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Ianuarie - Darul Cerului
1

IANUARIE

„Mulţumiri f ie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de 
mare!” 2 Corinteni 9:15.

„Întreaga comoară a cerului este pusă la îndemâna celor pe care 
El caută să-i salveze. După ce a adunat bogăţiile universului şi a 
deschis izvoarele puterilor nesfârşite, le predă în mâinile lui Hristos 
şi zice: ,Toate acestea sunt pentru om. Foloseşte aceste daruri ca 
să-l convingi că nu există iubire mai mare ca a Mea pe pământ sau 
în cer. Fericirea sa cea mai mare o va găsi iubindu-Mă pe Mine’. 
H.L.L. pg. 57.

2 
IANUARIE

„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 veșnică.” Ioan 3:16.

„Dar acest mare sacrificiu n-a fost făcut pentru a trezi în inima 
Tatălui iubire faţă de păcătos şi nici pentru a-L determina să fie 
binevoitor a-l mântui... Domnul Hristos a fost mijlocul prin care 
Tatăl a putut să-Şi reverse asupra unei lumi căzute în păcat nemăr-
ginita Sa iubire...”C.C.H. pg. 13. 

„Ce iubire fără seamăn este aceasta! Un subiect pentru cea mai pro-
fundă meditaţie! Iubirea uimitoare a lui Dumnezeu pentru o lume care 
nu L-a iubit! Cugetarea are o putere cuceritoare asupra sufletului şi 
aduce mintea în supunere faţă de voia lui Dumnezeu.” 4 T. pg. 80. 
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Februarie - O singură cale
1

fEbRUARIE

„Isus i-a zis: ,Eu sunt calea, adevărul și viaţa. Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine’.” Ioan 14:6. 

„Zadarnice sunt visurile oamenilor spre progres, în zadar sunt 
toate silinţele pentru înălţarea omenirii, atâta timp cât aceştia ne-
glijează singura sursă a speranţei şi ajutorului neamului omenesc 
căzut în păcat. Căci ,orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de 
sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor’ (Iacob 1:17). Fără Dum-
nezeu nu există un caracter creştin desăvârşit. Iar singura cale spre 
Dumnezeu este Domnul Hristos. El spune: ,Eu sunt calea, adevă-
rul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine’ (Ioan 14:6).” 
C.C.H. pg. 21.

2
fEbRUARIE

„În El am fost făcuţi și moștenitori, f iind rânduiţi mai dinainte, 
după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale, ca să 

slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în 
Hristos.” Efeseni 1:11,12.

„Când au fost pronunţate cuvintele ,S-a sfârşit’, îngerii s-au 
bucurat. Marele plan de mântuire, care depindea de moartea lui 
Hristos, a fost astfel categoric adus la îndeplinire. Şi în cer a fost 
bucurie, pentru că astfel fiii lui Adam puteau, prin viaţa de ascul-
tare, să fie, în cele din urmă, ridicaţi la tronul lui Dumnezeu. O, ce 
iubire! Ce iubire minunată!” 2 T. pg. 206. 
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Martie - Ai milă de mine, Doamne!
1

mARtIE

„Eu zic: ,Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi sufletul! Căci am 
păcătuit împotriva Ta’.” Psalmii 41:4.

„Pocăinţa cuprinde în sine o adâncă părere de rău de păcatele 
săvârşite şi o continuă ferire de a le mai face. Noi nu vom renunţa 
pe deplin la păcat până când nu vom ajunge să simţim păcătoşenia 
lui; până când nu vom ajunge să-l părăsim cu toată inima noastră, 
până atunci nu se va produce adevărata schimbare în viaţa noastră.” 
C.C.H. pg. 23.  

2 
mARtIE

„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă după 
plăcerea Lui, și voinţa și înfăptuirea.” Filipeni 2:13. 

„Fără efortul omenesc, efortul divin este în zadar. Dumnezeu va 
lucra cu putere când, în plină dependenţă de încrederea în El, pă-
rinţii se vor trezi la realitatea sacrei responsabilităţi şi vor căuta să-şi 
educe corespunzător copiii. El va coopera cu acei părinţi care îşi vor 
educa cu grijă şi rugăciune copiii, lucrând astfel pentru propria lor 
mântuire şi pentru mântuirea copiilor lor. El va lucra în ei şi voinţa 
şi înfăptuirea după propria Lui plăcere.

Doar efortul omenesc nu va fi de folos în desăvârşirea caracteru-
lui copiilor voştri pentru ceruri; însă cu ajutor divin o mare şi sfântă 
lucrare poate fi adusă la îndeplinire.” Căminul Adventist, pg. 206. 
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Aprilie - Doamne, ce vrei să fac?
1

ApRIlIE

„După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă, și 
au zis lui Petru și celorlalţi apostoli: ,Fraţilor, ce să facem?’  

 ,Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „și f iecare din voi să f ie botezat în Nu-
mele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi 

darul Sfântului Duh’.” Faptele Apostolilor 2:37,38. 

„Puţini sunt aceia care simt o reală părere de rău pentru păcat, 
care au convingeri profunde, pătrunzătoare, cu privire la stricăciunea 
naturii nerenăscute. Inima de piatră nu este schimbată cu o inimă de 
carne. Puţini sunt dispuşi să cadă pe Stâncă şi să se frângă.

Nu contează cine eşti sau care a fost viaţa ta. Poţi fi mântuit nu-
mai pe calea arătată de Dumnezeu. Trebuie să te pocăieşti; trebuie 
să cazi pe Stânca Isus Hristos. Trebuie să simţi nevoia unui medic 
şi a singurului remediu pentru păcat, sângele lui Isus Hristos. Acest 
remediu poate fi obţinut numai prin pocăinţă faţă de Dumnezeu şi 
credinţă în Domnul nostru Isus Hristos.” 5T. pg. 218. 

2 
ApRIlIE

„Dragostea să f ie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiţi-
vă tare de bine.” Romani 12:9. 

„Cea mai puternică ispită nu este scuză pentru păcat. Oricât 
de mare ar fi presiunea care este exercitată asupra ta, păcatul este 
un act pe care îl comiţi pentru că tu ai ales astfel. Locul de unde 
porneşte dificultatea este inima nerenăscută.” Căminul Advent, pg. 
331. 
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