
Prefaţă
Chemarea de a ieși din lume, în timp ce suntem nevoiți să rămânem în mijlo-

cul ei, este o provocare pentru copiii lui Dumnezeu. Cei care aleg să fie alături de 
Mântuitorul încă de pe acest pământ nu se vor identifica cu vreuna din practicile 
lumii înconjurătoare, ci vor trăi diferit, distingându-se prin principii de dreptate, 
bunătate, onestitate, sinceritate, cumpătare, modestie, evlavie. În același timp ei 
vor fi amabili, binevoitori, altruiști, empatici și totdeauna mulțumitori lui Dumnezeu 
pentru toate darurile pe care le primesc din partea Lui. 

Nu este ușor să mergi contra curentului, să parcurgi o altă cale decât cea pe 
care circulă oamenii de obicei. Dar, în timp ce nu ne-a ascuns faptul că va fi dificil, 
Domnul Hristos ne invită să mergem pe urmele pașilor Săi, asigurându-ne că El a 
netezit calea, făcând-o accesibilă pentru picioarele noastre. 

Într-o lume în care bunătatea este considerată slăbiciune, cinstea - lașitate, 
mulțumirea - ignorare a realității, într-o lume în care sensul vieții este să-ți asiguri 
propriul confort și avantaj, indiferent de mijloace, într-o lume în care respectul 
este doar o formă de recunoaștere a superiorității cuiva, în timp ce inima dorește 
oricând să-i ocupe locul și să-l umilească, Dumnezeu ne imploră cu bunătate: „Între 
voi să nu fie așa!”

Devoționalul pentru anul 2019 ne invită să parcurgem drumul spre Cruce, trăind 
diferit față de cei nepăsători, creând o altă ordine a valorilor, față de cea existentă 
în lume, urmărind ca scop unic al vieții binele celorlalți. 

Punerea în slujba semenilor nu înseamnă renunțare la demnitate, nici umilință 
servilă, așa cum nici Domnul Hristos nu a considerat că Se înjosește prin faptul că 
S-a coborât în lumea noastră pentru a ne salva. 

Alegerea de a trăi pentru a sluji altora reprezintă un angajament respectabil de 
a trăi în conformitate cu voința Celui ce ne-a iubit atât de mult încât Și-a dat viața 
pentru a ne răscumpăra din păcat. Singurul mod de a-I fi mulțumitori pentru darul 
acesta, este ca, la rândul nostru, să venim în ajutorul semenilor, trăind frumos, sinceri, 
binevoitori, amabili, respectuoși și bucuroși că putem conlucra cu Răscumpărătorul 
nostru în solemna lucrare de salvare a omenirii. 

Vă invităm să meditați la sfaturile inspirate, pe această temă.
                      Editorii          
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Nu „eu”, ci „tu”
„Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare 

să dea întâietate altuia.” (Romani 12:10) 

„Adevărata politețe nu este învățată prin simpla practică a regulilor etichetei. 
Regulile purtării trebuie observate necontenit; oricând nu este compromis principiul, 
considerația pe care o avem față de alții ne va conduce la primirea obiceiurilor stabili-
te; dar adevărata politețe nu cere ca principiul să fie sacrificat unor convenționalități. 
Ea nu ține seama de caste. Ea învață respectul de sine, respectul față de demnitatea 
omului ca om, considerația față de fiecare ins al marii frății omenești”.  (Educaţie, 
p. 203, cap. Purtarea).

„Miezul adevăratei politeți este considerația față de alții. Educația de seamă, 
și care dăinuie, este aceea care lărgește cercul simpatiilor și însuflețește bunătatea 
universală. Așa numita cultură, care face pe tineri să nu aibă respect față de părinții 
lor, să nu le aprecieze superioritatea, să nu fie îngăduitori față de greșelile lor și să 
nu îi ajute în nevoile lor; aceea care nu îi face amabili, plăcuți, generoși și gata a 
veni în ajutor față de tânăr, bătrân și nenorocit, cum și politicoși față de oricine, 
este un insucces.

Adevărata noblețe și purtare este cu mult mai bine învățată în școala 
Învățătorului Divin, decât prin respectarea unor reguli prestabilite”.  (Idem, p. 204).
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Adevărul în inimă,  
adevărul pe buze

„Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă...  şi dă-te pe 
tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de 

curăţie, de vrednicie de vorbire sănătoasă şi fără cusur.” (Tit 2:1, 7, 8 p.p.)

„Cât de atenți ar trebui să fim ca vorbele și faptele noastre să fie toate în ar-
monie cu adevărul sacru pe care Dumnezeu ni l-a încredințat. (...) Dacă ai iubire în 
inimă vei căuta să-l îndrepți și să-l faci pe fratele tău să crească în cea mai sfântă 
credință. Dacă este scăpat vreun cuvânt  în defavoarea caracterului prietenului 
sau fratelui tău, nu încuraja această vorbire de rău. Este lucrarea vrăjmașului. Cu 
blândețe amintește-i celui ce vorbește că în Cuvântul lui Dumnezeu, acest fel de 
vorbire este interzis.” (Review and Herald, 5 iunie 1888).

„Nimeni nu-L poate mărturisi cu adevărat pe Hristos înaintea lumii, dacă gândul 
și spiritul lui Hristos nu locuiesc în el. Este imposibil de transmis ceea ce noi nu avem. 
Vorbirea noastră și comportamentul nostru trebuie să fie o expresie reală și vizibilă 
a harului din interior. Dacă inima este sfințită, supusă și umilă, roadele vor fi văzute 
în afară, iar mărturisirea lui Hristos va fi una din cele mai eficiente.” (Sfaturi pentru 
biserică, cap. Creştinii să-L reprezinte pe Dumnezeu, p. 104).
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Un exemplu pentru noi
„Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul Acesta.” (Ioan 7:46)

„Cuvintele Mântuitorului erau clare și distincte și erau rostite cu simpatie și 
delicatețe. Ele purtau cu ele asigurarea că aici era adevărul. Tocmai simplitatea și 
seriozitatea cu care lucra și vorbea Hristos erau cele care îi atrăgeau pe atât de mulți 
oameni la El.” (Evanghelizare, p.  53).

„Chiar în perioada copilăriei Sale, El a rostit cuvinte de mângâiere și pline de 
delicatețe către tineri și bătrâni… El a fost un exemplu pentru ceea ce toți copiii ar 
trebui să se străduiască să fie… Compania Sa era un balsam vindecător, mângâietor 
pentru cei întristați și descurajați”.  (Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 151).

„Domnul Hristos nu a suprimat niciodată adevărul, însă l-a rostit totdeauna cu 
iubire. În relațiile cu alții, El exercita cel mai mare tact, fiind mereu amabil și atent. 
Nu era niciodată  necuviincios, nu rostea niciodată în mod inutil vreun cuvânt aspru 
și nu producea niciodată durere unui suflet sensibil fără să fie necesar. El nu critica 
slăbiciunea omenească. El denunța însă fără teamă ipocrizia, necredința și nedrep-
tatea, însă în vocea Sa erau lacrimi atunci când rostea mustrările usturătoare. El n-a 
făcut niciodată adevărul să pară nemilos, ci a manifestat întotdeauna o delicatețe 
profundă față de oameni.” (Slujitorii Evangheliei, p. 117).
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Vorbirea în familie
„Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie 

să răspundeţi fiecăruia.” (Coloseni 4:6)

„Nu încerca să-l silești pe celălalt să facă așa cum vrei tu. Nu poți face acest 
lucru și încă să te mai bucuri de dragostea celuilalt. Manifestările încăpățânate, 
îndărătnice, distrug pacea și fericirea căminului. Nu îngăduiți cearta între voi. Dacă 
faceți acest lucru, atunci amândoi veți fi nefericiți. Dovediți bunătate în vorbire și 
blândețe în fapte, renunțând la propriile dorințe. Vegheați asupra cuvintelor pe care 
le rostiți, căci au o puternică influență spre bine sau spre rău. Nu îngăduiți asprime 
în tonul cu care vorbiți. Aduceți în viața voastră unită mireasma asemănării cu 
Hristos.” (Căminul adventist, p. 107).

„Vorbirea voastră să fie curată. Cultivați un ton blând și convingător, nu unul 
aspru și dictatorial. Oferiți copiilor lecții privind cultivarea vocii. Educați-le deprin-
derile de vorbire până când niciun cuvânt aspru sau dur nu le va mai ieși în mod 
spontan de pe buze atunci când vin încercări asupra lor.” (Căminul adventist, p. 435).

„Vorbiți blând. Niciodată nu lăsați ca vorba să vă fie aspră. Păstrați-vă calmul. 
Îndepărtați căutarea de greșeli și orice fel de falsitate. Spuneți-le copiilor voștri că 
doriți să-i ajutați să se pregătească pentru un cer sfânt, unde există numai pace, 
unde nu se aud certuri. Aveți răbdare cu ei când trec prin încercări, care vouă poate 
că vi se par mici, însă pentru ei sunt mari. 

Când tata și mama sunt convertiți, va exista o convertire adevărată a principi-
ilor lor de conducere. Gândurile lor vor fi convertite; limbile lor vor fi convertite...

Nu va exista vorbire cu voce tare, mânioasă, în cămin. Cuvintele vor fi de un 
asemenea caracter, încât vor înmuia și binecuvânta pe ascultător...îndepărtați toate 
trăsăturile urâte din vorbirea voastră.” (Căminul adventist, p. 436).
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Fiţi asemenea Lui!
„Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi 

bogat în bunătate şi în credincioşie.” (Psalmii 86:15)

„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. 
„Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume”, spunea Domnul Hristos, „așa i-am trimis și Eu 
pe ei în lume”. „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 17:18, 23) Apostolul Pavel spune ucenicilor 
Domnului Hristos: „Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos”, „cunoscută și citită 
de toți oamenii”. (2 Corinteni 3:32) Prin fiecare dintre copiii Săi Domul 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...” (Calea către Hristos, p. 115).

„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. Ei vor face tot ceea ce pot pentru a face mai bună lumea în care 
trăiesc...Vom căuta să le arătăm bunătatea atrăgătoare a Domnului Hristos, împreună 
cu realitățile nevăzute ale împărăției cerurilor.” (Calea către Hristos, p. 78).
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Primitori de oaspeţi
„Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea,  

au găzduit fără să ştie pe îngeri.” (Evrei 13:2)

„Biblia se referă mult la ospitalitate. Nu numai că o prezintă ca pe o datorie, dar 
ne prezintă și multe tablouri frumoase ale exercitării acestui har și a binecuvântărilor 
pe care le aduce.” (Căminul adventist, p. 445).

„Primitor de oaspeți este o calitate aflată printre trăsăturile celui stăpânit de 
Duhul Sfânt care are o răspundere în biserică. Chiar întregii biserici i se dă porunca 
„Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni ispravnici ai harului 
felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a 
primit”.” (Idem).

„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. Aceia 
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.” (Idem).

„Îngerii așteaptă să vadă dacă folosim ocaziile pe care le avem la îndemână 
spre a face bine  - așteptând să vadă dacă noi îi vom binecuvânta pe alții, pentru ca 
ei, la rândul lor, să ne poată binecuvânta pe noi. Domnul Însuși ne-a făcut diferiți: 
pe unii săraci, pe unii bogați, pe alții necăjiți, pentru ca toți să avem ocazia să ne 
clădim caracterul.” (Idem, p. 447).
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Darul cerului
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru 

ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

„Semnificația morții lui Hristos va fi înțeleasă de sfinți și de îngeri. Oamenii căzuți 
nu pot avea un cămin în paradisul lui Dumnezeu fără ajutorul Mielului junghiat de la 
întemeierea lumii... Îngerii Îi atribuie onoare și slavă lui Hristos, deoarece nici chiar 
ei nu sunt în siguranță decât dacă privesc la suferințele Fiului lui Dumnezeu. Îngerii 
cerului sunt feriți de apostazie prin eficacitatea a ceea ce a avut loc la cruce. Fără 
cruce, ei nu ar fi mai siguri împotriva răului decât au fost îngerii înainte de căderea 
lui Satana. Perfecțiunea angelică a eșuat în ceruri. Perfecțiunea umană a eșuat în 
Eden... Planul de mântuire, scoțând în evidență dreptatea și iubirea lui Dumnezeu, 
oferă o apărare sigură împotriva apostaziei în lumile necăzute... Moartea lui Hristos 
pe crucea Calvarului este unica noastră nădejde în această lume și va fi tema noastră 
de meditație în lumea viitoare.” (The Signs of the Times, 30 decembrie, 1889). 

„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. Nimic altceva decât sacrificiul infinit adus de Domnul Hristos în favoarea 
omului decăzut nu putea să exprime iubirea lui Dumnezeu Tatăl pentru omenirea 
pierdută.” (Calea către Hristos, p. 14).
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Predarea inimii
„Fiule dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.”  

(Proverbele 23:26)

„Fără harul Domnului Hristos, cel păcătos se află într-o stare neajutorată. Pentru 
el nu se poate face nimic, dar prin harul divin, omului îi este dată o putere supra-
naturală, care lucrează în minte, în inimă și în caracter. Tocmai prin împărtășirea 
harului lui Hristos, păcatul este văzut și înțeles în natura lui respingătoare și, în cele 
din urmă, este alungat din templul sufletului. Prin har, noi suntem aduși în părtășia 
cu Hristos, pentru a fi asociați cu El în lucrarea mântuirii. Credința este condiția 
pe temeiul căreia Dumnezeu a considerat potrivit să le făgăduiască iertarea celor 
păcătoși, nu pentru că în credință s-ar afla vreo virtute prin care mântuirea ar fi me-
ritată, ci, deoarece credința se poate baza pe meritele Domnului Hristos, ca remediu 
pregătit pentru păcat. Credința poate să prezinte ascultarea desăvârșită a Domnului 
Hristos în locul nelegiuirii și al deficienței celui păcătos. Când păcătosul crede că 
Hristos este Mântuitorul lui personal, Dumnezeu îi iartă păcatul și îl îndreptățește 
fără plată. Sufletul care se pocăiește își dă seama că îndreptățirea lui vine datorită 
Domnului Hristos, care a murit pentru el ca înlocuitor și Garant al lui și este Jertfa 
lui de ispășire și Neprihănirea lui.” (Cugetări de pe muntele Fericirilor, p. 100)

„Umple-ți inima cu Cuvântul lui Dumnezeu! El este apa vie care stinge setea 
ta arzătoare. El este pâinea vie venită din cer. Domnul Hristos declară: „Dacă nu 
mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă”. 
Și El se explică spunând: „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață”. (Ioan 
6:53, 63). Corpurile noastre sunt hrănite prin ceea ce mâncăm și bem; și așa cum 
stau lucrurile în domeniul natural, tot așa este și în cel spiritual. Lucrurile la care 
medităm vor da tonul și puterea vieții noastre spirituale.” (Calea către Hristos, p 88).
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Închinat Domnului
„Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată  

dată de El.” (Psalmii 127:3)

„Părinți, predați-vă copiii lui Dumnezeu și spuneți-le mereu că sunt ai Lui, 
că sunt mielușeii turmei lui Hristos, aflați sub supravegherea adevăratului Păs-
tor. Ana l-a închinat pe Samuel Domnului și despre el stă scris: „Samuel creștea, 
Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele Sale.”  
(1 Samuel 3:19). Cazul acestui profet și judecător în Israel prezintă posibilitățile 
care stau înaintea unui copil ai căror părinți cooperează cu Dumnezeu, făcându-și 
lucrarea încredințată lor.

Copiii sunt o moștenire de la Domnul și trebuie pregătiți pentru a-I sluji. Aceasta 
este lucrarea care apasă asupra părinților și educatorilor cu o forță sacră și solem-
nă, lucrare de la care ei nu pot să se sustragă și pe care nu o pot ignora. Neglijarea 
acestei lucrări îi clasifică în rândul robilor necredincioși. Dar atunci când sămânța 
adevărului este semănată de timpuriu în inimă și apoi îngrijită cu atenție, există o 
răsplată. Când va veni secerișul pământului, vom vedea rezultatul muncii noastre, îi 
vom vedea pe acei pentru care am lucrat și ne-am rugat, strânși în hambarul cerului. 
Și astfel vom intra în bucuria Domnului.” (Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 142). 

„Era obiceiul ca leviții să nu intre în lucrarea lor înainte de vârsta de douăzeci 
și cinci de ani, dar Samuel a făcut o excepție de la această regulă. În fiecare an a 
văzut cum i se încredințau noi slujbe însemnate și, încă de când era copil, i s-a dat 
să poarte un efod de in, ca semn al consacrării lui în slujba Sanctuarului. Oricât de 
tânăr a fost Samuel la data aducerii lui pentru a sluji în Sanctuar, i s-au încredințat 
chiar de atunci lucrări în slujba Domnului, potrivit cu capacitatea lui. Acestea au 
fost la început foarte modeste și nu întotdeauna plăcute; dar au fost îndeplinite 
cât se putea mai bine și cu inimă voioasă. Religia lui se extindea asupra tuturor 
îndatoririlor vieții. El se socotea un serv al lui Dumnezeu, iar lucrarea sa — ca fiind 
a lui Dumnezeu. Eforturile lui erau primite, pentru că erau generate de iubirea față 
de Dumnezeu și de o sinceră dorință de a face voia Lui.” (Patriarhi şi profeţi, p. 573).
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