
Prefață
Trăim într-o lume a concurenței, a luptei după atingerea celor 

mai înalte idealuri și culmi ale succesului. Din cele mai vechi 
timpuri oamenii s-au străduit și se străduiesc încă, să ajungă 
biruitori asupra oricărui lucru, asupra oricărei legi, asupra ori-
cărui stăpân care i-ar putea împiedica să se desfășoare. 

Și Dumnezeu a permis oamenilor să învingă multe impedi-
mente, să cucerească multe înălțimi, să dețină control în mul-
te domenii. Prea puțini însă au avut satisfacția să se bucure de 
succesul lor. Pentru mulți viața a fost numai una plină de trudă, 
meritele recunoscându-li-se adesea abia post-mortem. „Ce folos 
are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare?” – se întreba 
Solomon, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe acest pă-
mânt. „Cei vii măcar știu că vor muri”, spunea el, „dar cei morți 
... până și pomenirea li se uită.” Da, oamenii uită chiar și lucru-
rile bune de care se bucură de pe urma cuiva. Deși continuă să 
beneficieze de invențiile înaintașilor lor care au investit timp, 
bani, sănătate pentru a înlesni munca cuiva sau a reda sănătatea 
semenilor, numele eroilor sunt adesea uitate. 

În mijlocul acestei realități dezgustătoare strălucește un ade-
văr mai mult sau mai puțin recunoscut, dar deosebit de prețios și 
deplin valabil: Dumnezeu păstrează în registrele Sale de aminti-
re numele noastre ale fiecăruia. El notează fiecare faptă a noas-
tră, consemnând cu exactitate nu doar succesele noastre, ci și 
luptele, frământările, preocupările, investițiile și motivele care 
se află în fața fiecărei realizări. Cea mai de preț biruință este 
socotită însă a fi biruința asupra defectelor de caracter. Atunci 
când omul reușește să rămână calm în provocare, să fie mulțu-
mitor cu ce are, să se bucure de succesul celor din jur, să trăiască 
nu doar pentru sine, ci și pentru alții, este considerat biruitor. 

Materialele propuse ca studiu pentru anul care urmează, adu-
nate în cartea „Poți fi biruitor!” sunt nu doar o provocare pen-
tru o luptă de cucerire a unei culmi, ci și o asigurare că aceasta 
poate fi atinsă. Putem să ne ridicăm deasupra acestei lumi plină 
de păcat, putem învinge egoismul, nepăsarea, nemulțumirea și 
putem ajunge biruitori. În timp ce nu suntem asigurați că lupta 
va fi ușoară, cuvântul inspirat ne promite că biruința poate fi 
câștigată de oricine care dorește și care este dispus să urmeze 
sfaturile pentru dobândirea acesteia. 

Dumnezeu să călăuzească pe fiecare copil al Său care studiază 
zilnic Biblia cu rugăciune. Fie ca toți să ajungem să-L cunoaștem 
mai îndeaproape, să-L iubim și să-L implorăm să vină mai cu-
rând să ne ducă Acasă!

Editorii 
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LOCUIND PRINTRE OAMENI
„Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului! Căci, iată, 

Eu vin și voi locui în mijlocul tău”, zice Domnul.”  
Zaharia 2:10 

„De când Isus a venit să locuiască împreună cu noi, știm 
că Dumnezeu cunoaște încercările noastre și are compasi-
une pentru noi în suferințele noastre. Fiecare fiu și fiică a 
lui Adam poate înțelege că divinul nostru Creator este pri-
etenul păcătoșilor. Deoarece în fiecare învățătură despre 
har, în fiecare făgăduință a bucuriei, în fiecare acțiune a 
iubirii, în fiecare atracție divină prezentată în viața Mân-
tuitorului pe pământ, noi vedem pe „Dumnezeu cu noi”.   
— Hristos, lumina lumii, p. 24.

DUMNEZEU CU NOI
„De aceea Domnul Însuși vă va da un semn: ‘Iată,  

fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și-i va 
pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” Isaia 7:14 

„Îi vor pune numele Emanuel ... Dumnezeu cu noi.” „Lu-
mina cunoștinței slavei lui Dumnezeu” se vede „pe fața lui 
Isus Hristos”. 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 pen-
tru a manifesta această slavă a venit El în lumea noastră. 
Pe acest pământ întunecat de păcat, El a venit să desco-
pere 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, p. 19. 
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DUMNEZEU ÎN CHIP OMENESC
„Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin 
de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă 

întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” Ioan 1:14 

„Acum aproape două mii de ani, o voce cu o semnificație 
tainică s-a auzit în cer, de la tronul lui Dumnezeu: „Iată, Eu 
vin”... În aceste cuvinte, se anunță împlinirea scopului ce 
fusese ascuns din veacuri veșnice. Hristos era gata să vină 
în lumea noastră și să Se întrupeze... Dacă El S-ar fi arătat 
în slava Sa, pe care o avea împreună cu Tatăl înainte de a fi 
lumea, noi n-am fi putut suporta lumina prezenței Sale. Ca 
noi să o putem privi fără a fi nimiciți, manifestarea slavei 
Sale a fost acoperită. Divinitatea Sa a fost învăluită în corp 
omenesc — slava invizibilă în chip omenesc, vizibil.” — Hris-
tos, lumina lumii, p. 23. 

HRISTOS ESTE DIN VEȘNICIE
„Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă 
ziua Mea; a văzut-o și s-a bucurat.” „N-ai nici cincizeci 
de ani”, I-au zis iudeii, „și ai văzut pe Avraam?!” Isus 

le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca 
să se nască Avraam, sunt Eu...” Ioan 8:56-58

„La început, Dumnezeu era făcut cunoscut în toate lu-
crările creațiunii. Hristos a fost Acela care a întins cerurile 
și a pus temeliile pământului. Mâna Lui a fost aceea care 
a așezat lumile în spațiu și a modelat florile câmpului. „El 
întărește munții prin tăria Lui.” „A Lui este marea, El a 
făcut-o.” (Psalmii 65:6; 95:5). 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.” — Hristos, lumina lumii, p. 20. 
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DARUL SUPREM
„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va 

fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumne-
zeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.” Isaia 9:6 

„În persoana Învățătorului trimis de Dumnezeu, cerul a 
dat oamenilor tot ce a avut mai bun și mai mare. El, care 
stătuse în sfatul Celui Preaînalt, care locuise în partea cea 
mai tainică a Sanctuarului Celui Veșnic, a fost ales să des-
copere, întrupat, oamenilor cunoașterea lui Dumnezeu. 

Prin Hristos, fusese transmisă orice rază de lumină di-
vină care a ajuns vreodată până în lumea noastră căzută. 
El a fost Acela care vorbise prin toți aceia care, de-a lungul 
veacurilor, rostise pentru om cuvintele lui Dumnezeu. De la 
El s-au reflectat toate calitățile desăvârșite, care s-au mani-
festat la cele mai mari și mai nobile suflete ale pământului.” 
— Educația, p. 73. 

 

SUNTEM IUBIȚI DE DUMNEZEU
„Căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit  

și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu.” Ioan 16:27

„Isus ne iubește pentru că noi suntem darul Tatălui Său 
și răsplătirea lucrării Sale. El ne iubește ca pe copiii Săi. 
Cititorule, El te iubește. Cerul însuși nu poate da nimic mai 
mult, nimic mai bun. De aceea, ai încredere! ...

Tatăl Meu v-a iubit așa de mult, încât și pe Mine Mă iu-
bește mai mult pentru că-Mi dau viața pentru răscumpăra-
rea voastră. Pentru că am devenit înlocuitorul și garantul 
vostru, prin jertfa vieții Mele, pentru că am plătit datoriile 
voastre și am purtat vina voastră, Eu devin mai scump pen-
tru Tatăl.” — Hristos, lumina lumii, p. 483. 
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MAI MULT NU SE PUTEA
„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

„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... Dar ispăși-
rea pentru o lume pierdută trebuie să fie totală, îmbelșuga-
tă și desăvârșită. Dăruirea lui Hristos era îndestulătoare ca 
să ajungă la fiecare ființă creată de Dumnezeu. Ea nu pu-
tea fi restrânsă, așa ca să nu întreacă numărul acelor care 
urmau să primească Darul cel mare... Trebuia să fie înde-
ajuns și încă să mai rămână.” — Hristos, lumina lumii, p. 565.

SACRIFICIU SUPREM
„El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat 

pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună 
cu El, toate lucrurile?” Romani 8:32

„Singurul plan prin care se putea realiza mântuirea omu-
lui angrena cerul întreg în sacrificiul său infinit. Îngerii nu 
se puteau bucura atunci când Hristos le-a înfățișat Planul de 
Mântuire, pentru că ei au înțeles că mântuirea omului trebuia 
să-L coste pe iubitul lor Comandant o durere ce nu se poate 
exprima în cuvinte... Hristos i-a asigurat pe îngeri că, prin 
moartea Sa, El va răscumpăra pe mulți... Atunci, o bucurie, 
o inexprimabilă bucurie a umplut cerul. Slava și binecuvân-
tarea unei lumi răscumpărate au întrecut până și durerea și 
sacrificiul Prințului vieții.” — Patriarhi și profeți, p. 65. 
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UN PRIVILEGIU DEOSEBIT
„Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim  

copii ai lui Dumnezeu! Și suntem...” 1 Ioan 3:1

„Prețul plătit pentru mântuirea noastră, sacrificiul in-
finit pe care L-a făcut Tatăl nostru din ceruri dând pe Fiul 
Său să moară pentru noi trebuie să trezească în noi idei 
foarte înalte despre ceea ce putem deveni prin Hristos... Da-
torită păcatului, fiii oamenilor au ajuns robi ai lui Satan. 
Prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Hristos, fiii 
lui Adam pot deveni fii ai lui Dumnezeu. Luând asupra Sa 
natura noastră omenească, Domnul Hristos a înălțat omeni-
rea. Cei păcătoși sunt astfel în poziția în care, prin legătura 
cu Domnul Hristos, pot în adevăr să devină vrednici de nu-
mele de „fii ai lui Dumnezeu”.” — Calea către Hristos, p. 15. 

IUBIRE FĂRĂ EGAL
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred  

în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă 
copii ai lui Dumnezeu.” Ioan 1:12

„O astfel de iubire este fără egal. Să fim numiți copii ai 
împăratului ceresc! Prețioasă făgăduință! Tema celei mai 
profunde meditații! Iubirea fără seamăn a lui Dumnezeu 
pentru o lume care nu L-a iubit! Gândul acesta are asupra 
sufletului o putere ce îi subjugă și aduce rațiunea în supu-
nere față de voința lui Dumnezeu. Cu cât vom studia mai 
mult caracterul divin în lumina crucii de pe Golgota, cu 
atât vom vedea mai mult mila, gingășia și iertarea împle-
tite cu nepărtinirea și dreptatea și cu atât mai mult și mai 
clar vom discerne nenumăratele dovezi ale iubirii infinite 
și ale milei pline de gingășie.” — Calea către Hristos, p. 15. 
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SUFICIENTĂ DRAGOSTE
„Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vre-
mea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți.” Romani 5:6

„A fost lucrul de care s-a mirat întregul Univers, și anu-
me ca Hristos să Se umilească spre a salva neamul ome-
nesc... ca El să consimtă să părăsească slava Sa și să ia 
asupra Sa natura omenească; aceasta a fost o taină pe care 
inteligențele necăzute în păcat din alte lumi doreau să o 
înțeleagă...  Moartea Sa a dat răspuns la întrebarea dacă 
Tatăl și Fiul au suficientă dragoste pentru om, ca să dea 
pe față renunțare la sine și un spirit de sacrificiu... Într-un 
glas, ființele din Universul întreg, care au rămas credin-
cioase lui Dumnezeu, s-au unit în a preamări conducerea 
divină.” — Patriarhi și profeți, p. 69. 

EL A DAT TOTUL. DAR TU?
„Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față 

de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema  
Numele Domnului; îmi voi împlini juruințele făcute Dom-

nului, în fața întregului Său popor.” Psalmii 116:12-14

„Crezi tu oare că este un sacrificiu prea mare acela de a 
jertfi totul pentru Hristos?... Fiul lui Dumnezeu a dat totul: via-
ța, dragostea și suferințele Sale: toate le-a dat pentru mântui-
rea 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 bi-
necuvântărilor harului Său și pentru acest motiv nu ne putem 
da pe deplin seama de ignoranța și mizeria din care ne-a scos... 
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, p. 45. 
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NU TE ÎNDOI DE DRAGOSTEA LUI!
„... Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez 

bunătatea Mea”. Ieremia 31:3

„Satan este gata să răpească binecuvântatele asigurări 
ale lui Dumnezeu. El dorește să ia din suflet orice licărire 
de nădejde și orice rază de lumină; dar nu trebuie să-i în-
gădui să facă acest lucru. Nu pleca urechea la ispititor, ci 
spune: „... Eu am în cer un Tată iubitor; și deși am jignit iu-
birea Lui, deși binecuvântările pe care El mi le-a dat le-am 
risipit, mă voi scula, mă voi duce la Tatăl meu și-i voi zice: 
«Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu 
mai sunt vrednic să mă chem fiul tău: fă-mă ca pe unul din 
argații tăi»”. Parabola spune cum avea să fie primit fiul 
risipitor: „Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, și i 
s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și 
l-a sărutat mult”. (Luca 15:18-20) — Calea către Hristos, p. 53.

SUSȚINUȚI CONTINUU
„Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să 
n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar 

uita, totuși Eu nu te voi uita cu niciun chip.” Isaia 49:15 

„O, tu care te îndoiești și tremuri, privește în sus, căci 
Hristos trăiește pururi ca să mijlocească pentru noi! Mul-
țumește 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. Inima mare a Iu-
birii infinite se îndreaptă spre păcătos cu toată compasiu-
nea...” — Calea către Hristos, p. 55. 
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AVEM UN MIJLOCITOR
„Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. 
Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, 

pe Isus Hristos Cel neprihănit!” 1 Ioan 2:1
 
„Mai sunt și din aceia care au cunoscut iubirea plină de 

iertare a Domnului Hristos și care, într-adevăr, doresc să fie 
copii ai lui Dumnezeu și totuși își dau seama de nedesăvârși-
rea caracterului lor, de viața lor plină de greșeli și încep să se 
îndoiască de faptul că inimile lor au fost cu adevărat reînnoi-
te prin Duhul Sfânt. Unora ca aceștia le spun: Nu dați înapoi, 
cuprinși de disperare! Va trebui adesea să ne plecăm și să 
plângem la picioarele Domnului Hristos din cauza neajunsu-
rilor și greșelilor noastre, dar nu trebuie să ne descurajăm. 
Chiar dacă suntem biruiți de vrăjmaș, nu suntem lepădați, nu 
suntem uitați și respinși de Dumnezeu. Nu! Domnul Hristos 
este la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi.” — Calea 
către Hristos, p. 64. 

MÂNGÂIAȚI PRIN FĂGĂDUINȚE
„Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; 

îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu.” Psalmii 91:14 

„Rugați-vă cu mai multă căldură; credeți mai mult! Și 
atunci când vom ajunge să nu ne mai punem încrederea în 
propria noastră putere, să ne prindem puternic de Răscum-
părătorul nostru, atunci Îl vom lăuda pe El, care este să-
nătatea ființei noastre. Cu cât te vei apropia mai mult de 
Hristos, cu atât vei recunoaște mai mult păcătoșenia ta, căci 
atunci vei avea o viziune mai clară, iar imperfecțiunile tale 
vor apărea mai mari și în vădit contrast cu desăvârșirea Sa. 
Aceasta este dovada faptului că amăgirile lui Satan și-au 
pierdut puterea și că influența dătătoare de viață a Duhului 
lui Dumnezeu lucrează în tine.” — Calea către Hristos, p. 64. 
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DUMNEZEU IUBEȘTE PE ORICINE
„Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate  

însămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!’” 
Geneza 22:18

„Iudeii susțineau că Dumnezeu îi iubește numai pe aceia 
care Îi slujesc — după părerea lor, pe aceia care împlinesc 
pretențiile rabinilor — iar toți ceilalți oameni zac sub osân-
da și sub blestemul Lui. Nu așa, zicea Isus; ci toată lumea 
— atât cel rău, cât și cel bun — stă în lumina strălucitoare 
a iubirii Sale. ...

Tatăl nostru cel ceresc a avut milă de noi chiar atunci 
când eram lipsiți și aveam un caracter neplăcut, fiind „vred-
nici să fim urâți și urându-ne unii pe alții.” — Cugetări, p. 75. 

EL NE-A IUBIT ÎNTÂI
„El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în  

neprihănire, ci pentru îndurarea Lui...” Tit 3:5

„Mulți se pierd de calea cea dreaptă, din cauză că ei gân-
desc că trebuie să urce singuri pe scara spre cer, că trebuie 
să aducă la îndeplinire ceva prin care să merite favoarea 
lui Dumnezeu. Ei caută să devină mai buni prin propriile 
eforturi. Dar nu vor reuși niciodată să realizeze acest lu-
cru. Domnul Hristos a pregătit calea, prin Jertfa Sa, prin 
exemplul vieții Sale și prin faptul că a ajuns Marele nostru 
Preot... Dar, când Îl primim pe Hristos, faptele bune apar 
ca o dovadă plină de roade, că ne aflăm pe calea vieții, că 
Domnul Hristos este calea noastră și că mergem pe adevă-
ratul drum ce duce la cer.” — Credința și faptele, p. 102. 


