsim intrare la Tatăl, trebuie să avem neprihănirea lui 
Hristos ca pe o acreditare.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 373, 374). 
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Credinţa adevărată și faptele bune

„Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui, și, prin fapte, credința 
a ajuns desăvârșită.” (Iacov 2:22). 

„Hristos a murit pentru a mă mântui. Dorința Domnului este să fiu mântuit, 
iar eu vin la Isus fără întârziere, chiar așa cum sunt. Voi îndrăzni să vin pe temeiul 
făgăduinței. Pentru că Hristos mă atrage, eu voi răspunde. Apostolul spune: „Căci 
prin credință din inimă se capătă neprihănirea.” (Romani 10:10). Nimeni nu poate 
să creadă cu toată inima pentru a primi neprihănirea și să obțină îndreptățirea prin 
credință, în timp ce continuă să practice acele lucruri pe care Cuvântul lui Dumnezeu 
le interzice sau în timp ce neglijează vreo datorie cunoscută. 

Credința adevărată se va manifesta prin fapte bune, deoarece faptele bune 
sunt roadele credinței. Când Dumnezeu lucrează în inima omului și omul îi supune 
Domnului voința lui și conlucrează cu El, în viața lui se văd efectele transformării 
pe care o face Dumnezeu înlăuntrul lui, prin Duhul Sfânt, iar între intențiile inimii 
și practicile vieții este armonie. Fiecare păcat trebuie să fie îndepărtat ca fiind acel 
lucru odios care l-a răstignit pe Domnul vieții și al slavei, iar cel credincios trebuie 
să aibă o experiență progresivă, făcând continuu faptele lui Hristos. Binecuvânta-
rea îndreptățirii este păstrată printr-o ascultare continuă.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 
396, 397). 

„Creștinul va simți îndemnurile păcatului, dar el va menține o luptă continuă 
împotriva lui. Aici este nevoie de ajutorul lui Hristos. Slăbiciunea omenească se 
unește cu puterea divină și credința exclamă: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, 
care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1 Corinteni 15:57).” (Marea 
luptă, cap. 27: Redeșteptări moderne).

„Pocăința în care nu se vede reformă nu este adevărată. Neprihănirea lui Hris-
tos nu este o manta care să acopere păcatele nemărturisite și nepărăsite; ea este 
un principiu de viață care transformă caracterul și controlează comportamentul. 
Sfințenia este o predare deplină lui Dumnezeu; este o totală supunere a inimii și 
vieții față de principiile cerului.” (Hristos lumina lumii, cap. 61: Zacheu). 

„…Păcătosul trebuie să depună un efort care este în armonie cu lucrarea făcută 
pentru el și să înalțe rugăciuni stăruitoare și neobosite spre tronul harului, cerând 
ca puterea înnoitoare a lui Dumnezeu să vină în sufletul lui. Domnul Hristos îi 
iartă numai pe cei care se pocăiesc, dar pe acei pe care îi iartă îi face mai întâi să se 
pocăiască.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 393, 394).
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Faptele dovedesc adevărata credinţă

„Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără 
răutate.” (Psalmii 119:130).

„Solia prezentă – îndreptățirea prin credință – este o solie de la Dumnezeu. Ea 
are acreditarea divină, deoarece roadele ei duc la sfințire.” (Solii Alese, vol.1, pg. 359).

„Cele mai dulci melodii care vin de la Dumnezeu prin buze omenești — 
îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos…” (6 T., cap. Rezultatul 
inactivității).

„Neprihănirea Domnului Hristos, asemenea unei perle curate, albe, nu are nici 
un defect, nici o pată.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 9: Mărgăritarul de preț).

„Esența întregii chestiuni a harului și a experienței creștine este cuprinsă în 
a crede în Hristos, în a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe Fiul Său, pe care L-a trimis 
El. Religia înseamnă că locuiește Hristos în inimă și, acolo unde este El, sufletul 
înaintează în activitate spirituală, crescând mereu în har, îndreptându-se mereu 
către desăvârșire.” (Harul Uimitor al lui Dumnezeu, pg. 323).

„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.

Pentru noi, nu este de ajuns să credem că Domnul Hristos nu este un înșelător, 
că religia Bibliei nu este o fabulă în mod iscusit ticluită. 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 nostru personal. Nu este suficient 
a crede teoria adevărului. Nu este de ajuns a ne mărturisi credința în Hristos și a 
avea numele înscrise în registrele comunității. „Cine păzește poruncile Lui, rămâne 
în El, și El în el. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul, pe care ni L-a dat”. 
„Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui”. (1 Ioan 3:24; 
2:3). Aceasta este adevărata dovadă a pocăinței. Oricare ar fi mărturisirea noastră 
de credință, ea nu valorează nimic, dacă Domnul Hristos nu este descoperit în noi 
prin fapte ale neprihănirii.

Adevărul trebuie să fie sădit în inimă. El trebuie să aibă controlul asupra minții 
și să pună ordine în afecțiunile noastre. Întregul caracter trebuie să fie imprimat cu 
rostirile divine. Fiecare iotă și fiecare frântură de literă din Cuvântul lui Dumnezeu, 
trebuie să fie aduse în practica vieții de fiecare zi.” (Parabolele Domnului Hristos, 
cap. 24: Fără haină de nuntă).
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30 noiembrie

Credinţa se bazează pe meritele  
lui Hristos

„Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu 
pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare.” (1 Co-
rinteni 1:30).

„Cel păcătos trebuie să vină la Hristos cu credință, să se bazeze pe meritele Sale, 
să pună păcatele lui asupra Purtătorului păcatelor și să primească iertarea Sa. Acesta 
este motivul pentru care a venit Domnul Hristos în lume. Ca urmare, neprihănirea 
lui Hristos îi este atribuită păcătosului care se pocăiește și crede. El ajunge să fie 
un membru al familiei împărătești, un copil al Împăratului ceresc, un moștenitor 
al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 215). 

„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești; 
și haine albe, ca să te îmbraci cu ele.” (Apocalipsa 3:18).

„Hainele albe sunt curăția de caracter, neprihănirea lui Hristos atribuită 
păcătosului. Aceasta este într-adevăr o haină din țesătură cerească, ce poate fi 
cumpărată numai de la Hristos în schimbul unei vieți de ascultare din inimă.”  
(4 T., cap. Procesul de punere la probă).

„Când suntem îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, nu vom găsi plăcere în 
păcat, pentru că Hristos va lucra cu noi. S-ar putea să facem greșeli, dar vom urî 
păcatul, care a provocat suferința Fiului lui Dumnezeu.” (Solii către tineret, cap. 
Responsabilitatea individuală).

„Urmașilor Săi credincioși, Domnul Hristos le-a fost un tovarăș zilnic și un 
prieten apropiat. Ei au trăit într-o strânsă legătură, într-o continuă comuniune cu 
Dumnezeu. Peste ei a răsărit slava Domnului. În ei s-a reflectat lumina cunoștinței 
și a slavei 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 inimile lor.” (Para-
bolele Domnului Hristos, cap. 29: În întâmpinarea Mirelui). 
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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).
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1 decembrie

Vino, Doamne Isuse!

„Așteptând fericita noastră nădejde și glorioasa arătare a marelui 
nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos.” (Tit 2:13 KJV).

„Unul dintre cele mai solemne și mai glorioase adevăruri descoperite în Biblie 
este cel despre a doua venire a lui Hristos pentru a încheia marea lucrare de răscum-
părare… Doctrina celei de a doua veniri este nota dominantă a Sfintelor Scripturi. 
Din ziua în care prima pereche de oameni a părăsit cu durere Edenul, copiii credinței 
au așteptat venirea Celui Făgăduit pentru a zdrobi puterea nimicitorului și a-i aduce 
din nou în paradisul pierdut… Lui Enoh, numai a șaptea generație de la cei care 
locuiseră în Eden, care timp de trei secole umblase pe pământ cu Dumnezeul său, 
i s-a îngăduit să privească de departe venirea Eliberatorului. „Iată”, zicea el, „că a 
venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tutu-
ror.” (Iuda 14, 15). Patriarhul Iov, în noaptea suferinței lui, exclama cu o încredere 
neclintită: „Știu că răscumpărătorul meu trăiește și va sta în picioare pe pământ în 
ziua de pe urmă ... în carnea mea voi vedea pe Dumnezeu… Ochii mei Îl vor privi 
și nu un altul”. (Iov 19:25-27 BTF).

Revenirea Domnului a fost în toate veacurile speranța urmașilor Săi adevărați. 
Făgăduința Mântuitorului, la despărțirea de pe Muntele Măslinilor, că va reveni, a 
luminat viitorul ucenicilor Săi, umplându-le inimile de bucurie și nădejde pe care 
suferința n-o putea stinge și încercările să o umbrească. În mijlocul suferinței și a 
persecuției, „arătarea marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos” a fost 
„fericita nădejde”…

Pe Patmosul stâncos, ucenicul iubit aude făgăduința: „Iată Eu vin curând”, iar 
răspunsul lui plin de dor exprimă rugăciunea bisericii de-a lungul peregrinării ei: 
„Amin, vino Doamne Isuse”. (Apocalipsa 22:20).

Aceasta este ziua pe care toți credincioșii trebuie să o dorească, să o nădăjdu-
iască și să o aștepte, ca fiind împlinirea întregii lucrări a mântuirii lor și a tuturor 
dorințelor și străduințelor sufletelor lor... ” (Marea luptă,  cap. 17: Vestitorii 
dimineții). 
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2 decembrie

Dumnezeu se apropie

„Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție împotriva 
altei împărății; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulbu-
rări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor.” (Marcu 13:8).

„Venirea Domnului este mai aproape decât am crezut la început. Marea luptă 
se apropie de sfârșit. Fiecare veste despre calamitățile de pe mare sau de pe uscat 
este o mărturie cu privire la faptul că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. 
Războaiele și veștile de războaie spun lucrul acesta…

Domnul vine. Auzim pașii unui Dumnezeu care Se apropie, pe când El vine să 
pedepsească lumea pentru nelegiuirea ei. Noi trebuie să-I pregătim calea, îndepli-
nindu-ne partea prin faptul că pregătim un popor pentru ziua aceea mare.

Solia cu privire la cea de a Doua Venire a Domnului Hristos trebuie să fie 
însoțită de o putere vie. Nu trebuie să avem odihnă, până când nu vedem suflete 
multe convertite la fericita nădejde a revenirii Domnului… Trebuie să vestim solia 
cu o seriozitate cu atât mai mare, cu cât venirea Domnului este mai aproape… 
Să așteptăm, să veghem, să lucrăm, să ne rugăm și să avertizăm lumea—aceasta 
este lucrarea noastră... Timpul de zăbovit este aproape încheiat.” (Evanghelizare, 
secțiunea 8, subcap: Vestirea celei de a doua veniri a lui Hristos). 

„Astăzi semnele vremurilor declară că ne găsim în pragul unor evenimente 
mari și solemne…

Timpul prezent este unul de un interes copleșitor pentru toți cei vii. Conducători 
și oameni de stat, bărbați care ocupă poziții de încredere și autoritate, bărbați și 
femei care cugetă, din toate clasele, au atenția fixată asupra evenimentelor care au 
loc în jurul nostru. Ei urmăresc atenți relațiile care există între popoare. Ei observă 
intensitatea care pune stăpânire pe orice element pământesc și recunosc că ceva 
mare și hotărâtor este gata să aibă loc — că lumea este pe pragul unei crize uluitoare.

Biblia și numai Biblia ne dă o vedere corectă a acestor lucruri. Aici sunt reve-
late marile scene finale din istoria lumii noastre, evenimente care își aruncă deja 
umbrele înainte, sunetul apropierii lor făcând pământul să tremure, iar inimile 
oamenilor să se topească de groază.” (Profeți și regi, cap. 43: Veghetorul nevăzut). 
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3 decembrie

Cum strălucește fulgerul,  
așa va fi sfârșitul

„Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele 
Fiului omului.” (Luca 17:26).

„Din secol în secol, avertizările pe care Dumnezeu le-a trimis lumii prin slujitorii 
Săi au fost primite cu același scepticism și necredință. Când nelegiuirea antedilu-
vienilor L-a determinat să aducă potopul pe pământ, El le-a făcut cunoscut mai 
dinainte intenția Sa, pentru ca ei să aibă ocazia să se întoarcă de la căile lor rele. 
Timp de 120 de ani a răsunat în urechile lor avertizarea să se pocăiască, pentru ca 
nu cumva mânia lui Dumnezeu să se manifeste prin distrugerea lor. Dar solia li s-a 
părut o poveste născocită și n-au crezut-o… Dacă solia lui Noe ar fi adevărată, de 
ce nu o înțelegea și nu o credea toată lumea? …

Batjocoritorii arătau către lucrurile din natură, - la succesiunea invariabilă 
a anotimpurilor, la cerul albastru care nu revărsase niciodată ploaie, la câmpiile 
verzi înviorate de roua liniștită a nopții și strigau: „Nu ne spune el povești?” Cu 
dispreț l-au numit pe predicatorul dreptății un entuziast smintit; și au continuat 
mai înverșunat goana după plăceri, mai absorbiți în căile lor rele, decât înainte. 
Dar necredința lor n-a împiedicat evenimentul prezis…

Hristos declară că va exista o necredință asemănătoare cu privire la a doua Sa 
venire. După cum oamenii din zilele lui Noe „n-au știut nimic, până când a venit 
potopul și i-a luat pe toți, tot așa,” după cuvintele Mântuitorului nostru, „va fi și la 
venirea Fiului omului”. (Matei 24:39). Când pretinsul popor al lui Dumnezeu se 
unește cu lumea, trăind așa cum trăiește ea și asociindu-se cu ea în plăceri vinovate; 
când luxul lumii devine luxul bisericii; când clopotele căsătoriei sună și toți așteaptă 
mulți ani de prosperitate lumească, atunci, deodată, așa cum fulgerul strălucește 
din cer, va veni sfârșitul visurilor lor strălucitoare și nădejdilor lor amăgitoare.” 
(Marea luptă, cap. 18: Un reformator american).
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4 decembrie

Fericit servul care va veghea

„Când vor zice: „Pace și liniște!”, atunci o prăpădenie neașteptată va 
veni peste ei.” (1 Tesaloniceni 5:3).

„Ni se dă sfatul să veghem. „Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi 
veghind la venirea Lui” (Luca 12:37)… Acei care veghează în vederea venirii Dom-
nului își curăță sufletele, prin ascultare de adevăr. Și cu vegherea atentă ei combină 
o activitate plină de zel…

„Dacă nu veghezi, voi veni peste tine ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni 
peste tine” (Apocalipsa 3:3). Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învățătorii 
mincinoși. Ei zic: „Pace și liniște”. La fel ca preoții și învățătorii dinaintea căderii 
Ierusalimului, ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate și slavă pământească. 
Ei interpretează semnele timpului ca prevestind lucrul acesta. Dar ce zice Cuvântul 
Inspirației? „O prăpădenie neașteptată va veni peste ei” (1 Tesaloniceni 5:3). Asupra 
tuturor acelora care locuiesc pe fața pământului, asupra tuturor acelora care fac din 
lumea aceasta locuința lor, ziua Domnului va veni ca o capcană…

Lumea, plină de răzvrătire și plăceri nelegiuite, doarme, a adormit în siguranța 
firească. Oamenii împing venirea Domnului cândva departe. Ei râd de avertismente. 
Cu îngâmfare se spune: „Toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii”. „Mâine 
vom face tot ca azi, ba încă și mai rău!” (2 Petru 3:4; Isaia 56:12). … Tocmai în timpul 
când lumea întreabă în batjocură: „Unde este făgăduința venirii Lui?” semnele se 
împlinesc. Când strigă „pace și liniște”, vine deodată distrugerea. Când batjocori-
torul, cel care leapădă adevărul, a devenit îndrăzneț, când rutina lucrului în diferite 
domenii aducătoare de bani este continuată fără să se țină seama de principii, când 
cercetătorul caută cunoștințe de tot felul, dar numai din Biblie nu, Hristos vine ca 
un hoț.” (Hristos lumina lumii, cap. 69: Pe Muntele Măslinilor). 
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5 decembrie

Trebuie să lucrăm pentru Domnul

„Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndem-
năm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie.” 
(Evrei 10:25).

„Întreaga comoară a cerului așteaptă să fie cerută și primită de noi, pentru ca, 
după ce am primit binecuvântarea cerească, la rândul nostru, să o răspândim mai 
departe. În felul acesta, candelele sfinte sunt alimentate cu uleiul divin, iar biserica 
ajunge o purtătoare a luminii în lume.

Aceasta este lucrarea pentru care Domnul dorește să fie pregătit fiecare suflet 
acum, când cele patru vânturi sunt ținute de cei patru îngeri, ca să nu sufle, până 
când slujitorii lui Dumnezeu vor primi sigiliul pe frunte. Nu este timpul acum pen-
tru mulțumirea sinelui. Candelele sufletului trebuie să fie aprinse și alimentate cu 
uleiul harului. Trebuie să fie luate toate măsurile de precauție pentru a împiedica 
decăderea spirituală, ca nu cumva ziua cea mare a Domnului să ne surprindă ase-
menea unui hoț noaptea. Fiecare martor al lui Dumnezeu să lucreze acum în mod 
inteligent în locul în care l-a rânduit Dumnezeu…

Poate că umblăm de multă vreme pe calea îngustă, dar nu este sigur să con-
siderăm că acest lucru este o dovadă că vom merge pe ea până la capăt. Dacă am 
cultivat legătura cu Dumnezeu prin părtășia Duhului Sfânt, este pentru că L-am 
căutat zilnic, prin credință.” (Mărturii pentru predicatori, cap. Rugați-vă pentru 
ploaia târzie). 

„Domnul mi-a arătat că acei care țin Sabatul trebuie să manifeste un mare 
interes pentru adunări, dându-și osteneala de a le face interesante … Toți trebuie 
să aibă ceva de spus pentru Domnul, căci făcând aceasta vor fi binecuvântați. O 
carte de amintire e scrisă pentru acei care nu părăsesc adunarea, ci vorbesc adesea 
unul cu altul. „Cei rămași” trebuie să biruiască prin sângele Mielușelului și prin 
cuvântul mărturiei lor…

Nu trebuie să ne adunăm ca să tăcem; numai acei care se adună ca să vorbeas-
că despre gloria, slava și să spună despre puterea Sa sunt cei de care Domnul își 
aduce aminte. Asupra unora ca aceștia va revărsa Dumnezeu binecuvântarea și ei 
vor fi înviorați.” (Experiențe și viziuni, cap. Credincioșia la adunările de părtășie). 
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6 decembrie

Dumnezeu dorește străjeri credincioși

„Și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața Mea – zice Domnul 
Dumnezeu – că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui 
sufletul prin neprihănirea lor.” (Ezechiel 14:20).

„Este un lucru înfricoșător să ai o lumină mare și să fii binecuvântat, să ai multe 
ocazii și privilegii și, cu toate acestea, să nu le folosești spre mântuire. Cei care nu 
folosesc spre mântuire 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 educației creștine, cap. Dăunător este for-
malismul, nu organizația). 

„Mărturia lui Hristos, o mărturie de cel mai solemn caracter, trebuie dusă 
lumii…

Domnul vine curând. Străjerii de pe zidurile Sionului sunt îndemnați să ia 
aminte la răspunderea dată lor de Dumnezeu. Dumnezeu caută străjeri, care, în 
puterea Spiritului, sunt dispuși să dea lumii ultima solie de avertizare; care să anunțe 
timpul din noapte. El caută străjeri dispuși să ridice bărbați și femei din letargia 
lor, ca nu cumva să fie prinși de somnul morții.” (8 T., cap. Solia către Laodicea). 

 ‘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…

Acum, în timp ce Marele nostru Preot face ispășire pentru noi, trebuie să căutăm 
să devenim desăvârșiți în Hristos.” (Marea luptă, cap. 39: Timpul strâmtorării). 

„În această viață noi trebuie să înfruntăm încercări grozave și să facem jertfe 
costisitoare, dar pacea lui Hristos va fi răsplata noastră… Noi trebuie să fim părtași 
cu Hristos la suferințele Sale, dacă dorim să ședem triumfători cu El pe tronul Său. 
Atât timp cât alegem calea ușoară a mulțumirii de sine… credința noastră nu va 
deveni tare niciodată… Dar acei care au cedat mai degrabă împrejurărilor, decât 
să suporte această luptă, nu vor ști cum să stea în acea zi, când fiecare suflet va fi 
cuprins de spaimă; chiar dacă Noe, Iov și Daniel ar fi în țară, ei nu ar putea să-și 
scape nici fiii, nici fiicele, ci fiecare trebuie să își scape sufletul prin propria sa ne-
prihănire.” (5 T., cap. Sigiliul lui Dumnezeu). 
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7 decembrie

Trebuie  să existe  
o dezvoltare constantă

„Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate 
fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de 
pe câmp.” (Zaharia 10:1).

„În Răsărit, prima ploaie (timpurie) cade în timpul semănatului. Aceasta este 
necesară pentru germinarea seminței. Sub influența fertilizatoare a apei, planta 
firavă încolțește. Ploaia târzie cade aproape de încheierea sezonului agricol, maturi-
zând bobul de grâu și pregătindu-l pentru seceriș. Domnul Hristos folosește aceste 
fenomene ale naturii pentru a reprezenta lucrarea Duhului Sfânt. Așa cum roua 
și ploaia sunt dăruite mai întâi pentru a face sămânța să germineze și apoi pentru 
maturizarea recoltei, tot așa Duhul Sfânt este dat pentru a duce mai departe procesul 
creșterii spirituale, de la un stadiu la altul. Coacerea grâului reprezintă încheierea 
lucrării harului lui Dumnezeu în suflet. Prin puterea Duhului Sfânt, chipul moral 
al lui Dumnezeu trebuie să fie reprodus desăvârșit în caracter. Noi trebuie să fim 
schimbați cu totul, ajungând asemenea lui Hristos.

Ploaia târzie, care maturizează recolta, reprezintă harul spiritual care pregă-
tește biserica pentru venirea Fiului omului… Este necesară o dezvoltare constantă 
a virtuților creștine și o creștere continuă în experiența creștină…

Mulți au dat greș într-o mare măsură în ce privește primirea ploii timpurii. Ei 
nu au obținut toate beneficiile pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția lor în felul 
acesta. Ei se așteaptă ca lipsa să fie suplinită de ploaia târzie…, dar fac o greșeală 
teribilă…

Fiecare trebuie să-și dea seama de propria nevoie. Inima trebuie să fie golită 
și curățată de orice întinare, pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în ea. Cu ocazia 
Cincizecimii, primii ucenici s-au pregătit pentru revărsarea Duhului Sfânt, mărturi-
sindu-și păcatele și renunțând la ele, rugându-se și consacrându-se lui Dumnezeu. 
Aceeași lucrare este necesară acum, dar într-o măsură mai mare… Totuși harul 
reprezentat de ploaia timpurie nu trebuie să fie neglijat. Numai acei care trăiesc în 
lumina pe care o au vor primi o lumină mai mare.” (Mărturii pentru predicatori, 
cap. Rugați-vă pentru ploaia târzie). 
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Adevărul văzut în claritatea lui

„Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-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).

„Îngerul care se unește la vestirea soliei îngerului al treilea va lumina tot pă-
mântul cu slava lui. Aici este prezisă o lucrare mondială cu o putere neobișnuită. 
Mișcarea Adventă din 1840-1844 a fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dum-
nezeu; prima solie îngerească a fost dusă la toate centrele misionare din lume … dar 
aceasta urmează să fie depășită de puternica mișcare din timpul ultimei avertizări 
a îngerului al treilea.

Lucrarea se va asemăna cu aceea din Ziua Cincizecimii. După cum „ploaia 
timpurie” a fost dată prin revărsarea Duhului Sfânt la începutul predicării Evan-
gheliei, pentru a face să răsară sămânța prețioasă, tot așa „ploaia târzie” va fi dată 
la încheierea lucrării pentru coacerea recoltei. „Atunci vom cunoaște, dacă conti-
nuăm să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El Se ivește ca zorile dimineții și 
va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia târzie și ploaia de primăvară pe pământ.” (Osea 
6:3 engl. KJV)…

Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai mică a pu-
terii lui Dumnezeu decât cea care a marcat începutul ei. Profețiile care s-au împlinit 
prin revărsarea ploii timpurii, la începutul predicării Evangheliei, urmează să se 
împlinească din nou prin revărsarea ploii târzii la încheierea ei… 

Solia va fi dusă nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea profundă 
adusă de Duhul lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate. Sămânța a fost 
semănată, iar acum va răsări și va aduce roadă. Publicațiile distribuite de lucrătorii 
misionari și-au exercitat influența, totuși mulți ale căror minți au fost impresionate, 
au fost împiedicați să înțeleagă pe deplin adevărul sau să-i dea ascultare. Acum 
razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar copiii 
sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut. Legăturile de familie, relațiile 
cu biserica sunt fără putere să-i mai țină acum. Adevărul le este mai prețios decât 
orice. În ciuda forțelor unite împotriva adevărului, un mare număr ia poziție de 
partea Domnului.” (Marea luptă, cap. 38: Ultima avertizare). 
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Adevărul va fi vestit cu mare putere

„Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele ace-
lea.” (Ioel 2:29).

„Pe când ceata rugătoare își continua strigătele lor serioase, din timp în timp, 
câte o rază de lumină de la Isus venea asupra lor pentru a încuraja inimile lor și 
a le lumina fețele. Eu am văzut că unii nu participau la această rugăciune și luptă 
sufletească serioasă. Ei păreau a fi nepăsători și indiferenți… Eu am văzut pe înge-
rii lui Dumnezeu grăbindu-se ca să ajute acelora care se luptau, cu toate puterile 
contra îngerilor răi, și care căutau să se ajute pe ei înșiși, rugându-se cu stăruință 
lui Dumnezeu. Dar îngerii lui Dumnezeu au părăsit pe acei care nu făceau nici un 
efort să se ajute singuri și eu nu i-am mai văzut.

Eu am întrebat de însemnătatea acestei cerneri pe care am văzut-o și mi-a fost 
arătat că această cernere va fi provocată de mărturia hotărâtă a Martorului credin-
cios către comunitatea Laodiceea. Această mărturie va exercita o influență asupra 
inimii aceluia care o primește și-l va face să-și ridice sus stindardul și să vestească 
adevărul lămurit. Unii nu vor suferi această mărturie directă, ci i se vor împotrivi 
și aceasta va provoca cernerea în poporul lui Dumnezeu. 

Am văzut că mărturia Martorului credincios n-a fost luată în seamă nici pe 
jumătate. Mărturia solemnă de care depinde soarta comunității e respectată numai 
în mod superficial, dacă nu chiar disprețuită în totul. Această mărturie trebuie să 
producă o căință adâncă, toți care o primesc cu adevărat vor asculta de ea și vor 
fi curățiți…

Numărul acestei cete scăzuse. Unii fuseseră cernuți și rămăseseră pe cale. Cei 
nepăsători și ușuratici care nu s-au atașat acelora care prețuiseră atât de mult biru-
ința și mântuirea, încât să stăruiască în rugăciune și să sufere acea luptă sufletească, 
nu au câștigat biruința și au fost lăsați în întuneric, în timp ce locurile lor au fost 
imediat ocupate de alții care au primit adevărul cu tărie și au intrat în rânduri.” 
(Experiențe și viziuni, cap. Cernerea). 

Am văzut că printre adventiștii cu numele și bisericile decăzute, Dumnezeu 
are încă persoane sincere și, înainte de vărsarea plăgilor, atât predicatorii, cât și 
poporul vor fi chemați afară din aceste biserici și vor primi cu bucurie adevărul… 
Dar lumina va răsări și toți cei sinceri vor părăsi bisericile decăzute și vor lua poziție 
cu „cei rămași”. ” (Idem, cap. O temelie neclintită). 

I-am auzit pe acei care erau îmbrăcați cu armătura lui Dumnezeu vestind adevă-
rul cu mare putere… Eu am întrebat prin ce a fost adusă această mare schimbare. Un 
înger mi-a răspuns: „Aceasta e ploaia cea târzie, reînsuflețirea de la fața Domnului, 
marea strigare a îngerului al treilea.” (Idem, cap. Cernerea).
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O, câţi sunt fără adăpost!

„De aceea, îți voi face astfel, Israele – și fiindcă îți voi face astfel, 
pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele!” (Amos 4:12).

„Am mai văzut că mulți nu-și dau seama de ceea ce ar trebui să fie pentru 
a putea sta în fața lui Dumnezeu și a trăi fără Mare Preot în Sanctuar în timpul 
strâmtorării. Acei care primesc sigiliul viului Dumnezeu și care sunt asigurați pentru 
timpul strâmtorării trebuie să reflecte în mod desăvârșit chipul lui Isus. Am văzut 
că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și priveau la timpul „însuflețirii” și la 
„ploaia târzie” care să-i pregătească pentru a putea rezista în ziua Domnului și să 
poată trăi în fața Sa. 

O, cât de mulți am văzut fără nici un scut în timpul strâmtorării! Ei au neglijat 
pregătirea necesară și din această cauză ei nu au putut primi însuflețirea pe care toți 
trebuie s-o aibă, pentru a putea trăi în fața unui Dumnezeu sfânt. Acei care nu se 
lasă a fi avertizați de profeți, care neglijează a-și curăți sufletele lor prin ascultarea 
de întregul adevăr și care cred că starea lor ar fi mai bună decât e în realitate, la 
timpul când vor veni plăgile, se vor deștepta și vor recunoaște necesitatea de a fi 
fost ciopliți și bine pregătiți, spre a putea fi întrebuințați la clădire. Dar atunci nu 
va mai fi timp pentru pregătire și nici un Mijlocitor care să mai reprezinte cauza 
lor în fața Tatălui. Cu puțin înainte de acest timp va fi rostită sentința solemnă și 
serioasă: „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!” 

Am văzut că nu va putea participa la reînsuflețire nici unul dintre cei care nu 
au câștigat biruința asupra oricărei încercări, asupra mândriei, asupra egoismului, 
asupra iubirii de lume și asupra fiecărui cuvânt nedrept și asupra oricărei fapte 
nedrepte. De aceea noi trebuie să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul și 
să căutăm cu toată seriozitatea a dobândi această pregătire atât de necesară care ne 
face capabili pentru luptă și să putem sta în picioare în ziua cea mare a Domnului. Să 
ne aducem aminte că Dumnezeu este sfânt și că numai ființe sfinte vor putea locui 
vreodată în prezența Sa.” (Experiențe și viziuni, cap. Pregătirea pentru sfârșit). 
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Sfinţirea este progresivă

„Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui 
Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică.” (Romani 
6:22).

„Scripturile arată clar că lucrarea de sfințire este progresivă. Când, prin pocă-
ință, păcătosul găsește pacea cu Dumnezeu, prin sângele ispășirii, viața creștină 
abia a început. Acum el trebuie să înainteze spre desăvârșire, să crească până „la 
înălțimea staturii plinătății lui Hristos”. Apostolul Pavel spune: „Fac un singur lucru: 
uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, 
pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”. (Filipeni 3:13, 14).

Petru ne prezintă treptele prin care se poate ajunge la sfințirea biblică: „De 
aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, 
cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 
cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni... Căci, dacă 
faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată”. (2 Petru 1:5-10).” (Marea luptă, cap. 
27: Redeșteptări moderne). 

„Sfințenia este temelia tronului lui Dumnezeu. Păcatul este opusul sfințeniei. 
Păcatul L-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă ar putea să vadă cât de respingător 
este păcatul, oamenii nu l-ar tolera și nici nu s-ar obișnui să-l facă. Ei și-ar reforma 
viața și caracterul. Defectele ascunse ar fi biruite, Dacă doriți să fiți niște sfinți în 
cer, trebuie să fiți mai întâi sfinți pe pământ.” (Mărturii pentru predicatori, subcap. 
Biruirea defectelor ascunse). 

„A pretinde favoarea Cerului, fără a împlini condițiile pe baza cărora se oferă 
harul, nu este credință, ci încumetare; pentru că adevărata credință își are temelia 
în făgăduințele și prevederile Scripturilor.

Nimeni să nu se amăgească cu credința că poate să devină sfânt, în timp ce calcă 
în mod premeditat una din cerințele lui Dumnezeu. Comiterea unui păcat cunoscut 
aduce la tăcere vocea mărturisitoare a Duhului și desparte sufletul de Dumnezeu…

Sfințirea pe care o prezintă Scripturile cuprinde întreaga ființă – duh, suflet 
și corp. Pavel se ruga pentru tesaloniceni ca duhul lor, sufletul lor și trupul lor „să 
fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos”. (1 Tesa-
loniceni 5:23). De asemenea el scria credincioșilor: „Vă îndemn dar, fraților, prin 
îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută 
lui Dumnezeu”. (Romani 12:1).” (Marea luptă, cap. 27: Redeșteptări moderne).
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Mântuitorul Și-a avertizat poporul

„Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși; vor face 
semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, 
chiar și pe cei aleși.” (Matei 24:24).

„Mântuitorul a avertizat pe poporul Său împotriva amăgirii privind acest 
eveniment și a prezis clar modul venirii Sale a doua oară... Deci, dacă vă vor zice: 
„Iată-L în pustie”, să nu vă duceți acolo! „Iată-L în odăițe ascunse”, să nu credeți. 
Căci, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului 
omului.” (Matei 24:24-27). Contrafacerea acestei veniri nu este posibilă. Ea va fi 
universal recunoscută și văzută de toată lumea.

Ca punct culminant în marea dramă de amăgire, însuși Satana va personifica 
pe Hristos. Biserica a mărturisit timp îndelungat că așteaptă venirea Mântuitorului 
ca împlinire a speranțelor ei. Acum marele amăgitor va face să pară că Hristos a și 
venit. În diferite părți ale pământului, Satana se va prezenta între oameni ca o ființă 
maiestuoasă, de o strălucire orbitoare, care se va asemăna cu descrierea Fiului lui 
Dumnezeu dată de Ioan în Apocalipsa (Apocalipsa 1:13-15)… În văzduh va răsuna 
strigătul de triumf: „A venit Hristos! A venit Hristos!” Oamenii se vor prosterna 
în adorare înaintea lui, în timp ce el își va ridica mâinile și va rosti asupra lor o 
binecuvântare, așa cum binecuvânta Hristos pe ucenicii Săi când era pe pământ… 
Cu un ton blând și compătimitor, el va prezenta câteva dintre aceleași adevăruri 
cerești, pline de har, pe care le rostea Mântuitorul; el vindeca pe bolnavi și apoi, în 
rolul lui Hristos pe care și l-a asumat, el pretinde că a schimbat Sabatul în duminică 
și că poruncește tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat-o… Aceasta va 
fi amăgirea puternică, aproape irezistibilă.

Numai cei care au fost cercetători stăruitori ai Scripturilor și care au primit 
dragostea adevărului vor fi ocrotiți de această puternică amăgire care va lua lumea 
captivă. Prin mărturia Bibliei, aceștia vor identifica pe amăgitorul deghizat. Tim-
pul încercării va veni peste toți. Adevărații creștini vor fi descoperiți prin cernerea 
produsă de această ispită. Este poporul lui Dumnezeu atât de ferm întemeiat acum 
pe Cuvântul Său, încât să nu cedeze dovezii date de simțurile lor? Se vor prinde ei, 
într-o asemenea criză, de Biblie și numai de Biblie? Satana îi va împiedica, dacă va 
fi posibil, să dobândească pregătirea necesară pentru a rezista în ziua aceea. El va 
aranja lucrurile în așa fel ca să-i împiedice, să-i încurce cu comori pământești, să-i 
facă să ducă poveri grele și apăsătoare, astfel încât inimile lor să fie supraîncărcate 
cu grijile vieții acesteia, iar ziua încercării să vină peste ei ca un hoț.” (Marea luptă, 
cap. 39: Timpul strâmtorării).
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Pregătiţi-vă să primiţi  
sigiliul lui Dumnezeu

„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul 
copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum 
n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în 
vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit 
scris în carte.” (Daniel 12:1). 

„Când se încheie solia îngerului al treilea, harul nu mai mijlocește pentru lo-
cuitorii vinovați ai pământului. Poporul lui Dumnezeu și-a îndeplinit lucrarea. Ei 
au primit „ploaia târzie”, „înviorarea de la fața Domnului” și sunt pregătiți pentru 
ceasul încercării din fața lor. Îngerii se grăbesc în toate direcțiile în ceruri. Un înger 
întorcându-se de pe pământ anunță că și-a terminat lucrarea; încercarea finală a 
fost adusă asupra lumii și toți cei care s-au dovedit credincioși față de prescripțiile 
divine au primit „sigiliul viului Dumnezeu”. Atunci Isus Își încetează lucrarea de 
mijlocire în Sanctuarul de sus. El Își ridică mâinile și spune cu voce puternică: „S-a 
sfârșit!” Toată oastea îngerească își scoate coroanele când El face anunțul solemn: 
„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!” (Apocalipsa 22:11). 

Când El părăsește Sanctuarul, întunericul acoperă pe locuitorii pământului. În 
acel timp înfricoșător cei drepți trebuie să trăiască înaintea unui Dumnezeu sfânt 
fără Mijlocitor. Restricția care fusese pusă asupra nelegiuiților este îndepărtată 
și Satana are stăpânire deplină peste cei care au rămas până la urmă nepocăiți… 
Satana va arunca atunci pe locuitorii pământului în marea strâmtorare finală. Când 
îngerii lui Dumnezeu încetează să mai țină în frâu vânturile furioase ale patimii 
omenești, toate elementele de luptă se vor dezlănțui. Întreaga lume va fi antrenată 
într-o ruină mai teribilă decât aceea care a venit peste Ierusalimul din vechime.” 
(Marea luptă, cap. 39: Timpul strâmtorării).

„Ce faceți voi, fraților, în marea lucrare de pregătire? Acei care se unesc cu 
lumea primesc sigiliul lumii și se pregătesc pentru primirea semnului fiarei. Acei 
care sunt neîncrezători în ei înșiși, care se umilesc pe ei înșiși înaintea lui Dumnezeu 
și își curăță sufletele prin ascultare de adevăr vor primi amprenta cerescului și se 
pregătesc să primească sigiliul lui Dumnezeu pe frunțile lor. Când se va da decretul, 
și sigiliul va fi întipărit, atunci caracterele lor vor rămâne curate și nepătate pentru 
veșnicie.” (5 T., cap. Sigiliul lui Dumnezeu). 
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Îngerii vor proteja pe cei drepţi

„Acela 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 33:16).

„Deoarece decretul dat de diferiți conducători ai creștinătății împotriva păzitori-
lor poruncilor, le va retrage protecția statului și-i va lăsa la dispoziția acelora care le 
doresc nimicirea, copiii lui Dumnezeu vor fugi din orașe și sate, se vor întovărăși în 
grupe și vor locui în cele mai pustii și singuratice locuri. Mulți își vor găsi refugiul în 
întăriturile munților. Ca și creștinii din văile Piemontului, ei vor face din înălțimile 
pământului sanctuarele lor și vor mulțumi lui Dumnezeu pentru „stâncile întărite”. 
(Isaia 33:16)… Cei iubiți ai lui Dumnezeu vor trece prin zile grele, legați în lanțuri, 
închiși după gratiile închisorilor, condamnați la moarte, unii în aparență lăsați să 
moară de foame în temnițe întunecoase și dezgustătoare…

Deși vrăjmașii îi pot arunca în închisoare, totuși zidurile temniței nu pot să 
întrerupă comunicarea dintre sufletele lor și Hristos. Acela care înțelege toate 
slăbiciunile lor, care cunoaște toate încercările, este mai presus de toate puterile 
pământești; îngeri vor veni la ei în celulele singuratice, aducându-le lumină și pace 
din cer. Închisoarea va fi ca un palat; căci acolo locuiesc cei bogați în credință, iar 
zidurile întunecate vor fi luminate de lumină cerească, așa cum s-a întâmplat când 
Pavel și Sila se rugau și cântau laude la miezul nopții în temnița din Filipi.” (Marea 
luptă, cap. 39: Timpul strâmtorării). 

„Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferință; dar în timp ce va fi perse-
cutat și strâmtorat, în timp ce va îndura lipsuri și va suferi de foame, nu va fi lăsat 
să piară. Acel Dumnezeu care a avut grijă de Ilie nu va trece pe lângă nici unul din 
copiii Săi care se sacrifică pe ei înșiși. Cel care numără perii capului lor va avea grijă 
de ei și în timp de foamete vor fi săturați. În timp ce nelegiuiții mor de foame și 
de epidemii, îngerii vor ocroti pe cei drepți și le vor împlini nevoile. Pentru „cel ce 
umblă în neprihănire” făgăduința este: „I se va da pâine și apa nu-i va lipsi”. (Idem). 
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15 decembrie

O nouă viaţă vine din cer

„Și, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi 
va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, 
scrise în cartea aceasta.” (Apocalipsa 22:19).

 „Mi-au fost arătate trei trepte - prima, a doua și a treia solie îngerească. Îngerul 
meu conducător a spus: „Vai de cel care va schimba câtuși de puțin din aceste solii. 
Înțelegerea corectă a acestor solii e de importanță vitală. Soarta sufletelor depinde 
de modul cum ele sunt primite.” (Experiențe și viziuni, cap. O temelie neclintită). 

„Satan folosește acum orice vicleșug pentru a abate mințile poporului lui Dum-
nezeu în acest timp al sigilării de la adevărul prezent și pentru a-l duce în rătăcire.” 
(Experiențe și viziuni, cap. O ușă deschisă și una închisă). 

„Isus este în sfântul Său Templu și primește acum jertfele, rugăciunile și 
mărturisirile greșelilor și păcatelor noastre și va ierta toate fărădelegile lui Israel 
pentru ca ele să fie șterse mai înainte ca El să a părăsească Sanctuarul. După ce Isus 
va părăsi Sanctuarul, acei care sunt sfinți și drepți vor rămâne sfinți și drepți, căci 
toate păcatele lor sunt atunci șterse și ei sunt sigilați cu sigiliul viului Dumnezeu.” 
(Experiențe și viziuni, cap. Cercarea credinței noastre). 

„Lucrarea care trebuie să fie făcută acum este de a-i vesti unei lumi 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 apropiem 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, pg. 114).

„În rezultatul conflictului, toată creștinătatea va fi împărțită în două mari 
categorii: cei care țin poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și cei care se 
închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei. Deși biserica și statul își vor uni 
puterea pentru a-i constrânge pe toți „mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi”, 
să primească semnul fiarei, cu toate acestea, poporul lui Dumnezeu nu-l va primi 
(Apocalipsa 3:16).” (9 T., cap. Ultima criză). 
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16 decembrie

Memorialul divin al creaţiunii

„Le-am dat și Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine și ei, pentru 
ca să știe că Eu sunt Domnul care-i sfințesc.” (Ezechiel 20:12).

„Sabatul poruncii a patra este sigiliul Dumnezeului viu. El arată spre Dumnezeu 
ca și Creator, și este semnul autorității Sale de drept asupra ființelor pe care le-a 
creat. Cei care ascultă de această lege vor purta sigiliul lui Dumnezeu, pentru că 
El și-a pus deoparte această zi, ca semn de loialitate între El și poporul Său.” (The 
Sings of the Times, 22 martie 1910).

„Semnul sau sigiliul lui Dumnezeu este descoperit în ținerea Sabatului zilei a 
șaptea, monumentul Domnului în amintirea creațiunii..” (8 T., cap. Solia pentru 
zilele noastre).

„Dumnezeu a încredințat poporului Său o lucrare de îndeplinit 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 pentru 
poporul Său. Reforma Sabatului trebuia să fie dusă mai departe. Spărtura din Legea 
lui Dumnezeu trebuie să fie reparată. Solia trebuia să fie propovăduită cu glas tare 
pentru ca toți locuitorii pământului să primească avertizarea. Cei din poporul lui 
Dumnezeu trebuia să-și curețe sufletul prin ascultarea de adevăr și să fie pregătiți 
pentru a sta fără greșeală înaintea Lui la venirea Sa.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 67).

„Solia îngerului al treilea cere prezentarea Sabatului poruncii a patra și adevărul 
acesta trebuie vestit lumii.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 383).

„Acum este timpul de pregătire. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată 
pe fruntea unui bărbat sau unei femei necurate. Nu va fi pus niciodată pe fruntea 
unui bărbat sau a unei femei ambițioase, iubitoare de lume. Nu va pus niciodată 
pe frunțile bărbaților și femeilor cu limbi mincinoase și cu inimi înșelătoare. Toți 
cei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu, – candidați 
pentru cer. Mergeți înainte, iubiții mei frați și surori. Despre aceste puncte, eu nu 
pot scrie decât pe scurt de această dată, atrăgându-vă doar atenția la necesitatea 
pregătirii. Cercetați Scripturile pentru voi înșivă, pentru ca să puteți înțelege so-
lemnitatea înfricoșătoare a ceasului de față.” (5 T., cap. Sigiliul lui Dumnezeu). 

„Timpul sigilării este foarte scurt și se va sfârși în curând. Acum este timpul, 
pentru pecetluirea chemării și alegerii noastre, câtă vreme cei patru îngeri mai țin 
încă cele patru vânturi.” (Experiențe și viziuni, cap. Datorii cu privire la timpul 
strâmtorării).
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17 decembrie

Ieșiţi din mijlocul ei, poporul Meu 

„Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieșiți din mijlocul 
ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu 
urgiile ei!” (Apocalipsa 18:4).

„Acest pasaj din Scriptură arată către un timp din viitor când solia căderii 
Babilonului, vestită de cel de al doilea înger din Apocalipsa 14:8, urmează să fie 
repetată, menționându-se în plus stricăciunile care au intrat în diferitele organi-
zații care constituie Babilonul, după ce acea solie a fost vestită prima dată în vara 
anului 1844. Aici este descrisă o stare îngrozitoare din lumea religioasă. Cu fiecare 
respingere a adevărului mințile oamenilor devin mai întunecate, inimile lor mai 
refractare, până când se stabilesc într-o împietrire necredincioasă. Sfidând aver-
tismentele pe care le-a dat Dumnezeu, ei vor continua să calce în picioare unul din 
preceptele Decalogului, până când vor ajunge să persecute pe cei care-l consideră 
sfânt. Prin disprețul cu care este tratat Cuvântul Său și poporul Său, este disprețuit 
Însuși Hristos.” (Marea luptă, cap. 38: Ultima avertizare). 

„Până când această stare nu va fi atinsă și unirea bisericii cu lumea nu va fi 
realizată pe deplin în toată creștinătatea, căderea Babilonului nu va fi completă … 

Apocalipsa 18 atrage atenția asupra timpului când, ca urmare a respingerii 
întreitei avertizări din Apocalipsa 14:6-12, biserica va ajunge pe deplin în starea 
prezisă de al doilea înger și poporul lui Dumnezeu aflat încă în Babilon va fi che-
mat să se despartă de el. Această solie este ultima care va mai fi dată lumii și ea 
își va împlini lucrarea. Când cei care „n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în 
nelegiuire” (2 Tesaloniceni 2:12), vor fi lăsați să primească o amăgire puternică și 
să creadă o minciună, atunci lumina adevărului va străluci asupra acelora ale căror 
inimi sunt deschise s-o primească și toți copiii lui Dumnezeu care vor fi în Babilon 
vor asculta de porunca: „Ieșiți din mijlocul lui, poporul Meu”. (Apocalipsa 18:4).” 
(Marea luptă, cap.  21: O avertizare respinsă). 
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18 decembrie

Hainele lor trebuie să fie fără pată

„Și am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui și 
care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei 
patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând: 
„Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune 
pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” (Apocalipsa 7:2, 3).

„Dacă asemenea evenimente trebuie să vină și dacă astfel de judecăți îngro-
zitoare se vor abate asupra unei lumi vinovate, care va fi scăparea poporului lui 
Dumnezeu? Cum vor fi adăpostiți ei până va trece mânia? Ioan a văzut o scenă în care 
patru îngeri țineau în frâu elementele naturii — cutremurele, uraganele — și lupta 
politică. Vânturile sunt reținute, până când Dumnezeu poruncește să fie lăsate să se 
dezlănțuie. Pentru biserica lui Dumnezeu există un adăpost. Îngerii lui Dumnezeu 
respectă poruncile Sale, ținând în frâu vânturile, ca să nu sufle asupra pământului, 
nici asupra mării sau asupra vreunui copac, până când slujitorii lui Dumnezeu vor 
primi sigiliul pe frunte.” (Mărturii pentru predicatori, cap. „Fiți curați!”). 

„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 cunoașterea Domnului. Înainte ca lucrarea să se încheie și înainte 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 pre-
gătire pentru cer, când trebuie să trăim într-o ascultare deplină față de poruncile 
lui Dumnezeu.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 111).

„Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie curățite de 
păcat prin sângele stropirii. Ei trebuie să fie biruitori în lupta cu răul, prin harul lui 
Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare. În timp ce judecata de cercetare continuă 
în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din Sanctuar, în 
mijlocul poporului lui Dumnezeu de pe pământ, trebuie să aibă loc o lucrare specială 
de curățire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este mai clar prezentată în 
soliile din Apocalipsa, capitolul 14.” (Marea luptă, cap. 24: În sfânta Sfintelor).
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19 decembrie

Nu vă atingeţi de niciunul din cei  
ce au semnul

„Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusa-
limului, și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din 
pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo.” Iar celorlalți le-a 
zis în auzul meu: „Treceți după el în cetate și loviți; ochiul vostru să fie 
fără milă și să nu vă îndurați! Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, 
pe fecioare, pe copii și pe femei; dar să nu vă atingeți de niciunul din 
cei ce au semnul pe frunte! Începeți însă cu Locașul Meu cel Sfânt!” Ei 
au început cu bătrânii care erau înaintea Templului.” (Ezechiel 9:4-6).

„Fiul lui Dumnezeu și solii cerești s-au luptat cu puterea celui rău pentru a 
avertiza, a lumina și a salva pe fiii oamenilor. Acum toți s-au hotărât … 

Semnul eliberării a fost pus asupra acelora „care suspină și gem din cauza 
tuturor urâciunilor care se săvârșesc.” Acum iese îngerul morții, reprezentat în 
viziunea lui Ezechiel prin bărbați cu arme de nimicire, cărora le este dată porunca: 
„Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei; dar să nu 
vă atingeți de nici unul din cei ce au semnul pe frunte! Începeți însă cu locașul Meu 
cel sfânt!” Profetul spune: „Ei au început cu bătrânii, care erau înaintea Templului”. 
(Ezechiel 9:1-6). Lucrarea de nimicire începe cu acei care au pretins că sunt păzitorii 
spirituali ai poporului. Străjerii falși sunt primii care cad.” (Marea luptă, cap. 41: 
Pustiirea pământului).

„Aici vedem că biserica – Templul Domnului – era cea dintâi care avea să simtă 
loviturile mâniei lui Dumnezeu. Bătrânii, acei cărora Dumnezeu le dăduse mare 
lumină și care au stat ca străjeri ai intereselor spirituale ale poporului, trădaseră 
încrederea care li se acordase.” (5 T., cap. Sigiliul lui Dumnezeu).

„Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este cântărită în balanțele sanctuarului. 
Ea va fi judecată după privilegiile și avantajele pe care le-a avut. Dacă experiența ei 
spirituală nu corespunde cu avantajele pe care Hristos le-a revărsat asupra ei cu un 
preț nemăsurat, dacă binecuvântările conferite ei nu au pregătit-o pentru lucrarea 
ce i-a fost încredințată, se va rosti asupra ei sentința: „Aflat cu lipsă.” Ea va fi jude-
cată după lumina revărsată, după ocaziile date.” (8 T., cap. Să fim găsiți cu lipsă?).
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20 decembrie

Trebuie să învăţăm la piciorul crucii

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

„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, încrederea 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.” (Hristos lumina lumii, 
cap. 8: Suirea la Ierusalim). 

„Nu rămâneți mai departe în starea bisericii laodiceene. În Numele Domnului, 
invit fiecare familie să-și fixeze adevărata ei poziție.” (7 T., cap. Educați poporul). 

„Eu am văzut că cei patru îngeri țineau cele patru vânturi până ce Isus va 
termina lucrarea Sa în Sanctuar și atunci vor fi vărsate cele șapte plăgi din urmă. 
Aceste plăgi fac pe cei nelegiuiți să se înfurie contra celor drepți, căci ei gândesc 
că noi am adus asupra lor aceste pedepse ale lui Dumnezeu, și că dacă vor reuși să 
ne stârpească pe noi de pe pământ, atunci aceste plăgi vor înceta. În acest scop s-a 
dat un decret pentru nimicirea sfinților, care din această cauză strigau zi și noapte 
la Dumnezeu pentru salvare. Acesta era timpul strâmtorării lui Iacob. Toți sfinții 
strigau în spaima sufletului lor și au fost salvați de glasul lui Dumnezeu. Cei 144.000 
au biruit. Fețele lor au fost luminate de strălucirea lui Dumnezeu. Apoi mi s-a arătat 
o ceată care plângea în mare durere. Pe hainele fiecăruia stătea scris cu litere mari: 
„Ai fost cântărit și găsit prea ușor.” Eu am întrebat cine sunt aceștia și îngerul mi-a 
spus: „Aceștia sunt acei care au păzit odată Sabatul, iar mai târziu l-au lepădat.” Eu 
i-am auzit strigând cu voce tare: „Noi am crezut în venirea Ta și am predicat-o cu 
mare zel.” Dar pe când rosteau aceste cuvinte privirea lor cădea asupra hainelor lor 
și când vedeau inscripția plângeau cu amar. Eu am văzut că aceștia băuseră din apa 
cea curată, iar restul o murdăriseră cu picioarele - ei călcaseră Sabatul în picioare - și 
de aceea au fost cântăriți și găsiți prea ușori.” (Experiențe și viziuni, cap. Sigilarea). 
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21 decembrie

Va fi foamete pe pământ,  
foamete după auzirea adevărului

„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).

„Predicatorii predică blând, ca să se potrivească creștinilor mărturisitori dar 
firești. Ei nu îndrăznesc să vestească pe Isus și adevărurile tăietoare ale Bibliei, căci 
dacă ar face aceasta, atunci acești mărturisitori fățarnici n-ar mai rămâne mai de-
parte în biserică… Se spune că acei care mărturisesc a fi religioși sunt mai respectați 
de lume. Dar asemenea învățături diferă mult de cele ale lui Hristos. Învățătura Sa 
și lumea nu se pot împăca. Acei care I-au urmat Lui a trebuit să renunțe la lume. 
Aceste lucruri măgulitoare vin de la Satan și de la îngerii săi. Ei au făcut planul și 
creștinii cu numele l-au adus la îndeplinire. Se povestesc și se primesc cu grabă 
fabule plăcute; fățarnicii și păcătoșii pe față aparțin bisericii. Dacă adevărul ar fi 
predicat în toată curăția sa, atunci această clasă de oameni ar fi exclusă. Dar acum 
nu este nici o deosebire între pretinșii urmași ai lui Hristos și lume.” (Experiențe 
și viziuni, cap. Unirea bisericii cu lumea). 

„În țară este o foamete; nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci după auzirea 
cuvintelor Domnului… Zi de zi au neglijat mântuirea, prețuind bogățiile și plăcerile 
pământești mai presus de orice comoară sau îndemn ceresc. Ei L-au respins pe Isus 
și i-au disprețuit pe sfinții Lui. Cei necurați trebuie să rămână necurați pe veci.” 

Pe când sufereau efectele plăgilor, mulți dintre cei răi s-au înfuriat teribil. 
Era o priveliște de agonie înfiorătoare. Părinții aduceau reproșuri amare copiilor 
și copiii părinților, frații surorilor și surorile fraților. Din toate părțile se auzeau 
strigăte puternice și tânguitoare: „Tu ai fost acela care m-ai împiedicat să primesc 
adevărul, care m-ar fi salvat de ceasul acesta îngrozitor!” Poporul se întorcea cu ură 
înverșunată împotriva păstorilor lor și le reproșa: „Voi nu ne-ați avertizat! Ne-ați 
spus că toată lumea avea să fie convertită și ați strigat: „Pace, pace”, ca să liniștiți 
orice teamă ce apărea. Nu ne-ați spus despre ceasul acesta, iar despre cei care ne 
avertizau spuneați că erau oameni răi și fanatici ce voiau să ne piardă.” Dar am văzut 
că păstorii aceștia nu au scăpat de mânia lui Dumnezeu. Suferința lor era de zece ori 
mai mare decât a poporului lor.” (Istoria Mântuirii, cap. Prea târziu! Prea târziu!). 
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22 decembrie

Rămășiţa  
pentru totdeauna în siguranţă

„Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor 
patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe 
cântarea, afară de cei o sută patruzeci și patru de mii care fuseseră 
răscumpărați de pe pământ.” (Apocalipsa 14:3).

„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 Dumnezeu. 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. Ei au rezistat împotriva planurilor viclene ale amă-
gitorului, ei nu au fost abătuți de la credincioșia lor prin răcnetele balaurului. Acum 
ei sunt pentru totdeauna siguri față de planurile viclene ale ispititorului. Păcatele 
lor sunt transferate asupra autorului păcatului. 

Iar rămășița nu numai că este iertată și primită, ci și onorată. „O mitră cura-
tă” este pusă pe capul fiecăruia. Ei vor fi ca împărați și preoți ai lui Dumnezeu. În 
timp ce Satan stăruia cu învinuirile lui și căuta să nimicească această grupă, îngerii 
cei sfinți, nevăzuți, treceau încoace și încolo, punând sigiliul viului Dumnezeu pe 
frunțile lor. Aceștia sunt cei care stau împreună cu Mielul pe muntele Sion, având 
numele Tatălui scris pe frunțile lor. Ei cântă o cântare nouă înaintea tronului, acea 
cântare pe care nimeni nu poate s-o învețe, afară de cei o sută patruzeci și patru de 
mii, răscumpărați de pe pământ. Aceștia sunt cei care Îl „urmează pe Miel oriunde 
merge. Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și 
pentru Miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scau-
nului de domnie al lui Dumnezeu.” (5 T., cap. Iosua și îngerul). 

 „Nimeni, afară de cei 144.000, nu poate învăța acea cântare; căci este cân-
tarea experienței lor – o experiență pe care n-a avut-o nici o altă generație. „Ei... 
urmează pe Miel oriunde merge El.” … Fiind înălțați de pe pământ, dintre cei vii, 
sunt considerați „cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru Miel”. (Marea luptă, 
cap. 40: Poporul lui Dumnezeu salvat). 
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23 decembrie

Totul era strălucitor și glorios

„Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credința lui Isus.” (Apocalipsa 14:12).

„Fiecare piatră prețioasă va fi aleasă și adunată, căci mâna Domnului este 
întinsă pentru a recupera rămășița poporului Său și El va îndeplini în mod glorios 
lucrarea Sa.” (Experiențe și viziuni, cap. Pregătire pentru sfârșit). 

„După aceea mi s-a atras atenția la strălucirea cerului, la comorile care se află 
acolo pregătite pentru credincioși. Totul era plăcut și măreț… Aceasta era o mărire 
peste măsură de mare, supranaturală și veșnică. Îngerul a zis: „Ceata cea mică 
care iubește pe Dumnezeu și păzește poruncile Sale și rămâne credincioasă până 
la sfârșit va moșteni această strălucire și va fi pentru totdeauna în prezența lui Isus 
și va cânta cu sfinții îngeri.”

Ochii mei au fost întorși de la această strălucire și îndreptați către rămășița care 
se afla pe pământ. Îngerul le-a spus: „Vreți să scăpați de cele șapte plăgi din urmă? 
Vreți să intrați în strălucire și să moșteniți toate cele pregătite de Dumnezeu pentru 
acei care Îl iubesc și sunt binevoitori a suferi pentru El? … Fiți gata, fiți gata, fiți gata! 
Voi trebuie să fiți mult mai bine pregătiți decât sunteți acum ‘căci ziua Domnului 
vine plină de groază, de urgie și de aprindere a mâniei; ca să prefacă pământul în 
pustiu și să nimicească pe păcătoși de pe el’. ” Jertfiți totul Domnului, puneți totul 
pe altarul Său - pe voi înșivă, avutul și toate bunurile voastre - ca o jertfă vie. Trebuie 
să facem totul pentru a putea intra în slavă. Adunați-vă vouă înșivă comori în cer, 
unde nici un hoț nu le poate ajunge și nici rugina nu le pot roade. Voi trebuie să fiți 
aici părtași suferințelor lui Hristos dacă vreți să fiți mai târziu părtași ai slavei Sale.

Noi trebuie să ne tăgăduim încă pe noi înșine, să murim zilnic, lăsând numai 
pe Isus să apară în noi, având întotdeauna mărirea Lui în fața ochilor noștri. Eu am 
văzut că acei care au primit adevărul de curând vor cunoaște ce înseamnă a suferi 
pentru Hristos, că ei vor trebui să treacă prin multe greutăți pentru a fi pregătiți și 
curățiți prin suferințe, să primească sigiliul viului Dumnezeu spre a trece prin timpul 
strâmtorării, a vedea pe Regele în frumusețea Sa și a putea locui în prezența lui 
Dumnezeu și a îngerilor sfinți și curați.” (Experiențe și viziuni, cap. Semnul fiarei). 
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24 decembrie

Cei drepţi văd semnul eliberării

„Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pen-
tru viața veșnică, și alții pentru ocară și rușine veșnică.” (Daniel 12:2).

„La miezul nopții Dumnezeu Își va manifesta puterea pentru eliberarea poporu-
lui Său. Soarele va apărea strălucind în toată puterea lui. Semne și minuni urmează 
într-o succesiune rapidă. Nelegiuiții privesc această scenă cu groază și uimire, în 
timp ce neprihăniții privesc cu bucurie solemnă semnele eliberării lor. Totul în 
natură pare ieșit din făgașul normal. Râurile încetează să curgă. Nori întunecoși și 
grei se ridică și se lovesc unul de altul. În mijlocul cerului mâniat se află un spațiu 
senin de o slavă de nedescris, de unde se aude vocea lui Dumnezeu, ca sunetul 
multor ape, zicând: „S-a isprăvit!” (Apocalipsa 16:17).

Acea voce zguduie cerurile și pământul. Urmează un mare cutremur de pământ, 
„așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare”. 
(Vers. 17, 18). Firmamentul pare că se deschide și se închide. Slava de la tronul lui 
Dumnezeu pare că strălucește prin el. Munții se clatină ca o trestie bătută de vânt 
și stânci colțuroase sunt împrăștiate pretutindeni… Pietre mari de grindină, fiecare 
cântărind „aproape un talant”, își fac lucrarea de distrugere. (vers. 19, 21). Orașele 
cele mai semețe ale pământului sunt doborâte. Palate maiestuoase, în care mai 
marii lumii și-au risipit bogățiile pentru a se slăvi pe ei înșiși, se prăbușesc înaintea 
ochilor lor. Zidurile închisorilor se prăbușesc și copiii lui Dumnezeu, care au fost 
ținuți în captivitate pentru credința lor, sunt eliberați.

Mormintele se deschid și „mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor 
scula: unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică”. (Daniel 12:2). 
Toți cei care au murit în credința soliei îngerului al treilea ies din morminte slăviți 
ca să audă legământul de pace al lui Dumnezeu cu cei care au păzit Legea Sa. „Și 
cei ce L-au străpuns” (Apocalipsa 1:7), cei care au batjocorit și au ridiculizat agonia 
morții lui Hristos, precum și cei mai violenți adversari ai adevărului și ai poporului 
Său, sunt înviați să-L vadă în slava Sa și să vadă onoarea dată celor credincioși și 
ascultători.” (Marea luptă, cap. 40: Poporul lui Dumnezeu salvat). 
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25 decembrie

Feţele noastre străluceau  
de slava lui Dumnezeu

„Apoi m-am uitat și iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; și 
împreună cu El stăteau o sută patruzeci și patru de mii, care aveau 
scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său.” (Apocalipsa 14:1).

„Curând am auzit vocea lui Dumnezeu ca niște ape mari, care ne-a spus ziua 
și ora venirii lui Isus. Sfinții în viață, 144.000 la număr, au cunoscut și au înțeles 
vocea, pe când cei nelegiuiți au crezut că este un tunet și cutremur de pământ. Când 
Dumnezeu ne-a anunțat timpul, El a turnat asupra noastră Duhul Sfânt și fețele 
noastre au început să lumineze de slava lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat cu 
Moise când a coborât de pe Muntele Sinai.

Cei 144.000 erau toți sigilați și într-o desăvârșită unire. Pe frunțile lor erau 
cuvintele Dumnezeu, Noul Ierusalim și o stea plină de slavă cu Numele lui Isus. 
Văzându-ne în starea aceea de bucurie și sfințenie, cei nelegiuiți s-au înfuriat și s-au 
năpustit asupra noastră, ca să pună mâna pe noi și să ne arunce în închisoare. Atunci 
noi am întins mâinile înainte în Numele Domnului, iar ei au căzut fără putere la 
pământ. Acum era clar pentru sinagoga lui Satana că Dumnezeu ne-a iubit pe noi, 
care am putut să ne spălăm picioarele unii altora și să salutăm pe frați cu o sărutare 
sfântă și ei s-au plecat la picioarele noastre.” (1 T., cap. Prima mea viziune). 

„Dumnezeu cere de la copiii Săi desăvârșirea. Legea Sa este o transcriere a ca-
racterului Său și este norma tuturor caracterelor… Viața Domnului Hristos aici pe 
pământ a fost o expresie desăvârșită a Legii lui Dumnezeu și, când acei care pretind 
că sunt copii ai lui Dumnezeu devin asemenea Domnului Hristos în caracter, atunci 
ei vor fi ascultători de poruncile lui Dumnezeu.” (Parabolele Domnului Hristos, 
cap. 24: Fără haină de nuntă). 

„Domnul a luat toate măsurile ca niciun suflet să nu-L dezonoreze în vreun 
fel. El a oferit haina de nuntă, și este esențial ca fiecare să fie îmbrăcat în această 
haină. Cei care cred că sunt desăvârșiți fără neprihănirea lui Hristos vor constata în 
cele din urmă că și-au pierdut sufletele. Credința este făcută desăvârșită prin fapte. 
Cei care nu fac nici o schimbare în caracter, deși pretind privilegiul de a fi numiți 
creștini, nu au haina de nuntă.” (Review and Herald, 8 mai 1900).

„Ca ascultători ai Cuvântului, ei vin la ospăț, dar n-au îmbrăcat haina nepri-
hănirii Domnului Hristos.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 24: Fără haină 
de nuntă). 
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26 decembrie

Isus, Învingător puternic 

„Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pă-
mântului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului 
cu putere și cu o mare slavă.” (Matei 24:30).

„Curând se arată la răsărit un mic nor negru, cam cât o jumătate de palmă. Este 
norul care înconjoară pe Mântuitorul și care de la distanță pare învăluit în întuneric. 
Copiii lui Dumnezeu știu că acesta este semnul Fiului omului. În tăcere solemnă îl 
privesc cum se apropie de pământ, devenind din ce în ce mai luminos și mai glorios, 
până când ajunge un nor mare, alb, a cărui bază este de o slavă asemănătoare cu a 
unui foc mistuitor, iar deasupra lui se află curcubeul legământului. Isus vine ca un 
Biruitor puternic… Când norul viu se apropie mai mult, orice ochi privește pe Prințul 
vieții. Nicio coroană de spini nu mai rănește acel cap sfânt, ci o diademă de slavă 
se odihnește pe fruntea Sa sfântă. Strălucirea feței Sale întrece lumina orbitoare 
a soarelui la amiază: „Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul 
împăraților și Domnul domnilor” (Apocalipsa 19:16).

Înaintea prezenței Sale „au îngălbenit toate fețele” … Cei drepți strigă tremu-
rând: „Cine poate sta în picioare?” Apoi vocea lui Isus se aude zicând: „Harul Meu 
vă este de ajuns”. Fețele drepților se luminează și bucuria le umple inimile. Îngerii 
iau un ton mai înalt și cântă din nou în timp ce se apropie mai mult de pământ…

 „Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, 
toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și 
ziceau munților și stâncilor: „Cădeți peste noi, și ascundeți-ne de Fața Celui ce șade 
pe scaunul de domnie și de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, 
și cine poate sta în picioare?” (Apocalipsa 6:15-17). 

Ei cunosc acea voce care pătrunde urechea celor morți. De câte ori tonurile ei 
duioase și rugătoare i-au chemat la pocăință. De câte ori n-au auzit-o în implorările 
mișcătoare ale unui prieten, ale unui frate, ale Mântuitorului Însuși. Nici o altă voce 
nu poate fi mai condamnatoare și mai acuzatoare pentru cei care au respins harul 
Său ca acea voce care a stăruit atât de îndelung: „Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la 
calea voastră cea rea! Pentru ce vreți să muriți?” (Ezechiel 33:11).” (Marea luptă, 
cap. 40: Poporul lui Dumnezeu salvat). 
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27 decembrie

Unde îţi este boldul, moarte?

„În ziua aceea vor zice: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care 
aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne în-
credeam; acum, să ne înveselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui!” 
(Isaia 25:9).

„În mijlocul clătinării pământului, a strălucirii fulgerelor și a bubuitului tune-
telor, se aude vocea Fiului lui Dumnezeu care cheamă la viață pe sfinții adormiți. 
El privește asupra mormintelor celor drepți, apoi ridicând mâinile către cer, strigă: 
„Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă, voi care dormiți în țărână și sculați-vă!” În lungul și 
în latul pământului, morții vor auzi acea voce și cei ce o vor auzi vor trăi. Pământul 
întreg va răsuna de pașii acelei armate foarte mari din fiecare națiune, seminție, 
limbă și popor. Ei vin din închisoarea morții, îmbrăcați cu slavă nemuritoare, stri-
gând: „Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?” (1 Corinteni 
15:55). Drepții care sunt în viață și sfinții înviați își unesc vocile într-un strigăt 
prelung și fericit de biruință…

Drepții care sunt în viață sunt schimbați „într-o clipă, într-o clipeală de ochi.” 
La glasul lui Dumnezeu ei au fost slăviți; acum sunt făcuți nemuritori și împreună cu 
sfinții înviați sunt răpiți să întâlnească pe Domnul lor în văzduh. Îngerii „adună pe 
aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă.” Copilașii 
sunt duși de îngerii sfinți în brațele mamelor lor. Prieteni mult timp despărțiți prin 
moarte sunt uniți pentru a nu se mai despărți niciodată și cu cântări de bucurie se 
înalță împreună spre Cetatea lui Dumnezeu.

Isus invită pe credincioșii Săi cu o dragoste de nespus la bucuria Domnului 
lor. Bucuria Mântuitorului este să vadă în Împărăția slavei, sufletele care au fost 
salvate prin agonia și umilirea Sa. Cei răscumpărați vor fi părtași ai bucuriei Sale, 
când vor vedea printre cei fericiți pe acei care au fost câștigați pentru Hristos prin 
rugăciunile, eforturile și sacrificiul lor iubitor. Când se vor aduna în jurul marelui 
tron alb, o bucurie de nespus va umple inimile lor, văzând pe acei pe care ei i-au 
câștigat pentru Hristos și văzând că aceștia au câștigat pe alții, iar aceștia la rândul 
lor pe alții, toți aduși la limanul odihnei, să-și depună coroanele la picioarele lui 
Isus și să-L laude în erele nesfârșite ale veșniciei.” (Marea luptă, cap. 40: Poporul 
lui Dumnezeu salvat). 
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28 decembrie

Cu Mielul pe Muntele Sionului

„Doamne”, i-am răspuns eu, „tu știi.” Și el mi-a zis: „Aceștia vin din 
necazul cel mare; ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielu-
lui.” (Apocalipsa 7:14).

„Pe marea de cristal dinaintea tronului, acea mare de sticlă, strălucind atât de 
mult de slava lui Dumnezeu, încât pare amestecată cu foc, sunt adunați „biruitorii 
fiarei, ai icoanei ei, ai semnului ei și ai numărului numelui ei.” Împreună cu Mielul pe 
muntele Sionului, „cu alăutele lui Dumnezeu în mână” stau cei 144.000 care au fost 
răscumpărați dintre oameni.” (Marea luptă, cap. 40: Poporul lui Dumnezeu salvat). 

Acolo cei răscumpărați vor cunoaște așa cum sunt cunoscuți. Dragostea și sim-
patia pe care Însuși Dumnezeu le-a sădit în suflet își vor găsi acolo manifestarea cea 
mai sinceră și cea mai plăcută. Comuniunea curată cu ființele sfinte, viața socială 
armonioasă cu îngerii cerești și cu credincioșii din toate timpurile care și-au spălat 
hainele și le-au albit în sângele Mielului, legăturile sfinte care unesc laolaltă întreaga 
„familie din cer și de pe pământ” (Efeseni 3:15) - acestea constituie fericirea celor 
răscumpărați.” (Marea luptă, cap. 41: Pustiirea pământului). 

„Cu o bucurie de nedescris, părinții văd coroana, haina și harpa date copiilor 
lor.” (Înalta noastră chemare, pg. 568).

„Mulți vor ridica aceste coroane în fața întregului univers adunat acolo și, 
arătând spre mama lor, vor spune: „Ea m-a făcut tot ceea ce sunt prin harul lui 
Dumnezeu. Învățăturile și rugăciunile ei au fost o binecuvântare pentru salvarea 
mea veșnică”.” (Solii către tineret, cap. Răsplata mamei). 

„Cei răscumpărați se vor întâlni și îi vor recunoaște pe acei a căror atenție au 
îndreptat-o către Mântuitorul înălțat. Ce fericită convorbire vor avea ei cu aceste 
suflete! „Eram un păcătos”, se va spune, „fără Dumnezeu și fără nădejde în lume, și 
tu ai venit la mine și m-ai făcut să iau aminte la scumpul Mântuitor, ca fiind unica 
mea nădejde… Alții își vor arăta recunoștința… Domnul te-a trimis la mine”, zic ei, 
„pentru a-mi spune cuvinte de nădejde și de mângâiere. Mi-ai adus hrană pentru 
nevoile mele trupești și mi-ai deschis Cuvântul lui Dumnezeu, trezindu-mă… să pot 
apuca mâna lui Hristos care mi-a fost întinsă pentru a mă mântui… Inima mi-a 
fost înmuiată, supusă, zdrobită, când am contemplat sacrificiul pe care-l făcuse 
Hristos pentru mine… Iată-mă aici, mântuit, pentru veșnicie mântuit, pentru a 
trăi pururea în fața Lui și pentru a lăuda pe Acela care și-a dat viața pentru mine”. 
(6 T., cap. Răsplătirea servirii). 
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29 decembrie

Slava Fiului lui Dumnezeu

„Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a 
doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui 
Hristos și vor împărăți cu El o mie de ani.” (Apocalipsa 20:6).

„La încheierea celor o mie de ani, Hristos Se întoarce din nou pe pământ. El 
este însoțit de mulțimea celor răscumpărați și urmat de o suită de îngeri. În timp 
ce coboară într-o maiestate înfricoșătoare, El poruncește morților nelegiuiți să 
învieze pentru a-și primi pedeapsa. Din morminte iese o gloată mare, fără număr 
ca nisipul mării. Ce contrast față de cei care au înviat la prima înviere! Cei drepți 
erau îmbrăcați cu tinerețe și frumusețe nemuritoare. Cei nelegiuiți poartă urmele 
bolii și morții. Toți ochii din vasta mulțime privesc slava Fiului lui Dumnezeu. 
Oștile nelegiuiților exclamă într-un glas: „Binecuvântat este Cel ce vine în numele 
Domnului!” Nu iubirea pentru Isus le inspiră această exclamație. 

Puterea adevărului silește buzele lor îndărătnice să rostească aceste cuvinte. … 
Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în fața Ierusa-
limului, 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.” (Zaharia 14:5, 4, 9). După 
ce Noul Ierusalim se va coborî din ceruri, în splendoarea lui orbitoare, se va așeza 
pe locul curățit și pregătit să-l primească, apoi Hristos va intra în Cetatea Sfântă 
împreună cu poporul Său și cu îngerii. 

Acum Satana se pregătește pentru ultima mare bătălie pentru supremație. … 
El se prezintă supușilor lui amăgiți ca mântuitor, asigurându-i că puterea lui i-a 
scos din morminte și că este pe punctul de a-i scăpa de cea mai crudă tiranie … Le 
propune să-i conducă împotriva taberei sfinților și să ia în stăpânire Cetatea lui 
Dumnezeu …

Hristos apare acum din nou în fața vrăjmașilor Săi. Cu mult deasupra cetății, 
pe un piedestal de aur strălucitor, se află un tron măreț și înalt. Pe acest tron stă 
Fiul lui Dumnezeu, iar în jurul Lui sunt supușii împărăției Sale… „îmbrăcați în 
haine albe și cu ramuri de finic în mâini” (Apocalipsa 7:9). Lupta lor s-a sfârșit, 
biruința este câștigată. Ei au sfârșit alergarea, au câștigat premiul. Ramura de finic 
din mâinile lor este simbolul biruinței și haina albă reprezintă dreptatea fără pată 
a lui Hristos, care acum este a lor.” (Marea luptă, cap. 41: Pustiirea pământului). 
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30 decembrie

Domnul cel atotputernic împărăţește

„Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori 
Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ținut 
judecata și s-au deschis cărțile.” (Daniel 7:10).

„În prezența locuitorilor pământului și ai cerului, are loc încoronarea finală a 
Fiului lui Dumnezeu. Și acum, învestit cu maiestate și putere supremă, Împăratul 
împăraților pronunță sentința față de răzvrătiții împotriva guvernării Sale și adu-
ce la îndeplinire dreptatea pentru acei care au călcat în picioare Legea Sa și l-au 
prigonit pe poporul Său…

De îndată ce cărțile cu rapoarte sunt deschise, și ochiul lui Isus privește asupra 
nelegiuiților, ei devin conștienți de fiecare păcat pe care l-au săvârșit vreodată…

Deasupra tronului se arată crucea; asemenea unei priveliști panoramice apar 
scenele ispitirii și căderii lui Adam și etapele succesive din marele Plan al Răs-
cumpărării… 

Acum în fața mulțimii impresionate sunt înfățișate scenele finale - Suferindul 
răbdător mergând pe calea către Calvar, Prințul cerului atârnând pe cruce, preoții 
îngâmfați și gloata batjocoritoare care râdea de agonia morții Lui; întunericul 
supranatural, cutremurul de pământ, stâncile despicate, mormintele deschise, 
marcând momentul când Răscumpărătorul lumii Și-a dat viața. 

Spectacolul îngrozitor apare exact așa cum a fost… Întreaga lume nelegiuită stă 
la bara de judecată a lui Dumnezeu sub acuzația de înaltă trădare față de guvernarea 
Cerului. Ei nu au pe nimeni care să le apere cauza; sunt fără scuză; asupra lor se 
pronunță sentința morții veșnice… Toți văd că excluderea lor din cer este dreaptă.” 
(Marea luptă, cap. 41: Pustiirea pământului). 

„Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul 
de care au ei parte.” (Isaia 9:5; 34:2; Psalmii 11:6). Foc se coboară de la Dumnezeu 
din cer… 

Unii sunt distruși într-o clipă, în timp ce alții suferă multe zile. Toți sunt pe-
depsiți „după faptele lor”... Nelegiuiții sunt în cele din urmă nimiciți, atât rădăcină 
cât și ramură – Satana fiind rădăcina, iar urmașii lui ramurile. Pedeapsa deplină 
a Legii a fost aplicată; cerințele dreptății au fost satisfăcute, iar cerul și pământul 
privind, vestesc dreptatea lui Iehova… Un strigăt de laudă și de biruință se înalță 
de la întregul universul loial. „Și 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 Atotputernic, a început să împărățească.” (Apocalipsa 19:6).” 
(Marea luptă, cap. 41: Pustiirea pământului). 
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31 decembrie

Toate lucrurile  declară  
că Dumnezeu este  iubire

„Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adă-
posturi liniștite.” (Isaia 32:18).

„Limbajul omenesc este neînstare să descrie răsplata celor drepți. Va fi cu-
noscută numai de acei care o vor vedea. Nicio minte mărginită nu poate cuprinde 
slava Paradisului lui Dumnezeu. Moștenirea celor mântuiți este numită în Biblie 
„o patrie”. (Evrei 11:14-16). Acolo Păstorul ceresc Își conduce turma la izvoarele 
apelor vieții. Pomul vieții își dă roadele în fiecare lună, iar frunzele pomului folosesc 
pentru vindecarea neamurilor. Acolo sunt izvoare care curg continuu, limpezi ca 
și cristalul și pe malul lor, pomi unduind își aruncă umbrele pe cărările pregătite 
pentru răscumpărații Domnului. Acolo … poporul lui Dumnezeu, care a fost atât 
de mult timp străin și călător, va găsi un cămin. 

„Acolo, „pustia și țara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli și va înflori 
ca trandafirul.” „În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va 
crește mirtul.” „Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca 
împreună cu iedul;... și le va mâna un copilaș... Nu se va face niciun rău și nicio 
pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt”, zice Domnul. (Isaia 35:1; 55:13; 11:6, 9).

Acolo este Noul Ierusalim, metropola noului pământ slăvit, „o cunună strălu-
citoare în mâna Domnului, o diademă împărătească în mâna Dumnezeului tău”. 
„Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie, asemenea 
cristalului... Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce 
slava și cinstea lor în ea.” Domnul zice: „Eu Însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimu-
lui și Mă voi bucura de poporul Meu”. „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va 
locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul 
lor.” (Isaia 62:3; Apocalipsa 21:11, 24; Isaia 65:19; Apocalipsa 21:3).” (Marea luptă, 
cap. 41: Pustiirea pământului). 

„Copiii lui Dumnezeu de pe pământ împărtășesc cu o încântare de nedescris 
bucuria și înțelepciunea ființelor necăzute. Ei sunt părtași la comorile de cunoștință 
și înțelepciune câștigate secole de-a rândul din contemplarea lucrării mâinilor lui 
Dumnezeu… Numele Creatorului este scris pe toate lucrurile, de la cel mai mic 
până la cel mai mare și în toate se manifestă bogățiile puterii Sale.” (Marea luptă, 
cap. 41: Pustiirea pământului). 
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Ianuarie

  1 -  Geneza 1-3
  2 - Geneza 4-7
  3 - Geneza 8-11
  4 - Geneza 12-15
  5 - Geneza 16-19
  6 - Geneza 20-22
  7 - Geneza 23-25
  8 - Geneza 26-27
  9 - Geneza 28-30
10 - Geneza 31-33
11 - Geneza 34-36
12 - Geneza 37-39
13 - Geneza 40-42
14 - Geneza 43-45
15 - Geneza 46-47
16 - Geneza 48-50
17 - Exodul 1-4
18 - Exodul 5-8
19 - Exodul 9-11
20 - Exodul 12-13
21 - Exodul 14-15
22 - Exodul 16-17
23 - Exodul 18-20
24 - Exodul 21-23
25 - Exodul 24-27
26 - Exodul 28-29
27 - Exodul 30-31
28 - Exodul 32-33
29 - Exodul 34-36
30 - Exodul 37-38
31 - Exodul 39-40

Februarie

  1 - Leviticul 1-4
  2 - Leviticul 5-7
  3 - Leviticul 8-10
  4 - Leviticul 11-12
  5 - Leviticul 13-14
  6 - Leviticul 15-16
  7 - Leviticul 17-19
  8 - Leviticul 20-22
  9 - Leviticul 23-25
10 - Leviticul 26-27
11 - Numeri 1-3
12 - Numeri 4-6
13 - Numeri 7-8
14 - Numeri 9-11
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15 - Numeri 12-14
16 - Numeri 15-16
17 - Numeri 17-19
18 - Numeri 20-21
19 - Numeri 22-24
20 - Numeri 25-27
21 - Numeri 28-30
22 - Numeri 31-32
23 - Numeri 33-34
24 - Numeri 35-36
25 - Deuteronom 1-3
26 - Deuteronom 4-7
27 - Deuteronom 8-11
28 - Deuteronom 12-14
29 - Deuteronom 15-16

Martie

  1 - Deuteronom 17-19
  2 - Deuteronom 20-22
  3 - Deuteronom 23-25
  4 - Deuteronom 26-28
  5 - Deuteronom 29-31
  6 - Deuteronom 32-34
  7 - Iosua 1-4
  8 - Iosua 5-8
  9 - Iosua 9-13
10 - Iosua 14-17
11 - Iosua 18-21
12 - Iosua 22-24
13 - Judecători 1-3
14 - Judecători 4-5
15 - Judecători 6-8
16 - Judecători 9-10
17 - Judecători 11-12
18 - Judecători 13-16
19 - Judecători 17-19
20 - Judecători 20-21
21 - Rut 1-4
22 - 1 Samuel 1-3
23 - 1 Samuel 4-6
24 - 1 Samuel 7-10
25 - 1 Samuel 11-13
26 - 1 Samuel 14-16
27 - 1 Samuel 17-19
28 - 1 Samuel 20-23
29 - 1 Samuel 24-27
30 - 1 Samuel 28-31
31 - 2 Samuel 1-4

Aprilie

  1 - 2 Samuel 5-7
  2 - 2 Samuel 8-20
  3 - 2 Samuel 11-12
  4 - 2 Samuel 13-14
  5 - 2 Samuel 15-17
  6 - 2 Samuel 18-19
  7 - 2 Samuel 20-21
  8 - 2 Samuel 22-24
  9 - 1 Regi 1-2
10 - 1 Regi 3-4
11 - 1 Regi 5-6
12 - 1 Regi 7-8
13 - 1 Regi 9-10
14 - 1 Regi 11-12
15 - 1 Regi 13-14
16 - 1 Regi 15-16
17 - 1 Regi 17-19
18 - 1 Regi 20-21
19 - 1 Regi 22; 2 Regi 1
20 - 2 Regi 2-3
21 - 2 Regi 4-5
22 - 2 Regi 6-8
23 - 2 Regi 9-11
24 - 2 Regi 12-14
25 - 2 Regi 15-17
26 - 2 Regi 18-19
27 - 2 Regi 20-21
28 - 2 Regi 22-23
29 - 2 Regi 24-25
30 - 1 Cronici 1-3

Mai

  1 - 1 Cronici 4-6
  2 - 1 Cronici 7-9
  3 - 1 Cronici 10-12
  4 - 1 Cronici 13-16
  5 - 1 Cronici 17-20
  6 - 1 Cronici 21-24
  7 - 1 Cronici 25-27
  8 - 1 Cronici 28-29
  9 - 2 Cronici 1-4
10 - 2 Cronici 5-7
11 - 2 Cronici 8-9
12 - 2 Cronici 10-13
13 - 2 Cronici 14-16
14 - 2 Cronici 17-20
15 - 2 Cronici 21-23

16 - 2 Cronici 24-25
17 - 2 Cronici 26-28
18 - 2 Cronici 29-31
19 - 2 Cronici 32-33
20 - 2 Cronici 34-36
21 - Ezra 1-3
22 - Ezra 4-6
23 - Ezra 7-10
24 - Neemia 1-4
25 - Neemia 5-8
26 - Neemia 9-11
27 - Neemia 12-13
28 - Estera 1-4
29 - Estera 5-7
30 - Estera 8-10
31 - Iov 1-2

Iunie 

  1 - Iov 3-5
  2 - Iov 6-7
  3 - Iov 8-10
  4 - Iov 11-14
  5 - Iov 15-17
  6 - Iov 18-19
  7 - Iov 20-21
  8 - Iov 22-24
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11 - Iov 32-34
12 - Iov 35-37
13 - Iov 38-42
14 - Psalmii 1-9
15 - Psalmii 10-17
16 - Psalmii 18-22
17 - Psalmii 23-30
18 - Psalmii 31-35
19 - Psalmii 36-39
20 - Psalmii 40-45
21 - Psalmii 46-50
22 - Psalmii 51-55
23 - Psalmii 56-61
24 - Psalmii 62-67
25 - Psalmii 68-71
26 - Psalmii 72-77
27 - Psalmii 78-80
28 - Psalmii 81-85
29 - Psalmii 86-89
30 - Psalmii 90-99
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Iulie

  1 - Psalmii 100-105
  2 - Psalmii 106-110
  3 - Psalmii 111-118
  4 - Psalmii 119
  5 - Psalmii 120-134
  6 - Psalmii 135-139
  7 - Psalmii 140-144
  8 - Psalmii 145-150
  9 - Proverbele 1-3
10 - Proverbele 4-7
11 - Proverbele 8-11
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27 - Isaia 20-23
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August

  1 - Isaia 38-40
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  8 - Isaia 63-66
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11 - Daniel 1-3
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13 - Daniel 7-9
14 - Daniel 10-12
15 - Osea 1-4
16 - Osea 5-9
17 - Osea 10-14
18 - Ioel 1-3
19 - Amos 1-4
20 - Amos 5-9
21 - Obadia 1
22 - Iona 1-4
23 - Mica 1-4
24 - Mica 5-7
25 - Naum 1-3
26 - Habacuc 1-3
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28 - Hagai 1-2
29 - Zaharia 1-4
30 - Zaharia 5-8

Octombrie

  1 - Zaharia 9-11
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  3 - Maleahi 1-4

  4 - Matei 1-4
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17 - Marcu 10-12
18 - Marcu 13-14
19 - Marcu 15-16
20 - Luca 1-2
21 - Luca 3-5
22 - Luca 6-8
23 - Luca 9-11
24 - Luca12-14
25 - Luca 15-17
26 - Luca 18-20
27 - Luca 21-22
28 - Luca 23-24
29 - Ioan 1-3
30 - Ioan 4-6
31 - Ioan 7-9

Noiembrie

  1 - Ioan 10-11
  2 - Ioan 12-13
  3 - Ioan 14-15
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  6 - Faptele 1-3
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20 - Romani 14-16
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30 - Galateni 1-3
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