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Ianuarie 

Să Te cunoască pe Tine 

„Îl cunoaştem noi, oare, pe Dumnezeu aşa cum ar trebui? 
Ce mângâiere, ce bucurie am avea dacă am învăţa zi de zi 

lecţiile pe care El doreşte să le învăţăm! Noi trebuie să Îl cu-
noaştem din experienţă personală. Va fi de mare folos pentru 

noi să petrecem mai mult timp în rugăciune tainică, personală, 
cunoscându-L pe Tatăl nostru ceresc. Aşa slabi cum suntem, 

putem veni la El să-I cerem să ne ajute să înţelegem ce doreşte 
El să facă pentru noi, pentru a ne despărţi de tot ce nu 

corespunde caracterului Său.”
 (Review and Herald, 15 august 1907)

1 Ianuarie

„Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; 

El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.” (Psalmii 42:5).

„Încredeţi-vă cu toţii în făgăduinţele Domnului. Încredeţi-vă în 
Dumnezeu în vreme de negură. Acesta este timpul când trebuie 
dovedită credinţa. Însă voi lăsaţi adeseori ca simţămintele să vă stă-
pânească. Voi căutaţi merite în voi înşivă atunci când nu vă simţiţi 
mângâiaţi de Duhul lui Dumnezeu şi sunteţi disperaţi pentru că nu 
Îl puteţi găsi. Nu vă încredeţi suficient în Isus, scumpul Domn Isus. 
Voi nu lăsaţi totul pe seama meritelor Lui, da, totul. Cel mai mare 
bine pe care îl puteţi face nu poate merita favoarea lui Dumnezeu. 
Numai prin meritele lui Isus veţi fi mântuiţi, sângele Lui este sin-
gurul care vă va curăţi. Însă şi voi trebuie să faceţi ceva. Trebuie să 
faceţi ceea ce puteţi în dreptul vostru. Fiţi plini de râvnă şi pocă-
iţi-vă, apoi credeţi.” (1 T. cap. Încercările Bisericii). 
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10 ianuarie

„Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi 
îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5:7). 

„Mulţi îşi poartă de grijă atât de stăruitor, încât nu-I dau lui 
Dumnezeu nicio ocazie să le poarte de grijă. Dacă, uneori, ar fi 
în lipsă de timp şi ar fi puşi în situaţii de strâmtoare, acesta ar fi 
cel mai bun lucru pentru credinţa lor. Dacă s-ar încrede liniştiţi în 
Dumnezeu şi ar aştepta ca El să lucreze pentru ei, necesitatea lor ar 
fi ocazia lui Dumnezeu; şi binecuvântarea Lui în situaţia lor critică 
ar face să le sporească iubirea faţă de El şi i-ar conduce să preţu-
iască binecuvântările lor vremelnice într-un sens mai înalt decât au 
făcut vreodată mai înainte. Credinţa lor ar creşte, speranţa lor s-ar 
îmbunătăţi şi buna dispoziţie ar lua locul tristeţii, al îndoielilor şi 
murmurării. Credinţa multora nu creşte din lipsă de exercitare.”  
(2 T., cap. Cauza în Vermont). 

11 ianuarie

„Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi 
însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un 
pământ sec, uscat şi fără apă. Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt, 

ca să-Ţi văd puterea şi slava.” (Psalmii 63:1,2). 

„Dumnezeu este dragoste. El are grijă de creaturile cărora El 
le-a dat viaţă. „Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură 
Domnul de oricine se teme de El.”

Ne amintim de faptul că îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc 
în fiecare dimineaţă şi credincioşia Lui ţine în veci? Recunoaştem 
dependenţa noastră de El şi ne exprimăm recunoştinţa pentru toate 
darurile Sale? Sau, din contră, prea adesea uităm că orice ni se dă 
bun şi ‘‘orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl 
luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”?” 
(5 T., cap. Lăudați pe Domnul). 
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18 februarie

„Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l 
voi izgoni afară: căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci 

voia Celui ce M-a trimis. Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd 
nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.” (Ioan 6:37-39).  

„Au fost făcute provizii abundente pentru toţi cei ce se apucă 
serios, sincer şi atent să lucreze la desăvârşirea sfinţirii în temere de 
Dumnezeu. Prin Hristos, sunt prevăzute să fie aduse de îngerii slu-
jitori, pentru moştenitorii mântuirii, putere, har şi slavă. Nimeni nu 
este atât de decăzut, corupt şi de netrebnic, încât să nu poată găsi în 
Isus, care a murit pentru ei putere, curăţie şi neprihănire, dacă vor 
să-şi îndepărteze păcatele, să înceteze umblarea pe calea nelegiuirii 
şi să se întoarcă cu toată hotărârea inimii la viul Dumnezeu. El 
aşteaptă să-i dezbrace de îmbrăcămintea lor pătată şi mânjită de 
păcat, şi să-i îmbrace cu hainele albe, strălucitoare ale îndreptăţirii; 
şi El îi invită să trăiască şi nu să moară. ” (2 T., Un apel către biserică).  

19 februarie

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după 
Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le 

va smulge din mâna Mea.” (Ioan 10:27). 

„Satan face orice efort pentru a duce pe oameni departe de 
Dumnezeu; şi el are succes în planurile sale atunci când viaţa reli-
gioasă este înecată în grijile afacerilor, când el poate să le absoarbă 
minţile în afaceri, încât să nu-şi mai poată găsi timp să studieze din 
Biblie, să se roage în taină şi să aducă totdeauna daruri de mulţu-
mire şi laudă arzând pe altarul de jertfă, dimineaţa şi seara. Cât de 
puţini îşi dau seama de vicleniile arhiamăgitorului! Cât de mulţi 
ignoră înşelăciunile lui! Când fraţii noştri lipsesc deliberat de la 
serviciile divine, când Dumnezeu nu este luat în consideraţie şi 
nu este venerat, când El nu este ales ca sfătuitor al lor şi turnul lor 
puternic de apărare, cât de curând vin gândurile fireşti şi necredinţa 
cea rea, iar încrederea sterilă şi filozofia deşartă iau locul credinţei 
umile şi pline de încredere.” (5 T., Afacerile și religia). 
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Iunie 

De vorbă cu Cel nevăzut 

„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. Rugăciunea 

nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalţă pe noi la El.” 
(Calea către Hristos, cap. 11)

1 iunie

„Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept 
rugăciunea spre Tine şi aştept… Căci Tu binecuvântezi pe cel  

neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai 
înconjura cu un scut.” (Psalmii 5:3,12).

„Dimineaţa şi seara, nu vă lăsaţi până nu obţineţi biruinţa pen-
tru voi înşivă, în familia voastră. Nu lăsaţi ca lucrul zilnic să vă lip-
sească de aceasta. Luaţi-vă timp să vă rugaţi şi, în timp ce vă rugaţi, 
să credeţi că Dumnezeu vă ascultă. Amestecaţi credinţa cu rugăciu-
nile voastre. S-ar putea să nu simţiţi întotdeauna răspunsul imediat; 
însă, în acel timp credinţa este pusă la încercare. Voi sunteţi încer-
caţi pentru a vedea dacă vă veţi încrede în Dumnezeu, dacă aveţi 
o credinţă vie, de durată.” (1 T., cap. Tinerii păzitori ai Sabatului). 
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Iulie 

Căutați pe Domnul! 

„Căutaţi pe Domnul din toată inima voastră. Veniţi înain-
tea Lui cu stăruinţă şi, atunci când veţi simţi în mod sincer că 
fără ajutorul lui Dumnezeu veţi pieri, când veţi tânji după El 
aşa cum doreşte cerbul izvoarele de apă, atunci Domnul vă va 
întări degrabă. Atunci pacea voastră va întrece orice înţelege-
re. Dacă aşteptaţi mântuirea, trebuie să vă rugaţi. Luaţi-vă 

timp pentru aceasta. Nu vă grăbiţi şi nu fiţi nepăsători în 
rugăciunile voastre. Imploraţi-L pe Dumnezeu să lucreze în 

voi o adevărată reformă, astfel ca roadele Duhului Său să poa-
tă sălăşlui în voi şi să puteţi străluci ca nişte lumini în lume. 

Nu fiţi o piedică sau un blestem pentru cauza lui Dumnezeu; 
puteţi fi de folos, o binecuvântare.” (Calea către Hristos, cap. 11)

1 iulie

„Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!” 
(1 Cronici 16:11).

„Dumnezeu este binevoitor să facă mult pentru voi, doar dacă 
veţi simţi că aveţi nevoie de El. Isus vă iubeşte. Căutaţi totdeau-
na să umblaţi în lumina înţelepciunii lui Dumnezeu, şi prin toate 
scenele schimbătoare ale vieţii, să nu vă liniştiţi decât dacă ştiţi că 
voinţa voastră este în armonie cu voinţa Creatorului vostru. Prin 
credinţă în El, puteţi obţine putere să rezistaţi la fiecare ispită a lui 
Satan şi astfel creşteţi în putere morală cu fiecare test din partea lui 
Dumnezeu.” (4 T. cap. Lucrătorii credincioși). 
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30 decembrie

„Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul 
şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul 
apei vieţii. Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dum-

nezeul lui, şi el va fi fiul Meu.” (Apocalpsa 21:6,7). 

„Bătălia a fost câştigată. Mâna Sa dreaptă şi braţul Său cel sfânt 
I-au asigurat biruinţa. Ca biruitor, El Şi-a înfipt stindardul pe înălţi-
mile veşnice. N-a fost oare atunci şi acolo bucurie printre îngeri? Tot 
cerul a triumfat o dată cu biruinţa Mântuitorului. Satan a fost înfrânt 
şi şi-a dat seama de faptul că şi-a pierdut împărăţia. Atât pentru îngeri, 
cât şi pentru lumile necăzute în păcat, strigătul „S-a sfârşit” a avut o 
profundă semnificaţie. Pentru ei, ca şi pentru noi, marea lucrare de 
răscumpărare fusese înfăptuită. Împreună cu noi, ei se împărtăşesc din 
roadele biruinţei lui Hristos.” (Hristos, lumina lumii, cap. 79). 

31 decembrie

„Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de 
lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va 

lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.” (Apocalipsa 22:5). 

„Şi anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce descoperiri mai 
bogate şi mai slăvite despre Dumnezeu şi despre Hristos. Pe măsu-
ră ce creşte cunoştinţa, cresc şi dragostea, respectul şi fericirea. Cu 
cât oamenii Îl vor cunoaşte pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai 
mare va fi admiraţia lor faţă de caracterul Său. Când Isus deschide 
în faţa lor bogăţiile mântuirii şi realizările uimitoare în lupta cea 
mare cu Satan, inimile celor mântuiţi sunt cuprinse de o devoţiune 
şi mai arzătoare şi, cu o bucurie şi mai entuziastă, îşi ating harpele 
de aur şi atunci de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de glasuri 
se unesc pentru a înălţa coruri puternice de laudă.” (Marea luptă, 
cap. Sfârșitul luptei). 
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