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Dincolo de Eden 5

Ianuarie

Dincolo de Eden

„Prin Domnul Hristos a fost deschisă o ușă de speranță pentru ca omul, 
în ciuda marelui Său păcat, să nu fie sub stăpânirea absolută a lui Satana. 
Credința în meritele Fiului lui Dumnezeu avea să-l înalțe pe om astfel încât 
acesta să poată rezista șiretlicurilor lui Satana. I se va acorda un timp de 
probă în care, printr-o viață de pocăință și de credință în răscumpărarea 
Fiului lui Dumnezeu, să poată fi mântuit din călcarea Legii Tatălui și astfel 
să fie înălțat într-o poziție unde eforturile lui de a păzi Legea să poată fi 
acceptate.” (E.G.White, Istoria Mântuirii, cap. 5: Planul de mântuire). 
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1 Ianuarie

Darul lui Dumnezeu pentru om
„Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; și a 

pus acolo pe omul pe care-l întocmise… Domnul Dumnezeu a luat pe om 
și l-a așezat în grădina Edenului.” (Geneza 2:8.15). 

„Tot ceea ce a făcut Dumnezeu a fost de o frumuseţe desăvârșită și nimic nu 
lipsea care ar fi putut contribui la fericirea perechii sfinte; și totuși, Dumnezeu 
le-a mai dat încă un semn al iubirii Sale, pregătind în mod special o grădină 
care să fie căminul lor. În această grădină erau toate soiurile de pomi, mulţi din 
ei plini de parfum și fructe delicioase. Erau vii plăcute, crescând înalte, înfăţi-
șându-se totuși în modul cel mai plăcut, cu mlădiţele lor încovoindu-se gata să 
se rupă de greutatea rodului îmbietor al celor mai variate și bogate soiuri... În 
mijlocul grădinii se afla pomul vieţii, întrecând în înfăţișarea lui maiestuoasă 
toţi ceilalţi pomi. Fructele lui aveau înfăţișarea unor mere de aur și argint și 
aveau puterea de a perpetua viaţa.

Creaţiunea era acum completă. „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). Edenul înflorise pe pământ. Adam și Eva aveau cale li-
beră la pomul vieţii. Nici o pată a păcatului și nici o umbră a morţii nu întina 
minunata creaţiune.” (Patriarhi și profeți, cap. 2: Creațiunea). 

Meditație de seară

„Părinţii să se plimbe cu copii lor pe câmpii și prin dumbrăvi. În mijlocul 
lucrurilor frumoase ale naturii, spuneţi-le motivul pentru care a fost instituit 
Sabatul. Descrieţi-le marea lucrare a creaţiunii lui Dumnezeu. Spuneţi-le că, 
atunci când pământul a ieșit din mâna lui, era sfânt și frumos. Fiecare floare, 
fiecare tufiș, fiecare copac răspundea scopului Creatorului lor. Tot ce cădea 
sub privirea ochilor era plăcut și umplea mintea cu gânduri despre iubirea lui 
Dumnezeu. Arătaţi că ceea ce a stricat lucrarea desăvârșită a lui Dumnezeu a fost 
păcatul; că spinii și pălămida, întristarea, durerea și moartea sunt rezultatele 
neascultării de Dumnezeu. Îndemnaţi-i să vadă cum pământul, deși desfigurat 
din cauza blestemului păcatului, încă mai dă pe faţă bunătatea lui Dumnezeu.”  
(6 T. cap. Sabatul în familie). 

Context biblic: Geneza 2:8 -15.



Februarie

Două clase de închinători

„Dumnezeul cel veșnic a trasat o linie de demarcaţie între cei sfinţi și cei 
păcătoși, între cei convertiţi și cei neconvertiţi. Cele două clase nu se pot contopi 
treptat, asemenea culorilor curcubeului. Ele sunt la fel de distincte precum 
ziua și noaptea.” (Mărturii pentru predicatori, cap. Amuzamentele lumești). 
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1 februarie

Două caractere diferite
„Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi 

strâmbe, Îl nesocotește.” (Proverbele 14:2). 

„Cain și Abel, fiii lui Adam, se deosebeau foarte mult în caracter. Abel avea 
un duh de credincioșie faţă de Dumnezeu; el vedea dreptate și milă în purtarea 
Creatorului faţă de neamul omenesc căzut în păcat și, plin de recunoștinţă, a 
primit nădejdea răscumpărării. Dar Cain nutrea sentimente de revoltă și a mur-
murat împotriva lui Dumnezeu pentru blestemul rostit asupra pământului și 
asupra neamului omenesc, din cauza păcatului lui Adam. El a îngăduit ca mintea 
lui să alerge pe aceleași căi care l-au dus pe Satana la cădere, cultivând dorinţa 
de înălţare de sine și punând la îndoială dreptatea și autoritatea divină. Acești 
fraţi au fost puși la încercare, așa după cum și Adam fusese mai înaintea lor 
pus la încercare, pentru a se dovedi dacă ei vor crede și vor asculta de cuvântul 
lui Dumnezeu. Ei cunoșteau măsurile luate pentru mântuirea omului și înţe-
legeau sistemul jertfelor pe care le rânduise Dumnezeu. Ei știau că prin aceste 
jertfe trebuia să-și exprime credinţa în Mântuitorul pe care Îl preînchipuiau și, 
în același timp, să recunoască totala lor dependenţă de El în ceea ce privește 
iertarea; ei știau că, printr-o ascultare de planul divin pentru mântuirea lor, 
dădeau dovadă de ascultare faţă de voinţa lui Dumnezeu.” (Patriarhi și profeți, 
cap. 5: Cain și Abel puși la încercare). 

Meditație de seară

„Lupta împotriva Legii lui Dumnezeu, care a început în ceruri, va fi con-
tinuată până la sfârșitul timpului. Fiecare om va fi încercat. Ascultarea sau 
neascultarea este problema asupra căreia lumea întreagă va trebui să hotărască. 
Va trebui ca toţi să aleagă să asculte ori de Legea lui Dumnezeu, ori de legile 
oamenilor. Aici se va trage linia de demarcaţie. Nu vor exista decât două clase. 
Fiecare caracter își va defini poziţia; și toţi vor arăta dacă au ales să fie de partea 
loialităţii sau de partea răzvrătirii. Atunci va veni sfârșitul.” (Hristos, lumina 
lumii, cap. 79: „S-a isprăvit!”). 

Context biblic:  Geneza 4:3-7. 
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Martie

Dumnezeu are un popor

„Scopul pe care Dumnezeu caută să-l realizeze prin poporul Său de astăzi 
este același ca cel pe care a dorit să-l realizeze prin Israel când l-a scos din Egipt. 
Privind la bunătatea, îndurarea, dreptatea și iubirea lui Dumnezeu, date pe faţă 
în biserică, lumea urmează să aibă o exemplificare a caracterului Său. Şi atunci 
când Legea lui Dumnezeu este astfel exemplificată în viaţă, chiar și lumea va 
recunoaște superioritatea acelora care-L iubesc pe Dumnezeu, se tem de El și 
Îi servesc mai presus de oricare alt popor de pe pământ.” (6 T. cap. Scopul lui 
Dumnezeu cu biserica Sa). 
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1 martie

O promisiune divină
„Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care 

are o mare plăcere pentru poruncile Lui! Sămânța lui va fi puternică pe 
pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.” (Psalmii 
112:1, 2). 

„Lui Avraam i-a fost dată făgăduinţa, foarte preţioasă oamenilor din vremea 
aceea, și anume că va avea nenumăraţi urmași și că va ajunge un neam mare. 
„Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îţi voi face un nume 
mare și vei fi o binecuvântare” (Geneza 12:2). La aceasta a mai fost adăugată 
asigurarea mai preţioasă decât orice altceva pentru moștenitorul credinţei, și 
anume că din urmașii săi avea să vină Răscumpărătorul lumii. „Toate familiile 
pământului vor fi binecuvântate în tine” (vers. 3)… Avraam nu putea să explice 
căile Providenţei; el nu ajunsese la împlinirea speranţelor lui; dar se ţinea tare 
de făgăduinţa: „Te voi binecuvânta, îţi voi face un nume mare și vei fi o bine-
cuvântare”. Cu rugăciuni stăruitoare, el chibzuia să vadă cum să păstreze viaţa 
celor ai săi și a turmelor sale, dar nu îngăduia ca împrejurările să zdruncine 
credinţa sa în Cuvântul lui Dumnezeu.” (Patriarhi și profeți, cap. Chemarea 
lui Avraam). 

Meditație de seară

„Daţi la o partea îndoiala că făgăduinţele lui Dumnezeu nu ar fi și pentru 
voi. Ele sunt valabile pentru fiecare călcător de Lege care se pocăiește. Domnul 
Hristos a pus la dispoziţie, prin îngerii slujitori, pentru fiecare credincios, putere 
și har.” (Adevărul despre îngeri, cap. 2: Lucrarea îngerilor, astăzi). 

„Să ne umplem inimile cu preţioasele făgăduinţe ale lui Dumnezeu, ca să 
putem rosti cuvinte care să constituie o mângâiere și putere pentru alţii. Astfel, 
noi putem învăţa limba îngerilor cerești care, dacă noi vom fi credincioși, vor 
fi tovarășii noștri în veacurile veșnice.” (The Youth`s  Instructor,  10 ianuarie 
1901).

Context biblic: Geneza 15:1-21.
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Aprilie

În drum spre Canaan

„Domnul dorește ca poporul Său din zilele acestea să creadă că El va face 
lucruri la fel de mari pentru ei, cum a făcut pentru copiii lui Israel în călătoriile 
lor din Egipt spre Canaan. Trebuie să avem o credinţă educată, care nu va ezi-
ta să urmeze instrucţiunile Lui în cele mai dificile experienţe. „Înaintaţi” este 
porunca lui Dumnezeu pentru poporul Său.” (9 T. cap. „Înaintați!”). 



În țara făgăduită 129

Mai

În țara făgăduită

„Dumnezeu îl așezase pe poporul Său în Canaan, ca un scut puternic, 
pentru a opri fluxul stricăciunii morale să inunde lumea. Dacă Israel I-ar fi 
rămas credincios, Dumnezeu intenţiona ca acest popor să continue să meargă 
din biruinţă în biruinţă. El voia să dea în mâna lor neamuri mai mari și mai 
puternice decât canaaniţii.” (Patriarhi și profeți, cap. 53: Cei dintâi judecători). 



Poporul binecuvântat 161

Iunie

Poporul binecuvântat

„Dumnezeu dorea să facă din poporul Israel o laudă și o slavă. Lor le-a 
fost dat orice avantaj spiritual. Dumnezeu nu a reţinut de la ei nimic din ce era 
favorabil pentru formarea caracterului lor și care ar fi făcut din ei reprezentanţi 
ai Lui.” (6 T., cap. Scopul lui Dumnezeu cu sanatoriile noastre). 
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Iulie

Lumină prin întuneric

„Umiliţi înaintea popoarelor, aceia care odinioară fuseseră recunoscuţi ca 
favorizaţi ai cerului, mai presus de alte popoare de pe pământ, aveau să înveţe 
în exil lecţia ascultării atât de necesară pentru fericirea lor viitoare. Atâta timp 
cât nu învăţau această lecţie, Dumnezeu nu putea face pentru ei tot ce dorea să 
facă... Totuși aceia are fuseseră obiectul dragostei Lui duioase nu erau lepădaţi 
pentru totdeauna; înaintea tuturor popoarelor pământului El avea să le dea pe 
faţă planul Său de a obţine o biruinţă dintr-o înfrângere aparentă, de a salva în 
loc de a nimici.” (Profeți și regi, cap. 38: Lumină prin întuneric). 
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August

Eliberatorul promis

„De când Isus a venit să locuiască împreună cu noi, știm că Dumnezeu cu-
noaște încercările noastre și are compasiune pentru noi în suferinţele noastre. 
Fiecare fiu și fiică a lui Adam poate înţelege că divinul nostru Creator este priete-
nul păcătoșilor. Deoarece în fiecare învăţătură despre har, în fiecare făgăduinţă 
a bucuriei, în fiecare acţiune a iubirii, în fiecare atracţie divină prezentată în 
viaţa Mântuitorului pe pământ, noi vedem pe „Dumnezeu cu noi”.” (Hristos, 
lumina lumii, cap.1:  „Dumnezeu cu noi!”. 
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Septembrie

Niciodată n-a vorbit vreun om 
ca Omul acesta!

„Religia Domnului Isus Hristos nu se degradează niciodată; ea nu-i face 
niciodată pe oameni duri și grosolani. Vorbirea necorespunzătoare și obiceiurile 
greșite trebuie îndreptate. Dumnezeu dorește ca fiecare om să fie corespunzător 
în vorbire și obiceiuri și să posede cunoștinţă, ceea ce îl va face să ocupe un loc 
de frunte între oameni. Eu prezint acest lucru așa cum mi l-a prezentat Domnul. 
Să ne hotărâm să avem ţinta de a învăţa în școala lui Hristos.” (Manuscript 
162, 1897). 



Învățături din parabole 287

Octombrie

Învățături din parabole

„Lucrarea noastră acum este să-i luminăm și să-i învăţăm pe oameni cu 
privire la cele spuse de Scriptură. Porţile sunt deschise pentru adevăr. Profitaţi 
de orice ocazie favorabilă de a ajunge la aceia care nu au auzit niciodată adevărul. 
Explicaţi adevărul așa cum l-a explicat Domnul Hristos, în multe feluri, prin 
ilustraţii și prin parabole.” (Evanghelizare, secţ. 6: Solia adevărului prezent). 



Dumnezeu printre oameni 319

Noiembrie

Dumnezeu printre oameni

„Prin viaţa și moartea Sa, Hristos a făcut chiar mai mult decât să îndrepte 
stricăciunile produse de păcat... Luând natura noastră, Mântuitorul S-a legat 
de omenire cu o legătură ce nu se va rupe niciodată... Ca să ne asigure de planul 
Său imutabil de pace, Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu să devină mem-
bru al familiei omenești și să păstreze pentru totdeauna natura Sa omenească. 
Aceasta era garanţia că Dumnezeu Își va împlini Cuvântul.” (Hristos, lumina 
lumii, cap. „Dumnezeu cu noi!”).  
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Decembrie

Ultimele zile

„Acum ne aflăm chiar în pragul unor evenimente mari și solemne. În faţa 
noastră stă o criză așa cum nu s-a mai văzut. Ca și primii ucenici, avem și noi 
plăcuta asigurare că Împărăţia lui Dumnezeu cârmuiește peste tot. Programul 
derulării evenimentelor este în mâinile Creatorului nostru. Maiestatea Cerului 
are în grija Sa soarta naţiunilor, precum și interesele bisericii Sale.” (Cugetări 
de pe munte, cap. 5: Rugăciunea Domnului). 


