
TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU
C.H. SPURGEON

(meditatii scurte pentru fiecare zi)
1 ianuarie          
CEA DINTÂI FĂGĂDUINŢĂ A BIBLIEI
Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta 
îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.
Geneza 3.15
Aşa este prima făgăduinţă făcută omului căzut. Ea conţine întreaga Evanghelie şi 
arată miezul legământului harului. O vedem împlinită într-o mare măsură; sămânţa 
femeii a fost rănită la călcâi în persoana lui Isus Cristos, şi ce groaznică zdrobire va 
fi zdrobirea finală a capului şarpelui! Această profeţie a fost împlinită întâi când Isus 
a purtat păcatul omenirii, a biruit moartea şi a învins puterea Satanei; ea va fi pe 
deplin şi definitiv împlinită la cea de a doua venire a Domnului şi în ziua judecăţii de 
la sfârşit.
Dar, de altfel, acest lucru se împlineşte pentru fiecare din noi în parte: răniţi la 
călcâi, de chinurile pe care ni le pricinuiesc puterile răutăţii în toate zilele, suferinţe 
pe care totdeauna putem să le biruim în Cristos, care a pus piciorul pe capul şarpelui. 
În tot timpul acestui an, vom avea de învăţat cea dintâi parte a acestei făgăduinţe, 
experimentând-o prin ispitele Diavolului şi a loviturilor celor nelegiuiţi care sunt 
sămânţa lui. Ei ne vor putea răni în aşa fel încât să ne facă să şchiopătăm de durerea 
de la călcâi; dar să reflectăm bine la cea de a doua parte a textului şi să nu ne 
îngrozim. Prin credinţă să ne bucurăm că vom şi domni împreună cu Cristos, 
sămânţa femeii.

2 ianuarie
CÂŞTIGAREA VICTORIEI
Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre.
Romani 16.20
Iată o făgăduinţă care o completează pe cea de ieri. Potrivirea cu modelul nostru 
divin nu trebuie să ni se arate numai prin muşcătura din călcâi, ci şi prin biruinţa 
asupra celui rău. Balaurul trebuie zdrobit şi sub piciorul nostru. Adunarea din Roma 
era bântuită de lupte interne, dar Dumnezeul lor era ”Dumnezeul păcii” şi le dădea 
odihna sufletului. Vechiul vrăjmaş poate reuşea să-i facă să se poticnească şi să-i 

amăgească pe cei simpli; dar până la urmă, el va trebui să fie călcat în picioare chiar 
de aceia pe care-i tulburase. Poporul lui Dumnezeu nu obţine această biruinţă nici 
prin puterea lui nici prin dibăcia lui. Dumnezeu însuşi îl va zdrobi pe Satan; va fi 
zdrobit sub picioarele noastre, da, Dumnezeu îl va zdrobi.
Să pornim cu bărbăţie să-l întâmpinăm pe Ispititor, şi nu numai duhurile răutăţii, ci, 
însuşi domnul întunericului va fugi din calea noastră. Să nădăjduim într-o grabnică 
biruinţă, păstrând o încredere nezdruncinată în Dumnezeul nostru. ”Curând”! 
Fericită nădejde, vom pune piciorul nostru pe şarpele cel vechi! Puterea răului va fi 
anihilată şi Satan va avea capul zdrobit într-un mod ruşinos sub piciorul omului. Prin 
credinţa în Domnul Isus să punem de acum piciorul pe Ispititor.

3 ianuarie
ODIHNEŞTE-TE ÎN FĂGĂDUINŢĂ
Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale.
Geneza 28.13
Nici o făgăduinţă nu este numai pentru un singur om; ele nu se adresează numai 
unor sfinţi, ci tuturor credincioşilor. Astfel, fratele meu, dacă poţi să te sprijini pe 
această făgăduinţa şi să ţi-o pui la căpătâi, ea este pentru tine. Pământul pe care se 
odihnea Iacov, era acela pe care l-a luat în stăpânire mai târziu. Când îşi întindea 
mădularele obosite pe pământ, se cam îndoia c-ar putea să intre în stăpânirea ţării; şi 
aşa a fost totdeauna omul. În timpul somnului i-a apărut acea scară minunată, care 
uneşte cerul cu pământul pentru orice credincios. Pământul pe care sta scara era ca o 
arvună a moştenirii care cobora din cer la el. Toate făgăduinţele sunt da şi amin în 
Isus; şi după cum Cristos este al nostru, tot aşa fiecare făgăduinţa ajunge a noastră, 
dacă ne odihnim în ea cu o credinţă tare şi liniştită.
Vino, sărmane suflet obosit, ia Cuvântul Dumnezeului tău ca pernă pe care să te 
odihneşti. Odihneşte-te în pace în Cuvânt. Gândeşte-te numai la El. Isus este scara 
luminoasă care face legătura între tine şi Dumnezeul tău. Numai fii sigur că 
făgăduinţa făcută lui Iacov ţi-a fost făcută şi ţie de Dumnezeu însuşi. Nu este o 
greşeală ca să ţi-o însuşeşti personal, ca şi cum ea a fost rostită numai pentru tine.

4 ianuarie
ODIHNĂ ÎN LINIŞTE
Îi voi face să locuiască în linişte.
Osea 2.18

1



Da, Dumnezeu dă pace poporului Său. Versetul acesta ne vorbeşte de un ”legământ 
cu fiarele câmpurilor, păsările cerului şi târâtoarele pământului”. Aceasta înseamnă 
pacea în mijlocul vrăjmaşilor pământeşti, încercărilor ascunse ca mici necazuri, 
lucruri, care pot, dar nu trebuie să tulbure odihna noastră. Domnul vrea să 
nimicească tot ceea ce ameninţă poporul Său. ”El va zdrobi în ţară arcul, sabia şi 
războiul”. Pacea este asigurată, deoarece elementele potrivite s-o tulbure, au fost 
nimicite.
Această pace va fi urmată de odihnă. ”El dă odihnă celui pe care-l iubeşte”. Sprijinit 
mereu de acest adevăr dumnezeiesc, credinciosul poate să rămână într-o siguranţă 
liniştită care-i dă odihnă. Una este să te odihneşti, şi alta este să te odihneşti în 
siguranţă. Iată-ne aduşi în ţara făgăduită, în casa Tatălui, în camera ospăţului, şi 
chiar la pieptul lui Cristos. Numai acolo ne putem ”odihni în siguranţă”. Şi în 
această stare liniştită suntem la adăpost de oboseala pe care o produce frământarea. 
”El ne dă odihnă în păşuni verzi şi ne conduce la ape de odihnă”. Acolo vrea să-l 
ducă Mângâietorul pe orice suflet care se lasă în voia Lui.

5 ianuarie
MINUNATA GARANŢIE
... nu te teme, căci Eu sunt cu tine;
Isaia 41.10
Când trecem prin suferinţe sau suntem chemaţi în slujba Domnului căutăm adesea să 
facem provizii de puteri, deoarece băgăm de seamă că puterea noastră pe care ne 
bizuim este limitată şi insuficientă pentru nevoile noastre. Atunci să ne păzim să nu 
ne lăsăm doborâţi, căci aici avem făgăduit tot ce avem nevoie. Puterea lui Dumnezeu 
este nelimitată şi chiar această putere El vrea să ne-o dea; şi făgăduinţa Lui este că 
ne va fi dată. El vrea să ne fie hrană pentru suflet şi sănătate pentru trup. Este cu 
neputinţă să se spună câtă putere poate să pună El într-un om; când această putere 
divină ne umple, slăbiciunea omenească nu mai este o piedica.
Nu ne mai amintim noi de timpurile de lucru şi încercări deosebite, când am primit o 
putere de care ne miram noi înşine? Eram liniştiţi, în pace în pericol, supuşi 
încercării, răbdători în suferinţă, îndurând cu blândeţe dispreţul sau opoziţia. Într-
adevăr, Dumnezeu ne dă o putere neaşteptată în încercările mari, aşa încât nu ne mai 
recunoaştem pe noi înşine; cei slabi ajung curajoşi, cei neînvăţaţi primesc 
înţelepciune, cei timizi primesc la timpul potrivit ceea ce trebuie să spună. 
Sentimentul slăbiciunii noastre ne poate clătina, dar făgăduinţa lui Dumnezeu ne 
redă viaţa. Doamne, întăreşte-mă ”după făgăduinţa Ta”.

6 ianuarie
AJUTOR DIN AFARĂ
... Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea 
biruitoare.
Isaia 41.10
Făgăduinţa de ieri ne garanta puterea pentru lucrul nostru. Cea de azi ne asigură 
ajutorul lui Dumnezeu, când nu putem lucra singuri. Domnul zice: ”îţi vin în ajutor”. 
Puterea dinăuntru este completată prin ajutorul dinafară. Dumnezeu poate, dacă 
găseşte de cuviinţă, să ne trimită ajutoare pentru luptele ce le întâmpinăm. Dar daca 
ne lipseşte de ele, va sta El însuşi lângă noi, ceea ce ne este mai de folos decât 
legiuni de fiinţe omeneşti.
Acest ajutor ne vine la timpul potrivit şi este nimerit, înţelept şi potrivit 
împrejurărilor celui încercat. Este chiar mai mult decât un simplu ajutor, căci 
Domnul ne ia toată povara şi ne ajută în toate nevoile noastre. ”Dumnezeul nostru 
este un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.” (Psalmul 46).
Deoarece El ne-a mai venit în ajutor, ne putem încrede în El pentru prezent şi viitor. 
Rugăciunea noastră este: ”Doamne, fii ajutorul nostru”, iar experienţa noastră este că 
”Duhul ne ajută în neputinţele noastre”; aşteptarea noastră este: ”îmi ridic ochii spre 
munţi, de unde îmi va veni ajutorul” şi în curând cântarea noastră va fi: ”Tu, 
Doamne, ne-ai ajutat”.

7 ianuarie
MEREU CRESCÂND
Vei vedea lucruri mai mari decât acestea.
Ioan 1.50
Acest cuvânt a fost spus lui Natanael a cărui credinţă tare nu şovăie în faţa unei 
mărturii ferme, recunoscând că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu şi împăratul lui 
Israel. Cei care vor să-şi deschidă ochii, văd; iată de ce acei care se închid pentru 
adevăr, rămân orbi.
În ce ne priveşte, noi am văzut deja multe lucruri, am auzit multe mărturisiri; dar 
sunt adevăruri şi mai măreţe în Cuvântul Său, adâncimi ale experienţei şi mai mari, 
înălţimi ale părtăşiei şi mai înalte, lucrări şi mai minunate, descoperiri mai măreţe de 
putere, dragoste şi înţelepciune. Toate acestea ne stau în faţă să le vedem, dacă vrem 
să ne încredem în Domnul nostru. Priceperea în a născoci învăţături greşite este 
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distrugătoare, dar puterea de a vedea adevărul este o binecuvântare. Prin aceasta 
cerul ne este deschis, drumul într-acolo în persoana Fiului Omului ni s-arată tot mai 
lămurit. Să ne aţintim privirile la lucrurile de sus şi vom vedea lămurit lucruri din ce 
în ce mai mari, până ce vom putea să ne minunăm de faţa marelui nostru Dumnezeu 
şi strălucirea slavei Sale.

8 ianuarie
CURĂŢIA INIMII ŞI A VIEŢII
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu.
Matei 5.8
Curăţia inimii este una din principalele ţinte spre care trebuie să tindem. Trebuie să 
fim curăţiţi înăuntru prin Duhul Sfânt şi Cuvânt, şi vom fi curaţi în afară prin 
consacrare şi ascultare. Este o legătură strânsă între inimă şi pricepere: dacă ne place 
răul, nu putem înţelege binele. Dacă inima este întunecată, ochiul va fi tulbure, cum 
pot să vadă pe Dumnezeu, aceia cărora le place păcatul?
Ce fericire să-L poţi vedea pe Dumnezeu: este o rază din cer aici pe pământ! în 
Domnul Isus, aceia care au inima curată Îl văd pe Tatăl. Îl vedem pe El, adevărul 
Său, dragostea Sa, sfinţenia Sa, planul Său, atotstăpânirea Sa, caracterul Său, da, îl 
vedem pe Dumnezeu însuşi în Cristos. Dar aceste lucruri nu pot fi înţelese cum se 
cuvine, decât când părăsim păcatul. Numai acei care au ca ţintă sfinţenia, pot spune: 
”Ochii inimii mele sunt întotdeauna îndreptaţi spre Domnul”. Dorinţa lui Moise: 
”Arată-mi faţa Ta” nu se va împlini decât pentru aceia care vor fi curăţaţi de orice 
păcat. ”Căutaţi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul”, striga Pavel; 
iar Ioan: ”Cel ce are nădejdea aceasta, să-L vadă aşa cum este în slavă, se curăţeşte 
el însuşi, după cum El este curat”. O, Dumnezeule, zideşte în mine ”o inimă curată”, 
ca să putem vedea faţa Ta!

9 ianuarie
A CIŞTIGA FĂCÂND BINE
Sufletul binefăcător va fi săturat.
Proverbe 11.25
Pentru a vedea sufletul meu propăşind, nu trebuie să strâng averi, ci să fac parte din 
ele celor săraci. Drumul spre comorile din lume este economia împinsă până la 
zgârcenie; dar calea lui Dumnezeu e cu totul deosebită. Cuvântul ne învaţă că cine 
împarte cu altul bunurile sale trecătoare, le înmulţeşte; iar cine le strânge pentru sine, 

va duce lipsă. A da este, deci, mijlocul de lucru izvorât din credinţă. Să ne dorim 
deci această experienţă, şi vom vedea că după lărgirea inimii noastre, vom avea din 
belşug pentru nevoile noastre.
Potrivit făgăduinţei lui Dumnezeu, ”voi fi săturat şi îngrăşat”. Să nu ne gândim că 
aceasta se va întâmpla în aşa fel ca să împiedice înaintarea mea pe cale, adică 
înaintarea duhovnicească. Căutând să trăiesc în lux, fiind la fel cu cei din lume, 
aceasta ar dăuna inimii mele. Îmi va ajunge deci să am cu ce mă hrăni şi să am ce 
îmbrăca pentru a fi sănătos.
Totuşi este o supraabundenţă în care doresc mult, să fiu supus voii lui Dumnezeu şi 
binevoitor faţă de oameni, făcându-le parte de harurile duhovniceşti cu care am fost 
îmbogăţit. Primindu-le în dar, le voi împărţi ca dar, mergând astfel pe urmele 
Mântuitorului meu, care S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

10 ianuarie
RĂSPLATA DUMNEZEIASCĂ
Cel ce udă pe alţii, va fi udat şi el.
Proverbe 11.25
Dacă iau seama şi sunt atent la nevoile altora, şi Dumnezeu va fi cu luare aminte la 
ale mele, pentru a mă răsplăti. Dacă îl voi cinsti pe sărac şi Dumnezeu mă va cinsti. 
Dacă mă voi ocupa de copilaşi, mă va socoti ca pe un copil al Său şi se va ocupa de 
mine. Dacă voi păstori turma Sa şi El mă va păstori. Dacă voi uda grădina Sa, va 
face şi El din inima mea o grădină udată. Aceasta este chiar făgăduinţa lui 
Dumnezeu, şi rămâne ca eu să împlinesc condiţia ce mi se cere, pentru a îndrăzni să 
aştept împlinirea ei.
Este de mare folos pentru mine să nu mă mai vait de suferinţele mele, de încercările 
mele, de slăbiciunea mea, încetând să mă ocup de mine însumi şi - din dragoste 
pentru Domnul - să încep să mă ocup de sufletul celor din jurul meu. Apa din lacul 
meu scăzuse mult, nici o ploaie nu venise să-l umple iar. Văzând cum grădina mea 
se usca din cauza secetei, deschisei într-o zi zăgazul şi lăsai să vină apă, pentru a uda 
plantele care se ofileau. Dar, o minune, un izvor ascuns şi necunoscut de mine până 
atunci ţâşni de la fund, aşa că bazinul ce pe altă deschizătură se golea, udând 
grădina, se umplea din nou. Atâta timp cât apa rămăsese stătătoare, izvorul era ca 
sigilat; dar, de îndată ce se scurgea, se umplea din nou. Frate, soră, de îndată ce tu 
vei voi să uzi viaţa altora, Domnul se va gândi la tine şi-ţi va da o apă proaspătă şi 
răcoritoare.
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11 ianuarie
CREDINŢA VEDE CURCUBEUL
Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor.
Geneza 9.14
Adeseori cerul ni se arată acoperit de nori grei, dar nu ne temem că va veni un nou 
potop pentru a distruge pământul. Curcubeul apare pentru a ne păzi de acesta teamă, 
el apare adesea în faţa ochilor noştri, pentru a ne aminti de făgăduinţa dumnezeiască. 
Legământul Domnului cu Noe e şi azi valabil, nu ne îndoim de aceasta. Atunci de ce 
ne temem că încercările care vin adesea să întunece cerul nostru sunt hotărâte ca să 
ne nimicească?
Dacă totuşi, în timpul acestor nori ameninţători, credinţa noastră ne aminteşte de 
curcubeul lui Dumnezeu, nu trebuie să ne lăsăm tulburaţi de temeri neîntemeiate. El 
nu îndreaptă spre noi un curcubeu distrugător. Nu; priviţi! acest arc este curbat în sus 
şi n-are nici coardă, nici săgeată. Este, un arc suspendat (aşezat) ca podoabă şi care 
nu mai e folosit pentru război, un arc cu multe culori care exprimă bucuria şi 
încântarea, arătând nădejdea şi dragostea; nici roşul sângeriu - culoarea mâniei, nici 
negrul - aceea a răzbunării nu sunt în el, pentru a întuneca culorile lui luminoase. Să 
avem deci curaj. Cerul nostru nu va fi niciodată atât de încărcat, pentru a nu se găsi 
loc pentru această mărturie a legământului lui Dumnezeu. Şi chiar dacă nu va fi aşa, 
noi vom avea încrederea că Acela care nu poate minţi, nu va lăsa neîmplinit 
legământul Său de pace, deci nu avem nici un motiv sa ne îndoim de Cuvântul 
Dumnezeului nostru.

12 ianuarie
IUBIŢI PÂNĂ LA CAPĂT
Domnul nu leapădă pentru totdeauna.
Iov 3.31
El poate lepăda pentru un timp, dar nu pentru totdeauna. O femeie îşi poate părăsi 
bijuteriile pentru un timp oarecare, dar ea nu le uită şi nu le aruncă la gunoi; cu atât 
mai mult Domnul nu-i leapădă pe aceia pe care îi iubeşte, căci e scris: ”Fiindcă îi 
iubea pe ai Săi, i-a iubit până la capăt”. Se vorbeşte de creştini sub har sau ieşiţi de 
sub har, ca şi cum ar fi vorba de animale care intră şi ies din bârlog, după voia lor; 
dar dragostea Mântuitorului nostru faţă de ai Săi este prea adâncă pentru a putea să 
fie astfel.
El ne-a ales din veşnicie şi ne va iubi pentru întreaga veşnicie; ne-a iubit chiar până 

la moarte şi putem fi siguri că dragostea Lui nu va înceta niciodată. Cinstea Sa este 
în aşa fel angajată în mântuirea credinciosului, încât El nu-l poate lepăda, aşa cum 
nu îşi leapădă propria Sa haină de împărat al slavei. Nu. Nu! Cristos, capul, nu se 
desparte niciodată de mădularele Sale; ca Soţ, El nu o va alunga niciodată pe soţia 
Sa - Biserica răscumpărată cu sângele Său.
V-aţi crezut vreodată lepădaţi? Cum aţi putut gândi atât de rău despre Domnul, care 
e logodnicul sufletului vostru? Alungaţi de acum înainte astfel de temeri şi nu le 
îngăduiţi iar să intre în sufletul vostru. ”Domnul n-a lepădat pe poporul Său, pe care-
l cunoştea” (Rom 11.2). ”El urăşte despărţirea în căsătorie” (Maleahi 2.16).

13 ianuarie
NICIODATĂ IZGONIT
Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.
Ioan 6.37
Se află oare în Evanghelie, măcar un caz, în care să-L vedem pe Domnul alungând 
pe vreunul din cei ce vin la El? Dacă da, am dori să-l cunoaştem; dar nu se găseşte şi 
nu se va găsi niciodată. Nu se poate ca printre sufletele din iad, unul măcar să poată 
spune: ”Am venit la Isus şi nu m-a primit”. Atunci, Domnul Isus ar fi răspunzător de 
pierderea sa; gând pe care nu-1 putem admite nici o clipă; şi eu aş fi oare cel dintâi 
faţă da care să nu-Şi ţină cuvântul? O asemenea închipuire ar fi o înjosire pentru 
numele Său. Pentru că putem să ne apropiem ”cu încredere de tronul harului”, să 
mergem toţi laolaltă la Domnul Isus cu necazurile din ziua aceasta, aceia, care n-au 
venit încă niciodată, precum şi aceia pe care El îi cunoaşte deja de mult timp. El nu 
va refuza să ne primească şi nu va închide uşa milei Sale în faţa vreunuia dintre noi.
”Acest Om îi primeşte pe păcătoşi”, El n-a respins pe nici unul dintre ei. Să venim 
deci la El, în slăbiciunea noastră şi cu păcatul nostru, cu credinţa temătoare, 
cunoştinţele puţine, nădejdea încă şovăitoare, El nu ne respinge. Dacă venim cu 
rugăciune nehotărâtă, cu o mărturisire necinstită, cu laudă nedesăvârşită, totuşi El ne 
primeşte. Dacă venim bolnavi, descurajaţi, nevrednici, El nu ne întoarce spatele. El 
nu-l alungă niciodată pe acela care vine la El.

14 ianuarie
ODIHNA ESTE UN DAR
Veniţi la Mine...
Matei 11.28
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Cei mântuiţi găsesc odihnă în Domnul Isus; cei nemântuiţi o vor găsi, dacă vin la El, 
căci El făgăduieşte să le-o dea. Nimic nu este mai gratuit ca un dar; primiţi cu 
bucurie, ceea ce El dă cu bucurie. Acest dar nu-l puteţi cumpăra şi nici câştiga, ci 
numai îl primiţi, în dar. Dacă sunteţi încărcaţi de dorinţe ambiţioase, de pofte sau de 
temeri, El vă va scăpa de acest jug de fier. Sunteţi poate ”împovăraţi” de păcat, de 
griji, împrejurări, remuşcări, temeri de moarte; dacă veniţi la El, El vă va scăpa de 
această povară. El a purtat mulţimea apăsătoare a păcatelor, pentru ca noi să n-o mai 
purtăm. El s-a făcut purtătorul greutăţilor noastre, pentru ca noi să nu ne prăbuşim 
sub apăsarea lor.
Domnul Isus ne dă odihnă. Credeţi aceasta? Puneţi-L la încercare, fără întârziere. 
Veniţi la El, părăsind orice alt sprijin, crezând mărturisirea lui Dumnezeu. Dacă 
veniţi la El, odihna pe care v-o va da El, va fi adâncă, sigură, sfântă, veşnică; este o 
odihnă cerească, dată chiar de azi, tuturor acelora care vin la El. ”Să ne silim deci, să 
intrăm în această odihnă”.

15 ianuarie
ÎMBOGĂŢIT PRIN CREDINŢĂ
Căci cel nenorocit nu va fi uitat pentru totdeauna...
Psalmul 9.18
Sărăcia este o grea moştenire; dar aceia care se încred în Domnul sunt bogaţi prin 
credinţă. Ei ştiu că nu sunt uitaţi de Dumnezeu; ci chiar dacă li se pare că uneori sunt 
neglijaţi cu privire la bunurile pământeşti, sunt încredinţaţi că va veni timpul când 
toate lucrurile vor fi restabilite. Lazăr nu va rămâne totdeauna cu câinii, la poarta 
bogatului; ci îşi va găsi răsplata în sânul lui Avraam.
Încă de acuma, Domnul se gândeşte la copiii Lui săraci, dar scumpi. ”Eu sunt sărac 
şi lipsit, dar Domnul se gândeşte la mine” zicea unul în strâmtorarea sa (Psalmul 
40.17). Sfinţii în sărăcie au un privilegiu măreţ: acela de a-L vedea pe Domnul 
venindu-le în ajutor în toate nevoile vieţii lor vremelnice şi duhovniceşti. Ei se simt 
tot mai bine fiind cu Acela care n-avea unde să-şi odihnească capul. Ei aşteaptă cu 
bucurie venirea Sa, ştiind că vor fi părtaşii slavei Sale. Pentru ei, aceasta este o 
nădejde nepieritoare, pentru că e întemeiată pe însuşi Domnul Isus, care e viu în 
veac; şi deoarece El trăieşte, şi ei vor trăi. Credinciosul sărac cântă multe cântări 
care rămân neînţelese pentru bogatul acestei lumi. Iată de ce, dacă partea noastră 
este modestă aici, este bine să ne gândim la prânzul regesc ce ne aşteaptă acolo sus.

16 ianuarie

CHIAR ŞI O CHEMARE SLABĂ
Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit.
Ioel 2.35
Pentru ce să nu Îl chem direct pe Domnul, Numele Său? Pentru ce să cer ajutor 
vecinului sau unui prieten, în timp ce Dumnezeu este atât de aproape de mine şi 
aude cel mai slab strigăt al meu? De ce să mă aştern la pământ, căutând diferite 
mijloace? De ce oare nu-mi descarc inima Domnului de greutatea ce mă apasă? Cel 
mai bun alergător merge drept la ţintă. De ce să nu alergăm de-a dreptul la 
Dumnezeul cel viu? În zadar voi căuta dezrobirea în orice altă parte; numai în 
Dumnezeu o voi găsi. Făgăduinţa Sa regească îmi este un zălog sigur.
N-am nevoie să mă întreb, dacă trebuie să îndrăznesc să-L chem sau nu. Cuvântul 
”oricine” este îndeajuns de lămurit; el îi cuprinde pe toţi cei ce cheamă Numele 
Domnului, prin urmare şi eu. Aşa că voi urma acest îndemn, fără a întârzia, chemând 
pe slăvitul Mântuitor care mi-a făcut o astfel de făgăduinţă.
Nevoia mea este urgentă; nu ştiu cum pot fi scăpat, dar nu mă îngrijorez. Acela care 
a făcut făgăduinţa, va găsi mijlocul să şi-o ţină. Datoria mea este să ascult. Eu îl 
chem şi El mă va scăpa.

17 ianuarie
UN OM FĂRĂ TEAMĂ
Du-te, căci voi fi cu tine.
Exodul 3.12
Desigur dacă Dumnezeu îi dădea lui Moise o însărcinare, Se angaja să nu-l lase să 
meargă singur. Cu primejdii mari dea merge şi puterea necesară de a o desfăşura, ar 
fi fost absurd din partea lui Dumnezeu să trimită un evreu slab lăsat numai la 
mijloacele sale, să înfrunte pe cel mai puternic împărat al lumii. Nu se poate închipui 
că înţelepciunea dumnezeiască să fi lăsat pe sărmanul Moise să se împotrivească 
singur lui Faraon şi puterilor colosale ale Egiptului. Prin acesta mărturisire: ”Hotărât 
voi fi cu tine” Dumnezeu dă să înţeleagă slujitorului Său, că în nici un caz nu-1 va 
lăsa singur în această însărcinare.
Şi pentru mine această regulă se va adeveri. Şi dacă am primit de la Dumnezeu 
porunca să mă duc neavând ca sprijin decât puterea Sa şi ca ţintă, decât singura Sa 
slavă, cu siguranţa El va fi cu mine. Numai faptul că El mă trimite, îl obligă să mă 
sprijinească. Nu este aceasta de ajuns? Ce poţi să doreşti mai mult? Cu ajutorul 
tuturor îngerilor şi arhanghelilor aş putea totuşi să nu reuşesc, dar dacă El este cu 
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mine, trebuie să reuşesc. Trebuie numai să iau seama să nu mă duc cu sfială sau cu 
inima împărţită, nici cu neglijenţă sau îngâmfare. În ce fel trebuie să fie purtarea 
unui om care are pe Dumnezeu cu el! Fiind în felul acesta însoţit, el trebuie să 
meargă cu îndrăzneală, ca Moise în faţa lui Faraon.

18 ianuarie
CRISTOS ŞI SĂMÂNŢA DE URMAŞI
Dar după ce îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de 
urmaşi.
Isaia 53.10
Isus Mântuitorul nostru n-a murit în zadar: moartea Sa ispăşitoare este aceea a unui 
înlocuitor care a purtat povara păcatelor noastre. Prin această înlocuire primită de 
Dumnezeu, El i-a mântuit pe toţi aceia pentru care Şi-a dat viaţa ca jertfa pentru 
păcat. El a fost asemenea grăuntelui de grâu care ”moare şi care aduce multă roadă”. 
Prin moartea Sa, El Şi-a câştigat o sămânţă de urmaşi şi deci El poate să spună: 
”Iată-mă, eu şi copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu”.
Un om se găseşte reprezentat în copiii săi şi Cristos în credincioşii Săi. Viaţa unui 
om se prelungeşte şi dăinuieşte în urmaşii săi: tot aşa viaţa lui Cristos se continuă în 
aceea a credincioşilor. Isus trăieşte şi îşi vede sămânţa, El îşi îndreaptă privirea spre 
noi, El îşi găseşte desfătarea în noi, El ne recunoaşte ca rod al muncii sufletului Său. 
Să ne bucurăm că Domnul nostru nu va înceta să Se bucure de roadele jertfirii Sale 
sângeroase şi că El nu va înceta niciodată să-si sature privirea de recolta bogată a 
morţii Sale. Acei ochi care au plâns odată pentru noi, ne contemplă acum cu plăcere. 
Da, El priveşte la acei care privesc la El. Privirile noastre se întâlnesc. Ce bucurie în 
aceste priviri!

19 ianuarie
MĂRTURISIREA GURII, CREDINŢA INIMII
Dacă mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
Romani 10.9
Dumnezeu spune că trebuie să mărturiseşti cu gura; ai făcut-o tu? Ai mărturisit 
deschis credinţa ta în Cristos ca Mântuitorul pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi? 
L-ai mărturisit, aşa cum te pofteşte Dumnezeu aici?
De altfel, Dumnezeu cere credinţă din inimă. Crezi tu sincer în Isus cel înviat? Te 

încrezi tu în El ca în singura ta nădejde a mântuirii? Poţi să spui cinstit înaintea lui 
Dumnezeu că ai această credinţă în inima ta? Dacă poţi să răspunzi cu sinceritate că 
da, tu ai mărturisit şi ai crezut în El, deci tu eşti mântuit. Textul nu spune c-ar putea 
sa fie altfel, ci este tot atât de clar ca un stâlp indicator, tot atât de luminos ca soarele 
de pe cer. El zice: ”Tu vei fi mântuit”.
Crezând în Isus şi mărturisindu-L, eu pot să pun mâna pe această făgăduinţă ca s-o 
aduc înaintea Lui în momentul acesta şi pentru întreaga mea viaţă, în ziua morţii 
mele ca şi în ziua judecăţii, eu trebuie să fiu mântuit de pedeapsa păcatului, de 
întinăciunea păcatului, de puterea păcatului şi în sfârşit chiar de existenţa păcatului. 
Dumnezeu spune: ”Vei fi mântuit”. Eu cred. Voi fi mântuit: sunt mântuit. Slava să 
fie a lui Dumnezeu din veşnicie în veşnicie.

20 ianuarie
BIRUITORUL
Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii care este în raiul lui 
Dumnezeu.
Apocalipsa 2.7
Cine este acela care dă dosul în ziua bătăliei sau refuză să meargă la războiul sfânt? 
Pentru a împărăţi, trebuie să lupţi şi să urmăreşti lupta până ce vrăjmaşul va fi biruit. 
Fără luptă, făgăduinţa nu este pentru noi, pentru că ea este pentru ”cel care va birui”. 
Trebuie să-i biruim pe prorocii mincinoşi care au venit (sunt) în lume şi toate relele 
care însoţesc învăţătura lor: să biruim mişelia inimii noastre şi tendinţa de a părăsi 
dragostea noastră dintâi. Să citim tot ceea ce Duhul scrie Bisericii din Efes.
Dacă prin har ne este dată biruinţa, aşa cum se va întâmpla hotărât dacă călcăm pe 
urmele Căpeteniei noastre biruitoare, apoi vom putea fi primiţi chiar în mijlocul 
raiului lui Dumnezeu şi ni se va permite să trecem de heruvimii cu sabia lor 
învăpăiată şi să ajungem la pomul păzit din care, dacă mănâncă cineva, va trăi în 
veac. Astfel vom scăpa de a doua moarte care este plata păcatului, şi vom căpăta 
viaţa veşnică, care este pecetea nevinovăţiei şi încununării acelor principii 
nemuritoare ale sfinţeniei lui Dumnezeu, întăreşte-te, dar, inima mea şi 
îmbărbătează-te! A fugi de luptă înseamnă a renunţa la bucuriile celui mai bun şi 
nou Eden. A lupta până la biruinţă, înseamnă a merge cu Dumnezeu până în Paradis.

21 ianuarie
VRĂJMAŞII DOMNULUI SE VOR PLECA
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Egiptenii vor şti că Eu sunt Domnul.
Exodul 7.5
O lume nelegiuită este greu de învăţat. Egiptul nu-L cunoaşte pe Domnul şi de aceea 
îndrăzneşte să-şi înalţe idolii şi să întrebe cu îndrăzneală: ”Cine este Domnul”? Dar 
Domnul zdrobeşte trufia oamenilor. Când izbucnesc judecăţile asupra capului lor, le 
întunecă cerul, le distruge recolta şi îi loveşte pe fiii lor, atunci vrăjmaşii lui 
Dumnezeu încep să întrezărească ceva din puterea Domnului. Pământul va mai 
cunoaşte astfel de lucruri, când cei ce se îndoiesc vor fi siliţi să cadă în genunchi. Să 
nu ne înspăimântăm de blestemele cu care ei ne ameninţă, căci Domnul va şti să-şi 
scoată slavă pentru Numele Său şi o va face în felul cel mai potrivit şi decisiv.
Izbăvirea poporului Sau este un mijloc puternic de care se serveşte pentru a face ca 
Egiptul să ştie ca Dumnezeul lui Israel este Domnul, Dumnezeul atotputernic şi viu. 
Nici unul din israeliţi n-a murit de vreuna din cele zece plăgi, nici unul din 
mădularele poporului ales nu s-a înecat în marea Roşie. Tot aşa mântuirea celor 
răscumpăraţi, slăvirea tuturor adevăraţilor credincioşi îi va sili pe vrăjmaşii cei mai 
împotrivitori să recunoască că Domnul este Dumnezeu.
Oh, de-ar ajunge tot mai vădită puterea Sa biruitoare prin Duhul Sfânt în predicarea 
Evangheliei, până ce toate neamurile se vor pleca în faţa numelui lui Isus şi-L vor 
chema ca Domn al lor.

22 ianuarie
DĂRNICIA CREŞTINĂ
Fericit este cel ce se interesează de cel sărac; în ziua nenorocirii, Domnul îl 
scapă.
Psalmul 41.1
Este de datoria oricărui creştin să se gândească la cei săraci şi să-i poarte în inimă. 
Isus ni i-a pus lângă noi, când a zis: ”Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi”. Mulţi le 
dau bani în grabă ca să scape de ei; alţii, în mare număr, nu le dau nimic. Or, 
făgăduinţa pe care o citim este făcută celui care ”se interesează” de cel sărac, care 
cercetează nevoile sale şi se ocupa de el cu atenţie dorindu-le binele cu adevărat. 
Mai mult bine i se face prin îngrijiri şi atenţii, decât prin bani; dar cel mai bine prin 
amândouă. ”Pe cel ce se interesează de cel sărac, în ziua nenorocirii Domnul îl va 
scăpa”. El i-o făgăduieşte. El ne va scoate din starea de întristare, dacă îi ajutăm şi 
noi pe alţii să iasă, vom primi de la Domnul ajutoare dumnezeieşti deosebite, dacă şi 
noi căutăm să urmărim nevoile aproapelui nostru. Oricât am fi de darnici, vom avea 
vremuri de încercare; dar dacă ne-am achitat de această datorie, putem să cerem de 

la Domnul un ajutor special şi direct.
Zgârcitul se îngrijeşte de sine, dar Domnul îl va sprijini pe credinciosul milos şi 
darnic. Aşa cum faceţi voi altora, tot aşa vă va face Domnul vouă.

23 ianuarie
O JERTFĂ COMPLETĂ
Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot şi va fi primit de 
Domnul, ca să facă ispăşire pentru el.
Levitic 1.4
Îndată ce acela care aducea animalul ca ardere de tot îşi punea mâna pe capul 
dobitocului jertfa aceasta era primită. Şi îndată ce noi vom fi pus mâna credinţei 
noastre pe Cristos, jertfa noastră, ea va fi primită în locul nostru. Dacă Dumnezeu 
primea un simplu animal ca ispăşire pentru păcat, cu cât mai mult îl va primi pe Isus 
ca o mai potrivită, completă şi suficientă jertfa sfântă şi fără pată. ”Căci dacă sângele 
taurilor şi al ţapilor îi curăţa pe cei ce erau întinaţi, cu cât mai mult sângele lui 
Cristos... va curăţi cugetul vostru de lucrările moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui 
viu”. Discutaţi, dacă vreţi, asupra învăţăturii despre ispăşirea prin sânge: cât despre 
noi, în ea ne punem singura noastră nădejde, bucuria noastră, slava noastră, totul.
Noi să ne apropiem de jertfa Lui însuşi, primind-o în întregime, ca să primim 
binefacerea completă. Noi care am primit-o deja, să repetăm acest lucru. Voi care 
încă nu l-aţi făcut, întindeţi mâna cu credinţă fără să zăboviţi. Sprijiniţi-vă puternic 
pe EL. Voi sunteţi ”împăcaţi cu Dumnezeu”. Păcatele voastre sunt şterse; voi sunteţi 
ai Domnului.

24 ianuarie
PAZA PAŞILOR NOŞTRI
El va păzi paşii prea iubiţilor Lui.
1 Samuel 2.9
Drumul este alunecos şi picioarele sunt slabe, dar Domnul le va întări. Dacă noi prea 
iubiţii Săi, ne predăm Lui, printr-un act de ascultare şi de credinţă, El însuşi va fi 
păzitorul nostru. Nu numai că ”El va porunci îngerilor Lui să ne păzească, ca să nu 
ni se lovească piciorul”, ci El însuşi va păzi paşii noştri. El va păzi paşii noştri de 
orice cădere, aşa fel ca haina noastră să rămână fără pată şi fără păcat, şi ca sufletul 
nostru să nu sufere vreo vătămare pentru ca să nu dăm vrăjmaşului prilejul să ne 
vorbească de rău.
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El ne va păzi picioarele să nu rătăcească şi le va păzi să nu apuce pe cărările rătăcirii, 
căile nebuniei, sau drumul larg al obiceiurilor lumii.
El le va păzi de lovituri şi umflăturile produse de arşiţa sau lungimea drumului.
El va păzi paşii noştri de orice rană: încălţămintele ne vor fi de fier şi alama, încât 
chiar dacă am călca peste ascuţişul săbiei sau peste capetele şerpilor, nu vom avea de 
suferit.
În sfârşit, El ne va scoate picioarele din laţ şi nu vom rămâne înlănţuiţi de momelile 
şi cursele pe care ni le vor întinde puterile înşelătoare şi cele ale vrăjmaşului. Cu o 
asemenea făgăduinţă, vom putea să înaintăm şi să nu ne lăsăm deloc, să alergăm şi 
să nu obosim. Cel ce te păzeşte este credincios, El te va păzi de orice rău.

25 ianuarie
EL ASCULTĂ MĂRTURISIREA SINCERĂ
Am păcătuit, am călcat dreptatea şi n-am fost pedepsit după faptele mele; 
Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intru în groapă, şi viaţa mea vede 
lumina.
Iov 33.27-28
Iată un cuvânt adevărat, rostit din experienţa trăită de un om al lui Dumnezeu şi care 
poate fi luat ca o făgăduinţă.
Ceea ce Dumnezeu a făcut şi ceea ce face încă, va continua să facă atât timp cât va fi 
lumea. El îi va primi pe toţi aceia care vor veni la El cu o mărturisire sinceră a 
păcatelor; ochii Lui caută mereu să-i descopere pe cei ce sunt neliniştiţi din cauza 
greşelilor lor.
Nu putem folosi şi noi acelaşi limbaj? N-am păcătuit şi noi personal, încât să putem 
spune: ”Eu am păcătuit”? Am păcătuit cu voia noastră, stricând tot ce e drept? Mi-
am dat seama că nu e nici un câştig în păcatul meu, ci o pierzare veşnică? Atunci să 
mergem la Dumnezeu cu o mărturisire sinceră. El nu ne cere mai mult. Noi nu 
putem face mai puţin. Să ne mărturisim, sprijinindu-ne pe această făgăduinţă, în 
Numele Domnului Isus. El va scoate sufletul nostru din groapă şi ne va da viaţă şi 
lumină. Pentru ce să ne descurajăm? Pentru ce să ne îndoim? Dumnezeu nu 
dispreţuieşte sufletele smerite. Vinovatul poate fi iertat. Acela care merită osânda, 
poate căpăta o deplina iertare.

26 ianuarie
TEMELIA FRICII DE DUMNEZEU

Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov; nici vrăjitoria împotriva 
lui Israel; acum se poate spune despre Iacov şi Israel: Ce lucruri mari a făcut 
Dumnezeu!
Numeri 23.23
Iată cum distruge Dumnezeu de la rădăcină temerile copilăreşti şi superstiţiile! Chiar 
dacă ar fi cel mai mic adevăr în puterea vrăjitoriilor, poporul lui Dumnezeu nu poate 
fi atins de ele. Aceia pe care-i binecuvântează Dumnezeu, diavolul nu-i poate 
blestema.
Oamenii fără teamă de Dumnezeu pot - ca Balaam - să uneltească la pierderea 
poporului ales; dar ei nu reuşesc. Praful din puşca lor este umed şi tăişul săbiei lor 
nu este tăios. Ei se adună între ei, dar Domnul nu e cu ei, aşa că se sfătuiesc în zadar. 
Cât despre noi, rămânem liniştiţi în timp ce-şi pregătesc plasele lor, fiind siguri că 
nu vom fi prinşi. Ei pot să cheme pe Beelzebul în ajutor, cu şmecheriile lor drăceşti, 
prin descântecele lor se vor înşela pe ei înşişi. Cât despre inima noastră, câtă 
binecuvântare avem ştiind că Dumnezeu este cu noi! Să nu ne temem de şiretenia 
uneltitorilor, că ea nu are nici o putere împotriva acelora care au pe Dumnezeu ca 
sprijinitor, şi care pot zice: ”Cel Veşnic e lumina mea şi scăparea mea; de cine să mă 
tem? El e puterea vieţii mele; de cine să-mi fie frică?”

27 ianuarie
POCĂINŢA E PREŢIOASĂ
Acolo vă veţi aduce aminte de purtarea voastră şi de toate faptele voastre cu 
care v-aţi spurcat; şi vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina tuturor 
fărădelegilor pe care le-aţi făcut.
Ezechiel 20.43
Când Domnul ne-a primit şi ne-a dat pace şi siguranţă, tot El ne-a adus la pocăinţă 
de toată vinovăţia purtării noastre rele faţă de El. Atât de preţioasă e pocăinţa, încât 
o putem asemăna cu un diamant cu cele mai frumoase reflexe, şi ea este înfăţişată ca 
una din urmările cele mai sfinţitoare ale mântuirii. Acela care primeşte pocăinţa este 
Acelaşi care o produce în noi. Această pocăinţă lucrată de El, nu are gustul ”de 
ierburi amare” ci acela al ”prăjiturilor cu miere”, cu care îşi hrănea poporul Său. 
Cunoaşterea iertării prin vărsarea sângelui şi a harului nemeritat este cea mai bună 
înţelegere care să topească o inimă de piatra.
Ne simţim cu inima împietrită? Să ne gândim la legământul de dragoste şi vom 
ajunge să părăsim păcatul, ba chiar să-l urâm; mai mult încă, vom ajunge să ne urâm 
pe noi înşine că am putut să păcătuim împotriva unei astfel de dragoste. Să venim la 
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Dumnezeu cu făgăduinţa pocăinţei şi să-I cerem să ne ajute să ne aducem aminte şi 
să ne pocăim. Atunci ne-am putea bucura de întristarea sfântă. Ce uşurare ar fi 
revărsarea lacrimilor! Doamne, loveşte stânca sau vorbeşte stâncii, ca să poată să 
curgă apele!

28 ianuarie
LACRIMILE VOR ÎNCETA
Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.
Apocalipsa 21.4
Dacă suntem adevăraţi credincioşi, vom vedea împlinirea acestor lucruri. Durerea va 
înceta, lacrimile vor fi şterse. Lumea aceasta este o vale a plângerii, dar ea va trece. 
După cum ne e prorocit aici, în curând vor apare un cer şi un pământ nou; şi atunci 
nu vom mai plânge din cauza căderilor şi tristelor urmări. Nunta Mielului va fi un 
timp de bucurii fără margini şi lacrimile nu îşi vor mai avea locul. Mai departe, ne 
este spus că Dumnezeu însuşi va fi cu oamenii şi durerea şi gemetele vor fugi pentru 
a nu se mai întoarce.
Ce stare va fi pentru noi când nu va mai fi nici întristare, nici plânset, nici un necaz? 
Va fi o slavă mai mare decât orice ce-am putea închipui? Voi, ochi care citiţi cu 
plânset, opriţi-vă şiroaiele arzătoare, căci în curând nu veţi mai şti ce sunt lacrimile. 
Nimeni nu ştie să şteargă lacrimile ca Dumnezeul dragostei, dar iată că El şi începe 
să facă acest lucru. ”Seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia”. Vino, Doamne, şi nu 
întârzia, căci acum toţi ai Tăi trebuie încă să plângă!

29 ianuarie
ASCULTAREA ADUCE BINECUVÂNTARE
Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu 
şi copiii tăi după tine pe vecie, făcând ce este bine şi ce este drept în ochii 
Domnului, Dumnezeului tău.
Deuteronom 12.28
Deşi mântuirea nu se capătă prin împlinirea legii, totuşi binecuvântările făgăduite 
sunt date credinciosului slujitor al lui Dumnezeu, care asculta. Blestemele au luat 
sfârşit, când El a fost făcut blestem pentru noi, dar nici o binecuvântare n-a fost 
retrasă.
Trebuie sa căutam voia lui Dumnezeu, luând seama nu numai la unele părţi ale 
Cuvântului Sau, ci la toate. Nu avem de ales între Cuvintele Sale, ci să păstrăm tot 

ce este scris. Aceasta e calea binecuvântării pentru Tatăl ca şi pentru copiii Săi. 
Binecuvântarea Domnului este peste aleşii Săi până la al treilea şi al patrulea neam. 
Dacă ei merg drept înaintea Lui, El va face pe toţi oamenii să ştie că ei sunt o 
sămânţă pe care Domnul a binecuvântat-o.
Nu vom găsi nici o binecuvântare într-o viaţa lumească şi împărţită. Căile preferate 
de lume şi nesfinţite nu ne pot aduce vreun bine, atunci când mergem înaintea lui 
Dumnezeu. Dacă integritatea nu ne face să prosperăm, înşelăciunea nici atât. Acele 
lucruri care sunt plăcerea lui Dumnezeu, trebuie să ne facă şi nouă plăcere.

30 ianuarie
O GARDĂ CEREASCĂ
Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, şi te voi aduce 
înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.
Geneza 28.15
Avem să plecăm la drum şi avem nevoie pentru aceasta de un har special? Iată unul 
foarte preţios: starea de faţă şi păzirea lui Dumnezeu. În tot locul avem nevoie şi de 
una şi de alta, şi le vom avea dacă suntem conduşi de datorie, şi nu doar de propria 
noastră fantezie. Pentru ce să privim plecarea noastră într-altă parte ca o tristă 
obligaţie, când voia lui Dumnezeu, este cea care ne cheamă acolo? În toate ţările, 
credinciosul este străin şi călător, şi în toate ţinuturile Domnul va fi adăpostul Sau, 
aşa cum El a fost pentru toţi sfinţii în toate timpurile. Putem fi lipsiţi de sprijinul 
conducătorilor noştri pământeşti, dar când Dumnezeu zice: ”te voi păzi”, n-avem de 
ce să ne temem de vreun pericol. Aceasta este cea mai sigură însoţire pentru un 
călător.
Până atunci Iacov nu părăsise casa părintească. Neavând spiritul aventuros al fratelui 
său, el rămăsese copilul mamei, răsfăţat. Când a trebuit să plece în străinătate, 
Dumnezeu l-a însoţit. El avea puţin bagaj şi nici un însoţitor; dar nici un prinţ n-a 
avut vreodată o aşa nobilă gardă. Chiar când dormea pe câmp, îngerii vegheau 
asupra lui şi Domnul Dumnezeu îi vorbea. Dacă Domnul ne spune să plecăm, să 
zicem cu Domnul Isus: ”Sculaţi-vă, hai să plecăm de aici!”

31 ianuarie
DUMNEZEU TE ASCULTĂ TOTDEAUNA
Dumnezeul meu mă va asculta.
Mica 7.7
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Prietenii ne pot fi necredincioşi, dar Domnul nu va părăsi niciodată sufletul sincer; 
din contra, El îi va asculta dorinţele. Prorocul ne spune: ”Nu crede niciodată pe 
prietenul tău cel mai intim şi păzeşte-te de a deschide gura înaintea aceluia care se 
odihneşte la sânul tău”. Vrăjmaşii omului sunt aceia din casa lui. Este un lucru trist; 
dar chiar dacă am fi în această situaţie, Prietenul nostru ceresc rămâne credincios şi 
îi putem spune toate greutăţile noastre. Înţelepciunea noastră este să ne îndreptăm 
spre Domnul, şi nu să ne luăm la certa cu oamenii. Dacă cei aproape dintre ai noştri 
nu iau seama la chemările noastre, să ne aşteptăm la Dumnezeul mântuirii noastre, 
care ne va asculta. El ne va asculta cu atât mai mult cu cât vom întâlni mai multă rea 
voinţă, şi în curând vom putea striga: ”Nu te bucura, duşmana mea, de mine”. Pentru 
că Dumnezeu este Dumnezeul cel viu, El poate să ne asculte; pentru că este 
Dumnezeul dragostei, El vrea să ne asculte; pentru că este Dumnezeul legământului, 
El se obligă să ne asculte. Dacă fiecare dintre noi îl putem numi ”Dumnezeul meu”, 
putem cu o siguranţă deplină să adăugam: ”Dumnezeul meu mă va asculta”. Deci, 
vino tu a cărui inimă sângerează astăzi, spune suferinţa ta Dumnezeului cel Veşnic, 
încredinţat că El te ascultă. Sa mergem să îngenunchem cu toţii înaintea Lui, 
repetând în adâncul inimii noastre: ”Dumnezeul meu mă va asculta”.

1 februarie
NICIODATĂ DISPERAT
Dar pentru voi, care vă temeţi de numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi 
tămăduirea va fi sub aripile Lui;
Maleahi 4.2
Această prorocire, împlinită cu prima venire a slăvitului nostru Mântuitor, va avea o 
împlinire mai strălucită la reîntoarcerea Sa; ea este în acelaşi timp o făgăduinţă 
pentru viaţa noastră zilnică. Este drumul tău mai întunecos azi şi întunericul nopţii îţi 
pare mai adânc? Nu deznădăjdui, căci ziua se apropie. Ora cea mai rece şi 
întunecoasă este aceea dinaintea aurorii. Soarele care va răsări pentru tine este 
Soarele neprihănirii cu toate razele de sfinţenie. El vine să te bucure cu acea lumină 
în care strălucesc dreptatea şi mila Sa. La lumina Sa dătătoare de viaţă, vei afla 
scăparea. Domnul Isus este arătarea sfinţeniei şi a dragostei Iui Dumnezeu. Izbăvirea 
noastră va fi sigură, căci este dreaptă.
Singurul lucru de care avem nevoie va fi să ştim dacă ne temem de Numele 
Domnului. Dacă este aşa, pentru noi noaptea nu va ţine a mult; şi când va apărea 
dimineaţa, orice boală şi orice mâhnire a sufletului nostru vor dispare pentru 
totdeauna. Lumină, căldură, bucurie, vedere limpede vor fi partea noastră, însoţite de 

îndepărtarea oricărei infirmităţi şi a oricărui necaz. Vi s-a descoperit Domnul Isus? 
Să ne bucurăm de acest soare. Şi-a ascuns El faţa? Să aşteptam răsăritul Său. Tot atât 
de sigur cum străluceşte astrul zilei, El va străluci pentru noi.

2 februarie
SĂ CREŞTI
Veţi ieşi, şi veţi sări ca viţeii din grajd.
Maleahi 4.2
Când străluceşte soarele, bolnavii ies din camerele lor pentru a se plimba şi respira 
aerul curat. Când soarele aduce primăvara şi vara, turmele părăsesc staulele pentru a 
se duce sa pască pe munţii înalţi. Noi de asemenea când suntem în legătură cu 
Dumnezeul nostru, părăsim locuinţa disperării pentru a umbla liberi pe întinderile 
unei sfinte încrederi; urcăm munţii binecuvântării şi găsim în păşunile lor 
îmbelşugate, care se întind aproape de cer o hrana binefăcătoare necunoscută 
oamenilor din această lume. „Voi veţi ieşi şi veţi zburda". Aici avem o dublă 
făgăduinţă. O, suflete al meu, doreşte-le pe amândouă cu căldură! Pentru ce să rămâi 
în închisoarea ta? Ridică-te şi aleargă în slobozenie. Domnul Isus zice: „Oile Mele 
vor intra şi vor ieşi, şi vor găsi păşune". Ieşi deci şi du-te să te hrăneşti în bogatele 
câmpii ale dragostei Sale. De ce să rămâi un prunc în har? Viţeii cresc, repede, când 
sunt bine hrăniţi; şi tu la fel, căci ai duioasele îngrijiri ale Răscumpărătorului tău. 
Crede numai în harul şi cunoştinţa Domnului Isus, Mântuitorul tău. Să nu rămâi 
pipernicit şi nici slab. Soarele neprihănirii S-a ridicat asupra ta. Deschide-ţi inima 
razelor Sale binefăcătoare, precum bobocul trandafirului se deschide la acelea ale 
soarelui, pentru ca El să te facă să creşti în toate privinţele.

3 februarie
EL DĂ DE BUNĂVOIE
El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne 
va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
Romani 8.32
Aici avem mai mult decât o făgăduinţă, chiar o îngrămădire de făgăduinţe: o 
grămadă de rubine, de smaralde, de diamante, într-o bijuterie de aur. Răspunsul şi 
întrebarea textului nostru, vor fi totdeauna în stare să ne încurajeze. Ce ar putea să 
refuze Dumnezeu, după ce a dat pe Domnul Isus, prea iubitul Său? Dacă avem 
nevoie de tot ce este în cer şi pe pământ, El ne va da; căci dacă ar fi fost o limită în 
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darurile dragostei Sale, El l-ar fi păstrat pe Fiul Său.
De ce avem nevoie astăzi? Nu avem decât să-I cerem. Putem să facem aceasta cu 
stăruinţă, dar fără să facem presiuni pentru a căpăta din mâna Lui un dar împotriva 
voii Sale. El ne-a dat pe Fiul Său, cu toată libera Sa voinţă. Cine ar fi avut atâta 
îndrăzneală ca să-I ceară chiar pe Fiul Său? Ar fi fost din partea noastră o 
îndrăzneală prea mare. Dar El L-a dat pe singurul Său Fiu, şi pentru că a făcut 
această jertfă, nu poţi tu, o, sufletul meu, sa ai încredere în Tatăl tău ceresc şi să 
crezi că El îţi va da toate lucrurile împreună cu El? Slaba ta rugăciune n-ar fi avut 
nici o putere, dacă dragostea Sa nu s-ar fi revărsat din inima Sa pentru a te inunda, - 
precum un izvor supraîmbelşugat, care se revarsă peste maluri -, peste toate nevoile 
tale.

4 februarie
EL SE VA ÎNTOARCE
Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.
Ioan 14.18
Domnul ne-a părăsit, dar nu ne-a lăsat orfani. El, Mângâierea noastră, a plecat, dar 
nu suntem fără mângâiere, căci Se va întoarce. Domnul Isus este în drum. El a spus: 
„Voi reveni", nu poate împiedica venirea Sa, nici s-o întârzie cu nici un minut. 
Venirea Sa este numai pentru ai Săi, prin aceasta sunt ei mângâiaţi. Când se întâmplă 
să pierdem sentimentul că El este de faţă, ne mâhnim, dar nu ca şi cum n-am avea 
nădejde. Poate că Domnul nostru ne-a ascuns (şi-a întors) faţa pentru un timp, în 
mânia Sa; dar va reveni cu tot harul Său, dacă ne smerim iar, pentru a nu-L mai 
supăra.
O Doamne! vino mai curând! Noi suspinăm aici, în lipsa Ta, după reîntoarcerea Ta 
şi blândul Tău surâs! Când vei veni la noi? Suntem siguri că Tu trebuie să te 
reîntorci; dar vino repede, ca o căprioară sau ca puiul de cerb. Nu întârzia. 
Dumnezeul nostru!

5 februarie
DREPTATEA SATISFĂCUTĂ
Când voi vedea sângele, voi trece pe lingă voi.
Exodul 12.13
Pentru noi, a vedea preţiosul sânge al Domnului Cristos este o mângâiere; pentru 
siguranţa noastră, trebuie ca Dumnezeu să-L vadă. Chiar când eu nu sunt în stare să-

L privesc, El îl vede şi nu mă osândeşte, din cauza sângelui. Şi, dacă în acest sânge 
eu nu găsesc toată siguranţa pe care aş putea-o avea şi pe care ar trebui s-o am, sunt 
totuşi în completă siguranţă, căci ochiul Domnului vede clar. Şi acest ochi este 
neîncetat fixat asupra însângeratei jertfe. Ce pricină de bucurie pentru noi!
Dumnezeu cunoaşte plinătatea nesfârşită şi înţelesul adânc ascunse în această 
moarte. Privind creaţiunea în dezvoltarea sa, El a recunoscut că „era foarte bună". 
Ce va fi spus El atunci în faţa răscumpărării, la îndeplinirea desăvârşită a acestei 
ascultări depline chiar până ia moarte, a Fiului Său prea iubit? Cum am putea descrie 
cu câtă bunătate îl priveşte El pe Domnul Isus, prezentându-se El însuşi ca jertfa fără 
pată, ca o mireasmă plăcută? Pentru aceasta noi rămânem într-o linişte senină, căci 
jertfa şi Cuvântul Dumnezeului nostru ne dau o perfectă siguranţă. El va trece pe 
lângă noi fără a ne osândi, pentru că nu l-a scutit pe slăvitul nostru înlocuitor. 
Dreptatea şi dragostea îşi împreună mâinile pentru a da o mântuire veşnică tuturor 
acelora care se află sub sângele stropit.

6 februarie
BINECUVÂNTAT ÎN CETATE
Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, vei fi binecuvântat în 
cetate.
Deuteronom 28.2-3
La oraş, fiecare este plin de griji şi ocupaţii multiple, şi acela care e nevoit să 
trăiască acolo zi de zi, găseşte că este un loc istovitor. Oraşul este plin de frământări 
neîntrerupte, de zgomot, de agitaţie. Numeroase sunt ispitele vieţii din oraş, precum 
şi nevoile de tot felul. Dar pentru cine stă sub adăpostul Celui Prea înalt, aceste 
greutăţi îşi pierd tăria; cu această binecuvântare, credinciosul găseşte plăcere în 
datoriile sale şi o putere în cererile lui. Binecuvântarea Domnului îl păzeşte de rău, 
păstrându-1 în cinste. Atât pentru muncitori, funcţionari, cât şi pentru orice altă 
ocupaţie, viaţa de oraş constituie un prilej de a fi folositori, putând să lucreze cu 
folos pentru Domnul, printre aceste mulţimi grăbite. Putem prefera liniştea de la 
ţară, dar dacă nevoia ne cheamă la oraş, să n-o dăm la o parte, pentru că acolo este 
un loc nimerit desfăşurării activităţii creştine.
Sprijinindu-ne pe această făgăduinţă, să ne aşteptăm la lucruri bune din partea Lui, 
având urechea deschisă pentru a auzi vocea Domnului şi mâna gata pentru a lucra 
după poruncile Sale. Ascultarea aduce binecuvântare şi există o mare răsplătire în 
păzirea poruncilor Sale.
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7 februarie
ÎNTOARCE-TE DE PE CALEA ALUNECOASĂ
Vei fi aşezat iarăşi la locul tău, daca te vei întoarce la Cel Atotputernic.
Iov 22.23
Spunând aceste cuvinte, Elifaz exprima un mare adevăr. Suflete, ai fost tu doborât de 
păcat, aşa încât să nu mai fii decât o epavă? Mâna lui Dumnezeu te apasă atât de 
tare, încât să fi ajuns sărac şi mintea ta să fi ajuns o ruină? Nebunia ta te-a adus în 
această stare? În acest caz, primul lucru ce trebuie să-l faci este să te întorci la 
Dumnezeu; fă aceasta cu o pocăinţă sinceră şi o credinţă adevărată. Aceasta este 
datoria ta, pentru că ai întors spatele Aceluia căruia zici că-I slujeşti; aşa îţi arăţi 
priceperea, deoarece nu poţi lupta cu Dumnezeu şi să propăşeşti. Fă acest pas, 
imediat, căci atât cât te-a costat răzvrătirea, împotrivirea, nu e nimic faţă de ce vei 
avea de suferit, deoarece El este Cel Atotputernic care pedepseşte orice nesupunere.
Priveşte bine ce făgăduinţă te aşteaptă: „Vei fi aşezat iarăşi ta locul tău". Nimeni 
altul, ci doar Dumnezeu e în stare să ridice iar stâlpii răsturnaţi ale fiinţei tale 
morale, şi să repare zidurile care se clatină. El e gata s-o facă, dacă te-ntorci la El. 
Nu întârzia! Mintea ta deja zdruncinată, ar putea să se rătăcească de tot, dacă stărui 
în împotrivire; în timp ce o mărturisire sinceră, te va uşura şi o credinţă smerită te va 
mângâia.

8 februarie
SIGURANŢA PLINĂ DE BUCURIE
Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.
Isaia 41.10
Teama de a cădea este mântuitoare, în timp ce groaza nu e un semn de înţelepciune. 
Sunt momente în viaţă, în care ne dăm seama că fără un ajutor special, ne putem 
prăbuşi. Ei bine, iată acel ajutor: mâna lui Dumnezeu este un solid şi sigur punct de 
sprijin. Nu-i numai ajutorul mâinii care ţine cerul şi pământul, ci acela al mâinii sale 
drepte, întrunind puterea şi îndemânarea, care ne este garantată aici. Şi nu numai 
mâna Sa dreaptă ne sprijineşte, ci dreapta Sa neprihănită, aceea care apără sfinţenia 
şi aduce la îndeplinire hotărârile Sale dumnezeieşti. Această mână o va întinde El 
pentru a apăra pe credincioşii Săi. Pericolul nostru poate fi îngrozitor, dar asigurarea 
noastră este plină de bucurie, pentru că vrăjmaşul nu poate răsturna pe acel pe care 
Dumnezeu îl sprijineşte în acest fel.
Dacă piciorul nostru se clatină, va fi întărit prin dreapta Sa. Calea noastră este oare 

prea pietroasă? Mâna Sa puternică ne sprijineşte. Să înaintăm deci cu curaj şi 
încredere, pentru că nu vom cădea. Să ne sprijinim neîncetat pe braţul care susţine 
toate lucrurile. Dumnezeu nu ni-1 va retrage, căci El e drept şi va fi credincios 
făgăduinţei Sale, credincios Fiului Său. N-avem oare pricină să ne bucurăm?

9 februarie
CURĂŢIREA ZGURII
Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc, şi o voi curaţi cum se curăţcşte 
argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu şi îi 
voi asculta; Eu voi zice: Acesta este poporul Meu! Şi ei vor zice: Domnul este 
Dumnezeul meu!
Zaharia 13.9
Din metal necurăţit, amestecat, cum suntem din fire, harul vrea să ne facă metal 
preţios, dar condiţia de seamă este să ne treacă prin cuptorul încins. Ne 
înspăimântăm de aceasta şi dorim să rămânem fără valoare, numai pentru a ne 
bucura de liniştea pietrelor obişnuite? Aceasta ar însemna să alegem partea cea rea, 
ca Esau. Nu, Doamne! mai degrabă să fim aruncaţi în cuptor, decât să fim lepădaţi 
din faţa Ta.
Focul este numai pentru a curaţi metalul; el nu-l distruge. Domnul doreşte ca 
poporul Său să fie asemenea aurului, de aceea îşi dă silinţa să-1 cureţe de orice 
zgură. Oricât de puţin înţelepţi am fi, ne vom bucura de această operaţie, şi 
rugăciunea noastră va fi, nu să fim scoşi din încercare, ci să fim curăţiţi de orice 
amestec firesc.
O Doamne, încearcă-ne cu adevărat! Suntem gata să ne topim sub văpaia flăcării, 
dacă e voia Ta; căci ea e cea mai bună. Sprijineşte-ne în timpul încercării şi noi vom 
fi ai Tăi pentru totdeauna.

10 februarie
SĂ-L MĂRTURISIM
El mi-a zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să-L vezi 
pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui; căci îi vei fi martor faţă de 
toţi oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit.
Faptele Apostolilor 22.14,15
Pavel fusese ales ca sa-L vadă pe Domnul şi sa-L audă vorbindu-i din cer. El a avut 
astfel o alegere de neasemănat; dar binecuvântarea ce venea din acesta chemare nu 
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era numai pentru el, ci ea, trebuia să se răsfrângă şi asupra altora, chiar asupra 
tuturor oamenilor prin mărturisirea sa. Europa îi datorează lui, faptul de a cunoaşte 
azi Evanghelia.
Noi suntem la fel datori să fim martori a ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Daca 
ascundem această preţioasă descoperire, este spre răul nostru. Dar mai întâi trebuie 
să auzim noi înşine această veste bună, altfel nu am avea ce mărturisi; apoi să fim 
plini de râvna să ducem mărturia noastră. Aceasta trebuie să fie personală: „Tu vei fi 
martor". Ea trebuie să fie pentru Domnul Cristos: Tu vei fi martor pentru El". 
Mărturisirea despre El trebuie să fie înaintea altor treburi; ea nu trebuie să se 
adreseze numai câtorva aleşi, care ne primesc cu bunăvoinţă, ci „tuturor oamenilor": 
bogaţi şi săraci, tineri şi bătrâni, buni şi răi. Noi nu trebuie să tăcem ca cei ce erau 
stăpâniţi de un duh mut, căci textul de azi conţine o poruncă şi o făgăduinţă şi 
trebuie să o împlinim: Tu îmi vei fi martor" - „Voi sunteţi martorii Mei", zice 
Domnul. -

11 februarie
SUNT COPIII ÎNĂUNTRU?
Voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele 
tale.
Isaia 44.3
Din fire, copiii noştri n-au Duhul Sfânt. În ei se văd multe lucruri care fac să ne 
temem pentru viitorul lor şi care pentru noi sunt pricina de stăruitoare rugăciuni. Am 
vrea sa le vedem pe fetele noastre ajungând smerite şi evlavioase, şi nu uşuratice şi 
lumeşti. Versetul de azi să ne dea curaj, fiind o urmare a cuvintelor: „Nu te teme, 
robul Meu, Iacov" şi El poate alunga temerile noastre. Domnul va da Duhul Sau din 
belşug, aşa încât va fi o binecuvântare adevărată şi veşnică. Sub această revărsare 
dumnezeiască vor trebui să intre copiii noştri şi vor ajunge să spună unul altuia: „Eu 
sunt al Domnului".
Aceasta este o făgăduinţă a cărei împlinire n-avem decât s-o cerem de la Domnul. 
Nu putem noi oare, la timpuri hotărâte, să ne rugăm pentru copiii noştri? Noi nu 
suntem în stare să le dăm o inimă nouă, dar Duhul Sfânt poate, şi Dumnezeu nu cere 
decât să fie rugat. Tatăl ceresc găseşte plăcere la rugăciunile părinţilor. Vreunul 
dintre prea iubiţii noştri este încă afară din corabie? Să nu avem odihnă până ce nu 
va fi adus acolo de însuşi mina Sa.

12 februarie

PLĂCEREA LUI DUMNEZEU DE A DA ...
Domnul a zis lui Avraam, după ce s-a despărţit Lot de el: „Ridică-fi ochii, şi din 
locul în care eşti, priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre 
apus; căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi da ţie şi seminţei tale în veac.
Geneza 13.14-15
Binecuvântare memorabilă într-o ocazie specială. Avraam pusese capăt unei certe în 
familie: „Te rog să nu fie ceartă între mine şi tine, între păstorii mei şi ai tăi, căci 
suntem fraţi". Şi el a primit harul făgăduit acelora ce fac pace. Dumnezeul păcii 
găseşte plăcere în a arata bunăvoinţa Sa acelora care caută pacea şi o urmăresc. Şi 
dacă noi voim să ne bucurăm de o legătură mai strânsă cu el, trebuie să ne ţinem 
paşii pe cărarea păcii. Avraam lucrase cu inimă largă faţă de tânăra sa rudă, lăsând-o 
să aleagă. Dacă renunţăm la noi înşine de dragul păcii, Domnul ne va da mai mult 
decât pacea.
Avraam putea să ceară toată întinderea ţării care se vedea în faţa sa. Noi putem lucra 
la fel, prin credinţă noi avem parte de binecuvântări nemărginite. Toate lucrurile 
sunt ale noastre. Când, prin viaţa noastră suntem plăcuţi lui Dumnezeu, El ne 
îndeamnă să socotim ca ale noastre, lucrurile de acum şi cele viitoare. Toate 
lucrurile sunt ale noastre pentru că noi suntem ai lui Cristos, iar Cristos este al lui 
Dumnezeu.

13 februarie
BINECUVÂNTAT LA CÂMP
Tu vei fi binecuvântat la câmp.
Deuteronom 28.3
Isaac era binecuvântat când mergea seara la câmp pentru a medita şi a se ruga. De 
câte ori n-am întâlnit şi noi pe Domnul când eram singuri într-un loc retras? Câte 
lucruri sunt martori ale acestor clipe paşnice! Boaz la fel, când se reîntorcea de la 
câmp cu recolta adunată, era binecuvântat împreună cu slugile sale. Facă Dumnezeu 
ca toţi cei ce ară în inimi, să propăşească. De la Adam, omul continuă să lucreze la 
câmp; şi dacă în urma păcatului său, blestemul a lovit pământul, poate găsi 
binecuvântare prin al doilea Adam.
Noi mergem la câmp pentru exerciţii fizice şi suntem fericiţi, gândindu-ne că 
Domnul va binecuvânta acest exerciţiu întărindu-ne sănătatea, pe care o putem apoi 
folosi spre slava Sa. Mai mergem la câmp şi pentru a admira natura; şi nu este nimic 
din studiul creaţiunii văzute care să nu fie sfinţit şi folosit prin binecuvântarea lui 
Dumnezeu.
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Trebuie în cele din urmă să mergem la câmp să ne îngropăm morţii; da, alţii la 
rândul lor ne vor duce şi pe noi la câmp; dar vom fi binecuvântaţi, fie plângând la 
mormânt, fie culcaţi în el.

14 februarie
ÎNCONJURAT CU ÎNDURARE
Cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.
Psalmul 32.10
Frumoasă răsplată asigurată încrederii! Doamne, la-mi parte de ea din plin! Mai mult 
ca oricare alt suflet, omul încrezător se simte păcătos; dar iată, harul îi e pregătit. El 
ştie că nu merită îndurare; dar ea vine peste el şi îi este dată din belşug. Doamne, te 
rog dă-mi harul să mă încred în Tine!
Priveşte, suflete al meu, ce corp de gardă ţi-a fost pregătit! Precum un prinţ este 
înconjurat de soldaţii săi, tot aşa eşti tu înconjurat de îndurarea Sa. În faţă, în spate, 
din toate părţile poţi vedea această pază a harului. Tu te găseşti chiar la mijloc, dacă 
rămâi în Domnul Cristos.
Ce aer poţi respira acolo, sufletul meu! Aşa cum te înconjoară aerul pe care-l respiri, 
tot aşa te înconjoară dragostea lui Dumnezeu. Pentru cel rău sunt mari rele; dar 
pentru tine sunt atâtea haruri încât necazurile nici nu mai sunt menţionate. David 
zice: „Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Domnul şi veseliţi-vă, cântaţi de bucurie voi toţi 
cu inima dreaptă". Şi ascultând de această poftire, inima mea va arăta bucuria ei. Aşa 
cum Tu m-ai înconjurat cu îndurarea Ta voi înconjura şi eu altarul Tău, cu cântări de 
mulţumire.

15 februarie
EL ÎŞI VA ADUCE AMINTE
Dumnezeu îşi va aduce aminte de noi; El ne va binecuvânta.
Psalmul 115.12
Cât mă priveşte pe mine, aş putea iscăli cu numele meu, prima parte a versetului. Tu 
nu poţi? Da, Dumnezeu Şi-a adus aminte de noi; Ei ne-a mângâiat, ne-a scăpat, ne-a 
călăuzit; El a purtat de grijă de tot ce am avut nevoie. În iubirea Sa părintească, El S-
a gândit la noi şi Duhul Său n-a privit cu dispreţ nici una din nevoile noastre. El ne-a 
urmărit în fiecare clipă şi fără cea mai mică întrerupere, în multe cazuri am putut şi 
noi înşine lua seama într-un fel lămurit de această purtare de grijă. Da, Domnul Şi-a 
adus aminte de noi!

A doua parte este o urmare a celei dintâi. Dacă Dumnezeu nu se schimbă, El va 
continua să-Şi amintească de noi, cum a făcut în trecut; şi acest fapt ne asigură 
binecuvântarea pentru viitor. Dar nu trebuie să ne lăsăm călăuziţi numai de 
deducţiile minţii, ci de ceea ce este scris în Cuvântul care, prin insuflarea Duhului 
spune: „El ne va binecuvânta". În această făgăduinţă sunt lucruri mari şi de 
nepătruns. „El ne va binecuvânta" în felul Său dumnezeiesc şi aceasta până-n 
veşnicie. Iată de ce strigăm şi noi cu o veselă admiraţie: „Suflete al meu, 
binecuvântează pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui".

16 februarie
AI DE-A FACE CU DUMNEZEU
Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu-l voi mai nimici pe Efraim; căci Eu 
sunt Dumnezeu, nu un om.
Osea 11.9
Aşa ne face cunoscut Domnul, cum iartă El în credincioşia Sa. Poate că cineva este 
urmărit de gândul că L-a supărat pe Dumnezeu şi se simte ameninţat de o grabnică 
osândă. Ei bine, bazat pe acest cuvânt, să nu dispere. Domnul vă pofteşte acum să 
cercetaţi căile şi să vă mărturisiţi păcatele. Dacă ar fi un om, de mult v-ar fi omorât 
dintr-odată. Dar Dumnezeu nu lucrează aşa, căci „cât sunt de departe cerurile de 
pământ, atât de departe sunt caile sale de căile noastre şi gândurile Sale de gândurile 
noastre".
Pe bună dreptate, socotiţi că Dumnezeu este mâniat pe dv., dar „El nu păstrează 
mânia pentru totdeauna". Dacă vă întoarceţi de la păcat şi priviţi la Domnul Isus, 
Dumnezeu Se va întoarce de la mânia Sa. Pentru că Dumnezeu nu este un om, este 
încă iertare pentru dvs. chiar dacă aţi fi adânciţi până peste cap în fărădelege. Doar 
aveţi de a face cu Dumnezeu, nu cu un om aspru. Nici o fiinţă omenească nu v-ar 
mai răbda: aţi fi obosit chiar pe un înger, cum aţi întristat amar pe tatăl dvs.; dar 
Dumnezeu este încet la mânie şi îndurător. Puneţi-L la încercare. Mărturisiţi-vă Lui 
păcatele, părăsiţi-vă căile şi veţi fi mântuit.

17 februarie
DUMNEZEU POATE SĂ VĂ ÎNTĂREASCĂ
... voi dar, întăriţi-vă, şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre 
vor avea o răsplată.
2 Cronici 15.7
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Dumnezeu făcuse lucruri mari pentru regele Asa şi poporul său, Iuda, şi totuşi 
poporul rămăsese foarte slab; paşii lor erau nesiguri pe căile Domnului, şi inimile lor 
foarte neîncrezătoare. Ei aveau nevoie să ştie că Cel Veşnic va fi cu ei, atâta timp cât 
ei vor fi cu El; iar dacă ei L-ar părăsi, şi El i-ar părăsi. Aveau să scoată învăţătură de 
la vecinii lor, Israel, văzând urmările triste ale răzvrătirii lor şi felul cum Dumnezeu 
îşi revărsa harul îndată ce arătau pocăinţă. Planul lui Dumnezeu era ca să-i întărească 
în calea Sa şi în neprihănire. Tot aşa trebuie să fie şi cu noi. Lui Dumnezeu I se 
cuvine să-I slujim cu toată puterea de care suntem în stare. El este vrednic de tot 
efortul nostru. Am avea cea mai bună răsplată în lucrul pentru Numele Lui, dacă am 
lucra cu hotărâre şi râvnă. Osteneala noastră în Domnul nu este zadarnică, ştim acest 
lucru. Nu vom avea nici o răsplată, dacă lucrăm în chip uşuratic; dar dacă punem 
toată inima pentru lucrarea Lui, o vom vedea înflorind. A cest verset mi-a fost dat 
într-o zi cu furtună astfel că am fost silit să grăbesc mersul vaporului pentru a ajunge 
sigur în port, cu o încărcătură de slăvite binecuvântări.

18 februarie
DUMNEZEU VA RĂSPUNDE
Dumnezeu împlineşte dorinţa celor ce se tem de El; El le aude strigătul şi-i 
scapă.
Psalmul 145.19
Duhul Sau cel bun, le-a pus în inima această dorinţă, de aceea El le va răspunde. 
Viaţa Sa în ei, le insuflă acest strigăt şi de aceea El îi aude. Cei ce se tem de 
Dumnezeu se găsesc sub cel mai bun adăpost şi dorinţa lor este ca să-L slăvească, 
bucurându-se de El totdeauna. Aceştia sunt oameni cu dorinţe sfinte ca Daniel, şi 
Domnul va face să se împlinească năzuinţele lor.
Aceste sfinte dorinţe au har în sămânţa lor şi cerescul Grădinar le va îngriji până ce 
va vedea bobul format în întregime, în spic. Oamenii temători de Dumnezeu doresc 
să fie sfinţi, folositori, o binecuvântare pentru alţii şi prin aceasta să-L cinstească pe 
Făcătorul lor. Ei cer ajutorul Lui în nevoile lor, ajutorul Său pentru a le purta 
greutăţile, sfatul Lui în nedumerirea lor, scăparea Sa în tulburările lor. Uneori 
această nevoie este atât de mare şi îngrijorarea lor atât de apăsătoare, încât în agonia 
lor, ei strigă ca copiii în disperare; şi atunci Domnul lucrează mai pe înţelesul lor şi 
le dă tot ce au nevoie, potrivit Cuvântului Său: „Şi îi scapă".
Da, dacă ne temem de Dumnezeu, nu avem nimic altceva de ce să ne temem; şi când 
strigăm către El, scăparea noastră e sigură. Cititorule, păstrează acest verset în inima 
ta şi mărturiseşte-1 cu gura toata viaţa şi vei vedea că va fi pentru tine ca o prăjitură 

făcută cu miere.

19 februarie
O LIMITĂ ÎN ÎNCERCARE
Te-am întristat, dar nu te voi mai întrista.
Naum 1.12
Este o limită la încercare. Dumnezeu ne dă încercarea şi El ne-o ia. Poate că 
suspinaţi, zidind: „Când va veni sfârşitul?" Amintiţi-vă că necazurile voastre vor lua 
sfârşit o dată cu această viaţa pământească, dar sigur şi pentru totdeauna. Să vă 
amintiţi deci sa primiţi cu răbdare voia Domnului.
Tatăl nostru ceresc îşi va opri nuiaua, când ţinta Lui va fi pe deplin împlinită. Când 
El va fi înfrânt nebunia noastră, nu vom mai primi lovituri. Sau dacă necazul va fi 
trimis pentru încercarea noastră, aşa încât supunerea noastră să-L poată slăvi pe 
Dumnezeu, el se va sfârşi de îndată ce el va fi slăvit prin mărturisirea noastră. Deci 
să nu mai dorim ca încercarea noastră să înceteze, înainte ca El să fi fost cinstit pe 
deplin şi să-şi fi cules roadele. Poate că chiar azi va fi pace. Cine ştie dacă aceste 
valuri furioase nu vor face loc unei mări potolite peste ale cărei valuri liniştite se vor 
aşeza păsările mării? După ce grâul este mult bătut, îmblăciul este agăţat în cui, iar 
boabele se aşează în scurt timp, s-ar putea să fim tot atât de fericiţi, pe cât suntem 
acum de întristaţi. Acela care trimite norii, poate tot aşa de bine să-i risipească. Să 
avem deci curaj şi sa cântăm dinainte un vesel „Aleluia".

20 februarie
CĂLĂUZIRE CONTINUĂ
Domnul te va călăuzi neîncetat.
Isaia 58.11
Ce te îngrijorează? Ţi-ai pierdut drumul? Te-ai rătăcit în vreo pădure întunecoasă, 
neputând să-ţi mai găseşti cărarea? Opreşte-te şi priveşte scăparea Dumnezeului tău; 
El cunoaşte drumul şi te va călăuzi dacă strigi către El.
Fiecare zi aduce cu sine nedumeririle ei speciale. Ce mângâietor este atunci, să simţi 
că este neîncetat călăuzirea Sa! Dacă alegem singuri drumul, lepădăm îndrumarea 
lui Dumnezeu; dar daca renunţăm la propria noastră voie, El va conduce fiecare pas 
pe drumul nostru, în fiecare oră a zilei noastre, fiecare zi a anului, fiecare an al vieţii 
noastre. Numai să dorim să ne lăsăm călăuziţi şi vom fi; dacă vrem sa-I încredinţăm 
drumul nostru, El ne va călăuzi mersul aşa de bine că nu ne vom putea rătăci.
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Dar ia seama cui e făcută această făgăduinţă. Uită-te la versetul dinainte. „Dacă-ţi 
deschizi inima pentru acela care e flămând." Trebuie să ne fie milă de alţii şi să le 
dăm nu ceea ce avem mai de lepădat, câteva coji uscate, ci ceea ce am dori sa 
primim noi înşine. Dacă arătăm o duioasă grijă aproapelui nostru, când se află în 
nevoie, atunci Domnul Se va îngriji de propriile noastre nevoi şi va fi totdeauna 
călăuza noastră. Domnul Isus va fi călăuza noastră, nu a celor zgârciţi şi a celor ce 
apasă pe sărac, ci a celor miloşi şi buni. Astfel de călători nu-şi vor pierde niciodată 
drumul.

21 februarie
BINECUVINTEAZĂ PE CEI NEÎNSEMNAŢI
... va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe mari.
Psalmul 115.13
Iată un cuvânt îmbucurător pentru aceia care sunt într-o stare smerită şi trec prin 
greutăţi. Dumnezeul nostru îi priveşte cu bunătate pe aceia care au un venit mic, 
puţină trecere influenţă) şi n-au talent. El se ocupă de cele mai mici lucruri ale 
Creaţiunii Sale, Se ocupă şi de vrăbii. Nimic nu este prea mic pentru El căci se 
foloseşte de agenţi neînsemnaţi în ochii noştri pentru împlinirea planurilor Sale. Deci 
cel mai slab dintre noi să ceară binecuvântarea Sa, şi îşi va vedea starea sa, oricât, de 
neînsemnată ar fi, luminată de fericire.
Printre cei ce se tem de Domnul se află şi mici şi mari; unii sunt prunci, alţii uriaşi, 
dar toţi sunt binecuvântaţi. O credinţă mică este binecuvântată; o nădejde şovăitoare 
este binecuvântată; orice har dat prin Duhul Sfânt, poartă în el o binecuvântare. Mai 
mult, Domnul Isus i-a răscumpărat pe ce mici în ochii lumii şi pe cei mari cu acelaşi 
preţios sânge, şi El a spus că va paşte şi mieluşeii ca şi oile. Nici o mamă nu-şi 
dispreţuieşte copilul pentru că este mic; din contră, cu cât e mai slab, pipernicit, cu 
atât îi arată mai multă atenţie.
Dacă la Domnul se găseşte o preferinţă, apoi El îi clasează pe oameni de la „mici la 
mari", şi nu de la „mari la mici".

22 februarie
IZBĂVIREA DIN TRECUT PRODUCE CREDINŢĂ
David a mai zis: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba 
ursului, mă va izbăvi şi din mina acestui Filistean.
l Samuel 17.37

Aceste cuvinte nu sunt o făgăduinţă, dacă le luăm în ele însele, dar sunt prin 
înţelesul lor, căci David a rostit aceste cuvinte pe care Domnul Ie-a adeverit, 
împlinindu-le. David se sprijineşte pe fapte împlinite în trecut, pentru a cere ajutorul 
într-un pericol ce-i sta în faţă. În Domnul Isus, toate făgăduinţele sunt da şi amin, 
pentru ca Dumnezeu să fie slăvit prin noi. Şi El lucrează cu poporul Său credincios, 
ca în timpurile dinainte.
Să ne amintim deci împreună de lucrurile Sale din trecut, faţa de noi. Altădată n-am 
fi nădăjduit sa fim scăpaţi prin propriile noastre puteri; dar El ne-a scăpat. Nu ne va 
mai scăpa El să altă dată? Cu siguranţă că va face-o încă. Şi după cum David a 
alergat la întâlnirea cu duşmanul, aşa vom face şi noi.
Domnul a fost şi este cu noi, căci a spus: „Nu te voi părăsi, nu te voi lăsa deloc!" 
Pentru ce să tremurăm? Oare trecutul a fost numai un vis? Gândeşte-te la leul şi 
ursul morţii. Cine e acest filistean? Aici nu mai e vorba de un leu sau de vreun de 
urs; dar Dumnezeu este acelaşi şi slava Sa trebuie sa se arate şi în această 
împrejurare. El nu ne-a scăpat de fiarele sălbatice, pentru a ne lăsa prada unui uriaş. 
Să avem deci curaj!

23 februarie
O NEÎNTRERUPTĂ LEGĂTURĂ
Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi 
vrea şi vi se va da.
Ioan 15.7
Trebuie neapărat să fim în Domnul Cristos, pentru a trăi pentru El; şi trebuie să 
rămânem în El, pentru a ne putea bucura de această făgăduinţă. A rămâne în 
Domnul, înseamnă a nu-L părăsi niciodată pentru vreo altă dragoste şi a rămâne cu 
el într-o legătură vie, strânsă, de bună voie. Creanga nu este numai lângă copac, ci 
chiar primeşte de la el viaţa şi rodnicia ei. Orice adevărat credincios, rămâne cu 
adevărat în Domnul Cristos; dar aceste cuvinte au un înţeles mai înalt, la care trebuie 
să ţintim mai înainte de a putea câştiga puteri nelimitate înaintea scaunului harului. 
Cuvintele „cereţi orice veţi vrea" sunt pentru unii ca Enoh, care a umblat cu 
Dumnezeu 300 de ani, ca unii ca Ioan, care se odihnea pe pieptul Domnului, pentru 
aceia a căror legătură cu El este neîntreruptă.
Inima trebuie să rămână în dragoste, duhul înrădăcinat în credinţă, nădejdea să se 
sprijine pe Cuvânt, întreaga fiinţă lipită de Domnul fără de care ar fi primejdios să 
credem în împlinirea acestei făgăduinţe; ea este dată acelora a căror deviza în viaţă 
este: „Dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine".
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Voi, care întrerupeţi legătura voastră cu el, ce mare putere pierdeţi! Dacă doriţi să 
fiţi puternici în cererile voastre, trebuie ca Domnul să rămână în voi, şi voi în El.

24 februarie
ASCULTĂ CA SĂ FII ASCULTAT
Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi 
vrea şi vi se va da.
Ioan 15.7
Să luăm seama că, dacă dorim ca Domnul Cristos să ne audă, trebuie să-L ascultăm. 
Dacă noi n-avem urechi deschise pentru El, nici El nu va avea pentru noi; în măsura 
în care vom asculta, vom fi ascultaţi. În afară de aceasta, ceea ce am auzit trebuie sa 
rămână în noi, lucrând asupra firii noastre ca o putere. Trebuie sa primim adevărurile 
exprimate de Domnul Isus şi să ne supunem lucrării Duhului Său în noi; altfel nu 
vom avea nici o trecere înaintea tronului harului.
Dacă primim cuvintele Domnului şi ele rămân în noi, ce câmp nelimitat de 
binecuvântări este deschis înaintea noastră! Atunci ne putem exprima dorinţa noastră 
în rugăciune, pentru că am supus deja voinţa noastră, poruncii Domnului. În felul 
acesta, Ilie a mânuit cheile cerului, pentru a-i deschide şi închide norii. Un astfel de 
om valorează cât o mie de creştini obişnuiţi. Dorim noi cu smerenie să mijlocim 
pentru Biserică şi lume şi, ca Luther, să primim ceea ce cerem? Pentru aceasta 
trebuie să plecăm urechea la glasul Celui Prea iubit, să-l strângem cuvintele ca pe o 
comoară şi să ascultăm cu grijă de ele. Cel ce doreşte să se roage cu efect, trebuie să 
fie perseverent în ascultare.

25 februarie
PUS DEOPARTE
Vă veţi numi preoţi ai Domnului.
Isaia 61.6
Această făgăduinţă, făcută lui Israel, este şi pentru urmaşii săi duhovniceşti, adică 
pentru toţi credincioşii. Dacă vieţuim la înălţimea privilegiilor noastre, trebuie, să 
trăim o viaţa atât de clară înaintea lui Dumnezeu, încât oamenii să vadă că suntem 
puşi deoparte pentru o slujbă sfântă şi să ne numească preoţi ai Domnului. Am putea 
avea o meserie sau alta; dar singura noastră preocupare trebuie să fie de a aduce 
jertfa necurmată a rugăciunii, a laudei, a mărturiei şi a consacrării Dumnezeului 
Celui Viu prin Isus Cristos.

Aceasta fiind singura noastră ţintă, putem părăsi preocupările care ne distrag ale 
celor ce nu cunosc chemarea noastră cea mare. „Lasă morţii să-şi îngroape morţii"-
Este scris: „Străinii vor avea grijă şi vor paşte turmele voastre, şi copiii străinilor vor 
fi plugarii şi vierii voştri". Ei se pot ocupa de politică, de probleme financiare, pot să 
discute despre artă sau ştiinţă; dar noi vom căuta să împlinim slujba acelora care, ca 
şi Domnul Isus Cristos, sunt chemaţi la o preoţie sfântă.
Ştiind că această făgăduinţă ne creează o datorie sfântă, să ne îmbrăcăm în haina 
sfântă şi să slujim înaintea Domnului în toate zilele noastre.

26 februarie
ADEVĂRUL ESTE ÎNTĂRIT PE VECIE
Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă 
decât o clipă.
Proverbe 12.19
Adevărul este supus încercării. El suferă, dar iese biruitor. Deci, dacă am spus 
adevărul şi sufăr pentru el, nu am decât să rămân liniştit. Şi dacă cred în adevărul 
dumnezeiesc şi daca îmi dau silinţa să-1 mărturisesc chiar când întâlnesc împotriviri, 
nu am de ce să mă tem, căci până la urmă adevărul va învinge.
Reuşita prin minciună este numai pentru scurt timp. Minciuna este ca o tărtăcuţă, 
curcubetă goală, care creşte şi piere într-o noapte; şi cu cât este mai mare 
dezvoltarea ei, cu atât mai vizibilă ruina ei. Dar cât de demn este pentru o fiinţă 
nemuritoare să spună şi să apere acest adevăr care nu se poate schimba, această 
evanghelie veşnică şi de nezdruncinat a Dumnezeului neschimbător. Un vechi 
proverb zice că acela care spune adevărul, îl face pe Diavol sa roşească. De sigur, 
acela care spune adevărul lui Dumnezeu, îi va face de ruşine pe toţi diavolii iadului 
şi îi va înspăimânta pe toţi urmaşii şarpelui care acum îşi şuieră minciunile.
Deci, ia seama, inima mea, de a fi în toate împrejurările de partea adevărului, în cele 
mai mici ca şi-n cele mai mari lucruri; dar, mai ales să fii de partea Aceluia care a 
adus în lume „harul şi adevărul".

27 februarie
ÎNCREDERE NECLINTITĂ
El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare in Domnul.
Psalmul 112.7
Aşteptarea este uneori teribilă. A nu avea veşti de la ai noştri este pentru noi o 
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pricină de îngrijorare şi cu greu ne putem linişti la gândul că, dacă nu avem veşti, 
totul e bine. Singurul leac la această mâhnire este credinţa. Prin Duhul Său, Domnul 
dă inimii noastre o seninătate sfântă care întrece orice teamă pentru viitor, ca şi 
pentru prezent.
Să căutăm cu grijă această siguranţă a inimii, de care vorbeşte Psalmul. Nu este 
vorba de credinţa într-o făgăduinţă sau alta a Domnului, ci de acea stare a sufletului 
care dă o încredere neclintită în Dumnezeul nostru, într-o aşteptare tare că El nu va 
lucra într-un fel dăunător. Cu această încredinţare liniştită, vom putea întâmpina 
diferite evenimente în viaţa noastră. Oricât de necunoscute ar fi împrejurările vieţii 
noastre, Dumnezeul necunoscutului este acelaşi ca şi al cunoscutului. Să fim hotărâţi 
sa ne încredem în El, orice s-ar întâmpla. De aceea, nu ne vom teme, chiar dacă vreo 
telegramă ar veni să ne trezească la miezul nopţii. Dumnezeu trăieşte; de ce să se 
teamă copiii Săi?

28 februarie
AVUŢIE ÎN CERURI
... ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuieşte.
Evrei 10.34
Este adevărat că bunurile de pe pământ ţin mult. Dar Dumnezeu ne făgăduieşte, în 
patria slavei, bunuri sigure şi permanente şi această făgăduinţă umple inimile noastre 
cu siguranţa că acolo sus avem o moştenire trainică. Cerul este chiar de pe acum 
proprietatea noastră. Noi avem această moştenire, îi cunoaştem cele dintâi roade. O 
cunoaştem nu numai din auzirea cu urechile noastre, dar îi purtăm mărturia şi în noi 
înşine.
Gândul la bunurile de dincolo, nu ar trebui oare sa ne mângâie de pierderile de 
acum? Ne putem pierde banii de cheltuială zilnică, dar comoara rămâne neatinsă, 
pentru că Mântuitorul nostru trăieşte şi nu ne va lăsa în lipsă. Avem Sus o ţară mai 
bună, bunuri trainice, o făgăduinţă mai bună, şi toate ne vin dintr-un legământ mai 
bun. De aceea, să binecuvântăm pe Domnul totdeauna şi să lăudăm Numele Lui zi 
de zi.

29 februarie
CE NE ÎNSOŢEŞTE
Da, fericirea, şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele.
Psalmul 23.6

Un poet credincios spunea: Doamne, Tu ai adus în viaţa mea o zi ca cea de acum, 
necunoscută în alţi ani..." Această zi vine însă o dată la patru ani. Oh, dacă am putea 
obţine în această zi binecuvântare împătrită! Până azi bunătatea şi îndurarea ne-au 
însoţit, zi după zi, ca doi sprijinitori, unul deschizându-ne mersul, celălalt 
îndrumându-ne. Şi dacă această zi extraordinară se numără printre cele din viaţa 
noastră, aceşti doi îngeri păzitori vor fi cu noi şi azi: bunătatea pentru a împlini 
nevoile noastre, şi îndurarea pentru a ne şterge păcatele. Ele ne vor însoţi paşii azi şi 
în fiecare zi, până la cea din urmă. De aceea, să slujim Domnului în această zi, cu o 
predare mai deosebită a inimii, cântând laudele în cinstea Lui cu mai multă căldură, 
însufleţire ca niciodată. Nu am putea noi oare să facem azi un dar mai deosebit 
pentru lucrarea lui Dumnezeu sau pentru săraci? Şi pentru că dragostea este 
născocitoare, să ne străduim să facem din această zi de 29 februarie, o zi a cărei 
amintire să ţină până-n veşnicie.

1 martie
BUCURIE PENTRU CEI ALUNGAŢI
Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, care vă temeţi de Cuvântul Lui. Iată ce zic 
fraţii voştri, care vă urăsc şi vă izgonesc din pricina Numelui Meu: „Să-Şi arate 
Domnul slava, ca să vă vedem bucuria!" - Dar ei vor rămâne de ruşine!".
Isaia 66.5
Poate că acest verset este abia pentru unul din o mie dintre aceia care vor citi această 
carte cu făgăduinţe; dar Domnul doreşte să fie întărit chiar şi numai acel unul singur 
prin aceste cuvinte. Să ne rugăm deci pentru aceia care sunt alungaţi pe nedrept din 
mijlocul acelora pe care ei îi iubesc. Domnul sa-i mângâie şi să le dea bucurie înspre 
încurajarea lor.
Aici e vorba de oamenii cu adevărat evlavioşi, care se cutremură la adevărurile 
Cuvântului lui Dumnezeu. Ei erau urâţi din pricina evlaviei şi a sfinţeniei lor. 
Această purtare li se părea aspră, cu atât mai mult cu cât erau respinşi din pricina 
credinţei, de către aceia care credeau că slăvesc pe Dumnezeu prigonindu-i. Oh, câte 
rele sunt făcute spre bucuria Satanei, în Numele Domnului! Acest obicei e o dovada 
a îndemânării cu care şarpele vechi pune venin în rana făcută de el.
Arătarea Domnului e nădejdea prigoniţilor. El, Avocatul aleşilor Săi, vine pentru a le 
aduce scăparea, acoperindu-i de ruşine pe asupritorii lor. O Doamne, împlineşte 
Cuvântul Tău!

2 martie
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A DA FĂRĂ A SPUNE O ŞOAPTĂ
Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stingă ta ce face dreapta ta, pentru ca 
milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va 
răsplăti.
Matei 6.3-4
Nu este făcută nici o făgăduinţă pentru aceia care fac milostenie pentru a fi văzuţi de 
oameni. Ei îşi au răsplata prin lauda semenilor lor şi nu pot nădăjdui să fie plătiţi de 
două ori.
Să facem milostenie în ascuns. A da adesea şi mult, să fie în viaţa ta un lucru atât de 
natural cum sunt prânzurile tale, aşa încât să nu poţi număra de câte ori ai făcut 
milostenia. Împlineşte acest îndemn fără a-ţi şopti ţie însuţi: „Ce darnic sunt!" Nu te 
răsplăti astfel; lasă această grijă în seama lui Dumnezeu, care vede, îşi aminteşte şi 
răsplăteşte. Ferice de omul milos, căci binefacerile sale necunoscute sunt pentru el 
un izvor nesecat de bucurie. Cum aş putea să am parte de el, decât lăsând să se 
reverse ceea ce pune Domnul ca milă şi iubire în sufletul meu?
De aici chiar, şi dincolo, Domnul însuşi va fi răsplătitorul aceluia care dă în ascuns. 
El îi va răsplăti la timpul potrivit şi în cel mai bun fel. Numai veşnicia ne va 
descoperi întinderea acestei făgăduinţe.

3 martie
NICIDECUM PĂRĂSIŢI CA SĂ PIERIM
Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul 
Tău să vadă putrezirea.
Psalmul 16.10
Acest cuvânt a fost împlinit în persoana Domnului Isus; dar el se împlineşte într-o 
oarecare măsură şi în toţi cei care sunt în El. Sufletul nostru nu va fi părăsit, după ce 
va fi despărţit de corp, şi chiar acesta, dacă putrezeşte, va fi înviat.
Duhul nostru poate să coboare atât de jos, încât să ni se pară că suntem afundaţi în 
adâncurile iadului; dar Dumnezeu nu ne va părăsi nici acolo. Ni se poate părea că 
sufletul şi inima noastră este aproape de moarte; dar nu vor putea rămâne acolo. 
Pierderea bucuriei şi a nădejdii din noi poate să ajungă foarte departe; totuşi, ea nu 
va atinge niciodată neagra disperare. S-ar putea să mergem foarte jos, dar nu mai jos 
decât Domnul îngăduie; am putea fi închişi pentru un timp în închisoarea îndoielii, 
dar nu vom pieri acolo. Oricât de neagră ar fi noaptea, steaua nădejdii încă luceşte pe 
cer. Domnul nu ne va uita şi nu ne va părăsi în faţa vrăjmaşului. Să ne odihnim în 

această nădejde. Noi suntem ai Aceluia a cărui îndurare ţine totdeauna. Dincolo de 
moarte, de întuneric şi deznădejde, vom renaşte sigur, prin El, la viaţă, lumină şi 
libertate.

4 martie
CINSTEŞTE PE DUMNEZEU
Voi cinsti pe aceia care Mă cinstesc.
l Samuel 2.30
Cinstea lui Dumnezeu este oare ţinta de căpetenie a vieţii noastre, dreptarul purtării 
noastre? În acest caz, El mă va cinsti. S-ar putea să nu primesc cinste din partea 
oamenilor, pentru un timp; dar Dumnezeu mi-o va da, în felul Său. Se poate 
întâmpla că cel mai sigur mijloc de a fi cinstit de El, să fie să primesc dispreţul 
oamenilor dacă trăiesc după voia Sa.
Slujba preoţiei luând-o de Ia familiile lor şi a urmaşilor lor, precum şi conducerea 
ţării, şi o dădu tânărului Samuel. Dumnezeu poate îngădui celui rău sa capete 
onorurile lumii; dar demnitatea pe care şi-o păstrează este de a da El însuşi „slava, 
cinstea şi nemurirea", acelora care printr-o ascultare sfântă îl cinstesc. Ce pot face 
azi, pentru a-L cinsti pe Domnul? Îi voi da slavă, prin mărturisirea cu gura şi printr-o 
ascultare practică. ÎI voi cinsti şi prin persoana mea, şi prin bunurile mele, predându-
mă Lui pentru o slujbă specială. Să ne gândim în ce fel îl putem cinsti azi.

5 martie
CASA BINECUVÂNTATĂ
El binecuvântează casa celor neprihăniţi.
Proverbe 3.33
Cel neprihănit se teme de Domnul, pentru aceasta el este aşezat sub paza divină care 
se întinde chiar până la acoperişul care adăposteşte familia lui. Casa sa este o 
locuinţă a dragostei, o şcoală de educaţie sfântă, un cămin de lumină cerească; în ea 
este un altar unde Numele Domnului este chemat în fiecare zi. Ea poate fi o colibă 
săracă sau un castel princiar; binecuvântarea Domnului o înconjoară, nu după 
mărimea ei, ci din pricina caracterului celor care o locuiesc.
Această locuinţă este binecuvântată mai ales când capul familiei şi soţia lui se tem la 
fel de Dumnezeu; dar chiar un fiu sau o fiică, sau chiar o slugă pot atrage 
binecuvântarea de sus peste toata casa. Prea iubiţilor, fie Domnul Isus oaspetele 
nostru, găsind plăcere să ne viziteze mereu, ca altă dată, casa din Betania, şi vom fi 
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cu siguranţă binecuvântaţi.
Să avem însă grijă să fim drepţi în orice lucru; în profesia noastră, în judecăţile 
noastre cu privire la alţii şi în legăturile noastre cu vecinii. Un Dumnezeu drept nu 
poate binecuvânta faptele nedrepte.

6 martie
PĂZITORUL ORFANILOR
Orfanul găseşte totdeauna indurare înaintea Ta.
Osea 14.3
Aici găsim un motiv de a părăsi orice altă sursă de încredere, pentru a ne sprijini 
numai pe Dumnezeu. Când un copil rămâne fără protector, Dumnezeu intervine şi se 
face păzitorul său; şi când un om a pierdut orice lucru care îi servea ca sprijin, se 
poate sprijini pe Dumnezeul cei viu şi va găsi în El tot ce ar avea nevoie. Orfanii 
întâlnesc dragostea părintească a lui Dumnezeu, care are grija de ei. Autorul acestor 
pagini ştie, din experienţă, ce înseamnă a se sprijini pe braţul Lui şi poate să 
mărturisească că nici o încredere nu este mai bine îndreptăţită prin fapte, decât aceea 
care are ca ţintă pe Dumnezeul nevăzut, dar totdeauna viu.
Sunt copii care, deşi îi au pe părinţi alături, nu sunt mai bine îngrijiţi, în timp ce 
orfanii care îl au pe Dumnezeu ca Tată au, desigur, un mai bun sprijin. Mai mare 
folos avem de la El, decât de la mulţi protectori în absenţa lui Dumnezeu. A fi lipsit 
de fiinţe dragi este dureros, dar acela pe care-1 înconjoară Dumnezeu cu harul Său, 
nu este orfan. Copii fără tată, însuşiţi-vă această frumoasă făgăduinţă, chiar de acum, 
şi voi toţi care sunteţi lipsiţi de sprijinitori pământeşti, faceţi la fel. Doamne, ajută-
mă să găsesc milă Ia Tine; cu cât sunt mai singur şi mai lipsit, cu atât am mai multă 
nevoie de Tine.

7 martie
ELIBERAT DE CĂTUŞE
Domnul îi scapă pe prinşii de război.
Psalmul 146.7b
Amintiţi-vă de Iosif, de Israel în Egipt, de Manase, de Ieremia, de Petru, de Pavel şi 
atâţia alţii. El mă poate izbăvi şi pe mine. Cu Cuvântul Său rupe stâlpii de aramă şi 
cu o privire sfarmă lanţurile de fier. Avem mărturie. În câte locuri şi timpuri cei 
prigoniţi n-au fost puşi în libertate şi scoşi la lumina zilei? Domnul Isus făgăduieşte 
şi azi deschiderea temniţei acelora ce sunt legaţi cu vreun lanţ.

Drag prieten, El se va bucura să te vadă eliberat de necazul, îndoielile sau temerile 
inimii tale, care te fac să plângi azi. Ar fi o bucurie pentru Domnul să-ţi dea 
libertatea, aşa cum ar fi pentru tine bucuria de a fi eliberat. Tu singur nu-ţi poţi 
dezlega lanţurile de fier; Domnul însuşi vrea să facă aceasta. Crede numai în El, 
împotriva zidurilor de piatră şi a cătuşelor de fier. Satana nu te va putea reţine, 
păcatul nu te va putea înlănţui, nici disperarea nu te va putea lega, daca crezi în 
puterea Domnului Isus, în harul Sau gratuit, care are toată puterea să te salveze.
Aşa vei putea cânta chiar azi: „Dumnezeu scapă pe prinşii de război".

8 martie
ROADELE NOASTRE BINECUVÂNTATE
Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate.
Deuteronom 28.5
Ascultarea aduce binecuvântarea peste toate bunurile obţinute prin munca noastră. 
Roadele ei vor fi binecuvântate; atât ceea ce intră în coşniţa, pentru a fi folosit 
îndată, cât şi ce este folosit după un timp mai îndelungat, va fi binecuvântat. Câştigul 
nostru poate că nu umple decât un coşuleţ; a trebuit să ne mulţumim cu prânzuri 
sărăcăcioase; dar şi în acest caz, binecuvântarea Domnului ne e făgăduită. Dacă ne 
mulţumim şi cu puţinul acesta, suntem ca Israel în pustie, care aduna mana numai 
pentru o zi. Ce ne trebuie şi noua mai mult?
Nu ne-a învăţat oare Domnul, să-I cerem pâinea cea de toate zilele? El ne-o va da 
împreună cu binecuvântarea Sa. „Postava ta va fi binecuvântată". În timpul lucrului 
tău, El se va apropia de tine pentru a-ţi întări braţul şi a vorbi inimii tale; dar lucrul 
tău să fie pentru slava Lui şi niciodată purtarea noastră de grijă pentru trup să nu o 
întreacă pe aceea a sufletului.

9 martie
ROAGĂ-TE PENTRU PACE
Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru 
ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!
Ieremia 29.7
Invitaţia făcută în acest text, ar trebui să ne dea ghes nouă, tuturor care suntem 
străini şi călătorim în această lume, să lucrăm pentru propăşirea şi pacea ţării în care 
trăim. Poporul nostru şi oraşul în care locuim ar trebui să fie binecuvântate prin 
desele rugăciuni din partea noastră; şi ar trebui să ne unim în inimile noastre la 
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rugăciunile aduse în fiecare duminică pentru autorităţi şi ţară. Să ne rugăm cu 
stăruinţă ca Dumnezeu să ne păstreze binefacerile păcii. Dacă ar veni revoluţii care 
să producă văsare de sânge, sau dacă un război ar veni peste ţara noastră, am plânge 
cu amar. Să ne rugăm deci pentru pace, silindu-ne să răspândim îndemnurile prin 
care se pot uni oamenii între ei, prin legături de dragoste. Nu este oare de dorit să 
trăim în pace? Acest lucru ne îngăduie să ne creştem copiii în teama de Dumnezeu şi 
să putem răspândi Evanghelia, fără piedici.
Deci să ne rugăm mult pentru ţara noastră, mărturisind păcatele noastre naţionale şi 
cerând iertarea, o dată cu binecuvântarea în numele dragostei Domnului Isus.

10 martie
UMBLĂ ÎN LUMINĂ
Eu am venit să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să nu 
rămână în întuneric.
Ioan 12.46
Lumea aceasta este întunecată ca noaptea; Domnul Isus a venit pentru ca noi să nu 
mai rămânem în acest întuneric în care se zbate lumea, ci prin credinţă să avem 
lumină. Cuvântul „oricine" cuprinde foarte mult: voi şi eu.
Dacă ne încredem în Isus, nu vom mai sta în umbra întunecoasă a nopţii, ci vom 
intra într-o lumină caldă a zilei care nu se va sfârşi niciodată. De ce n-am veni la 
lumină chiar acum?
Un nor poate să ne acopere uneori, dar noi nu trebuie să rămânem în întuneric, dacă 
ne încredem în Isus. El a venit să ne aducă o lumină deplină. Să fi venit El în zadar? 
Dacă avem credinţă, avem şi privilegiul luminii soarelui; să ne bucurăm de ea. Din 
noaptea stricăciunii, a ignoranţei, a îndoielii, a disperării, a păcatului, a groazei, Isus 
a venit sa ne elibereze; şi oricine îl urmează, va cunoaşte că nu degeaba a răsărit 
Soarele Dreptăţii, care răspândeşte căldura şi lumina.
Scutură-te de deznădejdea ta, frate, şi nu mai rămâne în întuneric, ci vino la lumină. 
Domnul Isus va fi nădejdea ta, bucuria ta, viaţa ta, cerul tău. Priveşte la El, numai la 
El şi te vei bucura ca păsările la soare şi ca îngerii înaintea Tronului Său.

11 martie
A CUI E LUPTA?
Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici 
prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului şi El vă dă în mâinile noastre.

1 Samuel 17.47
Hotărât, lupta este a Domnului şi noi trebuie să fim cu totul siguri de biruinţă, şi încă 
de o biruinţă care să dea dovadă de puterea lui Dumnezeu. Domnul este prea mult 
uitat de oameni şi chiar de adunarea lui Israel; si când se iveşte ocazia de a-i face pe 
oameni să vadă că Cel ce este măreaţa Cauză primară, îşi poate împlini planurile fără 
puterea omului, este prilejul nimerit pe care trebuie să-1 folosim bine. Chiar Israel 
privea prea mult la sabie şi suliţa. Şi e mare lucru să nu fie sabie în mâna lui David 
şi totuşi David să ştie că Dumnezeu va birui o întreagă armată de duşmani. Dacă 
luptăm din toată inima pentru adevăr şi dreptate, să nu aşteptăm să avem la 
îndemână norocul sau talentul nostru, nici alt mijloc văzut de influenţă. Dacă am 
lupta pentru noi înşine, ne-am putea teme; dar dacă luptăm pentru slava Domnului 
Isus, cine va putea să ne stea împotrivă? Să ţinem, deci, piept filisteanului; dacă 
Domnul oştirilor este cu noi, cine va fi împotriva noastră?

12 martie
A PLECA PLIN DE BUCURIE
El a zis: Bucură-te, Zabuloane, de alergările tale.
Deuteronom 33.18
Ne putem însuşi binecuvântările făgăduite israeliţilor, căci noi facem parte din 
adevăratul Israel dacă ne închinăm lui Dumnezeu în duh şi nu ne punem încrederea 
în carne. Zabulon trebuia să se bucure pentru că Dumnezeu urma să îi binecuvânteze 
alergarea; şi noi trebuie să facem la fel.
Pornim în călătorie şi providenţa lui Dumnezeu ne însoţeşte. Va trebui oare să ne 
părăsim ţara? El ne va însoţi pe mare şi pe uscat. Plecăm ca misionari? Domnul Isus 
a spus: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele". Noi ieşim în fiecare zi, pentru ceea ce 
avem de făcut sau nevoile noastre; putem pleca bucuroşi, căci El va fi totdeauna cu 
noi.
Dacă, în clipa plecării, teama începe să ne cuprindă gândindu-ne la ceea ce ar putea 
să ni se întâmple, această binecuvântare ne va da curaj. Făcându-ne bagajele pentru a 
porni la drum, să săpăm acest verset în inima noastră, pentru a urca în tren cu o 
cântare pe buze. Să ne unim deci cu această seminţie a cărei parte este de a se 
bucura, şi la fiecare plecare să-L lăudăm pe Domnul cu o inimă veselă.

13 martie
SĂ NU-ŢI DISPREŢUIEŞTI TINEREŢEA
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Eu am răspuns: „Ah! doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci 
sunt un copil". Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil", căci te vei duce 
la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci".
Ieremia 1.6-7
Ieremia era tânăr şi se înfricoşa, fireşte, în faţa marii însărcinări ce-i dădea Domnul; 
dar Acela care-1 trimetea, nu-i lua în seamă scuza: „Nu sunt decât un copil". El 
trebuia să nu se uite la ceea ce era în el însuşi, în faţa faptului că era ales să 
vorbească din partea lui Dumnezeu. El nu avea nici să-şi compună, nici să-şi 
inventeze vorbirea; nu avea decât să vorbească aşa cum îi comanda Dumnezeu şi 
pentru această însărcinare trebuia să primească o putere specială.
Nu este oare la fel pentru orice tânăr creştin, pe care Dumnezeul îl cheamă în slujba 
Sa? Dumnezeu ştie că tu eşti tânăr, că experienţa şi cunoştinţa ta sunt slabe; dar, 
dacă El te alege pentru a te trimete, ia seama să nu dai înapoi. Dacă ai fi bătrân ca 
Metusalem, la ce ţi-ar folosi anii? Şi daca ai fi înţelept ca Solomon, tot degeaba ar fi. 
Tu, lasă-te călăuzit numai de Domnul; aşa îţi vei arăta înţelepciunea şi priceperea.

14 martie
MÂNGÂIEREA MAMEI
Vă voi mângâia, cum mângâie o mamă pe copilul ei.
Isaia 66.13
Mângâierea unei mame! Este însăşi dragostea duioasă. Cum înţelege ea necazul 
copilului ei! Cum îl stânge ea la piept şi-i ia toate suferinţele în inima ei! Ei poate sa-
i spună totul, încredinţat că ea îl înţelege, ca nimeni altul. Dintre toate mângâierile, 
cea mai dulce este a mamei sale. Aceasta a simţit-o mai mult decât un om încercat.
Dumnezeu S-ar coborî oare, ca să ţină locul unei mame? Din partea Sa e bunătatea 
însăşi. L-am cunoscut ca Tată, dar iată că vrea sa fie pentru noi chiar o marnă, 
îndemnându-ne prin aceasta la o sfântă apropiere, la o încredere fără rezervă, la o 
odihnă deplină. Când Dumnezeu însuşi ajunge „Mângâietorul" nostru, nu ne mai 
poate frământa nici o îngrijorare. Deci să-I spunem Lui apăsarea noastră, chiar daca 
nu putem face aceasta decât prin suspine şi prin plâns. El nu ne dispreţuieşte plânsul, 
aşa cum n-ar face nici mama noastră. Ca şi ea, va avea milă de lacrimile noastre, de 
slăbiciunea noastră şi ne va ierta greşelile, dar într-un fel mai sigur decât ar putea 
mama noastră. Să nu purtam singuri greutăţile noastre; făcând aceasta, am face o 
mare greşeală, când o Fiinţă aşa de bună stă gata să le împărtăşească. Să le spunem 
deci fără întârziere Dumnezeului dragostei. El nu se va obosi de noi, cum nu se 
oboseşte nici o mamă.

15 martie
DUMNEZEU ESTE UN TEMPLU
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Dacă-i ţin depărtaţi printre neamuri, dacă i-
am risipit în felurite ţări, totuşi le-am fost un Templu pentru câtăva vreme, în 
ţara în care au venit.
Ezechiel 11.16
Dumnezeu pune uneori pe poporul Său, ca într-un exil; dar El va fi acolo cu ei şi va 
fi El însuşi pentru ai Săi, tot ceea ce ar fi putut fi în adunările lor. Luaţi aceasta 
pentru încurajarea voastră când sunteţi chemaţi să mergeţi în depărtări. Dumnezeu 
este pentru copiii poporului Său, un loc de scăpare. Ei găsesc în El un loc sfânt. El 
este pentru ei un loc de cult, de adorare. El este cu ei, ca odinioară cu Iacov, când 
dormea pe câmp şi spunea când s-a trezit: „Domnul a fost aici, şi eu nu am ştiut 
nimic". El va fi pentru ei un loc de odihnă a sufletului, cum era locuinţa sfântă a Lui. 
În acest loc, departe de zgomotul lumii, ei vor fi la adăpost de orice rău.
Însuşi Dumnezeu este, în Domnul Isus Cristos, locul sfânt al milei. Domnul Isus este 
corabia legământului. Tablele legii, toiagul lui Aaron şi vasul cu mană, - toate aceste 
icoane preînchipuitoare se găsesc în Domnul Cristos, cortul nostru de sfinţenie şi de 
legământ. În Dumnezeu găsim locul sfânt al sfinţeniei şi al părtăşiei. Şi de ce am 
avea nevoie mai mult? O, Doamne, împlineşte această făgăduinţă şi fii totdeauna 
locul nostru sfânt!

16 martie
O PILDĂ PENTRU ALŢII
Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, faceţi; şi Dumnezeul păcii va fi 
cu voi.
Filipeni 4.9
Cât e de frumos pentru un om, să poată, ca Pavel, să fie urmat întocmai cu folos de 
alţii. Să ne ajute Domnul, prin harul Lui, să-1 luăm ca pildă în fiecare zi.
Daca, cu ajutorul de sus, noi punem în practică învăţătura lui Pavel, ne putem bucura 
de făgăduinţa de la urmă. Şi ce făgăduinţă! Dumnezeu, căruia Ii place pacea, şi o 
răspândeşte, va fi cu noi. „Pacea să fie cu voi!" iată deja o făgăduinţă mare şi dulce; 
dar, când însuşi Dumnezeul păcii este cu noi, e cu mult mai mult; este întocmai ca 
izvorul cu fluviul său, soarele cu razele sale. Dacă Dumnezeul păcii este cu noi, ne 
vom bucura de această pace care întrece orice pricepere, şi aceasta chiar în 
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împrejurările care ameninţă s-o nimicească. Dacă oamenii se ceartă, noi trebuie să 
fim aducători de pace, dacă Împăciuitorul este cu noi.
În cărarea adevărului se găseşte adevărata pace; şi, dacă o părăsim, ne vom rătăci, cu 
siguranţă. A fi mai întâi curat, apoi paşnic, este rânduiala înţelepciunii şi a 
experienţei. Să urmăm deci linia trasă de Pavel şi Dumnezeul păcii va fi cu noi, cum 
era cu apostolul.

17 martie
TEAMA ÎNLĂTURATĂ
Nu te teme deci, căci Eu sunt cu tine, ca să te scap", zice Domnul.
Ieremia 1.8
De ce să ne temem, dacă Dumnezeu este cu noi? Teama este un pericol pentru 
înaintarea noastră pe cale, pentru că ne face să şovăim. Să ne temem de mândrie şi să 
fugim de nesinceritate, îndrăznind ca Daniel în faţa împăratului. Marele nostru 
Căpitan trebuie să fie slujit de soldaţi viteji.
Dumnezeu este cu aceia care sunt cu El; măreaţă încurajare pentru ei, în vitejie! El 
nu ne va părăsi niciodată în timpul luptei. Poate că suntem ameninţaţi? De ce să ne 
fie frică de oameni muritori? Sunteţi, poate, în primejdie de a vă pierde serviciul? 
Dumnezeul căruia îi slujiţi va şti să găsească pâine şi apă pentru slujitorii Săi; aveţi 
numai încredere în El! Sunteţi batjocoriţi? Suferiţi pentru dragostea faţă de Domnul 
Cristos, şi bucuraţi-vă că aţi fost socotiţi vrednici de aceasta.
Dumnezeu este cu toţi care-I slujesc în adevăr, neprihănire şi sfinţenie, pentru a-i 
scăpa; şi El vă va scăpa şi pe voi, daca sunteţi dintre aceia. Amintiţi-vă cum a fost 
scăpat Daniel din groapa cu lei şi cei trei tineri, din cuptorul aprins. Cazul vostru nu 
este atât de greu ca al lor; şi chiar dacă ar fi, Dumnezeu vă va scoate mai mult decât 
biruitori. Cel mai rău duşman al vostru este în voi înşivă. Îngenuncheaţi şi cereţi 
ajutor, fiind încredinţaţi la ridicarea din genunchi, că Dumnezeu este voi!

18 martie
MEREU NEPRIHĂNIŢI
Rugăciunea neprihăniţilor, îi este plăcută.
Proverbe 15.8
Aceste cuvinte sunt o făgăduinţă, căci este adeverirea unui fapt împlinit în toate 
timpurile. Dumnezeu găseşte mare plăcere în rugăciunea celor neprihăniţi. Prima 
noastră grijă trebuie să fie, să fim hotărâţi a merge drept pe cale; să nu fim necinstiţi 

în serviciul nostru, cedând la rău, căci cel ce se abate de pe cale la dreapta sau la 
stânga, va trebui să iasă singur din încurcătură. Dacă luăm căi lăturalnice, nu ne vom 
putea ruga, şi dacă totuşi vom îndrăzni s-o facem, cerul va fi închis la cererile 
noastre.
Să ne supunem voii lui Dumnezeu, după cum ne e descoperită. În acest caz ne putem 
ruga în siguranţă. Dacă ruga noastră e plăcută lui Dumnezeu, să nu-L lipsim de ceea 
ce Ii face plăcere. El nu se uită la cuvinte alese, ci Ii plac cuvintele simple ale 
copiilor Lui şi ascultă gânguritul fiilor Săi născuţi de curând. Nu ar trebui să ne 
bucurăm în rugăciune, pentru că El găseşte plăcere în ea? Să ducem necazurile 
noastre, înaintea Tronului Său. Dumnezeu ne dă multe prilejuri de rugăciune şi 
trebuie să-I mulţumim pentru aceasta.

19 martie
PREGĂTIT PENTRU SLAVĂ
Dumnezeu dă îndurare şi slavă.
Psalmul 84.11
Nu este nimic de care să avem nevoie mai mult, ca de har, şi el ne este oferit fără 
plată. Să primim azi darul harului, pentru a ne susţine, a ne întări, a ne sfinţi. Harul 
ne-a fost dat în fiecare zi, până acum, şi Dumnezeu ni-l asigură şi pentru mâine. 
Dacă n-am primit decât puţin har, greşeala nu este decât a noastră, căci mâna 
Domnului nu s-a scurtat, pentru a nu-1 răspândi din belşug. Putem să-I cerem atât 
cât avem nevoie, fără a fi refuzaţi vreodată. Poate că nu ne va da aur, nici măriri 
pământeşti, dar ne va da harul Său; sigur că va adăuga încercări, dar ne va da harul 
Său după gravitatea lor. Vom fi chemaţi să lucrăm, să suferim, dar în acelaşi timp 
vom primi tot harul de care avem nevoie.
Priviţi apoi de ce este urmat acest har: de slavă. Acum nu avem nevoie de ea, căci nu 
suntem încă pregătiţi; dar ne va fi dată la timpul nimerit. După ce am mâncat pâinea 
harului, vom bea vinul slavei. Trebuie sa trecem prin locul sfânt, care e harul, pentru 
a ajunge la locul preasfânt, - slava. În aceste cuvinte: „şi slavă" este o pricină care să 
ne facă să tresăltăm de bucurie. Încă puţin timp, foarte puţin... şi slava va fi pentru 
totdeauna!

20 martie
EL TE VA ÎMBRĂCA
Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va 
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fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioşilor?
Matei 6.30
Îmbrăcămintea costa mult, şi credincioşii mai săraci sunt uneori îngrijoraţi cu ce şi-
ar putea face rost de un costum nou. Pingelele s-au subţiat; cu ce să ia încălţăminte 
nouă? O, cu câtă grijă Tatăl nostru a luat parte la această îngrijorare. El îmbracă 
iarba de pe câmp cu o strălucire care întrece pe aceea a lui Solomon; nu-i va îmbrăca 
El oare pe proprii Săi copii? Desigur ca da. Se vor vedea multe petece şi ţesături pe 
hainele noastre, dar le vom putea îmbrăca.
Un sărman slujitor, îşi avea hainele atâta de uzate, că nu mai puteau fi cârpite; dar el 
era în slujba Domnului şi aştepta ca Stăpânul său să-i facă rost de altele. Autorul 
acestor pagini a fost din întâmplare rugat să ia cuvântul în adunare, în locul acestuia, 
şi Domnul îi trimise gândul să facă o strângere de ajutoare pentru el. Şi astfel îşi 
primi costumul. Câte cazuri am văzut când slujitorii lui Dumnezeu au recunoscut ca 
Stăpânul lor ştie sa Se îngrijească de îmbrăcămintea lor. Acela care a hotărât ca 
omul - ca urmare a păcatului - să poarte îmbrăcăminte, li le-a şi pregătit în îndurarea 
Lui; şi hainele cu care El i-a îmbrăcat pe primii noştri părinţi erau, desigur, cu mult 
superioare acelora lucrate de ei înşişi

21 martie
FERIŢI DE ALUNECARE
Vei merge cu încredere pe drumul tău şi piciorul nu ţi se va poticni.
Proverbe 3.23
Adică, dacă tu urmezi drumul tău cu înţelepciune şi sfinţenie, vei fi păzit pe el. 
Acela care merge pe drumul regal este sub protecţia Regelui. Pentru fiecare om este 
o cale, care e îndeletnicirea particulară a vieţii sale; şi acela care merge cu 
credincioşie în frica de Dumnezeu, va fi păzit de rău. Poate că nu vom călători în 
lux, dar vom fi în siguranţă. Poate că nu vom fi în stare să alergăm ca cei tineri; dar 
vom putea merge ca oameni de bine.
Cel mai mare pericol îl găsim în noi înşine; piciorul nostru, vai, se poate poticni 
uşor. Să cerem o putere mai mare, pentru a birui această tendinţă de a ne împiedica, 
Câte unii se împiedică şi cad pentru că nu văd pietrele din drumul lor. Harul 
dumnezeiesc ne face în stare să recunoaştem păcatul şi să-1 evităm. Să cerem 
împlinirea acestei făgăduinţe. Cel mai mare pericol pentru noi este neglijenţa şi, 
pentru a ne feri de el, Domnul a spus: „Vegheaţi şi rugaţi-vă".
Oh, Domnul sa ne dea harul să mergem în fiecare zi, fără să ne poticnim niciodată. 
Nu este de ajuns să fim feriţi de cădere. Ruga noastră ar trebui să fie, să fim păziţi de 

a aluneca, aşa ca să-L putem adora pe „Acela care ne poate păzi de orice cădere".

22 martie
HAR PENTRU CEL SMERIT
El dă har celor smeriţi.
Iacov 4.6
Cei smeriţi caută harul şi-1 găsesc. Ei se supun dulcii sale influenţe şi harul le este 
dat tot mai mult. Inimile smerite rămân în văile udate de fluviile harului, din care 
beau neîncetat. Ei sunt recunoscători lui Dumnezeu şi-I dau mereu slavă; iar El 
găseşte plăcere să li-l înmulţească.
Vino, drag suflet, şi ocupă un loc mai de jos. Fii mic în ochii tăi, pentru ca domnul 
să te poată înălţa. Poate suspini: „Mă tem ca nu sunt smerit"; dar s-ar putea ca acesta 
să fie limbajul adevăratei smerenii. Unii se laudă că sunt smeriţi; în aceasta se 
găseşte cea mai rea stare a mândriei. În noi înşine, noi suntem creaturi sărace, slabe, 
mizerabile, care nu merităm decât iadul, deci n-avem de ce să ne înălţăm. Să 
recunoaştem că am păcătuit împotriva smereniei şi Domnul ne va face să gustam 
binecuvântarea Sa. Harul este acela care ne face smeriţi şi tot el găseşte în smerenia 
noastră un prilej să ne dea un har mai mare. Să ne smerim deci, pentru a fi înălţaţi. 
Să fim săraci cu duhul, pentru ca Dumnezeu să ne îmbogăţească. Să fim smeriţi, ca 
sa nu avem nevoie să fim smeriţi de Dumnezeu, ci El să ne poată înălţa prin harul 
Său.

23 martie
O CĂLĂUZĂ SIGURĂ
Voi călăuzi pe orbi pe un drum pe care nu-l cunoşteau.
Isaia 42.16
Cum, Dumnezeul slavei este Acela care să servească de călăuză orbului?! Da, până 
la această însărcinare se coboară bunătatea Sa! Un orb nu poate găsi un drum pe care 
nu-1 cunoaşte. Chiar când îl cunoaşte, este încă greu pentru el să-1 urmeze; dar 
trebuie neapărat să alunge gândul de a apuca pe un drum necunoscut, fără o călăuză. 
Din fire, noi suntem orbi cu privire la drumul mântuirii, dar Dumnezeu ne călăuzeşte 
la el. El însuşi ne duce spre el, apoi ne deschide ochii. Cât priveşte viitorul, toţi 
suntem orbi şi nu putem vedea ce va fi peste o ora. Dar Domnul Isus ne va călăuzi 
până la capătul călătoriei. Slăvit să fie Numele Său!
Noi nu putem şti pe unde va veni scăparea, dar El o ştie şi ne va călăuzi până vom 
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scăpa de toate primejdiile. Ferice de acela care-şi pune mâna în aceea a Călăuzei 
divine şi îşi dedică calea şi pe sine însuşi în întregime Lui. Atunci El îi va lua în grijă 
toate căile; şi când îl va aduce acasă în slavă şi îi va deschide ochii să vadă calea pe 
care El 1-a condus, ce cântec de laudă va cânta el, împreună cu atâţia alţii, măreţului 
Binefăcător! Doamne, călăuzeşte-l pe bietul tău copil orb în aceasta zi, pentru că eu 
nu-mi cunosc calea!

24 martie
ÎNTĂRIT ŞI PĂZIT
Credincios este Domnul; El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.
2 Tesaloniceni 3.3
Adesea oamenii sunt lipsiţi de pricepere, ca şi de credinţă. Întâlnim oameni 
neştiutori şi răi, cu care nu trebuie să discutăm ci să căutăm să rămânem în pace. 
Inima lor este făţarnică şi limba lor e înşelătoare. Trebuie pentru aceasta să ni se 
tulbure inima? Nu mai degrabă să ne întoarcem spre Domnul, care este credincios? 
Nu vom fi lipsiţi de nici una din făgăduinţele Lui; niciodată nu ne va cere ceva care 
n-am putea sa împlinim. Noi avem un Dumnezeu credincios. Iată o pricină de 
bucurie.
El ne va întări în aşa fel, încât vrăjmaşii noştri nu ne vor putea face să cădem, şi ne 
va păzi atât de bine, încât nici un rău care ne ameninţă nu ne va aduce pagubă. Să ne 
socotim fericiţi când nu vom avea să ne certăm cu oamenii, şi să ne refugiem la 
Domnul Isus, a cărui dragoste nu ne va înşela. La El găsim o inimă sinceră, o 
dragoste neschimbătoare în care ne putem odihni, în care ne putem încrede. Domnul 
va împlini în noi, robii Săi, toate planurile harului Sau; deci să nu îngăduim ca teama 
să ne vie măcar în minte. Toţi oamenii şi toţi diavolii adunaţi nu ne-ar putea smulge 
de sub această ocrotire sfântă. Dumnezeu să ne întărească în această zi.

25 martie
SOMN ODIHNITOR
Când te vei culca, vei fi fără teama, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
Proverbe 3.24
Drag suflet, eşti tu ameninţat sa fii reţinut pe un pat de boală? Nu te lăsa 
înspăimântat, ci scrie această făgăduinţă pe tăbliţa inimii tale: „Când te vei culca, vei 
fi fără teamă". Noi nu ne putem păzi singuri, în timpul somnului, dar Domnul 
veghează asupra noastră toată noaptea. Cei ce sunt sub ocrotirea Celui Prea înalt sunt 

mai în siguranţă decât domnitorii în palatele lor. Dacă în timpul somnului nostru ne 
putem odihni, nu mai suntem tulburaţi de îngrijorările şi preocupările noastre, vom 
găsi în culcuşul nostru o odihnă pe care n-o cunosc spiritele îngrijorate sau 
ambiţioase. Visele supărătoare vor dispare şi, dacă vor veni încă să ne tulbure, vom 
uita impresia ce ne-o aduc, ştiind că sunt numai vise.
Putem deci dormi liniştiţi, sub paza Dumnezeului nostru. Cât de plin de pace era 
somnul lui Petru, când a venit îngerul să-1 trezească; a trebuit încă să-1 tragă afară 
pentru a-1 face să se trezească de tot. Totuşi, hotărârea sa de moarte era pentru a 
doua zi. Aşa au dormit liniştiţi mulţi martiri, înainte de a se urca pe eşafod, „căci El 
dă odihnă prea iubiţilor Săi".
Pentru ca somnul să fie liniştit, trebuie să avem o viaţă liniştită, iar dragostea şi 
gândurile să ne fie pline de pace.

26 martie
ÎNGRIJIREA SĂRACULUI
Domnul îl sprijineşte, când este pe patul de suferinţă, îi uşurează durerile.
Psalmul 41.3
Adu-ţi aminte ca această făgăduinţa este pentru cei ce au grija de săraci. Eşti tu unul 
dintre ei? Dacă este aşa, atunci o poţi lua şi pentru tine.
Vezi numai cum, la vreme de boală, Dumnezeul celor săraci ştie să binecuvânteze pe 
cei ce au grija de ei; braţele Celui Atotputernic îi sprijinesc sufletul şi trupul suferind 
îl odihneşte pe perne moi. Ce imagine duioasă şi plină de dragoste este folosită aici, 
şi cum ni-L arată pe Dumnezeu ca fiind lângă noi în infirmităţile şi bolile noastre! 
cine ar fi gândit în vechime un lucru asemănător despre Jupiter sau despre zeii 
indienilor sau ai chinezilor? Acesta e limbajul deosebit al lui Dumnezeu, care se 
apleacă până la noi ca să fie Infirmierul şi îngrijitorul oamenilor de bine. Când El 
loveşte cu o mână, sprijineşte cu cealaltă. Oh, ce suferinţă binecuvântată este aceea 
care ne face să ne sprijinim la sânul lui Dumnezeu! Harul Său este cel mai bun 
întăritor şi dragostea Sa este cel mai sigur medicament. Şi când vom fi bolnavi aşa 
încât să rămânem numai piele şi oase, El va da sufletului nostru o putere de uriaş. 
Nu există medic mai îndemânatic ca Dumnezeu, tonic mai puternic ca făgăduinţa Sa, 
vin mai întăritor ca dragostea Sa.
Dacă nu ne împlinim îndatoririle faţă de săraci, sa luăm seama la ceea ce pierdem şi 
de îndată să devenim prietenul şi ajutorul lor.
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27 martie
APROPIEREA DE DUMNEZEU
Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El se va apropia de voi.
Iacov 4.8
Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, cu atât El ni se descoperă mai bucuros. Când fiul 
risipitor se întoarse la tatăl său, acesta îi alergă în întâmpinare. Când porumbelul se 
întoarse la corabie, Noe întinse mâna pentru a-l lua la el. Când soţia vine să găsească 
lângă soţul ei mângâierea şi sfatul de care are nevoie, el merge spre ea cu dragoste. 
Vino şi tu şi apropie-te de Dumnezeul tău care te pofteşte în harul Său, căci El însuşi 
vine în întâmpinarea ta.
Aţi luat voi seama la versetul din Isaia 58.9 „Tu vei striga şi El va răspunde: Iată-
Mă". Se pare că aici Domnul vrea să se pună la dispoziţia aleşilor Săi, răspunzând: 
„Iată-Mă", ca şi când ar vrea să spună: „Ce ai să-mi spui? Ce pot face pentru tine? 
Iată-Mă gata pentru a te binecuvânta". De ce să şovăim în a ne apropia? Dumnezeu e 
gata să ne ierte, să ne binecuvânteze, să ne mângâie, să ne ajute, să ne întărească, să 
ne scape. Problema noastră de seamă să fie să ne apropiem de Dumnezeu. Făcând 
aceasta, am făcut totul. Dacă ne apropiem de oameni, îi vom vedea, poate obosiţi de 
noi, plictisiţi, şi ne vor părăsi; dar, dacă noi căutăm numai pe Domnul, El nu-Şi va 
schimba purtarea faţă de noi, niciodată. El Se va apropia din ce în ce mai mult de 
noi, cu o părtăşie tot mai deplină şi mai plină de bucurie.

28 martie
SĂ FII UN ÎNDRUMĂTOR
Dumnezeu te va face cap, nu coadă.
Deuteronom 28.13
Dacă ascultăm de Domnul, El îi va obliga pe vrăjmaşii noştri să vadă că 
binecuvântarea Lui este peste noi. Deşi aceasta este o făgăduinţă sub lege, ea e bună 
şi pentru copiii lui Dumnezeu; căci Domnul Isus a ridicat blestemul, înlocuindu-l cu 
binecuvântarea Sa.
Sfinţilor le este dat să îndrume mersul celorlalţi oameni printr-o influenţă sfântă; 
locul lor nu va fi la coadă; pentru a fi traşi într-o parte şi alta. Ei nu trebuie să se lase 
duşi de duhul lumii, ci să determine lumea să dea slavă Domnului Cristos. Dacă 
Domnul este cu noi, nu trebuie să cerşim toleranţă pentru Evanghelie ci trebuie, să 
căutăm s-o ridicăm pe tronul societăţii. Nu a făcut Domnul Isus preoţi pe toţi din 
poporul său? Ei trebuie să fie învăţători şi nu să înveţe ei din filozofia 

necredincioşilor. Nu suntem noi, în Cristos, făcuţi împăraţi? Atunci cum am putea să 
fim slujitori ai obiceiurilor păcătoase şi robi ai părerilor omeneşti?
Şi acum, vă întreb: v-aţi ocupat voi de adevărata poziţie faţa de Domnul Isus? Prea 
mulţi sunt aceia care tac, din teamă, sau din laşitate. Vom îngădui noi ca Numele Lui 
să fie dat uitării? Credinţa noastră va ajunge ea să fie la coadă? Nu, din contră, 
trebuie să fie în frunte spre a fi forţa conducătoare pentru noi şi pentru alţii.

29 martie
CREDINŢĂ FĂRĂ DESCURAJARE
Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău
Faptele Apostolilor 18.10
Atâta timp cât Dumnezeu a avut de lucru pentru Pavel în Corint, furia populaţiei nu 
s-a dezlănţuit. Evreii se certau între ei şi blestemau; dar nu le era cu putinţă să 
împiedice predicarea Evangheliei, nici să oprească convorbirea lui cu aceia care-1 
ascultau. Dumnezeu are putere chiar peste firile cele mai violente şi îşi scoate lauda 
din furia oamenilor, când aceasta izbucneşte; dar îşi arată bunătatea, potolind mânia 
lor.
Deci nu aveţi nici o teamă de oameni, când ştiţi că lucraţi făcându-vă datoria. 
Mergeţi înainte, aşa cum ar fi făcut Domnul Isus, şi îi veţi vedea pe aceia care vi se 
împotrivesc, asemenea unor torţe stinse sau unei trestii frânte. Câţi oameni, care 
pentru că s-au lăsat înspăimântaţi, au trebuit să dea înapoi; dar o credinţă neînvinsă 
în Dumnezeu stăpâneşte frica. Nici un om nu ne poate face rău fără voia lui 
Dumnezeu. Acela care îl pune pe fugă numai cu un cuvânt pe Satan, poate face la fel 
cu slujitorii lui. Se poate ca ei să fie mai înfricoşaţi de voi, decât voi de ei. Deci 
înainte şi, veţi întâlni prieteni acolo unde credeţi că găsiţi duşmani.

30 martie
RUGĂCIUNE, MULŢUMIRE, LAUDĂ
Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru aduceţi cererile voastre la 
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în 
Cristos Isus.
Filipeni 4.6-7
Nu îngrijorări, ci rugăciuni. Nici o teamă, ci o părtăşie plină de bucurie cu 
Dumnezeu. Aduceţi nevoile şi dorinţele voastre înaintea Dumnezeului vieţii voastre, 
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Păzitorul sufletului vostru. Aduceţi-le Lui cu o îndoită măsură de rugăciuni şi multe 
laude, fără nici o îndoială, ci cu recunoştinţă în rugăciunea voastră. Să fim siguri că 
rugăciunile noastre sunt împlinite de Domnul şi să-L slăvim pentru aceasta. El ne dă 
acest har; să-i aducem laudele noastre. Nu îngăduiţi ca vreo nevoie să nu fie adusă 
înaintea Lui şi să vă roadă inima; aduceţi-le toate la cunoştinţa Lui. Alergaţi, nu la 
oameni, ci numai la Dumnezeu, Tatăl Domnului Isus, care vă iubeşte în El.
În felul acesta vei găsi însăşi pacea lui Dumnezeu. Nu vei fi în stare să înţelegi pacea 
care te va cuprinde ca într-o îmbrăţişare infinită. Inima şi mintea, prin Isus Cristos, ţi 
se vor cufunda într-un ocean de odihnă. De-ar veni moartea, sărăcia, suferinţa sau 
prigoana, vei fi în Domnul Isus la adăpostul oricărui vânt sau nor ameninţător.
Ascultă numai de această Invitaţie duioasă a lui Dumnezeu. Da, Doamne, cred; dar, 
Te rog, ajută-mă în necredinţa mea!

31 martie
APE PESTE PĂMÂNTUL ÎNSETAT
Voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat.
Isaia 44.3
Simţiţi voi astăzi sete după Dumnezeul cel viu şi sunteţi mâhniţi că nu vă puteţi 
bucura în El? Aţi pierdut bucuria pe care o dă credinţa, şi este rugăciunea voastră: 
„dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale"? Vă simţiţi goi şi asemenea unui pământ uscat, 
fără vreo roadă pe care o aşteaptă Dumnezeu de la voi, fiind pătrunşi de gândul că 
nu sunteţi folositori nici pentru Biserică, nici pentru lume? Ei bine, iată tocmai 
făgăduinţa de care aveţi nevoie: „Voi turna apă peste pământul însetat". Veţi primi 
harul pe care-1 doriţi, care va răspunde la toate nevoile voastre şi încă pe deasupra. 
Apa potoleşte setea şi răcoreşte trupul. Veţi fi răcoriţi şi readuşi în stare bună. Apa 
readuce viaţa într-o plantă când este ofilită; tot aşa şi viaţa noastră va fi reînnoită 
prin har. Apa face să se desfacă bobocii şi fructele să crească; şi voi veţi aduce roade 
pentru împărăţia lui Dumnezeu. Puteţi primi şi să vă bucuraţi de toate bogăţiile şi 
mângâierile harului, în toată plinătatea lor. Veţi fi adăpaţi din ele; şi aşa cum 
păşunile sunt acoperite şi prefăcute în lacuri prin apele râurilor revărsate, iar 
pământul însetat, în izvoare de ape, tot aşa sufletul vostru va fi inundat de harul 
Domnului.

1 aprilie
CALEA SFÂNTĂ

... cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu se vor putea rătăci.
Isaia 35.8
Calea sfinţeniei este atât de dreaptă şi luminoasă, încât nici cele mai simple, şi 
nepricepute suflete nu se pot înşela, dacă o urmează fără întrerupere. Înţelepţii lumii 
au multe rătăciri, ei fac chiar greşeli deosebit de mari şi sfârşesc prin a nu-şi atinge 
ţinta. Prudenţa acestei lumi are vederea scurtă, şi ea conduce la locuri întunecoase pe 
aceia care o aleg. Sufletele sincere nu cunosc altceva mai bun, decât să facă ce le 
arată Dumnezeu şi aceasta îi ţine mereu pe drumul împărătesc, pe care merg sub 
ocrotirea lui Dumnezeu.
Suflete, nu cauţi tu niciodată să ieşi dintr-o încurcătură prin înşelăciune sau altceva 
asemănător? Ţine dreaptă calea sfântă a adevărului şi a integrităţii, şi vei fi urmat cel 
mai bun drum. Viaţa ta să fie fără întorsături sau cotituri. Fii drept şi fără teamă. 
Urmează-L pe Domnul Isus, fără să te gândeşti la urmări. Cine se foloseşte de 
minciună pentru a scăpa dintr-o mare nenorocire, ar putea să cadă într-un rău mai 
mare. Calea lui Dumnezeu e cea mai bună dintre toate. Mergeţi pe ea, chiar când 
oamenii v-ar crede nebuni; astfel veţi fi cu adevărat înţelepţi.
Doamne, Te rog călăuzeşte-i pe slujitorii Tăi pe un drum sigur, din pricina 
vrăjmaşilor lor.

2 aprilie
ADEVĂRATA ÎNDELETNICIRE A INIMII
Puneţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca 
înaintarea ta să fie văzută de toţi.
1Timotei 4.15
Aici avem practic făgăduinţa că, împlinind cu atenţie darurile noastre pentru lucrarea 
Domnului, vom face progrese văzute de toţi. Nu vom fi folosiţi printr-o citire în 
grabă a Cuvântului lui Dumnezeu, ci numai printr-o adâncă meditaţie. În 
cunoaşterea lui Dumnezeu nu vom creşte prin marele număr de fapte bune făcute cu 
nepăsare - numai pentru a fi făcute – ci dându-ne pe noi înşine în tot ceea ce facem. 
În fiecare muncă se găseşte o răsplată; numai să nu fie făcută în grabă şi de 
mântuiala, ci din toata inima.
Dacă ne împărţim pe noi înşine între Dumnezeu şi Mamona, între Domnul Isus şi 
noi înşine, nu vom avea propăşire. Trebuie să ne dedăm în întregime lucrării sfinte, 
sau altfel vom fi nişte leneşi în lucrurile cereşti, iar munca noastră nu va avea o 
răsplată. Sunt eu un slujitor al Mântuitorului? Să fiu în întregime, fără a-mi cheltui 
puterea de muncă pentru lucruri pământeşti. De ce să mă amestec în politică sau 
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distracţii deşerte? Sunt creştin? Slujba pentru Domnul Isus să fie singura mea ţintă. 
Să ne dedăm în totul lucrării pentru slava Domnului Isus, dacă dorim ca Biserica şi 
lumea să simtă influenţa puternică dorită de Dumnezeu.

3 aprilie
SĂ PRIMEŞTI ÎNŞTIINŢAREA
Pentru că ţi s-a mişcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, când ai 
auzit ce am spus împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor Iui, care vor 
ajunge de spaimă şi de blestem, şi pentru că ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns 
înaintea Mea, şi Eu am auzit - zice Domnul.
2 Împăraţi 22.19
Mulţi din cei care dispreţuiesc înştiinţarea, vor pieri; dar ferice de acela care ia 
seama la Cuvânt, şi se cutremură. Aşa a făcut Iosia şi a fost scutit de judecăţile 
rostite de Domnul împotriva lui Iuda, din pricina păcatelor sale. Dacă şi inima ta s-a 
muiat şi te-ai smerit, vei fi şi tu scutit, şi apărat în ziua cea rea. Dumnezeu face un 
semn, pune o pecete pe fruntea acelora care suspină şi plâng din pricina păcatului 
veacului acesta. Îngerul distrugător a primit ordin să bage sabia în teacă până la 
punerea peceţii, pentru ca aleşii Lui să fie puşi la adăpost (Apocalipsa 7.1-3). El îi 
cunoaşte. Sunt timpuri ameninţătoare? Se vede necredincioşia înaintând cu paşi 
grăbiţi, făcându-vă să vă temeţi de o pedeapsă asupra unui popor care se adânceşte 
în păcat? Poate că aveţi dreptate. Ei bine, făgăduinţa „că nu vor vedea ochii tai toate 
nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia" este şi pentru tine. Dar voi 
vă găsiţi într-o aşteptare mai bună, mai mângâietoare, a venirii Domnului Isus, şi 
atunci zilele de întristare vor avea sfârşit.

4 aprilie
VIESPILE DOMNULUI
Voi trimite viespii bondăreşti şi îi vor izgoni dinaintea ta pe heviţi, cananiţi şi 
hetiţi.
Exodul 23.28
Nu vom căuta să adâncim ce erau aceste viespi bondăreşti; este de ajuns sa ştim că 
era armata trimisă de Dumnezeu înaintea poporului Lui pentru a-i înţepa pe inamicii 
săi, făcându-i astfel mai uşoară cucerirea ţării. Dumnezeul nostru alege felul Lui de a 
lupta pentru poporul Său, hărţuindu-i pe duşmani înainte ca ei să înceapă lupta; 
adesea El foloseşte mijloace, la care cei pe care-i apără nu s-ar fi gândit niciodată. 

Sunt multe influenţe misterioase care îi tulbură pe vrăjmaşii lui Israel. În Apocalipsa 
12:16 este scris: „Pământul a dat ajutor femeii".
Să nu avem niciodată frică! Chiar astrele cereşti pot să lupte - în cursa lor - 
împotriva vrăjmaşilor sufletelor noastre. Uneori, când pornim la luptă, se poate să 
nu-i mai găsim pe inamici, căci: „Dumnezeu va lupta pentru voi şi voi veţi rămâne 
liniştiţi". Aşa este scris. Bondarii lui Dumnezeu pot face mai mult decât armele 
voastre. Niciodată nu ne-am putea închipui, mijloacele folosite de Dumnezeu pentru 
a câştiga o biruinţă. Să ascultăm deci de porunca lui Dumnezeu, de a merge la luptă, 
pentru cucerirea neamurilor pentru Domnul Isus. Vom vedea că Domnul a trecut 
înaintea noastră şi a pregătit calea, iar acela care va merge pe urmele Sale, va 
recunoaşte cu bucurie că „dreapta Sa şi braţul sfinţeniei Sale, i-au adus biruinţa".

5 aprilie
NICIODATĂ UITAŢI
Tu eşti robul Meu, Israele! Nu te voi uita.
Isaia 44.21
Domnul nostru nu-i poate uita pe robii Săi, aşa încât să înceteze de a-i mai iubi. El 
nu i-a ales numai pentru un timp, ci pentru totdeauna. El ştia ce vor ajunge, când i-a 
chemat în familia lui Dumnezeu. El şterge păcatele lor ca un nor, şi desigur, El nu-i 
va izgoni pentru păcate, odată ce le-a şters. Ar fi o hulă numai să gândeşti un astfel 
de lucru.
De asemenea nu-i poate uita, până-ntr-atâta încât să nu se mai ocupe de ei. De ne-ar 
uita măcar o clipă, am fi duşi la ruină. De aceea ne spune: „Nu te voi uita". Oamenii 
ne uită; chiar aceia cărora le-am făcut bine, se întorc împotriva noastră. Noi nu 
putem ocupa un loc constant în inima omului; dar Dumnezeu nu-i uită pe adevăraţii 
Lui slujitori. El însuşi se leagă cu noi, - nu pentru ceea ce am făcut noi, ci pentru 
ceea ce a făcut El pentru noi; am fost răscumpăraţi cu un preţ prea mare, pentru a fi 
apoi uitaţi şi lăsaţi la o parte. În Domnul Isus vedem noi rodul muncii sufletului Său, 
şi cum ar putea uita El, munca sufletului Său? Tatăl vede în noi, mireasa Fiului Său. 
Domnul Se gândeşte mereu la noi. Şi în această zi vom fi sub paza Lui. Oh, dacă am 
putea şi noi să nu-L uităm niciodată pe Dumnezeu!

6 aprilie
UN ÎMPĂRAT, UN DOMN
Domnul va fi împărat peste tot pământul; în ziua aceea Domnul va fi singurul 
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Domn şi Numele Său va fi singurul Nume.
Zaharia 14.9
Viitor binecuvântat! Aici nu e visarea unei înflăcărări, ci mărturisirea 
neschimbatului Cuvânt. Domnul va fi cunoscut de toate popoarele şi slăvita Sa 
putere va fi recunoscută de toate triburile pământului însă, cât suntem de departe de 
acel timp! Cine se pleacă în faţa marelui Rege? Câtă revoltă, împotrivire faţă de El! 
Şi pe pământ, câtă mulţime de domni şi zei! Chiar printre creştinii, câte deosebiri de 
păreri despre Domnul Cristos şi Evanghelie! Dar într-o zi nu va fi decât un singur 
Rege si un singur Domn. Oh, să strigăm în fiecare zi: „Vie împărăţia Ta!"
Să nu tot discutăm când va veni acel timp, de teamă să nu pierdem binefăcătoarea 
siguranţă ca va fi aşa. Pe cât de sigur că Duhul Sfânt a vorbit prin prorocul, tot atât 
de sigur e şi că tot pământul va fi plin de slava Sa. Domnul Isus n-a murit în zadar; 
nici Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în zadar. Planul Tatălui nu va fi răsturnat. 
Acolo unde a biruit Satana, Domnul Isus va fi încununat cu slavă şi Domnul 
atotputernic îşi va restabili domnia. Să mergem deci la treburile noastre zilnice şi la 
serviciul nostru obişnuit, întăriţi în această credinţă.

7 aprilie
FĂRĂ TEAMĂ DE OAMENI
Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine.
Deuteronom 28.10
Deci, de ce să ne temem de ele? Am da dovadă de neîncredere mai mult decât de 
credinţă. Dumnezeu ne poate face atât de asemănători cu El, încât oamenii să fie 
siliţi să recunoască lucrarea Lui în noi, că-I purtăm Numele pe drept şi că suntem 
într-adevăr ai Lui. Dacă am putea să căpătăm acest har pe care Domnul doreşte să-l 
răspândească peste noi!
Fiţi siguri că oamenii fără evlavie se tem de adevăraţii sfinţi. La drept vorbind le este 
silă de ei, dar le este şi teamă de ei. Haman tremura în faţa lui Mardoheu chiar când 
îi punea la cale moartea (Estera 6). Şi, de fapt, ura lor este rezultatul temerii pe care 
o au de ei, dar sunt prea mândri pentru a o mărturisi. Să urmăm drumul adevărului şi 
al dreptăţii, fără să ne cutremurăm de fel. Frica nu este partea oamenilor hotărâţi, ci a 
acelora care se poartă rău şi luptă împotriva lui Dumnezeu. Dacă în adevăr, Numele 
Domnului este chemat, pomenit cu smerenie, suntem în siguranţă. Un cetăţean al 
Romei nu avea decât sa spună: sunt Roman, pentru a avea drept la protecţia 
legiunilor armatei marelui imperiu; cine este un copil al lui Dumnezeu, are ca pază 
atotputernicia Lui, care mai lesne ar lăsa cerul fără îngeri, decât să lase pe unul 

dintre sfinţii Săi fără apărare. Puteţi îndrăzni ca leul în numele adevărului, căci 
Dumnezeu e cu voi.

8 aprilie
PĂSTRAŢI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL LUCRĂRII
În noaptea următoare, Domnul i S-a arătat lui Pavel şi i-a zis: „Îndrăzneşte, 
Pavele; că după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să 
mărturiseşti şi la Roma.
Faptele Apostolilor 23.11
Eşti un martor al Domnului şi te găseşti în primejdie acum? În acest caz, adu-ţi 
aminte că nu vei muri până nu-ţi vei termina lucrarea. Dacă Domnul îţi mai cere să 
fii mărturie pentru El, vei trăi pentru a mărturisi. Cine poate sfărâma vasul pe care El 
vrea să-l mai folosească?
Şi dacă nu mai are să-ţi încredinţeze vreun lucru, de ce să te temi la gândul că te 
cheamă la El, punându-te astfel la adăpost de vrăjmaşi? Treaba ta trebuie să fie de a 
sluji ca martor al Domnului Isus, şi nimeni şi nimic nu te poate opri până nu e 
terminată. Eşti părăsit de prieteni şi trădat de aceia în care aveai încredere? Planul lui 
Dumnezeu nu va fi împiedicat să se împlinească. Domnul ţi se va arăta în noaptea ta 
de tristeţe: „Trebuie să-mi mai fi martor", îţi va spune El. Ai curaj şi bucură-te în 
Domnul.
Dacă această făgăduinţă nu este pentru acum, ar putea fi pentru vremea ce vine; 
însuşeşte-ţi-o! Aminteşte-ţi să te rogi pentru misionari şi aceia care sunt prigoniţi, 
pentru ca Domnul să-i păzească până la terminarea lucrării lor pe pământ.

9 aprilie
LOCUL SUPREM AL BIBLIEI
Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta, şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.
Psalmul 119.165
Da, o adevărată dragoste pentru Cartea sfântă ne aduce multă pace, al cărei izvor 
este în Dumnezeu. Legea Sa să ajungă tovarăşa obişnuită a vieţii noastre; ea va 
aduce în inimile noastre o adâncă mângâiere pe care nimic altceva nu ne-ar putea-o 
da. Duhul Sfânt lucrează prin acest cuvânt, ca un Mângâietor a cărui binefăcătoare 
influenţă vine să alunge frământările inimilor noastre.
Nimic nu poate fi o piatră de poticnire pentru acela în care locuieşte Cuvântul lui 
Dumnezeu. Crucea lui de fiecare zi, ajunge pentru el o plăcere; el este pregătit 
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pentru cuptorul încercării, şi zbuciumat nu se miră de el, nici nu este abătut. El nu 
este enervat ca acela care e în bogăţie, nici zdrobit prin împotrivire; căci este 
deasupra împrejurărilor schimbătoare ale vieţii din afară. Dacă Domnul îi trimite o 
mare încercare a credinţei, care face pe altul să spună: „Aceasta e prea tare, cine o 
poate îndura?", credinciosul o primeşte fără a murmura, pentru că greutăţile care se 
pot naşte în mintea sa sunt stăpânite de teama pe care o are el faţă de legea 
Dumnezeului său, care pentru el este autoritatea supremă, înaintea căreia se pleacă 
bucuros. Doamne, lucrează azi în noi această dragoste, această pace, această odihnă.

10 aprilie
PRIVEŞTE ŞI VEI TRĂI
Şi Domnul spuse lui Moise: „Fă-ţi un şarpe de aramă şi pune-l într-o prăjină; şi 
se va întâmpla, că oricine va fi muşcat şi-l va privi, va fi vindecat.
Numeri 21.8
Aceasta este o imagine admirabilă a Evangheliei. Domnul Isus, socotit în rândul 
răufăcătorilor, este atârnat pe cruce în faţa noastră. O privire spre El ne va vindeca 
îndată de muşcătura arzătoare a păcatului: „Oricine îl va privi, va fi vindecat". 
Acela, care-şi plânge cu amar păcatul, să ia seama la aceste cuvinte şi le va găsi 
adevărate. Eu am trăit această experienţă: privind la Domnul Isus răstignit, am fost 
vindecat îndată. Şi tu, suflete, dacă priveşti prin credinţă la El, vei trăi. Poate că-ţi 
dai seama şi tu de influenţa păcatului cu veninul lui şi nu mai ai nădejde; dar, să ştii 
bine că nu este decât o singură nădejde. Şi acest leac este sigur: „Oricine va privi la 
El, va fi vindecat".
Şarpele de aramă nu era înălţat ca să fie privit cu curiozitate de cei sănătoşi; ci era 
hotărât pentru cei ce fuseseră muşcaţi. Domnul Isus, adevăratul Mântuitor, a fost 
atârnat pe lemn pentru adevăraţii vinovaţi. Dacă muşcătura şarpelui veninos a făcut 
din tine un beţiv, un hoţ, un desfrânat sau un mincinos, o privire încrezătoare la acest 
Mântuitor, te va vindeca de aceste vicii, şi te va ajuta să trăieşti în sfinţenie şi 
părtăşie cu Dumnezeu. Priveşte numai şi vei trăi.

11 aprilie
PĂRTĂŞIE STRÂNSĂ
Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele său, zicând: „Cunoaşte, pe Domnul!", 
căci toţi îl vor cunoaşte, de la mic la mare.
Ieremia 31.34

Noi putem să nu cunoaştem multe lucruri, dar îl cunoaştem pe Domnul şi aceasta e 
mare lucru. Cel mai neînsemnat credincios Îl cunoaşte pe Dumnezeu în Domnul 
Isus, poate ca nu atâta cât ar dori să-L cunoască, dar în sfârşit, îl cunoaşte în adevăr. 
Nu cunoaştem numai învăţăturile Lui, ci îl cunoaştem pe El. El este Tatăl şi 
Prietenul nostru şi suntem personal în legătură cu El; putem zice: „Domnul meu şi 
Dumnezeul meu"! Având legătură strânsă cu El, am petrecut multe zile prea fericite 
în sfântă părtăşie cu El. Noi nu suntem străini pentru Dumnezeul nostru; şi inima Lui 
este de partea noastră.
Aceasta întrece orice ar fi putut natura să ne înveţe. Nu carnea şi sângele ni L-au 
descoperit pe Dumnezeu. Isus Cristos L-a făcut cunoscut pe Tatăl inimilor noastre. 
Dacă apoi Domnul ne-a făcut să-L cunoaştem pe El însuşi, nu este acesta izvorul 
oricărei cunoştinţe? A-L cunoaşte pe Dumnezeu, aceasta este viaţa veşnică, îndată ce 
intrăm în legătură cu Dumnezeu, avem dovada că suntem născuţi din nou. Oh, 
sufletul meu, bucură-te în această cunoaştere şi dă slavă lui Dumnezeu în toate zilele 
vieţii tale!

12 aprilie
EL NU-ŞI MAI ADUCE AMINTE
Le voi ierta păcatele şi nu-Mi voi mai aduce aminte de fărădelegile lor.
Evrei 8.12
De îndată ce Îl cunoaştem pe Domnul, primim iertarea păcatelor. Noi îl găsim în El 
pe Dumnezeul harului, care şterge fărădelegile noastre. Oh, ce veselă descoperire! 
Dar această făgăduinţă este într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu? Nu-şi va mai aduce 
aminte de păcatele noastre? Poate El oare să le uite? El ne spune că le va uita şi El 
ştie ce spune. El ne vede ca şi cum n-am fi căzut niciodată în păcat. Marea ispăşire a 
îndepărtat atât de mult păcatul, încât el nu mai există în mintea lui Dumnezeu. 
Credinciosul este primit acum în Domnul Isus Cristos, precum era Adam în starea 
lui de nevinovăţie; ba mai mult încă, el se îmbracă acum în neprihănirea 
dumnezeiască, în timp ce haina lui Adam era omenească.
Marele nostru Dumnezeu nu-Şi va mai aduce aminte de păcatele noastre, pentru a le 
pedepsi, şi nu ne va iubi cu nimic mai puţin din cauza lor. Aşa precum o datorie o 
dată plătită este ştearsă şi încetează de a mai fi socotită ca datorie, tot aşa Domnul 
priveşte ca şterse în întregime, fărădelegile noastre. Deşi avem remuşcări şi 
plângem, pe drept cuvânt, că ne-am irosit viaţa în păcate, totuşi să ne bucurăm că nu 
vor mai fi pomenite. Aceasta ne face să urâm păcatul. Iertarea prin har ne face sa fim 
foarte precauţi să nu-L mai supărăm pe Dumnezeu prin neascultarea noastră.
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13 aprilie
UN TRUP SCHIMBAT, CA AL LUI
Noi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos, care va schimba trupul 
stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale.
Filipeni 3.20-21
Când suntem frământaţi de dureri încât nu suntem în stare să ne gândim sau să ne 
rugăm, simţim starea de neputinţă a trupului nostru, iar când suntem ispitiţi prin 
poftele cărnii, ne dăm seama cât de vrednică de dispreţuit este această fire 
pământească. Trupul nostru care ne smereşte şi, prin aceste porniri ale sale, ne face 
un mare serviciu. De ne-am smeri în adevăr, ştiind că trupurile noastre se înrudesc 
cu ale animalelor şi chiar ne leagă de ţarină. Dar Mântuitorul nostru, Domnul Isus 
Cristos va schimba această stare de lucruri. El ne va face asemenea trupului slavei 
Sale, pe toţi care credem în El. Sufletul nostru a fost deja transformat prin credinţă; 
aşa şi corpul nostru se va reînnoi şi se va potrivi sufletelor noastre transformate prin 
Duhul Sfânt. Când va avea loc această schimbare, nu putem şti, dar numai această 
nădejde ne poate susţine, şi întări în zilele de încercări şi dureri din trup. Încă puţin 
timp şi vom fi asemenea Domnului Isus; atunci nu va mai fi nici un fel de suferinţă: 
dureri, mădulare umflate, inimi şovăitoare. Bătrânul nu va mai fi o grămadă de 
infirmităţi, nici bolnavul un morman de carne în agonie. „Vom fi schimbaţi 
asemenea trupului Său slăvit!" înviere minunată, în aşteptarea căreia, chiar trupul 
nostru de carne se poate odihni în siguranţă.

14 aprilie
ALEGEREA MEA ESTE ALEGEREA LUI
El ne alege moştenirea.
Psalmul 47.4
Daca am fi lăsaţi în mâinile duşmanilor noştri, partea care ne-ar lăsa-o ar fi fără 
îndoială foarte mizerabilă. Dar pentru noi care credem, Domnul este Acela care ne 
dă în stăpânire o moştenire care ne asigură locul, prin înţelepciunea Sa infinită. Un 
gând mai înalt ca al nostru ne pregăteşte destinul. Dumnezeu este Dătătorul tuturor 
lucrurilor şi noi suntem fericiţi că este El; alegerea noastră este să-L lăsăm pe El s-
aleagă pentru noi.
Dându-ne seama de propria noastră nebunie, preferăm să-L vedem conducându-ne şi 
alegându-ne El destinul. Simţim mai multă siguranţă lăsându-L pe Domnul să 

conducă barca noastră, decât dacă am fi lăsaţi la propria noastră judecată. Şi 
încredinţăm bucuros durerile noastre din prezent şi necunoscutul din viitor, hotărârii 
Tatălui nostru, Mântuitorului nostru şi Mângâietorului nostru.
Suflete al meu, adu-ţi azi dorinţele la picioarele Domnului Isus. Şi dacă ai fost 
încăpăţânat şi plin de voinţa ta personală, dornic să fii şi să faci toate după propria ta 
minte, acum renunţă la egoismul tău lipsit de judecată şi lasă firmele în mâinile 
Domnului. Spune „El trebuie sa aleagă". Dacă alţii discută despre suveranitatea 
Domnului şi slăvesc libera voinţă a omului, tu să le răspunzi: „El va alege pentru 
mine". Cea mai bună alegere a mea este să-L las pe El să aleagă. Eu aleg ce El a ales 
mai întâi.

15 aprilie
... EL ÎMPLINEŞTE DORINŢELE
Celor neprihăniţi, li se împlineşte dorinţa.
Proverbe 10.24
Pentru că această dorinţa este o dorinţă dreaptă, după voia lui Dumnezeu, El le-o 
împlineşte. Nu ar fi bine nici pentru om, nici pentru societate, ca o astfel de 
făgăduinţă să poată fi făcută celui nedrept. Să ţinem poruncile Domnului şi atunci El 
va lua în seamă dorinţele noastre.
Dacă s-ar întâmpla ca cei neprihăniţi să aibă dorinţe nedrepte, ele nu le vor fi 
împlinite. Dar nu sunt acestea năzuinţele lor adevărate, ci sunt simple abateri şi sunt 
fericiţi să fie refuzaţi în împlinirea dorinţelor. Dorinţele lor sfinte ajung la Domnul şi 
El nu le respinge. Dacă ni se pare că cererile noastre sunt neluate în seama, să ne 
lăsăm încurajaţi de făgăduinţa dată nouă azi şi să cerem încă o dată. Am primit un 
refuz categoric? Să-I mulţumim, ştiind că El nu împlineşte pentru noi nimic din ceea 
ce este dăunător.
Dar sunt lucruri pe care le putem cere cu îndrăzneală. Ceea ce trebuie să dorim 
înainte de toate, este să fim sfinţi şi în totul predaţi, să fim asemenea Domnului 
Cristos şi gata pentru cer. Iată dorinţele harului şi nu ale firii noastre; atunci 
Dumnezeu nu va face nici o restricţie dorinţelor noastre, ci va face mai mult decât ce 
cerem sau gândim noi. „Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte 
inima" (Psalmul 37.4). Cere cu îndrăzneala şi nu te teme.

16 aprilie
TOATE ÎNDREPTATE SPRE SFINŢENIE
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În ziua aceea, va sta scris până şi pe zurgălăii cailor: „Sfinţi Domnului.”
Zaharia 14.20
Fericită zi va fi când totul va fi sfinţit pentru Domnul şi când chiar zurgălăii cailor 
vor răsuna proclamând sfinţenia Domnului. Această zi a sosit pentru mine; nu sunt la 
mine toate lucrurile sfinţite pentru Dumnezeu? Nu este lucrul meu - munca mea - în 
totul pentru El? De azi înainte tot ce-mi aparţine trebuie să fie ca al unui adevărat 
preot: îmbrăcămintea cuviincioasă, casa un templu, masa un altar, cuvintele o 
mireasmă.
Te rog, Domnul meu, nu lăsa în mine nimic necurat sau întinat. Fiind încredinţat că 
aceasta se poate împlini, aştept ca Dumnezeu să-mi ajute să fiu aşa. Pentru că eu 
însumi sunt proprietatea Domnului Isus, îl voi lăsa pe El să facă inventarul a tot ce 
am, căci totul îi aparţine; şi-mi iau hotărârea să i-o dovedesc, prin întrebuinţarea 
acestor bunuri. Aş dori să-mi petrec zilele, de dimineaţa până seara, într-o sfântă 
rânduială, pentru ca clopoţeii cailor mei să sune voios. Şi de ce nu? Căci cine are 
mai mult drept la muzică, decât sfinţii? Dar clopotele mele, cântarea mea şi însăşi 
bucuria mea vor purta pecetea sfinţeniei şi vor vesti Numele prea fericitului 
Dumnezeu.

17 aprilie
DUŞMANI DEVENIŢI PRIETENI
Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe duşmanii 
lui.
Proverbe 16.7
Trebuie să iau seama ca Domnul să poată încuviinţa căile mele. Chiar aşa, voi avea 
vrăjmaşi, şi poate cu atât mai mulţi cu cât mă voi sili să fac ce este bine. Dar ce 
făgăduinţă! Dumnezeu îşi va scoate lauda chiar din mânia omului, şi o va potoli 
atâta de bine, încât nu mă va mai supăra!
El poate sili pe un vrăjmaş să nu-mi mai facă rău, chiar dacă ar fi hotărât să nu-mi 
dea pace. Aşa a fost când Laban, urmărind pe Iacov, nu îndrăznea nici să-l atingă 
(Gen. 31.22). Sau El va potoli furia unui vrăjmaş, schimbând-o în prietenie, cum s-a 
întâmplat când Esau a ieşit înaintea lui Iacov pentru a-1 îmbrăţişa frăţeşte, atunci 
când el se temea că va fi lovit cu sabia, împreună cu familia lui. Domnul mai poate 
aduce la pocăinţă pe un împotrivitor furios, făcând din el un frate în Cristos şi un 
tovarăş de lucru pentru El, cum a făcut cu Saul din Tars. Oh! să binevoiască El să 
lucreze aşa, de câte ori apare un duh de prigoană!
Ferice de omul ai cărui vrăjmaşi ajung ca leii pentru Daniel în groapa unde a fost 

aruncat: paşnici şi ţinându-i tovărăşie. Când, în sfârşit, va veni moartea, ultimul meu 
inamic, rog pe Domnul să mă găsească în pace; dar prima mea grijă să fie, să fiu 
plăcut Domnului. El să-mi dea credinţa şi sfinţenia, lucruri în care Cel Prea înalt 
găseşte plăcere.

18 aprilie
EL NICIODATĂ NU VA LIPSI
Voi fi cu tine; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi deloc.
Iosua 1.5
Acest cuvânt către Iosua este citat în Noul Testament astfel: „El însuşi a zis: 
„Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi" (Evrei 13.5).
Prea iubiţilor, avem înaintea noastră o viaţă de lupte; dar Domnul Oştirilor este cu 
noi. Avem noi oare de condus un popor numeros şi nestatornic? Această făgăduinţă 
ne garantează toată înţelepciunea şi prudenţa ce ne trebuie. Avem de luptat cu 
vrăjmaşi şireţi, vicleni şi puternici? Iată puterea, vitejia şi izbânda. Sau avem de 
cucerit o moştenire mare? Avem zălogul biruinţei în lupta noastră: însuşi Domnul 
este cu noi. Ar fi un dezastru daca El ne-ar lipsi; dar, cum aceasta nu e cu putinţă, 
şoapta îngrijorării va fi oprită, împiedicată de zăgazul credincioşiei dumnezeieşti. În 
nici o împrejurare Domnul nu ne va părăsi; orice ar veni, El va fi cu noi. Prietenii ne 
părăsesc, ajutorul lor este ca o ploaie repede şi trecătoare de Aprilie; dar Dumnezeu 
este credincios, Domnul Isus este acelaşi în veac, iar Duhul Sfânt rămâne în noi.
Aşadar, inima mea, fii liniştită şi încrezătoare! Dacă norii se adună, Domnul îi poate 
împrăştia. Dacă Dumnezeu nu mă poale lipsi de prezenţa Lui, nici credinţa mea nu 
va slăbi; daca El nu mă va părăsi, aş putea eu să-L părăsesc?

19 aprilie
CEL MAI PRICEPUT CĂUTĂTOR
Iată-Mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele, şi le voi cerceta.
Ezechiel 34.11
El face lucrul acesta când aleşii Săi sunt încă asemenea oilor rătăcite, necunoscându-
l nici pe păstorul, nici staulul lor. Cu câta îndemânare ştie El să le găsească! Domnul 
Isus foloseşte tot atâta duioşie căutându-le, cât şi mântuindu-le. Chiar atunci când 
mulţi din aceia pe care i-a atras Tatăl la El, se apropiaseră de porţile iadului, aproape 
să intre pe ele Domnul în căutarea Lui, sfârşeşte prin a-i atinge prin harul Său. El ne-
a găsit şi pe noi; să avem deci nădejde în privinţa rugăciunilor noastre pentru cei pe 
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care ni i-a pus pe inimă, căci El va şti să-i găsească şi pe ei.
Domnul dublează stăruinţele Sale, când vreuna din oile Sale a ieşit din turmă, 
nemaiţinând seamă de păşunile adevărului şi ale sfinţeniei. Ele pot cădea în greşeli 
grave, păcate dureroase sau într-o împietrire înşelătoare; dar Domnul a garantat 
Tatălui că nu le va lăsa să piară. În harul Său şi cârmuirea Sa, El le va urmări până-n 
ţările depărtate, locuinţele mizeriei, adâncimile întunericului sau în prăpăstiile 
disperării, pentru a nu lăsa să piară nici una din acelea pe care I le-a dat Tatăl. Pentru 
El este o cinste de a căuta şi mântui întreaga turmă, fără nici o excepţie. Cât sprijin 
este această făgăduinţă, dacă la ora actuală, sunt silit să strig: „Sunt rătăcit ca o oaie 
pierdută".

20 aprilie
PRIN CREDINŢĂ, NU PRIN SIMŢIRE
Cel neprihănit va trăi prin credinţă.
Romani 1.17
„Nu voi muri, ci voi trăi!" zice David. Eu cred în Domnul Dumnezeul meu şi această 
credinţă îmi va da şi păstra viaţa. Aş vrea să fiu dintre aceia a căror viaţă este din 
numărul celor neprihăniţi; dar chiar dac-aş fi desăvârşit, n-aş încerca niciodată să mă 
socotesc neprihănit prin propria mea îndreptăţire, ci aş dori mai bine să mă agăţ de 
lucrarea Domnului Isus, pentru a nu trăi decât prin credinţa în El şi nimic altceva. 
Dacă aş fi în stare să-mi dau trupul să fie ars pentru Domnul, nu mă voi încrede în 
curajul meu, nici în credincioşia mea, ci aş trăi tot prin credinţă.
Este mult mai multă siguranţă şi fericire în a trăi prin credinţă, decât a trăi prin 
simţămintele sau prin faptele mele. Rămânând lipită de butuc, mlădiţa are o viaţă 
mai roditoare decât ar avea prin ea însăşi, dacă i-ar fi cu putinţă să trăiască despărţita 
de butuc, dar aceasta nu-i cu putinţă. A trăi lipiţi de Domnul Isus şi luând totul din 
El, este cel mai dulce lucru şi - în acelaşi timp - cel mai sfânt. Şi dacă cel mai 
neprihănit om nu poate trăi decât în acest fel, cu atât mai mult eu, care nu sunt decât 
un biet păcătos!
Doamne, eu cred; mă încred numai în Tine. Ce altceva pot face? A mă încrede în 
Tine este viaţa mea şi mă voi lipi de Tine tot mereu, până la sfârşit.

21 aprilie
DUMNEZEU ÎNSUŞI RĂSPLĂTEŞTE
Cine are milă de sărac, împrumută pe Dumnezeu şi El îi va răsplăti 

binefacerea.
Proverbe 19.17
Să dăm săracului cu milă, - nu pentru a fi văzuţi sau admiraţi, şi încă mai puţin 
pentru a socoti că prin aceasta el ne este îndatorat. Să nu aşteptăm nimic în schimb 
de la cel sărac, nici măcar recunoştinţă; dar să socotim ceea ce am făcut pentru el ca 
un împrumut făcut Domnului. El este Acela care şi-a luat obligaţia - să nu cerem de 
la sărac - să aşteptăm de la El plata. Ce cinste ne face Domnul, când Se coboară până 
acolo că Se împrumută de la noi! Şi ce favorizat este negustorul în ale cărui registre 
este înregistrat Numele Domnului. Nu ar fi o ruşine ca un astfel de debitor sa nu aibă 
o coloană aparte, decât pentru o sumă neînsemnată? Să nu ne temem de a înscrie în 
această coloană o sumă cât mai mare. Să ştim deci să ajutăm pe primul nevoiaş care 
vine la noi; cât despre răsplată, să nu ne mai gândim, - n-avem garanţia lui 
Dumnezeu? Lăudat sa fie Numele Său, ea are mai multă valoare decât aurul şi 
argintul. Şi dacă suntem în strâmtorare din cauza timpurilor grele, să spunem aceasta 
Domnului.
Poate că am fost cam aspru sau zgârcit faţă de cel ce ne cerea? Vai, în acest caz, 
Domnul să ne ierte.

22 aprilie
PUTEREA DE A FI RIDICAT
Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi.
Psalmul 146.8
Sunt eu abătut? Voi aduce înaintea Domnului acest cuvânt de har! Obiceiul Său, 
făgăduinţa şi bucuria Sa este aceea de a-i îndrepta pe cei încovoiaţi. Sufăr ca urmare 
a simţământului păcatului meu şi de abaterea minţii mele? Iată, lucrarea, jertfa 
Domnului Isus este tocmai pentru a mă ridica şi a-mi da odihna sufletului. Doamne, 
Te rog ridică-mă, pentru dragostea Numelui Tău!
Poate că am avut o pierdere grea, sau ne aflăm în împrejurări excepţional de critice? 
Şi acolo ne va ajuta Mângâietorul. Ce har, că una din persoanele Sfintei Treimi este 
Mângâietorul nostru! Să fim siguri că lucrarea Sa va fi bine făcută.
Mulţi sunt atât de abătuţi, încât doar Domnul Isus îi poate scăpa; El poate şi va face 
aceasta. El poate să ne dea la toţi sănătatea, nădejdea şi fericirea, aşa cum a făcut-o 
în încercările noastre trecute şi a rămas acelaşi în bunătatea Lui. Noi putem fi trişti şi 
abătuţi, dar vom fi ridicaţi atât de sus, încât aceia care ne dispreţuiesc vor fi ruşinaţi. 
Ce cinste pentru acela care va fi înălţat de Domnul! Face să fii abătut până la 
pământ, pentru a trăi experienţa vindecării prin puterea Sa.
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23 aprilie
NICI O TEAMĂ DE MOARTE
Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Cel ce va birui, nicidecum 
nu va fi vătămat de a doua moarte.”
Apocalipsa 2.11
Prin prima moarte trebuie să trecem, afară numai dacă El nu vine pentru răpire; aşa 
că o putem aştepta în linişte şi fără a ne teme, pentru că Domnul Isus a schimbat 
această vale, într-o cale care duce la slavă.
Ce este de temut este a doua moarte; despărţirea omului de Dumnezeu; iată 
adevărata moarte care distruge orice pace, bucurie, nădejde. Dacă a plecat 
Dumnezeu, totul a dispărut; şi această moarte este mai rea decât încetarea vieţii.
Dacă, prin harul lui Dumnezeu, noi luptăm până la sfârşit şi învingem în acest război 
slăvit, a doua moarte nu va putea pune pe noi mâna ei rece; nu vom avea teamă de 
moarte, nici de iad, căci ne aşteaptă o cunună ce nu se veştejeşte: cununa vieţii. Câtă 
putere ne va da această nădejde! Pentru viaţa veşnică merită să luptăm. Pentru a 
scăpa de ameninţarea morţii a doua, merită să ne dăm silinţele o viaţă întreagă.
Doamne, dă-ne această credinţă ca să învingem şi Te rugăm să ne dai harul de a 
rămâne nevătămaţi de păcat şi de Satana, care caută să ne muşte de călcâi!

24 aprilie
CONDIŢIE DE BINECUVÂNTARE
Aduceţi la casa vistieriei, toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-
Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea daca nu voi deschide 
zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.
Maleahi 3.10
Mulţi citesc această făgăduinţă şi-i doresc împlinirea, fără a lua seama la condiţia 
pusă. Nu ne putem aştepta să vedem cerul deschizându-se pentru a avea parte de ea, 
afara numai dacă dăm Domnului şi lucrării Lui, ceea ce le datorăm. Nu ar fi lipsă de 
fonduri pentru lucrările sfinte, dacă toţi aceia care poartă numele de creştini, ar plăti 
ceea ce trebuie.
Mulţi din ei sunt săraci pentru că îl fură pe Dumnezeu. Multe Biserici nu sunt 
vizitate de Duhul Sfânt, pentru că ele îi lasă pe slujitorii lor să flămânzească. Dacă 
noi nu dăm slujitorului lui Dumnezeu hrana sa zilnică, să nu ne mirăm că primim din 
lucrul său hrană slabă pentru sufletele noastre. Când sarcina lui devine tot mai grea, 

din lipsă de ajutoare şi lucrarea lui Dumnezeu este împiedicată din cauza lipsei de 
fonduri, cum putem nădăjdui să propăşim duhovniceşte?
Să vedem! Ce am dat eu până acum? Dacă am fost zgârcit cu Dumnezeu şi m-am 
târguit cu Domnul, Mântuitorul meu, nu voi mai fi ca în trecut. Voi da zeciuielile 
mele Domnului, jertfind pentru lucrarea Sa şi ajutând pe sărac. Atunci voi simţi 
puterea Sa, care mă va binecuvânta din plin.

25 aprilie
CUM SĂ-ŢI CREŞTI COPIII
Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el.
Proverbe 20.7
A fi preocupaţi de familia noastră, poate fi natural, dar vom face bine să îndreptăm 
această grijă şi asupra caracterului nostru. Dacă noi mergem înaintea Domnului în 
neprihănire, vom face pentru copiii noştri mai mult decât dacă le-am strânge o avere. 
Sfinţenia vieţii unui tată este cea mai frumoasă moştenire pentru copiii săi.
Cel neprihănit le lasă exemplul său care va fi cel mai bogat izvor de adevărată 
bunăstare. Câţi copii nu datorează succesul lor în viaţă, exemplului primit de la 
părinţii lor!
Ei le lesă şi reputaţia lor. Oamenii au despre noi o părere cu atât mai bună, pentru ca 
suntem fiii unui om în care se puteau încrede. Oh, dacă toţi tinerii ar avea grijă să 
păstreze nepătat numele familiei lor.
Pe deasupra, le lasă rugăciunile sale şi binecuvântarea lui Dumnezeu, care li se 
împlineşte. Dumnezeu îi va mântui pe copiii noştri, chiar după moartea noastră.
Integritatea noastră poate sa fie pentru Dumnezeu mijlocul de a-i mântui pe fiii şi 
fiicele noastre. Daca ei văd în viaţa noastră realitatea credinţei noastre, vor avea 
dorinţa sa fie şi ei mântuiţi. Doamne, împlineşte, făgăduinţa Ta şi pentru casa mea.

26 aprilie
PURTARE PLINĂ DE BUNĂTATE
Şi Domnul Dumnezeul tău, te va binecuvânta.
Deuteronom 15.18
Un stăpân israelit trebuia să-l elibereze pe robul său, la timpul potrivit şi, când acesta 
părăsea serviciul său, să-i dea un salariu potrivit pentru a se putea organiza. El 
trebuia sa facă aceasta cu bunătate şi inimă largă. Duhul acestei învăţături, precum şi 
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întreaga lege a Domnului Cristos, ne învaţă să ne purtăm cu slujitorii noştri, la fel, 
cum se cuvine. Să ne amintim cum S-a purtat El cu noi şi să ne dam seama că şi noi 
trebuie să ne purtăm cu răbdare faţă de ei.IN CONTINUARE LIPSESTE SI IN 
ORIGINAL

27 aprilie
DUMNEZEU ÎŞI VA TERMINA LUCRAREA
Domnul va sfârşi ce a început pentru mine.
Psalmul 138.8
Acela care a început, va şi sfârşi lucrarea Sa în sufletul meu. Tot ce este cu privire la 
mine, îl priveşte şi pe Domnul. Tot ce va găsi El bun, fără a fi ajuns perfect, îl va 
supraveghea, îl va menţine şi îl va duce la bun sfârşit. Iată mângâierea noastră! Prin 
mine însumi, eu nu voi putea sfârşi lucrarea de har. Lipsurile mele de fiecare zi, îmi 
dovedesc aceasta îndeajuns şi, daca am rămas credincios până acum, aceasta se 
datorează numai faptului că Domnul m-a ţinut. Dacă El m-ar părăsi numai o clipă, 
tot ceea ce am câştigat ar fi pierdut şi eu aş pieri. Dar Domnul va continua să mă 
binecuvânteze; El va desăvârşi credinţa mea, dragostea mea, caracterul meu, lucrul 
meu. Şi El va face aceasta, pentru că a început această lucrare în mine. De la El îmi 
vine dorinţa pe care o am ca să mă desăvârşesc şi, într-o oarecare măsură, El a 
împlinit deja năzuinţele mele. Niciodată El nu va lăsa o lucrare neterminată; aceasta 
n-ar fi spre slava Sa; El ştie cum să împlinească planurile harului Său, şi chiar dacă 
propria mea fire rea, lumea şi diavolul se unesc împreună pentru a împiedica 
lucrarea Sa, eu nu mă îndoiesc de făgăduinţa Sa. „El va sfârşi ce a început pentru 
mine" şi eu îl voi lăuda totdeauna.
Te rog, Doamne, fă să înflorească lucrarea Ta de har în mine şi să înainteze astăzi!

28 aprilie
EL NE ESTE PĂRTAŞ
Eu voi locui în mijlocul lor, şi voi umbla cu ei. Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor 
fi poporul Meu.
2 Corinteni 6.16
Aici se găseşte reciprocitate de interese. Fiecare aparţine celuilalt. Dumnezeu este 
partea poporului Său, şi poporul ales este partea Dumnezeului său. Sfinţii găsesc în 
El bunul lor de seamă, şi El îi socoteşte ca o comoară a Sa. Ce izvor de mângâiere se 
găseşte în aceasta pentru orice credincios!

La această reciprocitate de interese se adaugă o reciprocitate de sentimente. 
Dumnezeu îl va iubi totdeauna pe poporul Său, şi ai Săi Îl vor iubi.
Astăzi Dumnezeu va face totul pentru mine; şi eu, ce voi face pentru El? Gândurile 
mele ar trebui să zboare spre El în tot timpul, căci El Se gândeşte la mine. Să nu mă 
mulţumesc numai admiţând ca aşa trebuie să fie.
Aceasta ne conduce apoi la o părtăşie binecuvântată. Dumnezeu locuieşte în noi şi 
noi locuim în El. El merge cu noi şi noi mergem cu El. Neîncetat şi peste tot avem 
însoţirea Sa. Fericită părtăşie!
Deci să socotesc pe Domnul ca Dumnezeul meu, încrezându-mă în El şi slujindu-I 
cum I se cuvine. Să-L iubesc, să-L cinstesc, să mă închin Lui în Duh şi adevăr, 
ascultându-L în toate privinţele. Iată dorinţa inimii mele! Când voi atinge acest 
ideal, voi găsi cerul.
Doamne, ajută-mă! Fii Dumnezeul meu, învăţându-mă să Te cunosc ca Dumnezeul 
meu, pentru dragostea Domnului Isus.

29 aprilie
UITĂ ŞI IARTĂ
Nu zice: „Ii voi întoarce eu răul!" Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta.
Proverbe 20.22
Nu te grăbi. Lasă să treacă mânia ta. Nu zice şi nu face nimic pentru a te răzbuna 
(Rom. 12.17). Sigur că vei lucra fără chibzuinţă, luând băţul pentru a te răzbuna; şi 
vei fi departe de a arăta astfel Duhul Domnului Isus. Dovedeşti mai multă nobleţe 
dacă ierţi şi treci cu vederea purtarea rea a aceluia care ţi-a arătat-o. Dacă laşi să 
curgă ca un venin în tine amintirea unui rău pricinuit, gândindu-te sa-l întorci, 
înseamnă să păstrezi în inima ta o rană deschisă, care atrage altele. Mai degrabă uită 
şi iartă.
Dacă vei găsi cu cale că trebuie să faci ceva, căci altfel vei fi în pierdere, atunci 
urmează sfatul care-ţi este dat aici: „Nădăjduieşte în Domnul şi El te va ajuta!" 
Acest sfat nu te va costa nici un bănuţ, şi totuşi înaintea Lui are mare valoare. Rămâi 
liniştit! Aşteaptă-L pe Domnul şi spune-i păsul tău! Deschide înaintea Domnului 
scrisoarea lui Rabşache (2 Împ. 19); numai aceasta va fi pentru inima ta tulburată, o 
uşurare. Nu ai făgăduinţa: „El te va ajuta"? El va găsi mijlocul să o împlinească. 
Cum? Nici tu, nici eu nu putem şti, dar El o va face, fii sigur. Şi dacă Domnul te va 
ajuta, aceasta-ţi va da mai multă bucurie, ca urâtele certuri în care te-ai putea 
încurca, acoperindu-te cu ruşine prin cearta cu vrăjmaşul tău. Încetează de a fi 
întărâtat şi încredinţează-ţi soarta în mâinile Judecătorului tuturor.
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30 aprilie
RĂSPLATA BIRUITORULUI
Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră 
albă; şi pe ea va fi scris un nume pe care nu-l ştie decât acela care-l primeşte.
Apocalipsa 2.17
Inima mea, sileşte-te să stărui în lupta sfântă, căci mare e răsplata biruinţei. Azi noi 
mâncăm din hrana cerească ce cade în tabăra noastră, din acea hrană, din pustie, care 
vine din cer şi care nu lipseşte niciodată pelerinului în drum spre Canaan. Dar în 
Domnul Isus, ne este păstrat un nivel mai înalt al vieţii duhovniceşti, precum şi o 
hrană care ne este necunoscută încă. În vasul de aur aşezat în chivot se găsea ascunsă 
o măsura de mană, care nu trebuia sa se strice, chiar peste veacuri. Nimeni nu a 
văzut-o vreodată; ea era păstrată în chivotul legământului în Locul preasfânt. Tot 
astfel viaţa credinciosului este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Vom ajunge în 
curând acolo. Ieşind biruitori prin harul Domnului Isus, vom avea parte de bucatele 
împăratului. Ne vom hrăni cu mana ascunsă, care e Domnul Isus. El este pentru noi 
totul, în toţi ai Lui, oricare ar fi situaţia noastră. El este Cel ce ne va întări pentru 
luptă, care ne asigură biruinţa şi El însuşi ne este răsplata. Doamne, dă-mi această 
biruinţă!

1 mai
PLIN DE CÂNTARE
Munţii şi dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră şi toţi copacii din 
câmpie vor bate din palme.
Isaia 55.12
Când păcatul ne este iertat, cea mai mare apăsare a noastră ia sfârşit, făcând loc celei 
mai adevărate dintre bucuriile noastre. Aceasta este fericirea pe care Domnul o 
răspândeşte peste cei ce s-au împăcat cu El şi ea se revarsă asupra naturii, umplând-o 
de sunetele sale. Natura este ca o orgă din care inima reînnoită poate scoate o 
armonie tulburătoare; cheia ei o cunoaşte omul harului şi nu are decât sa o atingă 
pentru a face sa răsune întregul univers într-un concert de laude. Munţii şi coastele 
dealurilor cu măreţele forme ale naturii alcătuiesc refrenul, iar copacii pădurilor şi 
întreaga creaţiune însufleţită formează melodia cântecului.
Când Cuvântul lui Dumnezeu aduce roade în mijlocul nostru şi sunt mântuite 
suflete, atunci totul cântă, şi se bucură în jurul nostru. Când auzim mărturisirile celor 

născuţi din nou, şi experienţele credincioşilor mai înaintaţi, ne simţim atât de 
învioraţi şi de fericiţi încât nu putem decât să-L lăudăm pe Domnul; şi ni se pare că 
stâncile melodiile şi colinele, pădurile şi câmpiile sunt influenţate de melodiile 
noastre vesele şi alcătuiesc în jurul nostru o orchestră minunată. Doamne, doresc ca 
în această frumoasă zi de Mai, sa mă unesc cu aceasta cântare universală şi, 
asemenea unui canar, să cânt bunătăţile Tale şi slava Ta.

2 mai
SECERIŞ SPIRITUAL
Acela care va semăna din Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică.
Galateni 6.8
S-ar părea că semănatul să fie o operaţie păgubitoare, căci aceasta înseamnă a băga 
boabe bune în pământ pentru a nu le mai vedea. A semăna prin Duhul, de asemenea, 
pare a fi un vis; căci ne lepădăm de noi înşine şi aparent nu câştigăm nimic în 
schimb. Dar dacă semănăm prin Duhul Sfânt silindu-ne să trăim pentru Dumnezeu, 
ascultându-L şi având în vedere numai slava Sa, să fim siguri că nu vom lucra în 
zadar. Răsplata noastră va fi viaţa veşnică, şi ştim că această viaţă o avem de îndată 
ce învăţăm să-L cunoaştem pe Dumnezeu, având părtăşie cu El. Această viaţă curge 
ca un râu, care înaintează lărgindu-se şi adâncindu-se până ne duce în oceanul 
fericirii nesfârşite, unde viaţa lui Dumnezeu devine viaţa noastră pentru veşnicie.
Să nu semănăm azi în firea pământească, căci atunci vom secera putrezirea. Ci, 
printr-o predare sfânta a vieţii noastre, să trăim căutând cinstea şi slava Dumnezeului 
nostru sfânt, în ascultarea de Duhul Său. Ce minunat seceriş este acela al vieţii 
veşnice! Ce snopi de binecuvântări nemărginite vom culege! Ce sărbătoare va fi 
acest seceriş! Doamne, fă-ne să fim astfel de secerători, din dragoste pentru Fiul 
Tău.

3 mai
ASCULTÂND SEMNALUL DE LUPTĂ
Când vei auzi un vuiet de paşi în vârful duzilor, atunci să te grăbeşti, căci 
Domnul merge înaintea ta, ca să-i bată pe Filisteni.
2 Samuel 5.24
Pe calea noastră se găsesc semne ale lucrării lui Dumnezeu, care ar trebui sa ne 
mişte. Duhul lui Dumnezeu suflă încotro vrea şi tu îi auzi sunetul. Atunci trebuie să 
fim cu atât mai atenţi. Să profităm de aceste împrejurări preţioase, folosindu-le. Noi 
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avem de luptat contra Filistenilor în orice timp; dar când însuşi Domnul merge 
înaintea noastră, să fim cu atât mai trezi.
Vântul mişcă vârful duzilor, şi David cu oamenii săi au recunoscut acest sunet ca 
fiind semnalul de atac şi, în timp ce ei înaintau, Domnul însuşi îi lovea pe filisteni. 
Oh, Domnul să ne dea azi prilejul de a vorbi acelora care ne înconjoară. Cine ştie 
dacă azi nu este o zi de veşti bune, pentru mântuirea vreunui suflet? Să ţinem 
deschisă urechea pentru a asculta vuietul vântului, şi mintea noastră gata să se 
supună semnalului. Făgăduinţa Sa este că: „atunci Domnul va ieşi înaintea noastră". 
- Nu găsim aici o încurajare de a începe lupta? Şi dacă Domnul merge înaintea 
noastră, nu vom rămâne pe loc.

4 mai
BIRUINŢĂ PENTRU CEL CĂZUT
Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, 
chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea.
Mica 7.8
Aşa vorbeşte o persoană apăsata de necaz. Vrăjmaşul nostru ne poate stinge lumina 
pentru un timp; dar pentru noi este o nădejde sigură, lângă Domnul; şi dacă ne 
încredem în El, timpul nostru de apăsare şi întuneric va fi de scurtă durată. Insultele 
vrăjmaşului nostru nu sunt decât pentru un moment. Domnul va schimba în curând 
batjocurile şi râsul lui în plâns, iar suspinele noastre în cântări.
Şi daca pentru un timp, marele vrăjmaş al sufletului nostru este biruitor, cum a fost 
cu oameni mai buni decât noi, să ne îmbărbătăm totuşi, căci în curând vom birui. Ne 
vom ridica din abaterea noastră, căci Domnul ne va ridica. Nu vom rămâne în 
întuneric, cu toate că am avut de trecut pe acolo; căci Dumnezeul nostru este izvorul 
luminii şi El nu va întârzia să facă să strălucească peste noi o zi strălucitoare. Să nu 
ne pierdem nădejdea şi să nu ne îndoim. Încă o jumătate de învârtitură de roată pe 
acest pământ, şi vom atinge vârful izbăvirii. Vai de aceia care râd acum, căci ei vor 
plânge când lăudăroşia lor va fi schimbată într-o ruşine veşnică. Dar ferice de cei ce 
plâng şi sunt batjocoriţi pentru sfinţenia vieţii, căci ei vor primi o mângâiere 
dumnezeiască.

5 mai
DE CE SĂ RĂMÂI ÎN SCLAVIE
Domnul Dumnezeul tău îi va aduce înapoi pe robii tăi şi va avea milă de tine, te 

va strânge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăştia El
Deuteronom 30.3
Chiar şi poporul lui Dumnezeu poate să se vândă pentru a fi rob al păcatului. Acesta 
e un fruct amar, rod al unei rădăcini foarte amare. Ce sclavie este aceea a unui copil 
al lui Dumnezeu vândut păcatului, în lanţurile lui Satan, lipsit de slobozenie, de 
puterea de rugăciune, de bucuria în Dumnezeul său! Să luăm seama să nu cădem 
într-o astfel de robie; dar, dacă suntem intraţi în ea, să nu disperăm.
Nu putem rămâne prinşi în sclavie pentru totdeauna. Preţul plătit de Domnul Isus 
pentru răscumpărarea noastră este prea mare pentru ca El sa ne lase în mâinile 
vrăjmaşului. Dar calea slobozeniei este: „Întoarce-te la Domnul Dumnezeul tău"! 
Acolo unde am găsit pentru prima oară mântuirea, o vom găsi şi a doua oară: la 
picioarele crucii, mărturisindu-ne păcatul, vom găsi iertare şi izbăvire. Apoi „să 
ascultăm de glasul Domnului Dumnezeului nostru, din toată inima şi din tot sufletul 
nostru, în tot ce ne porunceşte" şi robia noastră va înceta. Duhul abătut şi întristarea 
sufletului se spulberă - de îndată ce părăsim idolii şi ne plecăm smeriţi înaintea 
Dumnezeului celui viu. De ce să rămânem robi? Să ne însuşim, fără întârziere, 
dreptul de copii ai lui Dumnezeu, ieşind astfel din exil.

6 mai
LEAC ÎMPOTRIVA INVIDIEI
Să nu-ţi pizmuiască inima pe păcătoşi, ci să aibă totdeauna frică de Domnul, 
căci este o răsplată, şi nu ţi se va tăia nădejdea.
Proverbe 23.17-18
Când vedem că celor răi le merge bine, suntem gata să-i pizmuim; când îi auzim 
bucurându-se, în timp ce inima noastră e tristă, credem că partea lor e mai bună. Dar 
acest gând e nebunie şi păcat. Dacă i-am cunoaşte mai bine, şi mai ales dacă ne-am 
aminti sfârşitul lor, ne-ar fi mai degrabă milă de ei. Leacul pentru această pornire, 
este sa rămânem neîncetat, zi de zi, cu sentimentul prezenţei lui Dumnezeu, 
adorându-L şi păstrând legătura cu El. Această stare va duce sufletul nostru la 
niveluri superioare, unde vom judeca mai limpede şi dorinţele noastre vor fi mai 
curate. Cu cât cerul va ocupa mai mult loc în viaţa noastră, cu atât ne vom alipi mai 
puţin de lucrurile de pe pământ. Teama de Dumnezeu va şterge invidia din suflet. 
Vom da lovitura de moarte pornirilor noastre, privind sfârşitul celui rău. Bogăţia şi 
slava sa nu sunt decât o arătare scurtă, trecătoare.
Măreţia aparentă a celui bogat ne uimeşte un moment, apoi se stinge. Ce câştig are el 
că prosperă dacă vine judecata să-l acuze? Dar omul lui Dumnezeu, din contră, are 
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ca sfârşit pacea şi binecuvântarea şi nimeni nu-i poate răpi bucuria. Evită să priveşti 
cu jind şi caută adevărata mulţumire sufletească.

7 mai
SĂ NU MAI RĂMÂNĂ NIMIC RĂU
Nimic din ce a fost blestemat să fie nimicit cu desăvârşire, să nu se lipească de 
mâna ta, pentru ca Domnul să Se întoarcă, să te ierte şi să te înmulţească, după 
cum ajurat părinţilor tăi.
Deuteronom 13.17
Israel trebuia să cucerească oraşele păgâne şi sa distrugă toată prada, socotind tot ce 
a fost întinat prin idolatrie, ca blestemat şi deci să fie nimicit prin foc. Tot astfel 
trebuie ca creştinul să-şi privească toate păcatele sale. Nu trebuie să lăsăm nimic rău 
să locuiască în noi. Este un război de moarte împotriva răului de orice natură ar fi, 
care ar întina sufletul, trupul sau duhul. Această părăsire a răului trebuie să o privim 
ca o roadă a harului lui Dumnezeu.
Când Dumnezeu ne face să nu mai avem nici o îngăduinţă pentru păcatele noastre, 
atunci El ne arată îndurarea Sa; şi când ne mâniem împotriva răului, Dumnezeu 
încetează să fie mâniat pe noi. Când noi creştem străduinţele împotriva fărădelegii, 
înmulţeşte şi Dumnezeu binecuvântările. Secretul pentru a creşte în pace şi bucurie 
în Domnul Cristos, este ascultarea de acest cuvânt: „Să nu rămână nimic sortit pieirii 
în mâna ta". Doamne, Te rog curăţeşte-mă azi. Îndurarea, mila, propăşirea şi bucuria 
vor fi partea sigură a acelora care leapădă cu hotărâre şi cu tărie păcatul.

8 mai
HAR ŞI LA BĂTRÂNEŢE
Duceţi-vă şi voi în via Mea, şi vă voi da ce va fi cu dreptul.
Matei 20.4
Da, chiar pentru persoanele în vârstă şi obosite este încă de lucru în via Domnului 
Cristos. Cu toate că am ajuns în ceasul al unsprezecelea, El doreşte să ne mai 
folosească. Ce har! Desigur, orice bătrân ar trebui să salte de bucurie la această 
chemare. Când oamenii sunt înaintaţi în vârstă, nu-i ia nimeni pe garanţie. Ei merg 
din loc în loc pentru a găsi de lucru, dar patronii dau din cap, la vederea părului lor 
alb; însă Domnul Isus îi primeşte pe bătrâni şi le dă bună plată. Vedeţi câtă bunătate! 
Fă, Doamne, ca cei bătrâni să intre fără întârziere în slujba Ta. Dar, Dumnezeu va da 
oare vreo răsplata celor neputincioşi din cauza bătrâneţii? Nu vă îndoiţi de aceasta. 

El spune că va da ce va fi cu dreptul, dacă lucrează în via Lui. Veţi primi aici harul, 
iar acolo sus, slava. Vă va da ajutor şi mângâiere în timpul de faţă, şi odihna în 
viitor; o putere care va ţine în toate zilele şi o viziune a slavei când va veni noaptea 
morţii. Toate acestea, ţi le va da Domnul Isus, ţie care ai venit Ia El la bătrâneţe, ca 
şi celui care intră de tânăr în slujba Sa.
Voi mărturisi acest har oricărui suflet nepocăit, om sau femeie bătrână, rugând pe 
Domnul să-i binecuvânteze, pentru dragostea Domnului Isus; apoi voi fi cu luare 
aminte să-i descopăr, pentru a le face cunoscut vestea bună.

9 mai
A TE ÎNCREDE ÎNSEAMNĂ A TE BUCURA
Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui 
cel sfânt.
Psalmul 33.21
Planta credinţei face să crească floarea bucuriei inimii; ea nu înfloreşte chiar de la 
început, ci vine la timpul său. Să ne încredem în Domnul în orele noastre triste şi, în 
ziua hotărâtă, El va răspunde încrederii noastre, dându-ne bucuria Lui, ca roadă a 
credinţei noastre. Îndoiala dă naştere suferinţei, dar încrederea aduce bucurie.
Siguranţa exprimată de Psalmist este, în adevăr, o făgăduinţă în care, dacă ne 
încredem, ni se garantează împlinirea; deci, să ne-o însuşim. Dacă nu ne bucurăm în 
această clipă, totuşi ne vom bucura, tot atât de sigur cum Dumnezeul lui David este 
şi Dumnezeul nostru.
Sa ne gândim adânc la sfântul Nume al lui Dumnezeu, pentru ca să avem mai multă 
încredere şi să ne bucurăm tot mai sigur. În firea Lui, El este sfânt, drept, milos, 
credincios şi neschimbat. Un astfel de Dumnezeu nu este El vrednic de toată 
încrederea noastră? El este Atotputernic, Atotînţelept şi Atotprezent. Nu ne putem 
oare lăsa în totul în voia Lui? Să ne hotărâm la aceasta chiar de acum şi fără rezervă!
Iehova-Jireh va îngriji, Iehova-Şalom ne va trimite pacea, Iehova-Ţidkenn ne va 
îndreptăţi, Iehova-Sameh va fi pentru totdeauna aproape şi cu Iehova-Nissi vom 
birui pe orice vrăjmaş. Cei ce cunosc Numele Tău, se vor încrede în Tine; şi cei ce 
se încred în Tine, se vor bucura în Tine, Doamne.

10 mai
TEME-TE NUMAI DE DUMNEZEU
Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi 
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teme; ce mi-ar putea face omul?”
Evrei 13.6
Pentru că Domnul nu ne va lăsa nici nu ne va părăsi, să fim mulţumiţi cu partea 
noastră. Domnul este pentru noi: totdeauna vom avea un prieten, o comoară, un 
adăpost. Cu o astfel de siguranţă, putem fi independenţi faţă de oameni. Sub această 
înaltă protecţie, nu vom fi niciodată ispitiţi să ne plecăm înaintea semenilor noştri. 
Dumnezeu este ocrotirea noastră, deci putem ţine capul sus.
Cine se teme de Dumnezeu, nu are de ce să se mai teamă. Să rămânem într-o sfântă 
teama înaintea Lui şi toate ameninţările prigonitorilor nu vor avea mai multă 
influenţă asupra noastră ca şuierăturile vântului. În zilele noastre, omul nu mai poate 
face împotriva noastră ceea ce făcea în timpul când apostolul scria acest verset. 
Eşafodurile şi roţile pe care erau chinuiţi creştinii, nu se mai folosesc azi, iar uriaşul 
Papă nu-i mai poate arde pe eretici. Dacă ucenicii învăţătorilor mincinoşi folosesc 
batjocurile şi dispreţul, sa nu ne mirăm, deoarece copiilor acestei lumi nu le place 
sămânţa cerească. Atunci ce este de făcut? Să suferim dispreţul lumii, căci el nu 
poate distruge nici un mădular. Dumnezeu ne ajută să nu ne temem de nimic. Dacă 
lumea se înfurie, s-o lăsăm să-şi facă plăcerea, dar sa nu ne temem de ea.

11 mai
AŞTEAPTĂ REZULTATUL FINAL
Peste Gad vor da iureş cete înarmate; dar şi el va da iureş peste ele şi le va 
urmări.
Geneza 49.19
Mulţi dintre noi au fost ca seminţia lui Gad. Adversarii noştri au fost uneori foarte 
numeroşi, s-au năpustit peste noi ca o armată. Da, şi pentru moment ne-au biruit; şi 
ei au fost prea încântaţi de victoria lor de moment. Astfel, ei au dovedit că prima 
parte a versetului este reală şi pentru noi care suntem ai lui Cristos; ca şi peste Gad, 
au dat iureş peste noi cete înarmate. Această înfrângere este foarte dureroasă şi am fi 
disperaţi, dacă prin credinţă nu am lua pentru noi binecuvântarea făcută prin ultimele 
cuvinte ale lui Iacov: „dar şi el va da iureş peste ele şi le va urmări". „Totul este 
bine, când se sfârşeşte cu bine", zice un proverb. Un război poate fi judecat nu după 
primul succes sau prima înfrângere, ci după ce se petrece la sfârşit. Domnul va da 
biruinţă adevărului şi dreptăţii, în final. Şi, aşa cum spune Bunyan, aceasta înseamnă 
pentru totdeauna, căci nimic nu mai poate veni după final.
Ceea ce ne trebuie este stăruinţa plină de răbdare în a face bine, încrederea neclintită 
în slăvitul nostru Conducător. Domnul nostru Isus ar vrea să ne înveţe arta Lui sfântă 

de a-ţi face faţa ca o cremene, mergând prin lucrare sau suferinţa, până ce vom putea 
spune: „S-a sfârşit". Aleluia, biruinţă! Noi credem această făgăduinţă: el le va urmări 
şi în final le va birui.

12 mai
SLUJITORUL RĂSPLĂTIT
Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui şi cine îngrijeşte de 
stăpânul său va fi preţuit.
Proverbe 27.18
Domnul Isus este cel mai bun dintre stăpâni şi este o cinste să fii primit să faci cel 
mai mic lucru pentru El. Slujirea pentru unii stăpâni seamănă cu sădirea unui pom 
sălbatic care nu dă decât roade amare; dar a sluji pe Domnul, este ca sădirea unui 
smochin care dă cele mai dulci smochine. Slujirea pentru El este o plăcere; cu 
timpul, cine-i slujeşte Lui, înaintează sigur; succesul în lucrare este binecuvântare 
aici pe pământ, iar răsplata pentru ea este slavă în cer.
Cele mai mari cinstiri le vom căpăta în viaţa viitoare, când smochinele vor fi coapte. 
Îngerii, care acum sunt slujitorii noştri, ne vor duce acolo, când lucrarea încredinţată 
nouă va fi terminată. Cerul, unde se află Domnul Isus, va fi şi casa noastră, fericirea 
noastră veşnică şi Domnul Isus, însoţitorul nostru slăvit. Cine-şi poate închipui tot 
ce-i cuprins în cuvintele: „Acela care slujeşte cu grijă Stăpânului său, va fi cinstit?"
Doamne, ajută-mă să-Ţi slujesc, lăsând la o parte orice dorinţă de a fi cinstit de alţii, 
până nu mă vei cinsti Tu însuţi. Duhul Tău cel sfânt să facă din mine un lucrător 
răbdător şi un slujitor smerit.

13 mai
ZIUA ESTE APROAPE
Îi voi da luceafărul de dimineaţă.
Apocalipsa 2.28
Până să vină ziua risipirii întunericului, câtă binecuvântare găsim în Domnul Isus, 
„Luceafărul de dimineaţă"! Jurnalele au anunţat reapariţia stelei din Betleem. Şi, 
luând informaţii, s-a recunoscut că nu era vorba decât de „luceafărul de dimineaţă"; 
dar greşeala nu era mare.
E mai bine să-L vedem pe Domnul Isus ca „Soarele neprihănirii"; dar când nu-L 
putem vedea astfel, să fie pentru noi ca steaua care vesteşte ziua şi arată că lumina 
veşnică este aproape. Dacă azi nu sunt aşa cum doresc să fiu, totuşi Îl văd pe 
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Domnul Isus şi aceasta îmi dă încredinţarea că într-o zi voi fi ca El. A vedea pe 
Domnul Isus prin credinţă, deja înseamnă pentru noi că în curând îl vom vedea în 
slava Sa şi vom fi schimbaţi ca să fim asemenea cu El. Şi dacă acuma n-am toată 
lumina şi bucuria pe care le-aş dori, le voi avea în curând; căci aşa cum văd acum 
luceafărul de dimineaţă, tot aşa de sigur voi vedea ziua. Luceafărul de dimineaţă nu 
apare cu mult înainte de a răsări soarele.
Suflete, ţi-a dat Domnul luceafărul de dimineaţă? Păzeşti tu tare adevărul, harul, 
nădejdea şi dragostea pe care le-ai primit de la El? Atunci, deja vezi arătarea slavei 
care se apropie; şi Acela care te ajută să te fereşti de rău, urmărind binele, ţi-a dat 
astfel luceafărul de dimineaţă.

14 mai
RĂNIREA FĂCUTĂ PENTRU VINDECARE
Veniţi să ne întoarcem la Domnul? Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va 
vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
Osea 6.1
Înainte de a vindeca, Domnul găseşte cu cale să lovească. El face aceasta cu mâna 
sigură a chirurgului, condusă de dragostea inimii Sale părinteşti. Dar înainte de a 
bandaja, El loveşte; fără aceasta ar fi o lucrare necompletă. Legea a fost dată înainte 
de Evanghelie; şi Dumnezeu face să se nască în noi simţământul nevoii de a ne 
întoarce la El, înainte de a ne veni în ajutor. Eşti tu zdrobit de lucrarea convingătoare 
a Duhului? Sau poate te găseşti în duhul robiei care-ţi insufla frică? Acestea îţi dau 
simţământul nevoii ca rănile inimii tale să fie legate şi vindecate prin Evanghelie.
Nu deznădăjdui, sărmană inimă, ci vino la Domnul cu rănile tale sângerânde şi 
gândurile tale negre. Numai El te poate vindeca şi în aceasta e toată bucuria Sa; 
lucrarea Lui este de a bandaja inimile zdrobite, rănite, şi El singur are o îndemânare 
desăvârşită şi slăvită. Deci, nici o întârziere! Dar, să ne întoarcem la Domnul 
Dumnezeu de care ne-am depărtat. Să-I spunem de rănile noastre arzătoare şi să-L 
rugăm să-Şi termine lucrarea. Oare chirurgul face o tăietură ca apoi să-şi lase 
pacientul sa sângereze până va muri? Şi Tu, Domnul meu, ai putea sa laşi să se 
mărească suferinţa unui suflet şi a unei sărmane inimi tulburate? Nu, Doamne, 
aceasta n-o vei face niciodată!

15 mai
LOCURILE ÎNALTE ALE LUI DUMNEZEU

Îi voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
Psalmul 91.14
Oare mie mi se adresează Domnul cu aceste cuvinte? Da, dacă cunosc Numele Său. 
Slăvit sa fie Dumnezeu, că acest Nume nu-mi este străin; L-am încercat şi L-am 
cunoscut, pentru aceasta mă încredinţez Lui. Cunosc Numele Său ca acela al unui 
Dumnezeu care urăşte păcatul, căci am aflat prin puterea convingătoare a Duhului 
Său, că nu se învoieşte cu nici un rău. Dar, prin Domnul Isus Cristos, L-am mai 
cunoscut şi ca Dumnezeul iertării, căci El nu mai ţine în seamă nici una din abaterile 
mele. Numele Său este credincios, şi-L cunosc şi în acest fel, cu toate că am multe 
greutăţi.
Această cunoaştere este un dar al harului Său, şi pentru acest motiv Domnul ne dă 
un alt har, acela de a ne aşeza la un adăpost înalt; avem deci har peste har. Observaţi 
ca dacă vrem să urcăm tot mai sus, poziţia poate fi periculoasă; dar dacă Domnul ne 
aşează acolo, suntem în siguranţă. El poate face aceasta, dându-ne mult de lucru, 
reuşită în serviciul nostru, conducerea unei lucrări. Si chiar dacă nu face aceasta, 
totuşi ne poate aşeza la un adăpost înalt, printr-o legătură mai strânsă cu El, printr-o 
recunoaştere mai clară a lăuntrului nostru, o sfinţenie triumfătoare asupra oricărui 
rău, o bucurie deosebită a slavei viitoare. Când ne conduce Dumnezeu în aceste 
locuri înalte, Satana nu ne poate cobori de acolo. Să fie aşa cu noi toţi chiar de azi.

16 mai
PRIMIM AŞA CUM DĂM
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă.
Matei 5.7
Este oare drept, că aceia care nu iartă să fie iertaţi şi aceia care nu dau nimic 
săracilor să fie ajutaţi în nevoile lor? Dumnezeu ne va măsura cu propria noastră 
măsură: aceia care au fost stăpâni asupritori sau creditori nemiloşi, vor vedea pe 
Domnul lucrând sever cu ei. „Vei fi o judecată fără milă, faţă, de aceia care n-au 
avut milă."
Să ne trezim de azi, dând şi iertând; să învăţăm să fim îndurători; să facem totul cu 
bunătate, dragoste şi milă; sa nu judecăm aspru purtarea oamenilor, căutând ceartă 
cu ei, să nu aşteptăm prea mult de la ei, ci să fim mulţumiţi cu ce ne pot sluji. Vrem 
să avem parte de milă, îndurare? Să fim şi noi miloşi. Pentru a avea parte de fericire, 
să împlinim condiţia. Nu este oare o datorie plăcută să fii bun? Nu găsim noi mai 
multă plăcere în bunătate decât în mânie, în lipsă de lărgime de inimă sau indignare? 
Ca să căpătăm îndurare este o binecuvântare şi răsplată. Numai harul putea face o 
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astfel de făgăduinţă. Noi iertăm semenilor noştri numai o mică datorie, în timp ce 
Domnul ne iartă datoria tuturor păcatelor noastre.

17 mai
NU SUNTEM LIPSIŢI
Cei neprihăniţi vor moşteni fericirea.
Proverbe 28.10
Cartea Proverbelor este o carte de făgăduinţe. Şi făgăduinţele trebuie socotite ca 
proverbe pentru poporul lui Dumnezeu. Iată una vrednică să fie luată în seamă. 
Suntem obişnuiţi să gândim despre bunurile noastre pământeşti că noi le câştigăm, 
dar aici ni se spune că fericirea o moştenim.
Răutatea şi viclenia vrăjmaşilor noştri nu pot lucra nicidecum distrugerea noastră; ei 
vor cădea în groapa pe care au săpat-o. Moştenirea ne este în aşa fel dată, încât noi 
nu vom putea fi lipsiţi de ea, nici nu ne vom putea depărta de ea.
Dar ce anume stăpânim chiar de pe acum? Avem un cuget curăţit prin sângele scump 
al lui Isus. Avem dragostea lui Dumnezeu care rămâne neschimbată peste noi. Avem 
trecere înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, în orice timp am avea nevoie. Avem 
providenţa lui Dumnezeu care veghează peste noi, îngerii lui Dumnezeu ca să ne 
slujească şi, mai pe sus de toate, Duhul lui Dumnezeu locuind în noi. De fapt, toate 
lucrurile sunt ale noastre. „Fie lucrurile de acum, fie lucrurile viitoare, toate sunt ale 
voastre." Isus este al nostru. Da, Sfânta Treime este unitate în noi. Deci să fim pe 
deplin mulţumiţi, să nu ne văietăm, să nu avem un spirit limitat sau de robie, căci 
avem în stăpânire lucruri măreţe. Să ne hrănim cu Dumnezeu şi să ne bucurăm în El 
toate zilele.

18 mai
PIERDERI ÎNFRÂNTE
Vă voi răsplăti anii, pe care i-au mâncat lăcustele.
Ioel 2.25
Da, aceşti ani pierduţi, după care suspinăm, ne vor fi înlocuiţi prin harul 
Dumnezeului nostru, cu ani mult îmbelşugaţi pentru slujba Sa, cu cât cei pierduţi 
înainte de pocăinţa noastră, au fost o pagubă.
Lăcustele modei, reîntoarceri la firea noastră, starea de căldicei, toate aceste abateri 
le socotim ca o plagă grozavă, acum. Oh, dacă nu le-am fi lăsat să se abată peste noi! 
Dar Domnul, în bunătatea Lui, ne-a scăpat de ele şi acum suntem plini de râvnă în 

slujba Sa. Slăvit să fie Numele Său!
Recoltele noastre de haruri duhovniceşti sunt atât de bogate, încât suntem mai mult 
decât răsplătiţi pentru abaterile noastre din anii de neglijare a legăturii cu 
Mântuitorul. Experienţele noastre personale triste, sunt schimbate în roade 
binecuvântate şi ne folosesc să-i înştiinţăm şi pe alţii să se ferească de astfel de 
abateri. Trebuie să ajungem tot mai înrădăcinaţi în smerenie şi atârnare copilărească 
de El; aşa putem să recâştigăm timpul pierdut. Astfel printr-o minune a dragostei, 
anii în care devastatorul mâncase totul, ne sunt înapoiaţi. Nu-i în asta o mare 
favoare? Să credem şi vom ajunge ca Petru, care, a devenit un om mai folositor, 
după ce şi-a recunoscut slăbiciunea şi greşeala. Doamne, Te rugăm să ne ajuţi Tu.

19 mai
VOM PUTEA VORBI PENTRU DUMNEZEU
Dacă vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea.
Ieremia 15.19
Sărmane Ieremia! Dar de ce să fie socotit sărman? Prorocul care plânge era un 
slujitor ales şi cinstit de Dumnezeu, mai presus de mulţi. Dar, pentru că el spunea 
adevărul, era dispreţuit. Cuvântul, atât de dulce pentru el, era amar pentru 
ascultătorii săi; îi era cerut să rămână în credincioşia sa, pentru ca Domnul să 
continue a vorbi prin el, poporului. El trebuia să lucreze cu îndrăzneală şi plin de 
adevăr cu oamenii din timpul său, pentru ca să despartă pe cei ce voiau să meargă cu 
Dumnezeu, ascultând de poruncile Sale, de cei care se împotriveau. Domnul îl 
încuraja, făgăduindu-i că el va fi gura Sa.
Ce cinste! Nu doreşte oare orice predicator şi orice credincios să fie ca el? Să 
vorbească însuşi Dumnezeu prin noi! Ce minune! Cuvântul nostru va fi sigur, 
adevărat, curat, puternic; el nu se va întoarce fără rod, ci va fi o bincuvântare pentru 
cei care-l vor primi; iar aceia care-l vor respinge, vor face aceasta spre paguba lor. 
Această făgăduinţă să fie pentru tine şi toţi lucratorii Domnului!

20 mai
NU CUTEZĂM SĂ NE ÎNDOIM
Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma uşile de 
aramă şi voi rupe zăvoarele de fier.
Isaia 45.2
Această făgăduinţă e făcută lui Cyrus, dar e şi pentru orice adevărat slujitor al lui 
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Dumnezeu. Înainte tot mereu şi calea ni se va lumina. Abaterile de la cale şi ocolirile 
ne vor fi oferite de şiretenia oamenilor şi vicleniile Satanei, fără ca noi să ne vedem 
siliţi sa mergem pe ele, fiind căi lăturalnice. Uşile de arama vor fi sfărâmate şi 
zăvoarele de fier care le ţintuiesc vor cădea în bucăţi. Nu vom avea nevoie, pentru a 
le răsturna, nici de frânghie, nici de topoare, însuşi Domnul va face minuni şi lucruri 
neaşteptate se vor împlini pentru noi.
Să părăsim deci temerile noastre neîntemeiate, pentru a merge înainte cu hotărâre, pe 
cărarea datoriei. N-a spus oare Domnul: „Voi merge înaintea ta"? Să încetăm de a ne 
îndreptăţi şi să îndrăznim să ne avântăm drept înainte. Este vorba de lucrarea 
Domnului; El ne va face în stare şi va îndepărta toate piedicile. Dacă El va sfărâma 
porţile de aramă, cine-L poate împiedica în împlinirea planului Său şi sa stea 
împotriva hotărârilor Sale? Ucenicii Domnului au la îndemână mijloace nesfârşite. 
Cu toate că drumul e închis pentru puterile omeneşti, el este liber în faţa credinţei. 
Când însuşi Domnul declară că va lucra, cum ne putem îndoi de El?

21 mai
PLOUĂ FĂRĂ NORI? NICIDECUM
Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ.
Eclesiastul 11.3
De ce să ne temem de norii care vin să întunece cerul nostru? Ei ne ascund soarele 
pentru o clipă, dar nu pot să-l stingă, şi-l vom vedea lucind din nou, în curând. 
Aceşti nori sunt încărcaţi cu ploaie şi, cu cât sunt mai negri, cu atât mai îmbelşugată 
va fi revărsarea care va cădea din ei. Cum am avea ploaie fără nori?
Încercările ne-au adus de fiecare dată binecuvântări şi ne vor aduce mereu. Deci ele 
sunt plăcuţii vestitori aducători de haruri binefăcătoare. Domnul nostru ne poate 
adăpa cu necazuri, dar nu ne va îneca în mânia Sa. Scrisorile de dragoste ale 
Domnului nostru, ne sosesc adesea sub învelişuri negre. Carele Lui huruie, dar sunt 
pline de binecuvântări. Toiagul Lui îmboboceşte cu flori mirositoare şi fructe 
delicioase. Să nu ne tulburăm când se întunecă cerul, ci să cântăm, căci ploile din 
aprilie ne aduc florile din mai.
Doamne, norii sunt aşternutul picioarelor Taie. În ziua întunecoasă, Tu eşti lângă 
noi. Cu dragoste Te privim şi ne bucurăm. Credinţa vede norii descărcându-se şi 
făcând să reînverzească colinele şi câmpiile.

22 mai

CÂNTECUL ÎNCREDERII
Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, îţi întinzi mâna spre 
mânia vrăjmaşilor mei şi dreapta Ta mă mântuieşte.
Psalmul 138.7
Dacă ni se pare înfiorător să trecem prin strâmtorare, totuşi mersul nostru e 
binecuvântat, căci îl însoţeşte o făgăduinţă specială. Şi dacă avem o făgăduinţa 
sfântă, ce poate realiza strâmtorarea? Ce mă învaţă Domnul aici? Acest: „Tu mă 
înviorezi", îmi spune că atunci voi avea mai multă viaţă, putere şi credinţă. Nu este 
adevărat că deseori greutăţile ne înviorează, aşa cum face aerul proaspăt când simţim 
că suntem gata să leşinăm?
În faţa furiei vrăjmaşilor noştri şi mai ales a Satanei, voi întinde oare mâna pentru a-i 
lovi? Nu. Căci Domnul meu va folosi braţul Său, mai puternic decât al meu, şi mă va 
apăra împotriva lor, mai bine decât aş putea-o face eu. Domnul zice: „Răzbunarea 
este a Mea". El mă va scăpa prin puterea şi înţelepciunea Sa. Ce mai doresc?
Inima mea, spune-ţi adesea această făgăduinţă, până ce o vei putea folosi ca un 
cântec plin de încredere şi mângâiere în zilele triste. Roagă-te să te învioreze, şi 
restul încredinţează-l în mâinile Domnului, care va împlini totul pentru binele tău.

23 mai
TOTALA SPRIJINIRE PE DUMNEZEU
Căci El va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul care n-are ajutor.
Psalmul 72.12
Săracul strigă; de altfel, ce ar putea face? Strigătul lui este auzit de Dumnezeu; ce-i 
trebuie mai mult? Acela dintre cititori care este sărac, sa strige la El; prin aceasta va 
arăta înţelepciune. Nu strigaţi la urechile prietenilor voştri, căci chiar dacă ar putea 
să vă ajute, ei vor face aceasta numai dacă Domnul le va pune pe inimă. Cel mai 
sigur este să mergeţi direct la Dumnezeu, strigând. Acela care aleargă drept spre 
ţintă e cel mai bun alergător. Alergaţi la El şi nu la alte mijloace.
„Vai!" zici tu, „eu nu am nici prieteni, nici ajutor". Cu atât mai bine; te poţi baza pe 
Domnul de doua ori - ca unul fără mijloace şi fără ajutor. Pentru nevoia ta dublată, 
să faci o îndoită rugăciune. Chiar pentru nevoile trecătoare poţi să aştepţi toate de la 
Dumnezeu, căci El îngrijeşte de copiii Săi în toate privinţele. Cât pentru nevoile 
spirituale, care sunt cele mai însemnate dintre toate, Domnul va auzi strigătul tău, te 
va izbăvi şi te va ajuta.
Prietene sărac, încearcă-L pe Dumnezeul tău bogat. Tu, care eşti fără ajutor, 
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sprijineşte-te pe ajutorul Lui. Ştiu că El nu m-a uitat niciodată pe mine şi sunt sigur 
că nu te va uita nici pe tine. Vino ca un cerşetor şi Dumnezeu nu va refuza să te 
ajute. Isus este împărat şi El nu te va lăsa sa pieri.

24 mai
UNUL SINGUR, MAJORITATE
Unul singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru 
lupta pentru voi, cum v-a spus.
Iosua 23.10
Pentru ce să numărăm persoanele? Un singur om este majoritatea, când este însoţit 
de Dumnezeu, chiar dacă de cealaltă parte ar fi o mie. S-ar putea ca ajutoarele 
noastre să fie prea numeroase, pentru ca Dumnezeu să poată lucra prin ele, cum a 
fost cazul lui Ghedeon, căruia îi crescuseră puterile micşorându-şi numărul 
luptătorilor. Armatele lui Dumnezeu nu sunt niciodată prea mici. Când a voit să 
întemeieze o naţiune, a chemat numai pe Avraam şi l-a binecuvântat. Pentru a 
învinge pe măreţul Faraon, nu S-a folosit decât de Moise şi Aaron. Adesea, 
Dumnezeu s-a folosit de un singur om, mai bine decât de trupe instruite de ofiţeri 
îndemânatici. Toţi israeliţii la un loc au biruit atâta cât Samson? Saul, cu armatele 
sale, au lovit miile, lor, iar David, zecile lui de mii.
Domnul poate da inamicului mari succese, pentru a-l bate la sfârşit. Dacă avem 
credinţă, Îl avem pe Domnul de partea noastră; atunci ce ne poate face mulţimea 
oamenilor? Un câine ciobănesc poate mâna înaintea lui o mare turmă. Dacă Domnul 
te-a trimis, frate, puterea Lui va împlini în tine planul Său. Încrede-te în această 
făgăduinţă şi arată-te curajos.

25 mai
COMOARA LUI DUMNEZEU
Domnul va deschide pentru tine comoara Sa.
Deuteronom 28.12
Aceasta e zis cu privire la ploaie, pe care Domnul o va da în anotimpul său. Ploaia 
este emblema împrospătării cereşti, pe care Dumnezeu e gata să o răspândească 
peste poporul Său. Oh, trimite-ne, Doamne, o îmbelşugată ploaie!
Noi ne închipuim că această comoară nu poate fi deschisă decât printr-un mare 
proroc ca Ilie. Dar nu este aşa, căci această făgăduinţă este pentru toţi credincioşii 
israeliţi. Prieten credincios, Domnul va deschide pentru tine buna Sa comoară. Şi tu 

poţi să vezi cerul deschis şi sa iei partea ta, cu inima plină de credinţă, ba încă şi 
pentru cei ce te înconjoară, câte o bună parte. Cere ce vrei; dacă rămâi în Domnul 
Cristos şi rămân în tine cuvintele Sale, nimic nu-ţi va fi refuzat.
Până acum, încă n-ai făcut cunoştinţă cu toate comorile Domnului tău; dar El ţi le va 
descoperi. Desigur că tu nu cunoşti încă plinătatea bucuriei legăturii Sale; dar El îşi 
va descoperi dragostea, descoperindu-ţi-Se astfel din plin. Numai El poate face acest 
lucru pentru tine. Dacă tu asculţi repede glasul Său, supunându-te voii Sale, bogăţiile 
slavei Lui sunt ale tale.

26 mai
EL BINECUVÂNTEAZĂ LUCRURILE OBIŞNUITE
Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi 
apele.
Exodul 23.25
Ce făgăduinţă! A-i sluji Domnului înseamnă deja o mare mângâiere; dar câtă cinste, 
câte binecuvântări se adaugă la ea când noi înşine suntem cu totul predaţi Lui! 
Domnul Isus a luat pâinea şi a binecuvântat-o; şi pâinea pe care noi o mâncăm este 
binecuvântată. Domnul binecuvântează apa pe care o bem, făcând-o mai bună decât 
cele mai bune vinuri care îi înveselesc pe oameni; fiecare picătură din ea poartă o 
binecuvântare. Binecuvântarea dumnezeiască se revarsă peste omul lui Dumnezeu în 
toate lucrurile şi rămâne cu el în tot timpul.
Şi ce dacă am avea numai pâine şi apă? Chiar şi atunci, am avea pâine şi apă 
binecuvântate. Iar pâinea şi apa nu ne vor lipsi. Şi este de ajuns să le avem, pentru ca 
Dumnezeu să le binecuvânteze. În Exod. 23.15 scrie: „Pâinea şi apa ta nu-ţi va 
lipsi".
Cu Dumnezeu la masa noastră, noi nu numai că cerem binecuvântarea, dar o şi 
avem. Nu numai la altar, dar şi la masă El ne binecuvântează. El însuşi slujeşte celor 
ce îi slujesc bine. Această binecuvântare a mesei noastre nu este o datorie, ci un har. 
În adevăr, este un întreit har: El ne acordă harul de a-I sluji, prin harul Său ne 
hrăneşte cu pâine şi apoi, în harul Lui, El ne-o binecuvântează.

27 mai
AŞA CUM E VIAŢA - AŞA ŞI ROADELE
Dacă aveţi din belşug în voi aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa nici leneşi, nici 
neroditori.
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2 Petru 1.8
Dacă vrem să slujim Domnului printr-o viaţă rodnică, trebuie să avem unele lucruri 
sigure înăuntrul nostru; căci nimic nu poate ieşi afară din noi, dacă nu a fost mai 
întâi înăuntrul nostru. Trebuie să începem prin credinţă, care este baza tuturor 
virtuţilor, apoi să ne silim să unim cu ea fapta, cunoştinţa înfrânarea, răbdarea, 
evlavia, dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Toate aceste lucruri vor aduce în viaţa 
noastră ca roadă, o activitate folositoare; aceste lucruri sfinte trebuie să fie din 
belşug în noi, altfel vom fi sterpi. Fructul pomului trebuie să fie plin de suc, pentru a 
avea gust plăcut.
Am văzut oameni cu daruri duhovniceşti bogate, fără însă să fi făcut vreun bine real 
pentru pocăinţa sufletelor. După cercetări serioase, ne-am dat seama că le lipseau 
unele haruri absolut trebuitoare pentru a ajunge la acest rezultat. Pentru a fi cu 
adevărat folositori, harurile sunt mai presus ca darurile. Cum e omul, aşa şi lucrul 
său; pentru a face mai bine, el trebuie să fie mai bun. Să fie acest verset un îndemn 
pentru cei nerodnici, dar oricum şi pentru mine însumi.

28 mai
AMINTEŞTE-I LUI DUMNEZEU FĂGĂDUINŢA PE CARE EL A FĂCUT-O
Şi Tu ai zis: „Eu voi îngriji ca să-ţi meargă bine...”
Geneza 32.12
Dumnezeul nostru este credincios, şi nu-Şi va retrage făgăduinţa, nici nu-Şi va lăsa 
neîmplinite cuvintele, dar Lui îi place ca ai Săi să-L roage şi să-I amintească 
făgăduinţele Lui. Acest fapt este pentru a le reînsufleţi nădejdea şi a le mări credinţa. 
Cuvântul Sau l-a dat pentru noi şi nu pentru El. Planul Său este hotărât şi nu are 
nevoie să I se aducă aminte ca să facă bine poporului Său. Făgăduinţa de faţă este 
pentru a ne îmbărbăta, a ne hotărî, a ne sprijini pe ea şi a-I spune: „Tu ai zis".
„Desigur că-ţi voi face bine", este miezul harului Domnului. El ne va face un bine 
real, trainic, nimic decât bine, şi tot felul de bine, chiar acela de a ne face sfinţi; aşa 
că ne va trata ca pe nişte sfinţi atâta timp cât suntem pe pământ. În curând ne va lua 
să fim cu Domnul Isus şi cu toţi aleşii Săi; nu este acesta supremul bine? Cu această 
făgăduinţă în inimile noastre, să nu ne fie frică de mânia lui Esau sau de a oricui 
altuia. Dacă Domnul ne face bine, cine va putea să ne facă rău?

29 mai
PESCARII ÎL URMEAZĂ

Isus le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.
Marcu 1.17
Numai venind după Isus putem împlini dorinţa inimii noastre şi putem fi într-adevăr 
folositori semenilor noştri. Cât de mare nevoie este să fim pescari care izbândesc 
prin Isus! Ne-am jertfi şi viaţa ca să câştigăm suflete. Dar suntem ispitiţi să încercăm 
metode pe care Isus niciodată nu le-ar fi încercat. Trebuie oare să cedăm sugestiilor 
vrăjmaşului? Dacă am face aşa, am putea împroşca apa, dar niciodată n-am prinde 
peşte. Trebuie să-L urmăm pe Isus, dacă vrem să reuşim. Metodele senzaţionale, 
spectacolele, amuzamentele - sunt acestea lucruri care merg după Isus? Ni L-am 
putea închipui pe Domnul Isus însufleţind o adunare prin astfel de mijloace, care 
acum sunt atât de folosite? Care este rezultatul unor astfel de metode? Rezultatul nu 
este deloc acela pe care Isus îl va lua în seamă în marea zi din urmă.
Noi trebuie să tindem ca predica noastră să fie aşa cum a fost şi a Stăpânului nostru, 
căci în felul acesta sunt mântuite sufletele. Trebuie să predicăm învăţătura Domnului 
nostru şi să vestim o evanghelie deplină şi gratuită; căci aceasta este plasa în care se 
prind sufletele. Trebuie să predicăm cu blândeţe, îndrăzneală şi dragostea Lui; căci 
acesta este secretul succesului cu inimile omeneşti. Trebuie să lucrăm cu ungerea 
divină, depinzând în totul de Duhul Sfânt. Astfel, mergând după Isus şi nu luând-o 
înaintea Lui, nici alături de El, noi vom fi pescari de oameni.

30 mai
SFÂNTĂ PRIVIRE DINCOLO DE PREZENT
... vă spun că de acum încolo, veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta 
puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.
Matei 26.64
Doamne Isuse, cum Te-au înjosit prigonitorii Tăi, Te-au socotit ca un criminal! 
Totuşi ochii credinţei se pot adânci - dincolo de umilirea prezentă - în slava viitoare. 
Câte lucruri spui Tu în cuvintele „de acum încolo"! Aş dori, Domnul meu, să fiu ca 
Tine în această sfântă nădejde în viitor şi, în sărăcie, necaz, boală sau dispreţ, să pot 
spune: „De acum încolo" sau „totuşi", în locul ruşinii, Tu ai acuma slava; în locul 
slăbiciunii, ai puterea; în locul dispreţului, ai adorarea.
Crucea Ta n-a pătat strălucirea şi frumuseţea cununii Tale. Spinii n-au făcut să se 
piardă nimic din frumuseţea feţei Tale. Din contră, Tu eşti mai slăvit şi cinstit, 
tocmai din pricina suferinţelor Tale.
De aceea, Te rog, fă-mă să uit necazurile de acum, pentru a mă gândi la starea 
viitoare; dă-mi dragostea şi răbdarea pe care le aveai Tu, pentru ca, atunci când voi 
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fi dispreţuit din pricina Numelui Tău, să nu mă clatin, ci să mă gândesc mai mult la 
cuvintele „de acum încolo", şi mai puţin la ziua de azi. În curând voi fi cu Tine 
pentru a privi slava Ta. Deci n-am de ce să mă ruşinez, ci spun în cea mai lăuntrică 
parte a sufletului meu; „Cu toate acestea - de acum încolo".

31 mai
ÎNDRĂZNIŢI
În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.
Ioan 16.33
Cuvântul Mântuitorului este adevărat şi în privinţa necazurilor. Am şi eu parte de 
ele? Fără îndoială. Cum să mă pot simţi ca la mine acasă, atâta timp cât mă aflu în 
ţară străină, cum să fiu bucuros în exil sau comod în pustie? Pe pământ nu-i locul 
meu de odihnă. Acesta este locul unde se găseşte cuptorul, forja şi ciocanul.
Dar observ că El îmi spune să am curaj, să îndrăznesc. Vai, mai degrabă eu mă simt 
abătut. Duhul îmi este copleşit, de îndată ce sunt tare încercat; dar ies în pagubă dacă 
cedez acestui simţământ. Domnul mă invită să îndrăznesc şi nu mă voi mai lăsa 
abătut.
Şi prin ce îmi dă El îndrăzneală? Prin propria Sa biruinţă. El zice: „Eu am biruit 
lumea". Luptele Lui au fost mult mai aspre decât ale mele. Eu încă nu m-am 
împotrivit până la sânge. Deci, de ce să-mi pierd nădejdea că voi birui? Priveşte, 
suflete al meu, vrăjmaşul a fost deja biruit o dată; iar eu am de luptat împotriva unui 
duşman învins. Şi tu, lume, Domnul Isus te-a biruit deja; şi, prin harul Său, te va mai 
birui şi în mine. De aceea voi îndrăzni şi voi cânta un imn de laudă Mântuitorului 
meu biruitor.

1 iunie
DUMNEZEU ÎŞI ÎMPLINEŞTE FĂGĂDUINŢA
Aruncă-ţi pâinea pe ape şi după multă vreme o vei găsi iarăşi.
Eclesiastul 11.1
Niciodată să nu aşteptăm să fim răsplătiţi numaidecât pentru binele pe care-l facem 
şi nici să fim binevoitori numai faţă de persoanele care par gata să ne întoarcă acest 
bine. Egipteanul aruncă sămânţa în apele Nilului, fără nici o grijă, ca şi când ar fi 
aruncat-o pe pământul roditor de pe malul apei. Pentru ce? Pentru că în curând apele 
scad şi sămânţa de orez sau de grâu pătrunde în pământul fertil pentru ca, puţin mai 
târziu, să dea un rod bogat. Să fim gata să facem binele oricând şi celui 

nerecunoscător şi celui rău. Să sfătuim şi pe cel nepăsător şi pe cel încăpăţânat. Vor 
veni apele peste acest pământ uscat şi-l vor schimba în pământ roditor. Lucrul nostru 
făcut în Numele Domnului, va fi întotdeauna plin de rod.
Treaba noastră este să aruncăm pâinea pe ape, iar a lui Dumnezeu este împlinirea 
făgăduinţei „o vei găsi iarăşi". Niciodată El nu-Şi va călca cuvântul. Orice 
mărturisire făcută despre El, îşi va avea rodul ei. Poate nu imediat; dar într-o zi sau 
alta, vom culege ceea ce am semănat. Numai să aşteptăm cu răbdare, căci acesta este 
scopul pentru care Domnul zice: „după multă vreme". În multe cazuri zilele de 
aşteptare pot deveni luni sau ani, dar făgăduinţa Domnului rămâne neschimbată.

2 iunie
ELIBERARE IMEDIATĂ
Ci îi voi sfărâma jugul acum de pe tine, şi-ţi voi rupe legăturile
Naum 1.13
Asirienii au putut să ţină sub apăsare, o vreme oarecare, poporul lui Dumnezeu, dar 
până la urmă puterea lor trebuia zdrobită. Tot astfel, unele inimi pot fi ţinute sub 
robia lui Satan şi chinuite cumplit sub stăpânirea lui. Dar Domnul le trimite această 
făgăduinţă: „Voi sfărâma jugul acum de pe tine, şi-ţi voi rupe legăturile".
Fii atent! Domnul îţi făgăduieşte o izbăvire imediată, „Acum", zice El, „voi sfărâma 
jugul de pe tine". „Crede că vei fi izbăvit de îndată şi Domnul va face această lucrare 
chiar în clipa când ai crezut". Dacă El a zis „acum", nimeni n-are voie să zică „mai 
târziu".
Această izbăvire dată este desăvârşită, căci jugul nu va fi doar înlăturat, ci sfărâmat; 
legăturile nu vor fi numai slăbite, ci rupte. Această desfăşurare a puterii cereşti ne 
asigură că vrăjmaşul nu va mai apărea. Jugul său e sfărâmat. Nu vom mai fi 
încovoiaţi până la pământ sub greutatea lui. „Dacă Fiul vă va face slobozi, veţi fi cu 
adevărat slobozi," Vino, Doamne Isuse, şi slobozeşte pe cei căzuţi în robie, după 
făgăduinţa Ta.

3 iunie
PICIOARELE ÎNTĂRITE
Dumnezeu este tăria mea, El îmi va face picioarele ca ale cerboaicei şi mă va 
face să merg pe locurile stâncoase.
Habacuc 3.19
Încrederea pe care omul lui Dumnezeu o arată aici este totuna cu o făgăduinţă, căci 
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ceea ce a primit credinţa este o realitate care intră în planul lui Dumnezeu. Prorocul 
a trebuit să treacă prin încercările aspre ale lipsei şi ale foametei, dar a trecut biruitor 
prin ele, pentru că Dumnezeu l-a sprijinit, El însuşi a fost tăria lui. Priviţi! 
Dumnezeu Cel Atotputernic este tăria noastră! Cât de minunat!
Apoi Dumnezeu i-a întărit picioarele. Cerboaicele sar pe deasupra colţurilor de 
stâncă şi a gropilor, fără să-şi piardă echilibrul. Tot aşa şi Domnul nostru ne îngăduie 
să înaintăm pe cărările întortocheate ale vieţii acesteia, fără să ne poticnim. El va 
întări picioarele noastre în aşa fel că vom trece cu uşurinţă prin locuri pe unde, fără 
Dumnezeu, am fi nimiciţi cu siguranţă, într-una din zile von fi chemaţi chiar pe 
locurile cele mai înalte. Chiar acolo ne vom urca, pe muntele lui Dumnezeu, pe 
locurile înalte unde totul este numai strălucire. Ce picioare sunt picioarele credinţei, 
cu care, urmărind zorile dimineţii, ne vom urca pe muntele cel sfânt al Domnului!

4 iunie
DEOSEBIT DE PREŢIOŞI
Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe 
care o pregătesc Eu.
Maleahi 3.17
Va veni o zi când pietrele preţioase din coroana Marelui împărat vor fi numărate şi 
se va face un inventar de tot ceea ce I-a fost dat de Dumnezeu. Suflete al meu, vrei 
să fii din numărul acestor pietre preţioase ale lui Isus? Dacă tu îl preţuieşti şi El te 
preţuieşte; şi vei fi al Lui „în ziua aceea", dacă El „azi" e al tău.
În zilele prorocului Maleahi, aleşii Domnului aveau obiceiul să vorbească unul către 
altul, în aşa fel că însuşi Dumnezeu îi asculta cu plăcere şi chiar nota în cartea 
aducerilor aminte, vorbirea lor. Fiindcă Domnului îi plăceau cuvintele lor, îi plăcea 
de asemenea şi de ei. Ia gândeşte-te, suflete al meu: Dacă Domnul Isus ar asculta 
vorbirea mea, aş fi eu pe placul Său? Cuvintele rostite de mine sunt pentru zidirea 
fraţilor mei? Ce cinste va fi pentru noi, sărmane făpturi, să fim recunoscuţi de către 
Domnul ca fiind pietrele preţioase ale cununii Sale! Această cinste o au toţi sfinţii. 
Domnul Isus nu spune numai: „Ei sunt ai Mei", ci şi „Ei vor fi ai Mei". El ne-a 
răscumpărat, ne-a căutat, ne-a adus acasă şi atât de mult a lucrat în noi încât să ne 
facă de preţ pentru El.

5 iunie
ESTE ACEASTA O DEOSEBIRE?

Dar dintre toţi copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un 
câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să ştiţi ce deosebire face Domnul între 
Egipteni şi Israel
Exodul 11.7
Cum adică Dumnezeu ar avea putere asupra limbii unui câine şi l-ar putea opri să 
latre? Cu siguranţă că da. El poate să împiedice pe un câine de-al Egiptenilor să facă 
vreun rău unui mieluşel din turma lui Israel. Dumnezeu încleştează gura câinilor ca 
şi a oamenilor care sunt ca ei. Să înaintăm deci fără teamă.
Dacă îi va lăsa totuşi să-şi mişte limba, Ei poate să le închidă fălcile. Ei vor putea să 
chelălăiască oricât de mult, dar nu vor putea să sfâşie cu colţii. Ce minunat este când 
stai liniştit sau treci prin mijlocul vrăjmaşilor pe care Domnul i-a silit să te lase in 
pace! Ca şi Daniel în groapa leilor, să nu ne fie teamă că vom fi sfâşiaţi de colţii lor.
Doamne, fă ca azi să văd împlinită această făgăduinţă a Ta! Dacă vreun câine se va 
da la mine, îi voi spune lui Dumnezeu: Doamne, câinele ăsta n-ascultă de glasul 
meu, dar porunceşte-i Tu să se gudure la picioarele mele. Ocroteşte-mă şi dă-mi 
pacea ca să pot vedea deosebirea pe care o faci Tu între copilul Tău şi între acela 
care nu se teme de Tine.

6 iunie
EL TOTDEAUNA MĂ ASCULTĂ
Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea.
Psalmul 6.9
Eu am trăit această experienţă şi m-am încredinţat că Dumnezeu este adevărul. El a 
răspuns în deosebite feluri minunate, robilor Săi, în toate timpurile. Şi astăzi El 
ascultă cererea mea şi nu-Şi va închide urechea la rugăciunea mea. Slăvit să fie El!
Iată pentru ce iau ca pentru mine, făgăduinţa care ţâşneşte din inima psalmistului şi 
mi-o însuşesc. „Domnul îmi primeşte rugăciunea." El o va primi, Se va gândi la ea şi 
îmi va răspunde în felul şi la timpul pe care înţelepciunea Sa plina de dragoste îl ştie 
că este cel mai potrivit. Eu iau petiţia mea în mână, o duc înaintea marelui împărat, 
El mă primeşte în audienţă şi cu toată dragostea îmi primeşte cererea. Vrăjmaşii mei 
nu mă ascultă, dar Domnul mă ascultă. Ei râd de rugăciunile mele pline de lacrimi, 
dar Domnul meu nu face aşa; urechea şi inima Lui sunt gata să-mi primească 
rugăciunea.
Ce primire pentru un biet păcătos ca mine! Noi primim pe Isus şi Dumnezeu ne 
primeşte pe noi şi rugăciunile noastre, pentru dragostea Fiului Său. Binecuvântat să 
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fie Sfântul Său Nume care ne ascultă cererile noastre în aşa fel că ele pătrund 
slobode până dincolo de porţile de aur. Mântuitorule, care iei aminte la cererile mele, 
învaţă-mă să mă rog!

7 iunie
CEL MAI SIGUR LOC
Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna 
Mea.
Ioan 10.28
Noi credem în siguranţa veşnică a celor sfinţi. Întâi, pentru că ei sunt ai lui Cristos şi 
El niciodată nu îşi va părăsi oile pe care Şi le-a cumpărat cu sângele Său şi le-a 
primit de la Tatăl Său.
Apoi, pentru că El este Cel ce dă viaţa veşnică şi, dacă ea este veşnică, şi siguranţa 
lor este veşnică şi ei nu pot sfârşi în iad, ci în cer, la Dumnezeu. Dacă viaţa spirituală 
s-ar putea stinge, desigur că ea n-ar mai fi viaţă veşnică, ci viaţă vremelnică. Dar 
Domnul vorbeşte despre viaţa veşnică şi aceasta de fapt exclude posibilitatea ca ea 
să aibă un sfârşit.
Observaţi apoi că Domnul în mod expres spune: „în veac nu vor pieri". Atâta timp 
cât cuvintele au un înţeles, aceste cuvinte ale Domnului Isus îi asigură pe cei 
credincioşi că nu vor pieri. Cea mai încăpăţânată necredinţă nu poate forţa înţelesul 
acestei afirmaţii a Domnului.
Apoi, pentru a nu lăsa vreo îndoială, El declară că cei ai Săi sunt în mâna Sa, din 
care nici un vrăjmaş nu-i va putea smulge. Desigur, acesta este un lucru care nu este 
cu putinţă nici căpeteniei iadului. Suntem în cea mai mare siguranţă, fiind în mâna 
unui Mântuitor atotputernic.
Partea noastră este să dăm la o parte orice teamă firească şi orice încredere în noi 
înşine, şi să rămânem plini de pace, ascunşi în mâna Răscumpărătorului nostru.

8 iunie
ÎNŢELEPCIUNE CELOR CE O CER
Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, 
care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
Iacov 1.5
„Dacă vreunuia îi lipseşte înţelepciunea!" De fapt, pentru mine nici nu mai este 
„dacă", sunt sigur că îmi lipseşte. Ce ştiu eu? Cum pot eu să-mi călăuzesc paşii? 

Cum aş putea eu să-i călăuzesc şi pe alţii? Doamne, eu sunt numai nebunie şi n-am 
nici o înţelepciune.
Dar Tu zici: „S-o ceară de la Dumnezeu" şi iată că eu o cer. Aici, la picioarele Tale, 
Te rog să mă urmăreşti cu dumnezeiasca Ta înţelepciune în vâltoarea grijilor zilnice 
şi mai ales a zilei de azi. Căci mărturisesc că, dacă Tu nu m-ai păzi de rătăcire, eu aş 
lucra ca un nebun, chiar în lucrurile cele mai uşoare. Tu îmi făgăduieşti aici o 
învăţătură luminoasă şi n-am nevoie nici de învăţător, nici de meditator ca să mi-o 
însuşesc. O dai cu mână largă, fară plată, chiar unui nebun lipsit de înţelepciune, îţi 
mulţumesc pentru această făgăduinţă adevărată: „şi ea îi va fi dată". Iată că eu o 
primesc. Nici un înţelept ai acestei lumi nu va putea pricepe înţelepciunea ascunsă 
pe care Tu o dai copilului Tău.

9 iunie
UN NUME VREDNIC DE TOATĂ ÎNCREDEREA
Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele 
Domnului.
Ţefania 3.12
Când credinţa dispare din mijlocul acelora care trăiesc în belşug, ea îşi găseşte 
adăpost printre săracii lumii acesteia, bogaţi în credinţă. În ei Domnul găseşte o 
rămăşiţă credincioasă. Fac şi eu parte din această rămăşiţă?
Ei se încred în Domnul pentru că sunt lipsiţi şi smeriţi. Cine n-are nici un ban, 
încearcă să se împrumute dacă cineva îl ia pe garanţie. Omul care-şi dă seama că 
numele său nu prezintă destulă garanţie, caută sprijin la alt nume. Ori cel mai bun 
nume este al lui Dumnezeu. El va avea întotdeauna un popor care-şi va pune 
încrederea în El, pentru că este mic şi smerit. Existenţa lui în sânul unei naţiuni este 
pentru această naţiune un izvor de binecuvântări necunoscute. Este sarea care 
păstrează şi împiedică stricăciunea provocată de pofta lumii acesteia.
Această întrebare mi se pune din nou: Fac şi eu parte din acest popor? Sunt mâhnit 
de păcatul care este în mine şi în jurul meu? Sunt sărac cu duhul, mă văd eu însumi 
sărac duhovniceşte? Mă încred eu în Domnul? Aceasta este întrebarea cea mare. 
Domnul Isus descoperă numele, caracterul, persoana lui Dumnezeu; mă încred eu în 
El? Dacă da, am părăsit orice plan care face parte din această lume. Doamne, ajută-
mă să fiu aşa.

10 iunie
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UN PĂSTOR LE DĂ ODIHNĂ
... ci vor paşte şi se vor odihni şi nimeni nu-i va tulbura.
Ţefania 3.13
Vorbeam ieri despre un popor mic şi smerit pe care Domnul îl păstrează ca pe o 
sămânţă în această lume moartă. Prorocul spune că el nu va săvârşi nelegiuirea şi nu 
va spune minciuni. Deşi n-are nici o vază, nici bogăţie, totuşi acest popor nu e în 
stare să recurgă la armele minciunii pe care cei răi le întrebuinţează fără nici o jenă.
Nu-i paşte primejdia să fie nimiciţi? Nicidecum. Ei vor avea hrană şi odihnă şi vor fi 
la adăpost de orice rău. Niciodată ei nu vor folosi nici răul, nici viclenia, ca să se 
apere. Oile sunt făpturi slabe şi lupii, fioroşii lor vrăjmaşi. Dar acum oile sunt mai 
numeroase decât lupii şi ele cresc din ce în ce mai mult, pe când lupii scad mereu. 
Va veni o zi când turmele de oi vor acoperi păşunile şi nici un lup nu va mai fi. Căci 
ele au un păstor care le dă păşune, ocrotire şi linişte. Nu va fi nimeni, adică nici o 
fiinţă omenească sau drăcească care să le tulbure. Cine poate să înspăimânte turma 
Domnului, când este chiar El de faţă? Noi ne odihnim în păşuni verzi, căci Isus 
însuşi este hrana şi liniştea sufletelor noastre.

11 iunie
N-AI DE CE SĂ TE RUŞINEZI
Nu te teme, căci nu vei rămâne de ruşine.
Isaia 54.4
Nouă nu ne este deloc ruşine de <strong>credinţa</strong> noastră. Oamenii 
neîncrezători şi clevetitori pot să atace Scriptura pe care ne întemeiem credinţa, dar 
Domnul va arăta într-un fel sau altul, din ce în ce mai izbitor, că în această carte nu 
este nici greşeală, nici exagerare, nici vreo scăpare. Nu este nici o ruşine să fii un 
simplu credincios: credinţa care merge drept la Isus este o cunună de cinste aşezată 
pe capul nostru şi preţuieşte mult mai mult decât o decoraţie pe pieptul nostru.
Nu vom fi deloc daţi de ruşine în <strong>nădejdea</strong> noastră. Ea se va 
împlini pentru noi întocmai după făgăduinţa Domnului. Vom fi hrăniţi, călăuziţi, 
binecuvântaţi şi învioraţi. Mântuitorul nostru va veni din nou şi zilele întristării 
noastre se vor sfârşi. Atunci vom da slavă Celui care ne-a dat o nădejde vie şi vom 
lua în primire ceea ce am nădăjduit.
Nu vom fi daţi de ruşine în <strong>dragostea</strong> noastră. Isus este fiinţa cea 
mai vrednică să fie iubită de noi şi niciodată nu ne vom ruşina că I-am dat Lui inima 
noastră. Dragostea noastră arzătoare pentru El este îndreptăţită prin faptul că vom 

vedea în slavă pe Prea Iubitul nostru. Nimeni nu va vorbi de rău pe martiri că au 
murit pentru El. În timp ce vrăjmaşii lui Cristos vor avea parte de o ruşine veşnică, 
cei care L-au iubit pe Domnul Isus vor fi cinstiţi de toţi sfinţii, pentru că ei „au ales 
mai degrabă ocara lui Cristos decât comorile Egiptului".

12 iunie
A LOCUI ÎN SIGURANŢĂ DEOPARTE
Israel este fără frică în locuinţa Iui, izvorul lui Iacov este deoparte într-o ţară 
plină de grâu şi de must, şi cerul lui picură rouă
Deuteronom 33.28
Cu cât vom locui mai deoparte, cu atât vom fi mai în siguranţă. Dumnezeu vrea ca 
poporul Său să fie despărţit de păcătoşi. Chemarea Lui către ei este: „Ieşiţi din 
mijlocul lor". O lume creştină este o monstruozitate pe care Scriptura niciodată n-o 
îndreptăţeşte. Un creştin lumesc este din punct de vedere duhovnicesc bolnav. Cei ce 
fac compromisuri cu vrăjmaşii lui Cristos, pot fi socotiţi împreună cu ei.
Siguranţa noastră stă nu în a ajunge la înţelegere cu vrăjmaşul, ci în a locui deoparte 
cu cel mai bun Prieten al nostru. În acest fel vom locui în siguranţă, în ciuda 
batjocurilor, zeflemelilor şi dispreţului lumii. Vom fi la adăpost de influenţa 
nenorocită a mândriei, necredinţei, deşertăciunii şi vicleşugului ei.
Dumnezeu ne va face să locuim singuri şi în siguranţă, în ziua când va cerceta 
păcatul popoarelor prin războaie şi foamete. Domnul a scos pe Avraam din Ur din 
Haldea, dar acesta s-a oprit la mijlocul drumului în Haran: el n-a avut binecuvântare 
decât când s-a hotărât să meargă în ţara Canaan şi a şi mers acolo. Acolo a trăit el în 
siguranţă singur, chiar în mijlocul vrăjmaşilor, în timp ce Lot nu era în siguranţă în 
Sodoma, în mijlocul cercului de prieteni pe care şi-i făcuse. Siguranţa noastră este să 
trăim deoparte cu Dumnezeu.

13 iunie
DUMNEZEU SE OCUPĂ DE VIA SA
Eu, Domnul, sunt păzitorul ei, Eu o ud în fiecare clipă; Eu o păzesc zi şi noapte 
ca să n-o vatăme nimeni.
Isaia 27.3
Când Domnul vorbeşte personal fără să Se folosească de vocea unui proroc, 
Cuvântul Său are o însemnătate deosebită pentru sufletele credincioşilor. El ne 
spune aici că însuşi El, Dumnezeu este păzitorul viei Sale; El n-o încredinţează la 
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nimeni altul, ci Se ocupă personal de ea. Să nu fie păziţi bine aceia care sunt păziţi 
chiar de Dumnezeu?
El nu ne va uda cu binecuvântarea Sa numai în fiecare zi şi în fiecare oră, ci în 
fiecare clipă. Cât de repede ar trebui să creştem noi; ce înviorată şi roditoare ar 
trebui să se prezinte fiecare viţă! Cu ce ciorchini superbi ar trebui să fie încărcaţi toţi 
butucii!
Dacă se ivesc duşmani, păsări sau viespi lacomi ca să atace roadele sale, iată că 
Domnul însuşi e păzitorul ei, şi o păzeşte în tot timpul, noaptea şi ziua. Cine ar putea 
să ne facă rău şi de cine să ne temem? Domnul veghează asupra viţei, o udă şi o 
apără. Ce să dorim mai mult?
Observaţi expresia: „Eu sunt Acela". Ce adevăr, ce putere, ce dragoste găsim în 
această declaraţie a lui Dumnezeu! Cine poate rezista în faţa voii Sale? Cine ar putea 
să se îndoiască şi să se teamă, când El zice: „Eu sunt Cel ce o păzesc"? Doamne, 
dacă Tu spui: „Eu te voi păzi", eu îţi voi răspunde: „şi eu Te voi lăuda".

14 iunie
EL RĂMÂNE MEREU ACELAŞI
Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare, căci 
Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui.
1 Samuel 12.22
Alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu cu poporul Său este în scopul de a-l sprijini şi 
de a nu-l părăsi nicidecum. El l-a ales pentru a-l iubi, şi-l iubeşte din pricina acestei 
alegeri. De bună voia Sa, a ales acest popor şi această alegere este motivul pentru 
care va continua să-Şi găsească plăcerea în acest lucru. Dacă l-ar părăsi, Şi-ar 
necinsti Numele, căci aceasta ar însemna că a făcut o greşeală în alegerea Sa şi ar da 
dovadă de nestatornicie în iubirea Sa. Astfel este slava dragostei lui Dumnezeu, care 
nu se va schimba, şi această slavă nu poate fi întunecată. Să ne amintim de toate 
dovezile bunătăţii părinteşti a lui Dumnezeu şi să fim siguri că niciodată El nu ne va 
părăsi. Ceea ce L-a determinat să Se preocupe ca să facă din noi poporul Sau, a fost 
dorinţa Sa de a ne mântui. După ce a îndeplinit astfel de minuni cu privire la noi, ar 
mai putea să ne lase singuri? Fiul Său Isus a murit pentru noi şi noi putem fi siguri 
că El n-a murit în zadar. Ar putea El să Se lepede de aceia pentru care Şi-a vărsat 
sângele Său? Deoarece Şi-a găsit plăcerea să ne aleagă ca să ne mântuiască, îşi va 
găsi plăcerea şi ca să ne binecuvânteze. Domnul Isus nu este un prieten schimbător. 
Iubindu-i pe ai Săi, îi va iubi până la sfârşit.

15 iunie
EXTINDEREA BINECUVÂNTĂRII CASEI
Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate 
zilele vieţii tale.
Psalmul 128.5
Această făgăduinţă este pentru acela care se teme de Dumnezeu şi merge cu 
seriozitate pe drumul sfinţeniei. El va avea binecuvântarea casei sale; soţia sa şi 
copiii vor fi pentru el un izvor de mare fericire lăuntrică. Dar, ca mădular al 
Bisericii, el doreşte să-i vadă propăşind în credinţă, căci el are tot atâta râvnă pentru 
slujba Domnului ca şi pentru sine. Când Dumnezeu întăreşte casa noastră, este drept 
ca şi noi să dorim să vedem casa Sa clădindu-se. Bunurile noastre nu sunt bune decât 
pe măsura în care slujesc la creşterea binelui Bisericii. Da, veţi fi binecuvântaţi când 
vă veţi ridica în adunarea Domnului; veţi fi călăuziţi, însufleţiţi, îmbogăţiţi, când vă 
veţi înălţa laudele şi rugăciunile, şi când veţi mărturisi jertfa cea mare. Atunci 
„Dumnezeu te va binecuvânta din Sion". Nu vei fi singurul care vei beneficia de 
toate acestea; însăşi Biserica va folosi, credincioşii se vor înmulţi şi lucrarea lor 
sfântă va fi încununată cu izbândă. Mulţi prea iubitori ai Domnului văd această 
făgăduinţă împlinindu-se pentru ei în tot timpul vieţii. Dar uneori chiar ei distrug 
atâtea cauze măreţe! Să fim dintre aceia care fac bine Ierusalimului în toate zilele. 
Prin mila Ta, Doamne, fă-ne în stare. Amin!

16 iunie
SĂ AI, NU NUMAI SĂ SPUI CĂ AI
Căci celui ce are i se va da şi va avea de prisos.
Matei 13.12
Când Domnul i-a arătat unui om multă milă, îi va arăta şi mai multă. Puţină credinţă 
este ca primul ou într-un cuib; se vor mai adăuga şi altele. Numai să nu avem o 
credinţă de formă, ci o credinţă adevărată. Ce nevoie este pentru noi, care am primit 
mult, să arătăm credinţa noastră prin lucrările noastre şi să ne ferim de a o arăta prin 
vorbele noastre, când nu avem nimic. Căci într-o zi sau alta chiar aceste vorbe ne vor 
fi luate, daca n-am avut decât vorbe. Ameninţarea este tot atât de adevărată, ca şi 
făgăduinţa.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Când El a început să reverse asupra noastră harurile 
Duhului Său, în aşa fel încât să avem puţin, El continuă să o facă, până ce acela care 
n-avea decât puţin, dar care într-adevăr avea acest puţin, să fie adus la starea de a 
avea din belşug. Oh, să dorim acest belşug! Să căutăm cu înfocare plinătatea. Dacă 
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este bine să <strong>cunoaştem</strong> mult, este cel mai bine să 
<strong>iubim</strong> mult. Este mare lucru să avem multă iscusinţă ca să-i 
slujim lui Dumnezeu, dar este mai preţios sa avem belşug de credinţă ca să avem 
încredere că Dumnezeu ne va da iscusinţă în toate împrejurările.
Doamne, pentru că Tu m-ai făcut să-mi recunosc păcatul, creşte în mine ura 
împotriva păcatului. Pentru că Tu mi-ai dat credinţa în Isus, creşte Te rog această 
credinţă la înălţimea siguranţei depline. Tu m-ai făcut să Te iubesc, fă-mă în stare să 
am pentru Tine o puternică iubire.

17 iunie
CÂMPUL NOSTRU DE LUPTĂ
Căci Domnul, Dumnezeul vostru merge cu voi ca să bată pe vrăjmaşii voştri, ca 
să vă mântuiască.
Deuteronom 20.4
Vrăjmaşii noştri sunt vrăjmaşii lui Dumnezeu. Noi nu avem de luptat contra 
oamenilor, ci contra duhurilor rele. Noi luptăm contra diavolului, blestemului, 
greşelii şi deznădejdii, care sunt aliaţii săi. Ne luptăm împotriva tuturor oştirilor de 
păcate: necurăţia, beţia, asuprirea, nedreptatea, nelegiuirea, împotrivindu-ne cu 
putere, dar fără să întrebuinţăm sabia, nici suliţa, căci armele noastre nu sunt armele 
firii pământeşti.
Cel Veşnic, Dumnezeul nostru, urăşte tot ceea ce este rău, de aceea merge cu noi, ca 
să lupte cu noi în această cruciadă. El vrea să ne mântuiască şi să ne facă să luptăm 
lupta cea bună, şi să câştigăm biruinţa. Putem fi siguri că, dacă suntem de partea lui 
Dumnezeu, Dumnezeu este de partea noastră. Cu acest maiestuos aliat, rezultatul nu 
poate fi îndoielnic; la drept vorbind, credinciosul nu prin el însuşi este puternic şi 
trebuie să biruie, ci puterea sa este în Dumnezeul Atotputernic, în Isus căruia I s-a 
dat toată puterea în cer şi pe pământ şi în Duhul Sfânt care împlineşte voia Sa printre 
oameni.
Ostaşi ai lui Cristos, îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu! Loviţi în numele 
lui Dumnezeu şi al sfinţeniei şi câştigaţi biruinţa prin credinţă. Această zi să nu 
treacă fără să fi dat o lovitură în numele lui Isus şi al sfinţeniei.

18 iunie
ÎNSUŞI DUMNEZEU VA LUCRA
Acum Mă voi scula - zice Domnul - acum Mă voi înălţa, acum Mă voi ridica.

Isaia 33.10
Când ţara era pustiită prin jefuitori şi tăcută asemenea unui câmp distrus de lăcuste, 
când războinicii care o apărau se aşezau pe pământ şi plângeau ca femeile, atunci 
Domnul venea în ajutorul lor. Când călătorii părăseau drumurile Sionului şi când 
coastele Basanului şi ale Carmelului semănau cu nişte vii arse, atunci se arăta 
Domnul. Dumnezeu este înălţat în mijlocul unui popor mâhnit, când acesta caută 
faţa Sa şi arată încredere în El. Tot aşa este preamărit când răspunde la strigătele 
celor nenorociţi şi Se ridică personal ca să-i izbăvească, doborându-i pe vrăjmaşii 
lor.
Această zi este pentru noi o zi de tristeţe? Să ne încredem, căci Dumnezeu Se va 
slăvi prin izbăvirea noastră. Dacă suntem frământaţi printr-o pricină de îngrijorare, 
să ne rugăm şi să strigăm Ia El zi şi noapte. El este aproape cu harul Său. Dumnezeu 
Se va ridica la timpul Său, timp care va fi cel mai potrivit pentru desfăşurarea slavei 
Sale.
Să urmărim slava Sa mai mult decât izbăvirea noastră. Să dorim ca Domnul să fie 
preamărit şi dorinţa noastră de căpetenie va fi împlinită. Doamne, ajută-ne să putem 
vedea că Tu eşti la lucru. Să Te preamărim în ascuns în inimile noastre şi aceia care 
ne înconjoară vor recunoaşte bunătatea şi mărimea Ta.

19 iunie
O INIMĂ NEÎMPĂRŢITĂ
Inima să-mi fie neîmpărţită în orânduirile Tale, ca să nu fiu dat de ruşine.
Psalmul 119.80
Să considerăm această rugăciune insuflată de Dumnezeu, căci ea cuprinde siguranţa 
că aceia care se sprijină pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu vor roşi niciodată de ruşine. 
Aceasta este deci o rugăciune ca să căpătăm o inimă întreagă de partea lui 
Dumnezeu. A avea o credinţă sigură este un lucru bun, dar a avea o inimă curată şi 
sinceră cu privire la adevăr este mult mai bine. Să iubim adevărul, să-l recunoaştem, 
să ne supunem lui, fără de care nu vom fi cu inimă întreagă faţă de orânduirile lui 
Dumnezeu. Sunt oare mulţi în aceste zile rele care n-au o inimă împărţită? S-ar putea 
ca cititorul sau autorul să fie dintre aceştia.
Mulţi vor fi ruşinaţi la sfârşitul vremurilor, când toate disputele vor înceta. Şi vor 
vedea atunci nebunia gândurilor lor şi se vor umple de mustrări de cuget din cauza 
mândriei şi necredinţei lor, şi din cauza neîncrederii voite faţă de Dumnezeu. Dar 
acela care va crede ceea ce a spus Domnul şi va asculta de Cuvântul Său, va fi 
neprihănit în tot ce va face. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele. Oamenii 
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care au fost cei mai dispreţuiţi şi cel mai rău trataţi din pricina credinţei lor, vor 
vedea ruşinea lor schimbată în slavă în acea zi.
Să înălţăm rugăciunea versetului nostru şi să fim siguri că această făgăduinţă se va 
împlini pentru noi. Dacă Domnul ne dă o inimă întreagă de partea Lui, El ne va ţine 
inima şi în siguranţă.

20 iunie
DOMNUL ESTE ÎNSOŢITORUL NOSTRU
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, 
căci Tu eşti cu mine.
Psalmul 23.4
Ce dulci sunt aceste cuvinte care ne arată siguranţa pe patul de moarte. Câţi le-au 
repetat cu plăcere în ultimele lor clipe.
Dar acest verset se potriveşte şi în agoniile sufletului în timpul acestei vieţi. Unii ca 
Pavel, în fiecare zi sunt în primejdie de moarte, fiind cuprinşi de tristeţe. Bunyan în 
„Călătoria creştinului", scrie despre „Valea umbrei morţii", cu mult înainte de a 
ajunge la râul care curge la poalele colinelor veşnice. Mulţi dintre noi au trecut de 
mai multe ori prin întunecosul şi îngrozitorul tunel al umbrei morţii, şi putem 
mărturisi că numai Domnul a putut să ne ajute să trecem prin gândurile 
înspăimântătoare, umbrele misterioase şi descurajările teribile de care acest tunel e 
înconjurat. Dar Domnul ne-a sprijinit, ne-a apărat împotriva tuturor temerilor destul 
de mari, atunci când chiar sufletul nostru era aproape să leşine. Am fost apăsaţi şi 
asupriţi din toate părţile, şi cu toate acestea am supravieţuit, căci am simţit prezenţa 
Păstorului celui Mare, şi am fost plini de încredere că toiagul Său ne va apăra de 
toate loviturile mortale ale duşmanului.
Dacă acest timp ne este umbrit prin aripile negre ale vreunui necaz mare, să slăvim 
pe Dumnezeu printr-o încredere liniştită în El.

21 iunie
RĂZBOIUL UNEI FEMEI
... căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei.
Judecători 4.9
Iată un verset neobişnuit, dar poate că se vor găsi suflete având atâta credinţă ca să-l 
folosească. Barac ostaşul, cu toate că era chemat să lupte, n-avea curajul să 
pornească la luptă decât numai dacă era însoţit de Debora; de aceea Domnul a 

hotărât să dea biruinţa femeii. Prin aceasta El mustra frica omului şi câştiga pentru 
Sine un renume mai mare, aruncând o ocară cu atât mai mare asupra duşmanilor 
poporului Său.
Dumnezeu poate să mai folosească unelte slabe. Pentru ce nu m-ar întrebuinţa şi pe 
mine? El ştie să folosească persoane care ar părea că nu se face să fie chemate la o 
lucrare mare. Femeia care a lovit pe duşman nu era o amazoană, ci mama unei 
familii simple, care rămăsese în coliba ei. Aceasta nu era un orator, ci o femeie care 
mulgea vacile şi făcea unt. Nu poate Domnul să ia pe unul oarecare dintre noi, ca să-
Şi împlinească planurile Sale? Poate să vină la noi vreunul astăzi, cum a intrat Sisera 
la Iaela. Datoria noastră n-ar fi să-l ucidem, ci să-l aducem la mântuire. Să-l primim 
cu o mare bunătate şi să ne silim să-i arătăm adevărul binecuvântat al mântuirii prin 
harul Domnului Isus, Locţiitorul nostru, şi să ştim să-l silim să creadă pentru ca să 
aibă viaţa; cine ştie dacă astăzi inima vreunui păcătos mândru nu va fi la fel 
străpunsă de pironul Evangheliei?

22 iunie
EL CU NOI, NOI CU EL
Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi.
Proverbe 10.27
Fără îndoială; frica de Domnul dă obiceiuri sfinte care împiedică risipirea vieţii în 
păcat şi vicii. Pacea sfântă care vine din credinţa în Domnul Isus este un mare ajutor 
şi cel mai bun leac pentru cel bolnav. Doctorul se bucură totdeauna când găseşte un 
suflet liniştit printre pacienţii săi. Neliniştea omoară, dar încrederea în Dumnezeu 
este un leac care vindecă.
Noi avem în acest verset sfaturile care privesc o viaţă lungă şi, dacă le urmăm pentru 
binele nostru, vom vedea o bătrâneţe fericită şi nu vom ajunge la mormânt decât ca 
snopul strâns la vremea lui. Să nu fim deci frământaţi de teama unui sfârşit subit, 
îndată ce simţim cel mai mic rău la un deget, dar să avem această încredere că 
Dumnezeu vrea să ne dea viaţă lungă pentru lucrul Său.
Dacă totuşi planul Său ar fi să ne cheme mai devreme în locurile de sus, tot ar fi 
cazul să ne bucurăm de această izbăvire. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai 
Domnului. Dacă trăim, Domnul Isus va fi cu noi; dacă murim, noi vom fi cu El.
Cel mai sigur mijloc de a ne prelungi viaţa, este ca să trăim fără să lenevim, să nu 
pierdem nicidecum timpul, ci să folosim fiecare oră urmărind scopul cel mai înalt. 
Aşa să fie ziua de azi.
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23 iunie
VRĂJMAŞUL ÎNLĂTURAT
De aceea, aşa vorbeşte Domnul asupra împăratului Asiriei: „Nu va intra în 
cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeţi în ea, nu va sta înaintea ei cu scuturi şi 
nu va ridica întărituri de şanţuri împotriva ei.”
2 Împăraţi 19.32
Sanherib a fost împiedicat de a vătăma cetatea. După ce se lăudase grozav, n-a putut 
să-şi împlinească ameninţările. Dumnezeu poate să-i oprească pe vrăjmaşii 
poporului Său la timpul cel mai potrivit. Când leul a apucat deja mielul în ghearele 
sale, Păstorul cel Mare al oilor poate să-i smulgă prada. Acesta este momentul în 
care se poate cunoaşte desfăşurarea puterii şi înţelepciunii divine.
În acest verset vedem că duşmanul grozav al lui Israel n-a izbutit nici să apară în faţa 
cetăţii pe care ardea de nerăbdare s-o distrugă. El n-a putut nici să arunce săgeţi, nici 
să adopte o tactică pentru dărâmarea zidurilor sale, nici să ridice întărituri ca să-i 
închidă pe locuitorii săi. La fel şi în cazul nostru, Dumnezeu poate să-i împiedice pe 
potrivnicii noştri să ne facă vreun rău. El poate aşa de bine să zădărnicească 
gândurile lor şi să facă să rămână neîmplinite planurile lor, încât să se vadă siliţi să 
renunţe la ele. Să ne încredem în Dumnezeu şi să mergem pe căile Sale şi El va avea 
grijă de noi. Mai mult, ne va umple de laudă, făcându-ne să vedem frumuseţea 
izbânzii Sale. Să nu ne temem deloc de vrăjmaşi până ce vin şi când au apărut să ne 
încredem în Dumnezeu.

24 iunie
„MAI MULT" AL DOMNULUI
Amaţia a zis omului lui Dumnezeu: „Dar ce să fac cu o sută de talanţi pe care i-
am dat oastei lui Israel?" Omul lui Dumnezeu a răspuns: „Domnul poate să-ţi 
dea mult mai mult decât atât.”
2 Cronici 25.9
Dacă ai făcut o greşeală, suferă urmările, dar nu lucra împotriva voii lui Dumnezeu. 
Domnul poate să-ţi dea mult mai mult decât ceea ce rişti să pierzi. Şi dacă nu vei 
face aşa, vei începe să te tocmeşti şi să te cerţi cu El. Împăratul lui Iuda angajase o 
armată de Israeliţi idolatri şi a primit poruncă să-i trimită înapoi în ţara lor, pentru că 
Dumnezeu nu era cu ei. El dorea să asculte şi a dat drumul acelei armate, dar îi părea 
rău de banii pe care îi dăduse degeaba. Ce ruşine! Dacă Cel Veşnic îi dădea biruinţa 
fără ostaşi plătiţi, el tot făcea o afacere bună, chiar dacă le dăduse banii şi acum îi 
trimetea înapoi în ţara lor.

Nu vă temeţi când pierdeţi bani din pricina cugetului şi pentru că iubiţi pacea şi pe 
Domnul Cristos. Fii sigur că pierderile pe care s-ar putea să le ai pentru Domnul nu 
sunt pierderi. Chiar în timpul vieţii acesteia, ele sunt răsplătite mai mult decât 
merită, şi în multe cazuri Domnul împiedică ceea ce ar fi o pierdere pentru noi. În 
orice caz, ceea ce am pierdut aici pentru Domnul Isus este răsplătit în cer. Nu te 
nelinişti de ceea ce socoteşti că pierzi, ci ascultă glasul care îţi zice: „Domnul îţi va 
da mult mai mult."

25 iunie
SCARA LA CER
... Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe 
îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.
Ioan 1.51
Da, noi care credem, vedem împlinirea acestor cuvinte chiar in zilele noastre. Noi 
vedem cerul deschis, căci Domnul Isus 1-a deschis pentru toţi credincioşii, şi 
privirile noastre pătrund până în tainele slavei Sale pe care ne-a descoperit-o. În 
curând vom intra chiar şi noi acolo, căci El este calea.
Avem aici explicaţia scării lui Iacov. Între cer şi pământ s-a înfiinţat un schimb 
sfânt: rugăciunea noastră urcă şi răspunsul coboară prin Isus Mijlocitorul. Această 
scară apare când cugetăm adânc la Isus. El este calea luminoasă care ne duce până la 
tronul Celui Prea înalt. Să o folosim pentru a trimite acolo rugăciunile noastre care 
vor fi solii noştri. Vom trăi astfel şi noi viaţa îngerilor ridicându-ne la cer prin 
mijlocirea noastră, ca să primim de acolo binecuvântările, apoi coborând ca să 
răspândim printre fiii oamenilor darurile primite.
Ceea ce n-a fost pentru Iacov decât o vedenie minunată, ajunge pentru noi o realitate 
minunată. Să urcăm şi să coborâm astăzi această scară în fiecare oră, urcând-o prin 
legătura cu Dumnezeu şi întorcându-ne pentru lucru spre mântuirea fraţilor noştri. 
Aceasta este făgăduinţa Ta, Doamne; dă-ne deci bucuria să-i vedem împlinirea.

26 iunie
EL VINE CURÂND
Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este 
aproape.
Iacov 5.8
Ultimul cuvânt din Cântarea Cântărilor este: „Vino repede, iubitule", şi printre 
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ultimele cuvinte ale Apocalipsei citim: „Şi Duhul şi Mireasa zic: Vino!" La acest 
cuvânt Mirele dumnezeiesc răspunde: „Iată, Eu vin curând". Dragostea noastră 
suspină după arătarea slăvită a Domnului şi se bucură de această dulce făgăduinţă: 
„Venirea Domnului este aproape". Ea îndreaptă duhul nostru spre această întâmplare 
slăvită, care este ca o fereastră prin care aruncăm o privire plină de nădejde. Prin 
această „fereastră cerească" pătrunde acum peste noi un val de lumină, care ne 
uşurează lucrul şi suferinţa. În timpul zilelor de încercare, gândul că se apropie 
această zi de bucurie, ne şopteşte: „răbdare". Dacă suntem întristaţi că nu vedem 
rezultatul ostenelii noastre, această slăvită înştiinţare iarăşi ne strigă: „fii răbdător". 
Când suntem frământaţi de multele noastre ispite, atunci siguranţa că în curând 
Domnul Se va întoarce, ne sprijineşte prin acest verset: „întăriţi-vă inimile". Să fim 
deci liniştiţi şi „sa rămânem hotărâţi şi neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul 
Domnului". În curând vom auzi trâmbiţa de argint anunţându-ne întoarcerea Regelui 
nostru slăvit. Să nu ne înspăimântăm, ci să stăm neclintiţi, căci iată-L pe norii 
cerului! Chiar astăzi poate să Se arate.

27 iunie
LĂUDAŢI-L, LOCUIŢI ÎNAINTEA LUI
Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău, oamenii fără prihană vor locui 
înaintea Ta.
Psalmul 140.13
Oh, să fie inima mea curată înaintea lui Dumnezeu, ca să pot totdeauna să 
binecuvântez sfântul Său Nume. El este atât de bun cu cei buni, încât toată dorinţa 
mea este să fiu din numărul acestora, pentru ca să mă umplu în fiecare zi de 
recunoştinţă faţă de El. Se întâmplă uneori ca cei neprihăniţi să se clatine când văd 
că încercările sunt rezultatul statorniciei lor. Dar cu siguranţă că nu va întârzia ziua 
când ei se vor bucura că nu s-au lăsat biruiţi de îndemnurile înşelătoare care-i 
îndemnau s-o ia pe căi strâmbe. În cele din urmă, oamenii statornici vor binecuvânta 
pe Dumnezeul neprihănit şi adevărat că i-a condus pe cărarea neprihănirii. Doamne, 
fă-mă să fiu dintre aceştia!
A doua parte a versetului cuprinde făgăduinţa: „Oamenii fără prihană vor locui 
înaintea Ta!" Ei vor fi primiţi şi vor fi veşnic acolo, pe când ceilalţi se vor înfăţişa 
numai pentru a fi osândiţi. Primiţi la curtea Marelui Rege şi rămânând în preajma 
Lui necurmat, ei vor fi îndreptăţiţii cărora Dumnezeu le va zâmbi şi-i va primi cu 
plăcere. Doamne, vreau să caut această cinste, această bunăvoinţă preţioasă, şi 
aceasta va fi pentru mine cerul pe pământ, de care aş putea să mă bucur. Fă-mă Tu 

să fiu neprihănit în toate lucrurile, pentru ca să pot să rămân astăzi, mâine şi în 
fiecare zi în prezenţa Ta cerească. Atunci voi putea să dau slavă sfântului Tău 
Nume, totdeauna şi în veci de veci. Amin!

28 iunie
O SINGURĂ PRIVIRE A DOMNULUI
Domnul s-a uitat la el şi i-a zis; Du-te cu această putere pe care o ai, şi izbăveşte 
pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimet Eu?
Judecători 6.14
Ce privire şi-a îndreptat Dumnezeu spre Ghedeon! Această privire i-a schimbat 
descurajarea într-o vitejie sfântă. Dacă privirea noastră la Domnul ne izbăveşte, ce 
trebuie să fie privirea Lui asupra noastră? Doamne, priveşte azi Ia mine şi întăreşte-
mă pentru datoriile şi luptele de azi.
Şi ce vorbă a îndreptat Dumnezeu spre Ghedeon: „Du-te"! El n-a mai şovăit. El ar fi 
putut să răspundă: „Cum, să mă duc cu slăbiciunea mea!" Dar Dumnezeu opreşte 
scurt această întâmpinare a lui Ghedeon, căci adaugă: „Du-te cu puterea pe care o 
ai". El văzuse o putere în Ghedeon şi Ghedeon n-avea decât să pună în lucrare 
această putere ca să izbăvească pe Israel din mâna madianiţilor. Se prea poate ca 
Domnul să vrea să facă prin mine ceva ce n-aş fi visat niciodată. Dacă El m-a privit, 
El m-a întărit. Prin credinţă eu voi încerca puterea pe care El mi-a dat-o. El nu mi-a 
zis: „Stai în nelucrare cu puterea pe care o ai". Nicidecum! Dimpotrivă, El îmi zice: 
„Du-te", pentru că El mă întăreşte.
Şi întrebarea pe care i-o pune Dumnezeu lui Ghedeon, mi-o pune şi mie: „Oare nu te 
trimit Eu?" Da, Doamne, Tu m-ai trimis şi eu merg cu puterea Ta. La porunca Ta, eu 
pornesc pe cale şi, mergând pe cale sunt sigur că Tu vei birui prin mine.

29 iunie
INVITAŢIE LA RUGĂCIUNE
Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe 
care nu le cunoşti.
Ieremia 33.3
Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm. Ni se spune că rugăciunea este o deprindere 
evlavioasă care nu are înrâurire decât asupra sufletului care se luptă în rugăciune. 
Noi ştim altfel. Aici Domnul, Dumnezeul cel viu, făgăduieşte să răspundă la cererea 
slujitorului Său. Să-L rugăm şi să nu îngăduim nici o îndoială că El ne-ar asculta şi 
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ne-ar răspunde. „Acela care a făcut urechea s-ar putea să n-audă?" El, care le-a dat 
părinţilor dragoste pentru copiii lor, va rămâne surd la strigătele fiilor şi fiicelor 
Sale? Da, Dumnezeul nostru va răspunde la rugăminţile poporului Său. El are 
resurse minunate pentru ei. Ceea ce ei n-au mai văzut, n-au mai auzit, nici chiar n-au 
visat, El va face pentru ei. El va da la iveală noi binecuvântări pentru ei, dacă este 
nevoie. Va goli pământul şi mările ca să-i hrănească, şi va trimite pe orice înger din 
cer ca să-i păzească când vor fi în primejdie. El ne va uimi prin harul Său şi ne va 
face să vedem lucruri cum n-au mai fost altele asemenea. Tot ceea ce cere El de la 
noi este să-L chemăm. Nu ne poate cere mai puţin. Deci să înălţăm cu bucurie 
rugăciunile noastre către EL

30 iunie
PRIVIRE ÎNAPOI, APOI ÎNAINTE
Dar îmi voi aduce aminte de legământul Meu făcut cu tine în vremea tinereţii 
tale şi voi face cu tine un legământ veşnic.
Ezechiel 16.60
Oricare ar fi păcatul nostru, Domnul rămâne credincios în dragostea Sa pentru noi.
<strong>El priveşte în urmă.</strong> Vezi cum îşi aminteşte de zilele de altă 
dată, când ne-a chemat ca să facem legământ cu El, şi când noi ne-am predat Lui. Ce 
zile fericite au fost acelea! Domnul nu ne mustră pentru nimic şi nu ne învinuieşte de 
lipsă de sinceritate. Nu, El priveşte la legământul Său cu noi, mai mult decât la al 
nostru cu El. S-ar fi putut ca El să aibă vreun gând ascuns în legătură cu acest 
legământ sfânt? Nu! Dimpotrivă; ce bunătate ne-a arătat El, ca să-şi aducă aminte de 
noi în dragostea Sa!
<strong>El priveşte înainte.</strong> El a hotărât să nu se dea înapoi de la 
legământul Lui. Dacă noi nu suntem credincioşi legământului, totuşi El rămâne 
credincios. El spune cu tărie: „Voi încheia cu tine un legământ veşnic" şi nu Se 
gândeşte să dea înapoi. Binecuvântat fie Numele Lui, că El priveşte la pecetea 
sfântă, „sângele legământului celui veşnic" şi se gândeşte la Cel care S-a pus chezaş 
pentru noi şi care a întărit acest legământ, la Fiul Său prea iubit; iată de ce El îşi va 
ţine făgăduinţele Sale sfinte. „El rămâne credincios", căci nu se poate tăgădui singur.
Doamne, Te rog pune în inima mea această făgăduinţă de preţ şi fă să mă hrănesc cu 
ea în fiecare zi.

1 iulie

DUMNEZEU CU NOI
Dumnezeu va fi cu voi.
Geneza 48.23
Bătrânul Iacov nu mai putea să rămână cu Iosif, căci îi venise ceasul să moară; dar el 
îl părăsea pe fiul său fără grijă, căci putea să spună cu încredere: „Dumnezeu va fi cu 
voi". Când fiinţele cele mai iubite din familiile noastre sau prietenii noştri cei mai 
buni sunt chemaţi acasă prin moarte, să ne mângâiem cu gândul că Domnul nu ne-a 
părăsit şi că El trăieşte pentru noi şi rămâne cu noi întotdeauna.
Dacă Dumnezeu este cu noi, noi suntem într-o tovărăşie măreaţă, chiar atunci când 
suntem săraci şi dispreţuiţi. Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem siguri că ne 
<strong>va fi</strong> dată toată puterea de care avem nevoie, căci nimic nu este 
mai presus de puterea Sa. Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem în deplină siguranţă, 
căci nici un rău nu poate atinge pe cel ce umblă sub ocrotirea Sa. Ce pricină de 
bucurie avem! Nu numai că Dumnezeu <strong>este</strong> cu noi, dar El va fi cu 
noi: cu noi personal; cu noi ca familie; cu noi ca Biserică. Chiar numele de Isus, nu 
înseamnă el Emanuel, adică Dumnezeu cu noi? Şi dacă Dumnezeu este cu noi, nu 
este acesta cel mai mare bine? Să fim deci îndrăzneţi şi sârguitori, bucuroşi şi plini 
de nădejde. Pricina noastră va prospera şi adevărul va birui, căci Dumnezeu este cu 
cei ce sunt cu El.
Fie ca acest verset să facă bucurie oricărui credincios care va citi „cecurile 
credinţei". Nu este o fericire mai mare.

2 iulie
SOMN ÎNVIORĂTOR
... căci prea iubiţilor Lui, El le dă pâine ca în somn.
Psalmul 127.2
Viaţa noastră nu este o viaţă de griji şi de nelinişte, ci o viaţă de credinţă fericită. 
Tatăl nostru ceresc cunoaşte nevoile copiilor Săi, deci ştie de ce avem nevoie înainte 
de a-I cere ceva. Putem deci să mergem la culcare la ora potrivită, fără a ne istovi 
stând până târziu şi făcând combinaţii şi planuri. Dacă am învăţat să ne odihnim în 
Dumnezeu, nu vom avea insomnii din pricina temerilor şi a presimţirilor 
întunecoase; ci vom arunca orice îngrijorare asupra Domnului şi nu ne vom gândi 
decât la El şi la harul Său, şi El ne va da un somn dulce şi întremător.
A fi preaiubiţi de Domnul, iată cea mai mare cinste şi, cel ce o are poate să nu mai 
dorească nimic altceva; deci orice dorinţă egoistă poate fi înlăturată. Ce poate fi 
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chiar în cer mai mare decât dragostea lui Dumnezeu? Odihneşte-te deci, sufletul 
meu, căci în El tu ai toate lucrurile.
Şi încă ne-am zbate încoace şi încolo dacă Domnul însuşi ne-ar da nu numai motivul 
pentru care să fim liniştiţi, dar chiar însăşi pacea Sa. Da, El ne-o dă. Însuşi Isus este 
pacea noastră, odihna noastră, totul. La sânul Său ne odihnim în perfectă siguranţă, 
atât în viaţă cât şi în moarte.

3 iulie
O CĂLĂUZĂ PE TOATE CĂRĂRILE
El va fi călăuza noastră până la moarte.
Psalmul 48.14
O călăuză ne este de neapărată trebuinţă. Sunt cazuri în care am da tot ce avem 
pentru ca să ştim ce avem de făcut şi pe ce drum s-o luăm. Am vrea să facem binele, 
dar şovăim între două moduri în care am putea să procedăm. Oh, cine ne va da o 
călăuză?
Domnul Dumnezeul nostru primeşte să ne slujească de călăuză. El cunoaşte drumul 
şi ne va conduce până ce vom ajunge în pace la sfârşitul călătoriei noastre. Am putea 
să dorim o cârmuire mai sigură? Să ne predăm în întregime cârmuirii Sale şi nu vom 
fi în primejdie să greşim drumul. Să facem din El Dumnezeul nostru şi vom găsi în 
El călăuza noastră. Dacă urmăm Cuvântul Său, nu ne vom rătăci deloc în viaţă, 
numai cu condiţia să învăţăm înainte de toate să ne sprijinim pe El Ia fiecare pas.
Noi avem făgăduinţa că dacă El este Dumnezeul nostru pentru toate zilele şi pentru 
veşnicie, nu va înceta niciodată să ne călăuzească. Chiar El însuşi ne va conduce 
„până la moarte", pentru ca să locuim cu El pentru veşnicie. Această făgăduinţă a 
cârmuirii dumnezeieşti ne garantează siguranţa pentru întreaga noastră viaţă. 
Mântuirea mai întâi, apoi cârmuirea până la ultima noastră clipă şi în sfârşit viaţa 
fericită în veşnicie. N-ar trebui fiecare să caute din tinereţe pe Dumnezeu, să se 
bucure în El în tot timpul vieţii şi să se odihnească în El la bătrâneţe? Să privim la El 
pentru călăuzire, pentru ca să putem să ne încredem în El şi-n clipa plecării noastre 
de pe pământ.

4 iulie
CUVÂNTUL, HRANA NECESARĂ
Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu.

Matei 4.4
Dacă Dumnezeu ar vrea, am putea să trăim fără pâine, ca şi Domnul Isus în timpul 
celor patruzeci de zile; dar noi n-am putea să trăim fără Cuvântul Său. Prin acest 
cuvânt am fost creaţi şi numai prin el suntem păziţi, căci „El ţine toate lucrurile prin 
cuvântul puterii Sale." Pâinea este un ajutor; Domnul însuşi este primul izvor al 
existenţei noastre. El poate să ne facă să trăim fără acest ajutor, tot aşa de bine ca şi 
prin el; să nu-L mărginim la un singur fel de a lucra. Să nu fim prea dornici numai 
după lucrurile văzute, ci să privim la Dumnezeul nevăzut. Am întâlnit credincioşi 
care ne-au povestit că în zilele de mare sărăcie când le lipsea pâinea, le scădea şi 
pofta de mâncare; şi alţii ne-au spus că atunci când mijloacele de trai le lipseau, 
Domnul le trimitea ajutoare neaşteptate.
Dar nouă ne trebuie Cuvântul lui Dumnezeu. Cu el putem să ne împotrivim 
diavolului. Dacă ne-ar fi luat, am cădea în puterea vrăjmaşilor noştri, pentru că am 
slăbi repede. Sufletele noastre au nevoie de hrană şi nu există alta pentru ele decât 
Cuvântul Domnului. Toţi predicatorii şi toate cărţile din lume nu pot să-i procure 
sufletului o adevărată hrană; numai cuvântul ieşit din gura lui Dumnezeu poate să-l 
hrănească pe credincios. Doamne, dă-ne totdeauna această pâine. Noi preţuim acest 
cuvânt mai mult decât bucatele împărăteşti.

5 iulie
IZBĂVIRE DEPLINĂ
Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, şi nu vei fi dat în mâinile 
oamenilor de care te temi.
Ieremia 39.17
Când credincioşii Domnului au de suferit pentru El, ei primesc dovezi preţioase ale 
dragostei Sale şi uneori au chiar noutăţi fericite pe care să le ducă acelora care sunt 
de partea lor şi îi ajută. Ebed-Melec era un etiopian dispreţuit, dar el fusese bun cu 
Ieremia, de aceea Domnul i-a trimis o făgăduinţă specială prin gura prorocului Său. 
Să ne amintim de slujitorii lui Dumnezeu prigoniţi şi vom fi răsplătiţi.
Ebed-Melec trebuia să fie izbăvit din mâna acelora de a căror răzbunare se temea. El 
era un biet negru, dar Domnul a avut grijă de el. Mii de oameni erau loviţi de 
haldeeni, dar de acest smerit negru nu se puteau atinge. Noi, de asemeni, am putea să 
ne temem de oamenii puternici care vin împotriva noastră, dar dacă în timpul 
prigoanei am fost credincioşi cauzei Domnului, El de asemenea ne va fi credincios. 
De altfel, ce ar putea să facă un om fără îngăduinţa Domnului? El ar putea să-şi 
muşte buzele de mânie, să scrâşnească din dinţi de ciudă, dar nu ne va atinge. Să ne 
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temem de Domnul şi nu ne vom mai teme de nimic. Nici un pahar de apă proaspătă 
dat unui proroc al Domnului, dispreţuit, nu-şi va pierde răsplata; şi dacă noi suntem 
pentru Domnul Isus, şi El va fi de partea noastră.

6 iulie
DRAGOSTEA SA, DARUL SĂU, FIUL SĂU
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
Dintre toate stelele cerului, steaua polară este cea mai folositoare marinarului. Acest 
verset este ca o stea polară, căci el aduce la mântuire mai multe suflete decât oricare 
alt verset din Scriptură. El este printre făgăduinţe ceea ce Carul Mare este printre 
constelaţii.
Cuvintele care-l compun strălucesc cu o lumină deosebită. Vedem aici mai întâi 
arătarea <strong>dragostei lui Dumnezeu</strong> prin cuvintele <strong>„Atât 
de"</strong>, care ne arată mărimea ei nemărginită. Apoi avem darul lui 
Dumnezeu în măreţia şi gratuitatea Sa. <strong>Acest dar este Fiul lui 
Dumnezeu</strong>, dar unic şi nepreţuit al acestei dragoste, care niciodată nu s-a 
arătat atât de desăvârşit ca atunci când acest Fiu prea-iubit a fost trimis din cer, 
pentru ca să trăiască şi să moară pentru oameni. Aceste trei puncte sunt pline de 
lumină.
Apoi vine <strong>singura condiţie</strong> cerută pentru mântuire, singura 
potrivită pentru toţi oamenii vinovaţi: <strong>să creadă</strong>. Ea este susţinută 
de o <strong>descriere detaliată</strong>: „oricine crede în El." Mulţi se pot 
regăsi în cuvântul „oricine" şi s-ar fi simţit înlăturaţi prin vreun alt cuvânt mai puţin 
cuprinzător. Apoi vine marea făgăduinţă că cel ce crede în Isus nu piere, ci are viaţa 
veşnică. Aceasta dă curaj oricărui om care simte că e gata să piară şi că singur nu se 
poate mântui. Noi credem în Domnul Isus şi avem viaţa veşnică.

7 iulie
CORUL MUNŢILOR
Bucuraţi-vă, ceruri! Veseleşte-te pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, 
munţilor! Căci Domnul mângâie poporul Său, şi are milă de nenorociţii Lui.
Isaia 49.13
Aşa de mari sunt mângâierile Domnului, încât nu au în vedere numai pe sfinţi, ci 

chiar cerurile şi pământul cântă împreună de bucurie. Este greu să faci ca un munte 
să cânte; cu toate acestea prorocul cheamă Libanul şi Hermonul, piscurile Basanului 
şi ale Moabului, El doreşte să-i vadă pe toţi cântând psalmi din cauza îndurării 
arătată Sionului. Şi noi nu putem să schimbăm munţii noştri de greutăţi, de încercări, 
de îngrijorări şi de oboseli în prilejuri de a-L lăuda pe Dumnezeul nostru? „Munţilor, 
izbucniţi în strigăte de bucurie."
Această făgăduinţă, că Dumnezeu are milă de săraci, este însoţită ca de un cor de 
clopote, care sună toate odată. Ascultaţi muzica lor: „Bucuraţi-vă!" „Fiţi veseli!" 
„Izbucniţi în strigăte de bucurie!" Domnul vrea ca poporul Său să fie plin de bucurie 
din pricina dragostei Sale nemărginite. El nu ne vrea trişti, nici să trăim în îndoieli, 
ci cere de la noi adorarea din inimi credincioase. El nu vrea să fim lipsiţi; de ce să 
suspinăm şi să fim morocănoşi, ca şi cum El ne-ar vrea răul? Dă-ne Tu, Doamne, o 
harfă bine acordată ca vocea heruvimilor care cântă înaintea tronului Tău!

8 iulie
TABĂRA ÎNGERULUI
Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din 
primejdie.
Psalmul 34.7
Noi nu putem să-i vedem pe îngeri, dar este de ajuns că ei ne văd pe noi; marele 
înger al Legământului, între alţii, „Acela pe care noi îl iubim fără să-L fi văzut" are 
ochiul îndreptat spre noi, zi şi noapte. El are sub El o armată de îngeri şi-i 
însărcinează cu paza sfinţilor Săi, astfel ca să-i scape de orice rău. Dacă diavolii 
caută să ne facă rău, aceşti trimişi strălucitori ai lui Dumnezeu lucrează în folosul 
nostru.
Domnul îngerilor nu este un oaspete trecător, care ne face vizite când şi când, ci El 
Se aşează în jurul nostru cu armatele Sale. El îşi are comandamentul Său peste tot 
unde se găsesc aceia care îşi pun încrederea în Dumnezeul cel viu. Tabăra Lui îi 
înconjoară pe cei credincioşi în aşa fel, încât să nu poată fi atacaţi din nici o parte, 
chiar dacă vrăjmaşul ar pătrunde până în întăriturile dumnezeieşti. Astfel noi avem o 
gardă permanentă, o ocrotire sigură. Înştiinţaţi de santinelele lui Dumnezeu, noi nu 
vom fi surprinşi de atacuri subite, nici nu vom fi zdrobiţi de puteri mai mari. 
Scăparea ne este anunţată şi ne este şi dată de Căpetenia mântuirii noastre; scăparea 
noastră va fi reînnoită, până când luptele noastre se vor sfârşi şi vom putea schimba 
câmpul de bătaie, de pe acest pământ, cu casa noastră de odihnă acolo sus.
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9 iulie
CREDINCIOŞIE ŞI SLUJBĂ
Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, ca să locuiască lângă 
mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji.
Psalmul 101.6
Dacă David a vorbit astfel, putem să fim siguri că şi Fiul lui David - adică Domnul 
Isus - gândeşte la fel ca David. Domnul Isus Se gândeşte la oamenii credincioşi şi 
are ochii îndreptaţi asupra lor pentru a-i cerceta, a-i îndruma, a-i face să înainteze pe 
cale şi în sfârşit pentru a-i răsplăti. Nici un om cu inima neprihănită să nu se creadă 
dispreţuit de Domnul; însuşi împăratul are ochii îndreptaţi asupra lui.
Din această atenţie împărătească rezultă pentru noi două lucruri: întâi, „ca ei să 
locuiască lângă mine" aşa cum este scris. Domnul Isus îi duce pe credincioşii Săi în 
casa Sa şi le dă un loc în palatul Său; El îi face tovarăşi ai Lui şi Se bucură în 
mijlocul lor. Să fim vrednici de încrederea Domnului nostru şi El ni Se va arăta. Cu 
cât ne-ar costa mai mult credincioşia noastră faţă de El, cu atât mai mult va fi ea 
răsplătită; cu cât oamenii ne vor lepăda, cu atât mai bucuros ne va primi Dumnezeul 
nostru.
Apoi, El spune despre cel sincer: „acela îmi va sluji". Domnul Isus îi va face slujitori 
spre slava Sa, pe aceia care, dispreţuind viclenia şi înşelătoriile, rămân credincioşi 
Persoanei Sale, Cuvântului Său şi crucii Sale. Slujitori cinstiţi de împărat, ei vor face 
parte din alaiul Lui împărătesc. Părtăşia şi slujirea sunt plata credincioşiei lor. Fă-
mă, Doamne, credincios, ca să pot locui cu Tine şi să pot să-Ţi slujesc.

10 iulie
IUBEŞTE BISERICA
Tu te vei scula şi vei avea milă de Sion; căci este vremea să te înduri de el, a 
venit vremea hotărâtă pentru el. Căci robii Tăi iubesc pietrele Sionului şi le este 
milă de ţarina lui.
Psalmul 102.13-14
Da, rugăciunile noastre pentru Biserică sunt ascultate. Ora împlinirii lor se 
pregăteşte. Noi preţuim adunările de rugăciune, şcolile de duminică şi toate lucrările 
din casa lui Dumnezeu. Inima noastră se uneşte cu tot poporul lui Dumnezeu şi 
spune:
Nu este miel în toată turma Ta
Pe care l-aş dispreţui la masă,

Nu este vrăjmaş înaintea feţei căruia
M-aş teme să apăr cauza Ta.
Dacă aceasta este dorinţa tuturor, în curând vor veni timpuri de înviorare din partea 
Domnului. Adunările noastre vor fi pline, sfinţii învioraţi şi păcătoşii se vor întoarce 
la Dumnezeu. Aceasta nu se întâmplă însă decât prin mila lui Dumnezeu; dar acest 
timp va veni şi noi trebuie să-1 aşteptăm. Acest timp hotărât se apropie. Să ne 
trezim. Să iubim toate pietrele Sionului şi chiar pe acelea căzute. Să ştim să culegem 
cel mai mic adevăr, cea mai slabă învăţătură, pe cel mai slab credincios, chiar dacă 
ei ar fi dispreţuiţi şi socotiţi ca ţărâna. Dacă noi avem milă de Sion, Dumnezeu are 
de asemenea milă de el; şi dacă noi ne punem toată silinţa şi toată plăcerea în 
lucrarea Domnului, Dumnezeu îşi va găsi şi El plăcerea în această lucrare.

11 iulie
NICIODATĂ DESPĂRŢIŢI DE DUMNEZEU
Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?
Ioan 11.26
Da, Doamne, credem; noi nu vom muri niciodată. Sufletul nostru poate să fie 
despărţit de trupul nostru, ceea ce înseamnă un fel de moarte; dar sufletul nostru nu 
va fi niciodată despărţit de Dumnezeu, ceea ce înseamnă adevărata moarte - moarte 
care este plata păcatului - şi această pedeapsă ar fi cel mai rău lucru care ar putea să 
ni se întâmple. Noi suntem scăpaţi de acest lucru, căci cine va putea să ne despartă 
de dragostea lui Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru? Noi suntem mădulare 
ale trupului lui Cristos; şi Cristos va pierde El părţile trupului Său? Noi suntem uniţi 
cu El prin căsătorie; va fi El lipsit de soţia Lui şi va deveni văduv? Imposibil. Este în 
noi o viaţă care nu poate fi despărţită de Dumnezeu, căci Duhul Sfânt locuieşte în 
noi; şi cu El, cum putem să murim? Isus însuşi este viaţa noastră; de aceea nu este 
posibil ca noi să murim, căci El nu poate muri din nou. În El noi am murit o dată din 
pricina păcatului şi osânda de moarte nu poate să fie executată de două ori. Acum 
noi trăim şi trăim pentru totdeauna. Plata neprihănirii este viaţa veşnică şi noi avem 
neprihănirea chiar de Ia Dumnezeu; prin urmare, noi putem cere plata cea mai mare.
Trăind şi crezând astăzi, credem că noi vom trăi şi ne vom bucura. Şi mergem 
înainte cu încrederea fermă că viaţa noastră este asigurată prin viaţa Mântuitorului 
nostru viu.

12 iulie
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CINE, CÂND, CUM SĂ IZBĂVEASCĂ
Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să-i păstreze pe 
cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.
2 Petru 2.9
Oamenii cucernici sunt ispitiţi şi încercaţi. Credinţa care n-a fost pusă la încercare nu 
este credinţă adevărată. Dar aceia care Îl cinstesc pe Dumnezeu sunt izbăviţi nu la 
voia întâmplării, nici prin mijloace diferite, ci chiar de Domnul în persoană. El însuşi 
garantează să izbăvească pe aceia care se încred în El. Dumnezeu îi iubeşte pe aceia 
care merg numai după El şi El este interesat să ştie unde sunt ei şi în ce stare se află. 
Adesea drumul lor pare un labirint şi ei nu ştiu cum să scape din primejdia care-i 
ameninţă. Ceea ce nu ştiu ei, ştie Stăpânul lor. El ştie pe cine trebuie să-l izbăvească 
şi ştie când şi cum îl va izbăvi. El izbăveşte pe cel neprihănit în chipul cel mai 
avantajos pentru el, cel mai umilitor pentru cel care l-a nedreptăţit şi în chipul cel 
mai onorabil pentru Dumnezeu. Să lăsăm „modul cum se va face" Domnului şi să ne 
mulţumim şi să ne bucurăm să ştim că El „ştie să izbăvească" pe poporul Său din 
orice primejdie, din încercare şi din orice ispită, şi aceasta prin dreapta Sa slăvită.
Nu este partea mea să pătrund acum tainele Domnului, ci mai bine să aştept liniştit, 
având în vedere aceasta: cu toate că eu nu ştiu nimic, Tatăl meu ceresc ştie.

13 iulie
ÎNCREDERE TOTALĂ
Te voi scăpa şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa îţi va fi prada ta de război, 
pentru că ai avut încredere în Mine, zice Domnul.
Ieremia 39.18
Iată puterea ocrotitoare a credinţei în Dumnezeu. Oamenii puternici ai Ierusalimului 
cădeau sub sabie, dar sărmanul Ebed-Melec era în siguranţă, căci se încredea în 
Domnul. În cine poate să se încreadă un om mai bine decât în Creatorul său? Este o 
nebunie să preferăm făptura în locul Creatorului. Oh, de-am putea trăi în toate 
privinţele prin credinţă; atunci am fi izbăviţi de toate primejdiile. Nimeni n-a crezut 
şi nu va crede niciodată în Isus în zadar.
Domnul spune: „Sigur te voi izbăvi!" Notaţi acest dumnezeiesc - sigur. Cu toate că 
presupunem că pot să fie lucruri nesigure, grija lui Dumnezeu însă pentru credincioşi 
este sigură. Dumnezeu însuşi este păzitorul copiilor Săi. Sub aripa Sa sfântă, există 
siguranţă când totul este primejdios în afară. Putem să primim această făgăduinţă ca 
fiind sigură, şi în toate evenimentele noastre nu va lipsi. Noi sperăm că poate vom fi 
izbăviţi pentru că avem prieteni, sau pentru că suntem prudenţi, sau ne sunt 

prevestite lucruri fericite; dar nici una din acestea nu valorează cât jumătate din 
această declaraţie a lui Dumnezeu: „Pentru că te-ai încrezut în Mine." Dragă 
cititorule, încearcă această cale şi mergi pe ea toată viaţa ta. Pe cât de plăcută, pe atât 
de sigură este ea.

14 iulie
POVERI ARUNCATE ASUPRA LUI
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa 
niciodată să se clatine cel neprihănit.
Psalmul 55.22
Această povara este grea: las-o asupra Celui Atotputernic. Atâta timp cât o porţi tu, 
ea te striveşte; dar pentru braţul Său, aceasta n-are nici o greutate. Dacă totuşi 
Dumnezeu te cheamă să o porţi mai departe, El te va sprijini. Ea va fi asupra Lui şi 
nu asupra ta. Vei fi în aşa fel susţinut sub ea, încât povara va fi o binecuvântare. 
Cheamă-L pe Domnul în ajutor şi vei sta în picioare sub greutatea care, în ea însăşi, 
te-ar încovoia.
Teama noastră cea mare este ca nu cumva încercarea să ne depărteze de pe cărarea 
datoriei; dar Domnul nu va îngădui acest lucru. Dacă suntem sinceri înaintea Lui, El 
nu va îngădui ca întristarea noastră să ne depărteze de la umblarea în neprihănire, în 
Isus, El ne priveşte ca neprihăniţi şi tot în Isus El ne păzeşte.
Şi pentru timpul de acum? Te gândeşti să umbli singur prin încercările de azi? Vrei 
ca sărmanii tăi umeri să fie zdrobiţi de povara care te apasă? Părăseşte această 
nebunie. Spune toată durerea ta Domnului şi arunc-o asupra Lui. Nu arunca povara 
ta ca s-o iei din nou numaidecât; ci arunc-o asupra Domnului şi lasă-i-o Lui o dată 
pentru totdeauna. Atunci vei merge uşor ca un credincios bucuros, scăpat de acum 
înainte de grijă şi cântând laude măreţului Purtător de poveri.

15 iulie
MÂNGÂIEREA CELUI CE PLÂNGE
Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
Matei 5.4
Pentru a ajunge în Sion, trecem prin valea plângerii. S-ar putea crede că a fi trist şi a 
fi binecuvântat sunt două lucruri care nu se potrivesc, dar Mântuitorul care este 
nespus de înţelept, le-a unit în această fericire. Omul să nu despartă ceea ce 
Dumnezeu a unit. Mâhnire asupra păcatului, asupra păcatului nostru şi asupra 
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păcatului altuia, este pecetea lui Dumnezeu pentru credincioşii Săi. Când Duhul de 
îndurare s-a revărsat asupra casei lui Dumnezeu, toţi vor fi mâhniţi. După cum apa 
ne dă binefaceri superioare, tot aşa din această sfântă tristeţe primim cele mai mari 
binecuvântări. Dar această binecuvântare făgăduită celui care varsă lacrimi nu este 
făcută pentru zile foarte îndepărtate; nu, Cristos îl numeşte fericit chiar de acum.
Duhul Sfânt va mângâia sigur inimile care plâng pentru păcatele lor. Ele vor fi 
mângâiate prin sângele lui Isus Cristos şi prin puterea curăţitoare a Duhului Sfânt. 
Credincioşii vor fi mângâiaţi cu privire la păcatul lor care se revarsă în localitatea lor 
şi-n timpul lor, prin siguranţa că Dumnezeu Se va slăvi, cu toată răzvrătirea 
oamenilor. Ei vor fi mângâiaţi cu aşteptarea că în curând vor fi pe deplin eliberaţi de 
păcat şi vor fi răpiţi pentru a fi pentru totdeauna în prezenţa slăvită a Domnului lor.

16 iulie
CUVÂNT CELUI CE ŞCHIOPĂTEAZĂ
... voi izbăvi pe cei şchiopi...
Ţefania 3.19
Sunt mulţi şchiopi de ambele sexe. Puteţi să-l întâlniţi „pe cel ce şchiopătează" de 
douăzeci de ori într-o oră. Îi vedem pe străzile principale, căutând să meargă cu cea 
mai mare siguranţă posibilă; dar ei sunt infirmi şi suferă în mersul lor. Pe drumul 
ceresc se află mulţi neputincioşi de aceştia. Poate că mulţi spun în ei înşişi: „Ce se 
va întâmpla cu noi? Păcatul ne va birui şi Satan ne va dărâma. Cum noi suntem gata 
să cădem, Domnul nu va putea niciodată să facă din noi buni ostaşi, nici buni 
vestitori." Ei bine, „Eu îi voi izbăvi pe cei şchiopi", zice Domnul, şi făcând aceasta, 
El însuşi Se va slăvi. Oricine va întreba: Cum poate o femeie care şchiopătează, să 
alerge şi să câştige premiul? Da, pentru ca toată lauda să fie dată harului 
atotputernic.
Doamne, când mă poticnesc în credinţă, în rugăciune, în a Te lăuda, în slujire, în 
milă, salvează-mă, Te rog stăruitor. Numai Tu poţi să întăreşti pe infirmi ca mine. 
Doamne, nu mă lăsa să pier pentru că sunt printre cei mai din urmă, ci ridică prin 
harul Tău pe cel mai greoi călător - chiar pe mine. Iată, El a spus că aşa va fi şi de 
aceea, ca Iacov biruind în rugăciune, eu merg înainte, deşi şchiopătând.

17 iulie
CURAJOŞI PENTRU ADEVĂR
Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămânea tari şi 

vor face mari isprăvi.
Daniel 11.32
Domnul este Dumnezeul oştirilor, Domnul este numele Său. Aceia care se înrolează 
sub steagul Său vor avea un comandant care-i va pregăti pentru luptă şi le va da 
putere şi vitejie. Timpurile despre care Daniel scria erau din cele mai grele, dar este 
făgăduinţa că poporul lui Dumnezeu va ieşi biruitor în cele mai bune condiţii. Ei vor 
avea putere şi energie ca să biruiască pe vrăjmaşul cel puternic.
Oh, de-am învăţa să-L cunoaştem pe Dumnezeul nostru, puterea Sa, credincioşia Sa, 
dragostea Sa care nu se schimbă şi să fim gata să jertfim totul pentru El. El poate să 
înflăcăreze râvna noastră, în aşa fel încât să fim gata să trăim şi să murim pentru El. 
De L-am cunoaşte pe Dumnezeul nostru printr-o părtăşie intimă cu El; atunci vom 
deveni asemenea Lui şi vom fi pregătiţi să stăm în picioare pentru adevăr şi 
neprihănire. Acela care contemplă faţa lui Dumnezeu, nu se va teme niciodată s-o 
întâlnească pe aceea a omului. Să rămânem în El şi vom câştiga din aceasta o inimă 
eroică care nu se va mai teme de o armată de duşmani. O armată nenumărată de 
oameni şi chiar de demoni va fi în faţa ochilor noştri ca neamurile înaintea lui 
Dumnezeu, care par ca nişte lăcuste. Dumnezeu să ne dea în această vreme de 
minciună putere să fim dedicaţi adevărului."

18 iulie
PĂRTĂŞIE ÎN SINGURĂTATE
De aceea iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustie şi-i voi vorbi pe placul inimii 
ei.
Osea 2.14
Dumnezeul nostru, văzând care sunt pentru noi momelile păcatului, a hotărât, să ne 
ducă la El, să se folosească de atracţia mai puternică a iubirii Sale. Nu ne aducem 
noi aminte de plăcerea de la început pe care El ne-a făcut s-o simţim, ca să ne 
smulgă din vraja lumii? El va face s-o simţim şi iar s-o simţim, de fiecare dată când 
El ne va vedea în primejdia de a fi înlănţuiţi de vreun rău.
Ca să aibă mai multă putere asupra noastră El vrea să ne tragă de o parte într-un loc 
care nu va fi raiul, ci un pustiu unde nimic sa nu poată să ne întoarcă atenţia de la El. 
În această singurătate, prezenţa Domnului ajunge să fie totul pentru noi şi noi 
socotim în acel moment că prezenţa Lui este mult mai preţioasă decât aceea a 
prietenilor noştri, când stăm sub viţa şi sub smochinul nostru. Singurătatea şi 
întristarea fac mai mult decât orice alt mijloc, ca să ne apropie de Tatăl nostru 
ceresc.

59



Când El ne pune deoparte şi ne aduce la El, Domnul poate atunci să ne spună lucruri 
dulci şi plăcute spre mângâierea noastră. El „vorbeşte inimii noastre", aşa cum spune 
versetul de mai sus. Oh, dacă am putea învăţa din experienţă personală, preţul 
acestei făgăduinţe! Atraşi de dragostea Sa şi mângâiaţi prin Duhul adevărului, îl vom 
cunoaşte pe Domnul şi vom izbucni în cântece de bucurie.

19 iulie
ÎNCĂLŢĂMINTE DEOSEBIT DE BUNĂ
Încălţămintea ta să fie de fier şi de aramă şi puterea ta să tină cât zilele tale.
Deuteronom 33.25
Două lucruri sunt pregătite pentru călător: încălţămintea şi puterea.
Încălţămintea îi este necesară pentru a călători pe drumuri gloduroase şi rele şi 
pentru a-i călca în picioare pe vrăjmaşii de moarte. Noi nu mergem cu picioarele 
goale; nu ar fi potrivit pentru fii cu de sânge regesc. Încălţămintea noastră nu va fi 
deloc din materiale obişnuite, ci va avea tălpi durabile de metal, care nu se vor uza 
deloc, chiar dacă călătoria ar fi lungă şi grea. Noi vom fi apăraţi aşa cum cer nevoile 
drumului şi ale luptei. Să mergem deci vitejeşte şi să nu ne temem de nici un rău, 
chiar dacă ar trebui să punem piciorul pe şerpi veninoşi sau chiar pe balaur.
Puterea noastră de asemenea va ţine cât lungimea zilelor noastre şi ea va fi potrivită 
cu efortul care trebuie făcut şi după povara de purtat. Puterea noastră trebuie să fie 
după felul zilelor noastre, acesta este înţelesul din versetul de mai sus. Dacă astăzi ne 
vine o încercare grea sau o lucrare care cere toată energia noastră, ni se va da de 
asemenea o putere egală. Această făgăduinţă făcută lui Aşer este şi pentru toţi aceia 
care au destulă credinţă ca s-o ia ca pentru ei. Fie ca această făgăduinţă să ne dea 
îndrăzneala care trebuie să se nască în inima credincioasă.

20 iulie
CĂUTÂNDU-L PE DOMNUL
...tot aşa Cristos, după ce S-a adus jertfa o singură dată, ca să poarte păcatele 
multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă 
mântuirea celor ce-L aşteaptă.
Evrei 9.28
Aceasta este nădejdea noastră. Acela în care am crezut că a venit o dată pentru a lua 
păcatele celor mulţi, Se va arăta a doua oară fiilor oamenilor. Aceasta este o nădejde 
fericită. Această a doua arătare însă va avea anumite trăsături speciale care o vor 

face mai slăvită.
Domnul nostru nu va mai avea nimic a face cu păcatul. El l-a şters pe deplin de la 
poporul Său, a suportat pedeapsa într-un mod atât de desăvârşit, încât nu Se va mai 
ocupa de păcat la această a doua venire. El nu Se va mai aduce jertfă pentru păcat, 
pentru că a nimicit păcatul.
Domnul va desăvârşi atunci lucrarea de mântuire a poporului Său care va fi în final 
şi pe deplin izbăvit şi se va bucura în toate privinţele de plinătatea acestei mântuiri. 
El nu vine ca să poarte urmările păcatului nostru, ci ca să ne aducă urmarea 
ascultării Sale; nu pentru a îndepărta osânda noastră, ci pentru a desăvârşi mântuirea 
noastră.
Mântuitorul nostru Se va arăta astfel numai acelora care îl aşteaptă, dar El nu Se va 
arăta nicidecum în acelaşi fel acelora ai căror ochi i-a orbit egoismul şi păcatul. 
Pentru ei, El va fi un Judecător teribil şi nimic mai mult.

21 iulie
STRĂLUCEŞTI CA MULTE STELE
Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să 
umble în neprihănire, vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.
Daniel 12.3
Iată un cuvânt potrivit ca să mă trezească, şi care pune în faţa ochilor mei un scop în 
vederea căruia merită să-ţi dai osteneala să trăieşti. A fi înţelept este un lucru de 
mare preţ; dar înţelepciunea de care este vorba aici este o înţelepciune 
dumnezeiască, pe care Domnul singur o poate da. Să mă cunosc pe mine însumi, să 
Îl cunosc pe Dumnezeu, Mântuitorul meu! De aş putea să pun în practică adevărul 
ceresc şi să trăiesc în lumina lui! Ţinta vieţii mele este înţeleaptă? Urmăresc eu ceea 
ce trebuie să urmăresc? Trăiesc eu oare cum aş fi vrut să fi trăit dacă acum ar veni 
ziua morţii mele? Numai această înţelepciune poate să-mi asigure această strălucire 
nesfârşită ca lumina zilei veşnice. Să câştigi suflete este o ţintă slăvită şi trebuie să 
fii înţelept să aduci un singur suflet pe calea neprihănirii; cu atât mai mult ca să 
aduci mai multe suflete. Oh, dacă aş avea această cunoştinţă despre Dumnezeu şi 
Cuvântul Său, despre oameni şi despre Cristos, ca să pot aduce un mare număr de 
oameni la pocăinţă! M-aş deda atunci la această lucrare şi n-aş avea linişte până n-aş 
face-o. Asta face mai mult pentru mine, decât să strălucesc în lume prin izbânzi şi 
prin onoruri. Eu voi străluci într-o zi ca o stea cerească, poate ca nişte stele mai 
multe, pentru totdeauna şi fără încetare. Sufletul meu, deşteaptă-te! Doamne, 
însufleţeşte-mă!
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22 iulie
APĂ FĂRĂ PLATĂ
Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii, fără plată.
Apocalipsa 22.17
Isus ne cheamă să luăm fără plată; El nu cere nici recomandări, nici simţăminte 
bune; El cheamă numai; veniţi dar. .. Tu n-ai nici pocăinţă, nici credinţă? Vino chiar 
şi aşa; Ei ţi le va da. Vino aşa cum eşti şi ia „fără bani şi fără plată". Închipuiţi-vă un 
om oarecare, care ar sta lângă o fântână publică şi ar zice: „Nu pot să beau, n-am 
destui bani în pungă"! Oricât de sărac ar fi un om, el poate să bea totdeauna din ea. 
Chiar existenţa fântânii arată că ei au dreptul să bea din ea şi pot să bea după dorinţă 
fără să se teamă de vreun reproş. Singurii care ar suferi de sete, ar vedea această apă 
limpede şi nu şi-ar potoli setea, ar fi oamenii sus-puşi, care ar trece în trăsuri 
luxoase. Ar fi într-adevăr prea multă umilinţă pentru ei să coboare din trăsură ca să 
bea apă dintr-o fântână de unde beau toţi; ei ar prefera să strângă din buze şi să 
rămână cu gâtul uscat.
Oh, câţi oameni cu multe păreri bune despre ei înşişi sau despre milosteniile lor nu 
vor să vină în Cristos! „Să fiu mântuit ca un beţiv sau ca o biată femeie! Nu e de 
noi!" Şi aceşti mândri călători se lipsesc ei singuri de apa vie. Nu este altă cale a 
mântuirii, decât aceia urmată de tâlharul răstignit pe cruce. Astfel că „cel ce vrea să 
ia apă vie, să ia fără plată".

23 iulie
NU-ŞI MAI ADUCE AMINTE
Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.
Evrei 10.17
Domnul, ca urmare a legământului Său de har, tratează poporul Său ca şi cum el n-ar 
fi păcătuit niciodată şi uită toate călcările de lege. El consideră păcatele lor, oricât ar 
fi de mari, ca şi cum nu s-ar fi înfăptuit niciodată; ele sunt cu totul şterse din 
amintirea Lui. O, minune a harului! Dumnezeu face aici, prin harul Său, ceva 
imposibil pentru sfinţenia Sa şi pentru dreptatea Sa. Mila Lui face minuni care întrec 
toate celelalte lucruri ale Sale.
Dumnezeul nostru nu-Şi mai aduce aminte de păcatul nostru, de când Isus a întărit 
prin jertfa Sa, legământul cu El. Noi putem să ne bucurăm în El, fără teamă că vom 
stârni mânia Lui împotriva noastră, ca urmare a fărădelegilor noastre. Iată! El ne 

numără printre copiii Lui şi ne consideră neprihăniţi; El îşi găseşte plăcerea în noi, 
ca şi cum noi am fi sfinţi desăvârşiţi. El ne dă lucrări de încredere, ne numeşte 
apărători ai cinstei Lui, păstrători ai podoabelor din cununa Sa, răspânditori ai 
Evangheliei Sale. El ne dă o cinste şi ne încredinţează o lucrare. Aceasta este proba 
cea mai limpede că El nu-Şi aduce aminte deloc de păcatele noastre. Noi înşine când 
iertăm pe un vrăjmaş, aşteptăm mult timp până să ne încredem în el; ne temem să nu 
fim imprudenţi. Dar Domnul uită păcatele noastre şi Se poartă cu noi ca şi cum noi 
n-am fi greşit niciodată. O, sufletul meu, primeşte făgăduinţa Lui şi bucură-te de 
ceea ce îţi dă ea.

24 iulie
CURĂŢIE DESĂVÂRŞITĂ
Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe.
Apocalipsa 3.5
Ostaş al crucii, la luptă! Nu te odihni până ce biruinţa va fi deplină, căci o răsplată 
veşnică va fi plata meritată a luptelor tale.
Haide, neprihănirea deplină este a ta. Câţiva din Sardes nu şi-au mânjit hainele şi 
răsplata lor este să umble în haine albe. Sfinţirea desăvârşită este preţul chemării 
noastre cereşti. Să nu ne lipsim de această răsplată. Apoi, te vei bucura. Vei fi 
îmbrăcat într-o haină de sărbătoare ca la nuntă; vei fi îmbrăcat cu veselie mare şi vei 
străluci de fericire. Luptele grele vor fi sfârşite şi le vor lua locul pacea şi bucuria 
Domnului. Apoi, biruinţa. Vei fi învingător. Ramura de finic şi cununa împreună cu 
hainele albe vor fi podoaba ta; vei fi primit ca un biruitor, ca şi Mântuitorul însuşi.
În sfârşit, iată un veşmânt de preot. Tu vei sta în faţa Domnului în veşmântul fiilor 
lui Aron; îi vei aduce ca jertfe mulţumiri, şi te vei apropia de Domnul cu tămâia 
laudei. Cine nu s-ar lupta pentru un Stăpân care făgăduieşte asemenea onoruri chiar 
celui din urmă slujitor credincios al Său?
Cine n-ar vrea să fie considerat nebun pentru Domnul Isus, pentru ca apoi să 
îmbrace haina Sa de slavă?

25 iulie
NIMIC CARE SĂ NE FACĂ SĂ NE TEMEM
Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul; tu te vei odihni, şi te vei scula iarăşi o dată 
în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor.
Daniel 12.13
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Nu putem să înţelegem toate prorociile, dar în loc să ne înspăimântăm, să luăm 
seama la ele cu plăcere. Nu există nimic din ceea ce îşi doreşte un Tată, care ar putea 
să-l îngrijoreze pe copilul său. Chiar de s-ar ivi povara deznădejdii, adevăratul 
credincios nu se va întina; dimpotrivă, el va fi curăţat şi albit prin această încercare. 
Când pământul va fi ars, mirosul focului nu îi va atinge pe cei aleşi. În mijlocul 
prăbuşirii materiei şi a răsturnării lumilor, Domnul Dumnezeu îi va ocroti pe ai Săi. 
Să continuăm să înaintăm fără oprire şi fără ocolire pe calea care ne-a fost trasată, 
rămânând liniştiţi şi hotărâţi să ne facem datoria, viteji în luptă, răbdători în 
suferinţă. Sfârşitul va veni într-o zi; să mergem numai drept înainte.
Vom găsi în curând odihna. Orice alte lucruri pot să fie zdruncinate şi pot să se 
clatine; dar temelia noastră rămâne neschimbată şi sigură. Dumnezeu îşi păstrează 
dragostea Lui, de aceea şi noi rămânem în ea. Pacea noastră curge şi va curge 
totdeauna ca un fluviu. O moştenire ne este păstrată în Canaanul ceresc şi noi îl vom 
ocupa, orice s-ar întâmpla. Dumnezeul lui Daniel va da o parte demnă de El, tuturor 
acelora care au, ca şi Daniel, îndrăzneala de a fi hotărâţi pentru adevăr şi pentru 
sfinţenie, şi nici o groapă cu lei nu-i va lipsi de moştenirea lor.

26 iulie
O SCHIMBARE A NUMELUI
În ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice: „Bărbatul meu"! şi nu-Mi vei mai zice: 
„Stăpânul meu"! Voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie 
pomeniţi pe nume.
Osea 2.16-17
A venit ziua când noi nu mai privim la Dumnezeu ca la Baal sau un stăpân rău, ca la 
un despot, fiindcă noi nu mai suntem sub lege, ci sub har. Domnul, Dumnezeul 
nostru, a devenit „Ishi" al nostru, bărbatul nostru prea iubit, Domnul pe care noi îl 
iubim, cel mai apropiat al nostru, cu legăturile de rudenie cele mai sfinte. Noi nu ne 
vom teme de El mai puţin, pentru că îl iubim atât de mult. Nu Ii slujim cu mai puţină 
ascultare, ci îi slujim pentru pricini mai înalte şi mai măreţe. Noi nu mai tremurăm 
sub biciul Lui, ci ne bucurăm în dragostea Lui. Robul a ajuns fiu şi povara a ajuns o 
plăcere.
Aşa se întâmplă în cazul tău, iubit cititor? Harul a izgonit frica de rob, ca să facă loc 
dragostei de fiu? Ce fericiţi suntem într-o astfel de experienţă! Acum numim ziua 
Domnului o plăcere şi închinarea nu este niciodată o plictiseală. Rugăciunea este 
acum un privilegiu şi lauda o sărbătoare. A asculta înseamnă cerul; a da pentru cauza 
lui Dumnezeu este un banchet. Astfel, toate devin noi. Gura ne este plină de cântări 

şi inima de muzică. Binecuvântat să fie cerescul nostru Ishi, în veci de veci!

27 iulie
MAI MULT DECÂT CUVINTE
Vă voi împlini cu toată credincioşia făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui 
David.
Faptele Apostolilor 13.34
Nimic din ceea ce este de la oameni nu este sigur, dar tot ce este de la Dumnezeu 
este asigurat. Legământul Lui de har este „un legământ veşnic, ca să se arate 
îndurarea făgăduită lui David".
Noi suntem siguri că aceste binecuvântări le are pentru noi Dumnezeu. El nu a spus 
numai cuvinte; temei şi adevăr se găseşte în fiecare din făgăduinţele Lui. 
Binecuvântările Lui sunt într-adevăr binecuvântări. Chiar dacă o făgăduinţă pare că 
ar trebui să nu se mai împlinească din cauza morţii, chiar şi atunci Domnul cel bun 
îşi va împlini cuvântul Său.
Suntem siguri că Dumnezeu va da îndurările făgăduite tuturor celor care au intrat în 
legământul Lui. Fiecare din aleşii lui Dumnezeu va avea parte de împlinirea 
îndurărilor la rândul său. Ele sunt asigurate pentru toată sămânţa Sa, de la cel mai 
mic până la cel mai mare.
Suntem siguri că Dumnezeu va continua cu îndurările Sale faţă de poporul Său. El 
nu dă ca să ia pe urmă înapoi. Ceea ce a dat El, este arvuna pentru alte daruri şi mai 
pline de îndurare. Ceea ce încă n-am primit până astăzi, este tot aşa de sigur ca şi 
ceea ce am primit deja; de aceea să aşteptăm înaintea Domnului şi să fim liniştiţi. Nu 
există nici un motiv îndreptăţit pentru cea mai mică îndoială.

28 iulie
APLEACĂ-TE ŞI VEI FI RIDICAT
Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui, El să 
vă înalţe.
1 Petru 5.6
Aceasta este o făgăduinţă: dacă noi ne plecăm, Dumnezeu ne va ridica. Smerenia 
duce la slavă; supunerea este calea ridicării. Aceiaşi mână a lui Dumnezeu care 
apasă asupra noastră ca să ne facă să ne plecăm, este gata să ne ridice ca să primim 
această binecuvântare. În lumea aceasta trebuie să te pleci, ca să câştigi. Mulţi se 
înjosesc în faţa oamenilor, dar nu capătă ocrotirea mult dorită. Dar acela care se 
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pleacă sub mâna lui Dumnezeu, va fi îndreptat, sprijinit, îmbogăţit şi întărit de El. 
Obiceiul Său este de a-i smeri pe cei mândri şi a-i înălţa pe cei smeriţi.
Totuşi lucrările lui Dumnezeu îşi au vremea lor. Trebuie ca acum, chiar din această 
clipă să ne smerim, pentru ca Domnul să facă să nu apese asupra noastră mâna 
întristării. Când ne loveşte El, datoria noastră este să primim loviturile Sale cu o 
supunere totală. Înălţarea noastră va avea loc „la vremea ei" şi Dumnezeu este cel 
mai bun Judecător al acelui ceas şi zi. Să nu dovedim nerăbdare ca să primim o 
binecuvântare. Pentru ce s-o dorim mai înainte de vremea ei? Ce pretindem noi? 
Desigur, nu suntem încă destul de smeriţi, ca să aşteptăm într-o supunere liniştită. 
Dumnezeu să ne dea această smerenie!

29 iulie
EL ÎL ÎNLĂTURĂ PE VRĂJMAŞUL NOSTRU
A îndepărtat pe vrăjmaşul tău.
Ţefania3.15
Vedeţi căderea sa? Satana a pierdut stăpânirea sa în inimile noastre, cum a pierdut şi 
locul său în cer. Domnul Isus a nimicit stăpânirea Celui Rău în noi. Acesta poate să 
ne atace, dar nu poate să pretindă că suntem ai lui. Lanţurile lui nu ne mai înfăşoară; 
Fiul ne-a izbăvit şi noi suntem cu adevărat slobozi.
Acest vrăjmaş continuă, e drept, să se facă pârâşul fraţilor noştri; dar Domnul l-a 
izgonit şi din această slujbă. Apărătorul nostru îl forţează să tacă şi reduce la nimic 
învinuirile pe care ni le aduce el şi apără sufletul nostru, astfel că nici unul din 
atacurile diavolului nu poate să ne atingă.
Duhul cel rău ne va asalta prin ispite şi va căuta să se vâre în sufletul nostru; dar şi 
aici şi-a pierdut superioritatea lui de la început, întâietatea lui. El se va strecura ca un 
şarpe, dar nu va mai stăpâni ca un împărat. El îşi strigă blestemele sale împotriva 
noastră, ori de câte ori poate; dar spre marea noastră uşurare, glasul Domnului îl 
reduce îndată la tăcere şi-l sileşte să fugă ca un câine în faţa biciului. Lucrează Tu, 
Doamne, şi apără-i de lătratul diavolului pe cei pe care-i urmăreşte el şi care tremură 
la ameninţarea lui. Pune pe fugă pe vrăjmaşul lor şi arată-Ţi slava în ochii lor. Tu l-
ai biruit, Doamne; pune-l acum pe fugă şi izgoneşte-l din lume.

30 iulie
FĂGĂDUINŢA ÎNTÂLNIRII VIITOARE
Dar Eu vă voi vedea iarăşi şi inima vi se va bucura.

Ioan 16.22
Este sigur că Isus va veni din nou în curând şi, când El ne va vedea pe noi şi noi îl 
vom vedea pe El, va fi mare bucurie. O, dacă venirea Lui glorioasă ar fi cât mai 
curând!
Dar făgăduinţa Lui se împlineşte totuşi în fiecare zi, în alt sens. Bunul nostru 
Mântuitor, în multe rânduri ni se arată nouă „din nou". El ne-a dat iertarea şi de 
fiecare dată când suntem întristaţi printr-o nouă greşeală, El vine la noi să ne aducă 
aminte de iertarea Lui. El ne-a descoperit că Dumnezeu ne-a primit şi, cum vede că 
credinţa noastră slăbeşte, Ei vine din nou ca să ne spună „Pace vouă" şi să bucure 
astfel inima noastră.
Prea iubiţilor, toate binecuvântările din trecut sunt garanţii pentru îndurările viitoare. 
Dacă Isus a fost cu noi, ni se va arăta din nou. Nu priviţi o binecuvântare din trecut 
ca ceva mort şi înmormântat după care să purtaţi doliu, ci socotiţi-o ca o sămânţă 
aruncată care se înalţă şi va răsări din ţărână pentru a vă îmbărbăta prin aceste 
cuvinte; „Eu vă voi vedea iarăşi". Zilele acestea sunt triste pentru noi pentru că Isus 
nu este cu noi ca mai înainte; să prindem curaj, căci El nu este departe de noi. 
Picioarele Lui sunt iuţi ca ale cerboaicei sau ale unui cerb tânăr şi-L vor aduce la noi 
într-o clipeală din ochi. Să ne bucurăm deci, căci El ne zice: „Eu vă voi vedea 
iarăşi".

31 iulie
O CHEMARE, O IZBĂVIRE
Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!
Psalmul 50.15
Iată într-adevăr o făgăduinţă. Ea este pentru cazurile urgente: „în ziua necazului". 
Într-o astfel de zi se face întuneric în mijlocul zilei şi fiecare oră care vine este mai 
întunecoasă decât aceea care a trecut. Să ne amintim atunci de aceste cuvinte care ni 
s-au spus anume ca să ne sprijinească în zilele noastre înnorate.
Ce îndemn plăcut şi plin de înţelegere: „Cheamă-Mă". N-ar trebui să avem nevoie de 
această înştiinţare; a ne ruga ar trebui să fie o obişnuinţă permanentă şi de fiecare zi. 
Ce îndurare că avem libertate să-L chemăm pe Dumnezeu! Ce înţelepciune să 
folosim bine această îndurare! Este o nebunie să alergăm la oameni când Domnul ne 
cheamă să-I aducem Lui însuşi necazurile noastre. Să nu şovăim deci ca să facem 
acest lucru. Avem aici o făgăduinţă care ne dă curaj: „Te voi izbăvi". Oricare ar fi 
greutatea sau nevoia, Domnul nu face nici o deosebire, dar făgăduieşte o izbăvire 
întreagă, sigură şi fericită. El va împlini, El însuşi, această izbăvire, cu mâna Sa. Să 
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credem acest lucru; Dumnezeu preţuieşte credinţa.
Şi la sfârşit, iată rezultatul: „tu mă vei proslăvi". Ah, să facem acest lucru cu 
prisosinţă. Când El ne va fi izbăvit, îl vom lăuda cu glas tare. Şi cum este sigur, că El 
ne va izbăvi, să-L lăudăm chiar de acum.

1 august
LEGĂMÂNTUL ÎI ATINGE ŞI PE COPII
Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam 
în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul 
tău şi al seminţei tale după tine.
Geneza 17.7
O, Dumnezeule Tu ai încheiat un legământ cu mine, robul Tău, în Isus Cristos, 
Mântuitorul meu; şi acum eu Te rog ca şi copiii mei să fie incluşi în planurile Tale 
de îndurare, îngăduie-mi să cred că această făgăduinţă îmi este făcută mie tot aşa de 
bine cum este făcută lui Avraam. Ştiu bine că copiii mei sunt născuţi în păcat şi 
zămisliţi în nelegiuire, ca şi cei ai celorlalţi oameni. Aşa că nu mă bizui pe felul 
naşterii lor, căci „ce este născut din carne este carne" şi nu altceva. Dar, Doamne, fa 
să se nască şi ei din Duhul Sfânt şi să intre şi ei în legământul Tău de har.
Te rog de asemenea pentru urmaşii mei şi toate generaţiile lor. Să fii Tu Dumnezeul 
lor, cum eşti şi al meu. Cea mai mare cinste pe care Tu mi-ai făcut-o este că mi-ai 
îngăduit să fiu robul Tău şi să-Ţi slujesc; fie ca şi urmaşii mei să-Ţi poată sluji în 
anii care vor veni. O, Dumnezeul lui Avraam, fii şi Dumnezeul lui Isaac! O, 
Dumnezeul Anei, primeşte pe Samuelul ei! Doamne, dacă Tu ai primit rugăciunea 
pe care Ţi-o fac pentru ai mei, binecuvântează şi celelalte case ale poporului Tău, 
unde mai sunt persoane care nu sunt încă ale Tale. Fii Dumnezeul tuturor familiilor 
lui Israel. Fie ca nici unul din cei care se tem de Numele Tău să n-aibă durerea să 
vadă pe vreunul din ai lor rămânând nemântuit! Îţi cer acest lucru pentru dragostea 
lui Isus. Amin!

2 august
VORBEŞTE CE EL TE ÎNVAŢĂ
Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, şi te voi învăţa ce vei avea de spus.
Exodul 4.12
Mai mulţi slujitori adevăraţi ai lui Dumnezeu cu vorbirea greoaie, se găsesc într-o 
mare încurcătură când sunt chemaţi să vorbească pentru Domnul; ei se tem să nu 

strice lucrarea prin defectul lor. Să-şi amintească atunci că Domnul este acela care 
le-a dat această limbă şi să ia seama să nu arunce ocară asupra Aceluia care i-a creat. 
Se poate ca o limbă greoaie să nu fie un rău aşa de mare ca o limbă prea slobodă şi 
puţine cuvinte valorează adesea mai mult decât belşugul unui discurs.
De asemenea este adevărat că adevărata putere pentru mântuire nu stă în retorica 
omenească, cu gesturile sale, cu vorbele sale frumoase şi cu voci sonore. Defectul de 
a nu vorbi cu uşurinţă nu este un cusur aşa de mare, după cum se pare. Dacă 
Dumnezeu este cu gura noastră şi cu duhul nostru, vom avea ceva mai mult decât 
arama sunătoare a elocvenţei sau chimvalul zăngănitor al puterii de convingere. 
Învăţătura lui Dumnezeu este înţelepciune; prezenţa Lui este putere. Faraon avea 
mai multe motive să se teamă de bâlbâiala lui Moise decât de cei mai buni vorbitori 
ai Egiptului; căci ceea ce spunea el, avea putere în sine; el vorbea despre urgii şi 
moarte.
Dacă Domnul este cu noi în slăbiciunea noastră firească, vom fi încinşi cu o putere 
supranaturală. Deci să vorbim pentru Isus cu îndrăzneală, aşa cum putem vorbi.

3 august
DREPTUL LA LUCRURILE SFINTE
Dar robul cumpărat de preot cu preţ de argint, va putea să mănânce (din 
lucrurile sfinte), tot aşa şi cel născut în casa lui; ei să mănânce din hrana lui.
Levitic 22.11
Oaspeţii, străinii şi servitorii plătiţi nu puteau să mănânce din lucrurile sfinte. Tot 
aşa este cu lucrurile duhovniceşti. Două categorii de oameni aveau voie să vină la 
masa sfântă, aceia care erau cumpăraţi de preot cu bani şi aceia care erau născuţi în 
casa lui. Cumpăraţi şi născuţi erau două condiţii care dădeau dreptul, care nu putea fi 
tăgăduit, de a se folosi de lucrurile sfinte.
<strong>CUMPĂRAT!</strong> Marele nostru Preot i-a cumpărat cu preţ pe toţi 
aceia care cred în El. Ei sunt proprietatea Lui sigură şi aparţin cu totul Domnului. 
Nicidecum din cauza a ceea ce sunt ei înşişi, ci pentru dragostea Răscumpărătorului 
lor au ei aceleaşi privilegii de care se bucură El însuşi; şi „ei vor mânca din aceeaşi 
hrană". El dă o hrană pe care lumea n-o cunoaşte. „Fiindcă sunteţi ai lui Cristos", 
veţi avea parte cu El.
<strong>NĂSCUT.</strong> Naşterea dă şi ea dreptul sigur la hrana preotului. 
Dacă ne-am născut în casa preotului, avem loc în familia lui. Prin naşterea din nou, 
noi devenim împreună moştenitori cu El şi un trup cu El. Şi fiindcă Tatăl I-a dat 
pace, bucurie şi slavă, El ne face parte şi nouă de ele. Răscumpărarea şi naşterea din 
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nou ne dau un drept dublu la binecuvântările făgăduite, de care se bucură şi Marele 
nostru Preot.

4 august
EL BINECUVINTEAZĂ ŞI PĂZEŞTE
Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească.
Numeri 6.24
Această binecuvântare a Marelui Preot este ea însăşi o făgăduinţă. Binecuvântarea 
pe care Marele nostru Preot o pronunţă pentru noi trebuie să aibă sigur o urmare, 
căci El vorbeşte gândurile lui Dumnezeu.
Ce bucurie să ai parte de binecuvântarea Iui Dumnezeu! Aceasta dă o mireasmă 
plăcută la toate lucrurile. Dacă noi suntem binecuvântaţi, toate bunurile noastre şi 
toate bucuriile noastre sunt binecuvântate; pierderile noastre şi necazurile noastre şi 
chiar dezamăgirile noastre vor fi şi ele binecuvântate. Binecuvântarea lui Dumnezeu 
este adâncă, reală şi are urmări bune. Binecuvântarea unui om poate să fie numai 
vorbe; dar binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi sfinţeşte. Urarea cea mai de 
dorit pe care noi am putea-o face celui mai bun prieten al nostru nu este „Fericire şi 
noroc", ci „Domnul să te binecuvânteze".
Ce mare lucru este de asemenea să fii sub paza lui Dumnezeu; păzit de El, păzit 
lângă El, păzit în El. Cei pe care-i păzeşte Dumnezeu, sunt bine păziţi; ei sunt scutiţi 
de rău şi păstraţi pentru o fericire veşnică. Paza lui Dumnezeu însoţeşte 
binecuvântarea, pentru a o statornici şi a o întări. Urarea celui ce a scris această mică 
carte este ca toţi aceia care vor citi aceste rânduri să aibă parte de această bogată 
binecuvântare şi să fie aşezaţi sub această pază sigură.

5 august
LEGEA ÎN INIMĂ
Legea Dumnezeului său este în inima lui; şi nu i se clatină paşii.
Psalmul 37.31
Puneţi legea în inima unui om şi acesta va umbla cu dreptate. Iată unde trebuie scrisă 
legea: în inimă; atunci este în locul potrivit, aşa cum sunt pietrele într-o boltă. În 
minte legea este o piedică, pe spate este o povară, dar în inimă este un sprijin. Ce 
frumoase sunt cuvintele acestea: „Legea Dumnezeului său"! Când îl cunoaştem pe 
Domnul ca pe Dumnezeul nostru, legea Lui înseamnă pentru noi slobozenie. 
Dumnezeu care a făcut cu noi acest legământ ne dă şi dorinţa de a asculta sfaturile 

Lui şi a umbla după poruncile Lui. A urma învăţăturile Tatălui meu va fi pentru 
mine o desfătare.
Omul a cărui inimă este supusă, va fi sprijinit în toţi paşii lui. El va face ce este bine, 
va face ce este înţelept. O lucrare sfântă este întotdeauna cea mai înţeleaptă lucrare, 
oricum ar părea ea la un moment dat. Când umblăm după poruncile Sale, suntem pe 
calea împărătească a Dumnezeului nostru. Cuvântul lui Dumnezeu n-a înşelat 
niciodată nici un suflet. Ţinta sa este lămurită: să umblăm smeriţi şi drept în 
dragostea şi temerea de Dumnezeu. Pe această cale sunt învăţături înţelepte şi 
rânduieli sfinte, ca să ne păzească de întinare. Cel ce umblă drept, umblă pe un drum 
sigur.

6 august
MERGI, PUNE MÂNA PE PROPRIETATEA TA
Iată că Domnul, Dumnezeul tău, îţi pune ţara înainte; suie-te, ia-o în stăpânire, 
cum ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi; nu te teme şi nu te 
înspăimânta.
Deuteronom 1.21
Priveşte; există o moştenire a harului pe care ar trebui să îndrăzneşti s-o capeţi ca să 
fie a ta. Tot ceea ce a căpătat un credincios, oricine poate căpăta. Tu poţi să fii tare 
în credinţă, să ai o dragoste fierbinte, să ai spor în lucrare; nimic nu te împiedică să 
ai parte de toate acestea; dar pentru aceasta vino şi primeşte harul Său. Cea mai 
dulce experienţă şi harul cel mai preţios sunt şi pentru tine, ca şi pentru oricare 
dintre fraţii tăi. Domnul pune înaintea ta astăzi toate aceste bunuri şi nimeni nu poate 
să-ţi tăgăduiască dreptul tău la ele; vino dar şi ia-le pentru tine.
Înaintea ta este de asemenea şi lumea, care trebuie câştigată pentru Isus. Nici un 
ţinut, nici un loc nu poate să rămână nesupus lui. Acest cartier şi această ulicioară 
întunecoasă care sunt înaintea casei noastre nu sunt pentru a zadarnici strădaniile 
noastre, ci pentru a le încuraja. Să îndrăznim şi sa mergem înainte şi vom câştiga 
pentru Isus sufletele, întunecate şi inimile împietrite. Să nu lăsăm să piară nici un 
suflet din cauză că noi nu am avea destulă credinţa în Isus sau în Evanghelie, ca să 
punem mâna pe toată ţara. Nici un loc nu este prea întunecos, nici o fiinţă prea 
degradată ca să nu poată fi cuprinsă în puterea harului. La o parte cu frica; prin 
credinţă să mergem şi să cucerim.

7 august
REGULI PENTRU ÎNAINTARE
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Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea 
pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la 
stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.
Iosua 1.7
Da, Domnul va fi cu noi în războiul nostru sfânt, dar El cere ca noi să urmăm 
întocmai învăţăturile Sale. Vom birui sigur dacă îl vom asculta din toată inima pe 
Dumnezeul nostru şi dacă vom pune tărie şi îndrăzneală în toate faptele noastre de 
credinţă. Dacă suntem cu inima împărţită, nu putem să ne aşteptăm decât la jumătăţi 
de binecuvântări. Să ascultăm cu grijă şi atenţie „luând seama să facem întocmai 
după porunca pe care El ne-a dat-o". Această poruncă este un lucru de căpetenie şi 
ne obligă să cunoaştem voia lui Dumnezeu în toate amănuntele. Trebuie să ne 
supunem îndată şi să fim gata mereu „să facem după toată legea Lui". Noi n-avem să 
scoatem şi să alegem ce ne place nouă, ci să împlinim poruncile lui Dumnezeu, aşa 
cum sunt date ele, pe toate şi fără excepţie. Să facem acest lucru cu scumpătate şi 
răbdare. Să alergăm drept înainte, fără să ne abatem la stânga sau la dreapta. Să nu 
fim mai aspri decât legea Sa; dar nici s-o luăm în chip uşuratic, aşa cum ne-ar 
conveni nouă. Dacă vom asculta cum trebuie, câştigul nostru va fi înaintarea 
duhovnicească. O, Doamne, ajută-mă să văd dacă eu lucrez bine, ca să nu pierd 
împlinirea făgăduinţei Tale fată de mine.

8 august
ÎNCREDERE
Iată, Domnul Dumnezeu mă va ajuta.
Isaia 50.9
În această prorocie avem cuvintele privitoare la Mesia în ziua când El S-a făcut 
ascultător până la moarte, când El Şi-a dat spinarea ca să fie biciuită şi obrajii să fie 
pălmuiţi şi scuipaţi. El Se încrede în ajutorul lui Dumnezeu şi aşteaptă totul de la 
Dumnezeu.
Suflete al meu, necazurile tale sunt ca nişte fire de praf de pe talerele unui cântar, 
faţă de necazurile şi chinurile Mântuitorului. Nu crezi tu că Domnul te va ajuta? 
Domnul era într-o situaţie deosebită, căci El luase locul păcătoşilor şi Se dăduse de 
bunăvoie ca să Se jertfească în locul lor şi de aceea Tatăl Său îl părăsise şi El Se 
simţea despărţit de Tatăl. Ţie nu ţi se poate întâmpla aşa ceva; tu n-ai nevoie să 
strigi: „Pentru ce m-ai părăsit?" Mântuitorul tău S-a sprijinit pe Dumnezeu chiar 
atunci când era părăsit. Şi tu nu poţi face la fel? El a murit pentru tine, aşa că este cu 
neputinţă ca tu să fii lăsat singur, să fii părăsit; îndrăzneşte.

În ziua când eşti trudit şi încercat, strigă: „Domnul mă va ajuta". Mergi înainte cu 
îndrăzneală. Fă-ţi faţa ca o cremene şi hotărât că nici slăbiciunea, nici timiditatea nu 
se vor apropia de tine. Dacă Domnul te ajută, cine te va împiedica din mers? Dacă tu 
eşti sigur de ajutorul Lui atotputernic, ce va fi prea greu pentru tine? Începe deci 
ziua cu bucurie şi nici o umbră de îndoială nu se va vârî între tine şi Soarele 
neprihănirii.

9 august

CURĂŢIRE PENTRU A PURTA ROADE 

Pe orice mlădiţă, care este in Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice 
mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte ca să aducă şi mai multă roadă. 

Ioan 15.2

Iată o făgăduinţă de preţ pentru oricine vrea să ducă o viaţă rodnică. Ea este arătată, 
ce-i drept, sub o înfăţişare cam aspră. Mlădiţă care aduce roadă trebuie şi ea să fie 
curăţită? Trebuie chiar şi cei mai buni şi folositori să fie curăţiţi? Sigur că aşa trebuie 
să fie, căci cea mai mare parte din lucrarea de curăţire pe care o face Domnul se face 
prin întristări de un fel sau de altul. Nu pentru cei răi, ci pentru cei neprihăniţi sunt 
pregătite necazurile în lumea aceasta. Dar sfârşitul este mult mai de preţ decât o 
răsplătire a acestor necazuri. Dacă va ieşi din suferinţa noastră mai multă roadă 
pentru Mântuitorul nostru, nu vom avea păreri de rău pentru suferinţa pricinuită prin 
tăiere, nici de pierderea frunzişului nostru. 

în afară de încercări, această curăţire se face prin Cuvântul lui Dumnezeu şi acest 
gând dă la o parte ceea ce este neplăcut în această făgăduinţă. Prin Cuvântul Său noi 
vom ajunge să fim mai supuşi, mai blânzi şi mai folositori. Domnul nostru care ne-a 
făcut să aducem roadă într-o anumită măsură, vrea să lucreze în noi astfel ca să 
ajungem la o vrednicie şi mai mare. Şi desigur că este o mai mare mângâiere în 
făgăduinţa de a aduce roadă pentru Dumnezeu, decât într-o făgăduinţă de a primi 
bogăţii, noroc şi onoruri. 

Doamne, grăbeşte-te de a împlini cu mine Cuvântul Tău plin de har şi fă ca să aduc 
şi eu o roadă bogată spre slava Ta.

10 august
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EL SMEREŞTE CA SĂ ÎNALŢE

Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă. 

1 Samuel 2.7

Toate schimbările care se întâmplă în viaţa mea vin de la Cel ce nu se schimbă 
niciodată. Dacă eu aş ajunge bogat, aş vedea mâna Sa la lucru şi L-aş binecuvânta; 
este bine să ştiu şi să recunosc mâna Lui şi, dacă ajung sărac, să-L laud din toată 
inima mea. Când situaţia noastră în această lume ajunge să fie modestă, să ştim că 
aceasta vine de la Domnul şi trebuie să îndurăm cu răbdare; şi dacă, dimpotrivă, 
situaţia noastră este înfloritoare, tot de la El vine şi aceasta; să primim dar şi aceasta 
cu adâncă recunoştinţă. în amândouă cazurile, Domnul a dat şi totul este bine. 

De obicei, metoda lui Dumnezeu este ca să smerească pe cei pe care vrea să-i înalţe 
şi să dezbrace pe cei pe care vrea să-i îmbrace. Şi voia Lui este cea mai înţeleptă. 
Dacă acum eu trebuie să îndur o umilinţă, mă voi bucura, căci voi vedea aici 
începutul înălţării mele. Cu cît suntem mai smeriţi prin harul Lui, cu atât vom fi 
ridicaţi în slavă. Această sărăcire care are ca ţel îmbogăţirea noastră, va fi bine 
venită. 

O Doamne, Tu m-ai smerit în ultimul timp, ca să mă faci să simt nimicnicia mea şi 
păcatul meu. Este o experienţă neplăcută, dar eu Te rog să o faci să-mi fie de folos. 
Te rog de asemenea să mă faci în stare să port o măsură şi mai mare de bucurie şi o 
sarcină şi mai mare în lucrarea Ta şi, când voi fi astfel pregătit, Tu să mi le dai 
pentru dragostea lui Cristos. Amin.

11 august

AŞTEPTÂND, NU LUÂND-O ÎNAINTE
Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul.
Psalmul 62.1
Ce poziţie binecuvântată - aşteptând toate numai de la Domnul! Aşa să fie starea 
noastră în toată ziua de azi şi în fiecare zi. Aşteptând timpul Său de har, aşteptând în 
slujba Sa, aşteptând în rugăciune - şi mulţumire. Această poziţie este cea mai bună şi 
adevărată a creaturii în faţa Creatorului, a slujitorului înaintea Stăpânului, a copilului 
înaintea Tatălui. Nu ne permitem să-I dictăm lui Dumnezeu, nici să ne plângem de 
El; nu vom permite nici o stare de iritabilitate şi nici o neîncredere. În acelaşi timp, 
nu o vom lua înaintea norului şi nu vom căuta ajutor la alţii; nici unul din aceştia n-

ar vrea să aştepte toate de la Dumnezeu. Dumnezeu şi numai Dumnezeu este 
aşteptarea inimilor noastre.
Binecuvântată siguranţă - de la El vine scăparea; şi ea este pe drum. Ea va veni de la 
El şi de la nimeni altul. Toată slava I se cuvine, căci numai El poate şi vrea s-o 
săvârşească. Şi El o va face în modul cel mai sigur, la timpul şi în felul Său. El ne va 
izbăvi de îndoieli, suferinţe, vorbiri de rău şi dureri. Deşi nu vedem încă nici un 
semn de izbăvire, suntem satisfăcuţi şi rămânem în voia Domnului, căci nu avem 
nici o îndoială că dragostea Sa nu ar fi plină de credincioşie. El va face o lucrare 
sigură în curând şi noi îl vom lăuda îndată pentru harul ce va veni.

12 august
LUMINĂ ŞI ÎNTUNERIC
Da, Tu eşti lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu.
2 Samuel 22.29
Sunt eu în lumină? Atunci Tu Doamne eşti lumina mea. Dacă Tu dispari, bucuria 
mea se duce; dar atât timp cât Tu eşti cu mine, pot sa mă lipsesc de luminile ştiinţei 
şi de flăcările civilizaţiei. Ce lumină aruncă prezenţa lui Dumnezeu peste toate 
lucrurile! S-ar zice că un far îşi întinde razele sale până la douăsprezece mile, dar 
Dumnezeul nostru nu este numai un Dumnezeu de aproape, ci şi un Dumnezeu care 
este zărit la mari distanţe, chiar din ţara vrăjmaşului. O, Doamne, când dragostea Ta 
umple inima mea sunt fericit ca un înger. Tu eşti toată desfătarea mea.
Sunt eu în întuneric? Atunci Tu, Doamne, luminezi întunericul meu. În scurt timp, 
lucrurile se schimbă. Treburile mele pot să fie din ce în ce mai întunecate şi un nor 
se poate îngrămădi peste alt nor; dar când se va întuneca aşa de mult încât să nu-mi 
pot vedea nici mâna, voi vedea totuşi mâna Domnului. Când eu nu văd nici o lumină 
în mine şi n-o găsesc nici la prietenii mei, nici în lumea întreagă, Dumnezeu care a 
zis: „Să fie lumină" şi a fost lumină, poate să facă din nou această lucrare şi să mă 
lumineze. El va vorbi şi soarele va răsări din nou pentru mine. Eu nu voi muri, ci voi 
trăi. Iată că ziua se apropie. Acest verset luminos, scris la început, străluceşte ca 
luceafărul de dimineaţă şi după câteva ore voi bate din palme de bucurie.

13 august
ÎNAINTE ŞI ÎN TIMPUL CHEMĂRII
Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi 
asculta!
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Isaia 65.24
Ce lucrare la timp! Domnul ne aude înainte ca noi să strigăm şi adesea ne răspunde 
cu aceeaşi iuţeală. Ştiind dinainte nevoile noastre, Dumnezeu aranjează totul în aşa 
fel ca înainte să se simtă nevoia, ea să fie împlinită şi înainte ca încercarea să ne fi 
atins, noi să fim deja înarmaţi. Acest răspuns imediat la nevoile noastre întrece orice 
ştiinţă şi noi am văzut de multe ori întâmplându-se. Înainte ca noi să fi avut timp să 
ne gândim la vreun necaz, mângâierea puternică hărăzită să ne sprijinească a şi 
venit. Ce Dumnezeu este Dumnezeul nostru care ne răspunde aşa de repede!
Felul Lui de a auzi ne aduce aminte de telefon. „Dumnezeu este în cer şi noi suntem 
pe pământ", dar El face ca vorba noastră să zboare tot aşa de iute ca şi vorba Sa. 
Când noi ne rugăm fierbinte, atingem urechea lui Dumnezeu. Şi milostivul nostru 
Mijlocitor aduce imediat înaintea Tatălui Său, cererile noastre, pe care El le ascultă 
cu atenţie. Ce mare lucru este rugăciunea! Cine nu ar îndrăzni să ceară ceva cu 
ardoare, când ştie că glasul lui ajunge până la urechea împăratului împăraţilor? Mă 
voi ruga astăzi cu credinţă, nu numai că voi fi auzit, dar că am şi fost auzit; nu numai 
că El îmi va răspunde în viitor, dar eu primesc chiar acum răspuns. Duhul Sfânt să 
mă ajute în rugăciunile mele.

14 august
PEDEPSIREA COPILULUI, NU PENTRU TOTDEAUNA
Voi smeri prin aceasta sămânţa lui David, dar nu pentru totdeauna.
1 Împăraţi 11.39
În familia cerească este disciplină, şi această disciplină este destul de aspră, pentru 
ca păcatul să fie privit ca un lucru grozav şi ca ceva amar. Solomon a fost tras de pe 
calea cea dreaptă de femeile străine; el a adus jertfe altor dumnezei şi în felul acesta 
L-a necinstit nespus de mult pe Dumnezeul tatălui său. Din această cauză zece părţi 
din cele douăsprezece câte avea împărăţia lui Israel au fost despărţite şi au ajuns ca 
un stat vrăjmaş. O mare durere a fost atunci pentru casa lui David, a cărei domnie a 
fost lovită astfel chiar de mâna lui Dumnezeu, ca urmare a purtării sale 
necredincioase. Domnul îi va pedepsi de asemenea pe slujitorii Săi cei mai buni şi 
cei mai scumpi, dacă ei se abat de la ascultarea legii Lui în totul; poate chiar în acest 
moment apasă asupra noastră o asemenea judecată. Să-I spunem Lui cu smerenie, ca 
Iov: „Arată-mi Doamne pentru ce te cerţi cu mine".
Dar ce mângâiere la gândul că aceasta nu este „pentru totdeauna". Pedeapsa 
păcatului este veşnică, dar aceea pe care Tatăl o dă copilului lui Dumnezeu este 
numai pentru o vreme. Boala, sărăcia, întristările sufleteşti vor trece după ce ele îşi 

vor fi făcut efectul pe care îl vrea Domnul. Aduceţi-vă aminte că noi nu mai suntem 
sub lege, ci sub har. Nuiaua lui Dumnezeu ne va face poate să suferim, dar sabia Lui 
nu ne va nimici. Povara noastră de azi are ca ţintă să ne aducă la pocăinţă, ca să nu 
pierim o dată cu cei răi.

15 august
RUGĂCIUNEA ÎN NUMELE LUI
Şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în 
Fiul.
Ioan 14.13
Nu toţi credincioşii ştiu să ceară ceva în Numele Iui Isus; a te ruga, nu numai din 
dragoste pentru El, ci în Numele Său, ca şi cum ai fi împuternicit de El, este o 
treaptă înaltă a rugăciunii. Sunt unele lucruri pe care noi n-am îndrăzni sa le cerem 
în Numele acesta binecuvântat, căci ar însemna să-l necinstim; dar când cererea este 
vrednică să fie sprijinită pe numele lui Isus, ea va fi primită şi împlinită.
Cu cât o rugăciune este mai mult spre slăvirea Iui Dumnezeu prin Fiul, cu atât este 
mai sigur că ea va reuşi. Ea aduce slavă pentru adevărul Său, pentru puterea Sa, 
pentru credincioşia Sa şi pentru harul Său. Împlinirea rugăciunii, când ea este făcută 
în Numele lui Isus, descoperă dragostea Tatălui pentru Fiul Său prea iubit şi cinstea 
cu care El l-a înzestrat. Slava lui Isus şi a Tatălui sunt aşa de strâns legate una de 
alta, încât mulţumirile care slăvesc pe Unul, slăvesc în aceaşi măsură şi pe Celălalt. 
Un fluviu ajunge renumit prin bogăţia izvorului care-l umple şi izvorul este cinstit 
prin fluviul care-i primeşte şi-i răspândeşte apa tuturor. Dacă răspunsurile la 
rugăciunile noastre L-ar necinsti pe Dumnezeu, noi n-am îndrăzni să ne rugăm; dar 
fiindcă El este proslăvit prin împlinirea rugăciunilor, noi vom cere mereu, în Numele 
acesta binecuvântat, ca Dumnezeu şi poporul Său să aibă o părtăşie a bucuriei.

16 august
NEACOPERIREA ŞI MĂRTURISIREA PĂCATULUI
Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă 
de ele, capătă îndurare.
Proverbe 28.13
Iată cum va căpăta îndurare un păcătos vinovat şi care se pocăieşte. El trebuie să 
părăsească obiceiul de a-şi ascunde păcatele. Falsitatea neagă răul, prefăcătoria îl 
ascunde, lăudăroşia îl îndreptăţeşte şi religiozitatea caută să ispăşească răul prin 

68



fapte bune.
Dar lucrarea pe care trebuie s-o facă păcătosul este să mărturisească păcatul şi să-l 
părăsească. Aceste două lucruri trebuie să meargă împreună. El trebuie să 
mărturisească Domnului cu dreptate şi în chip cinstit păcatul său şi să-1 urască; el nu 
trebuie să arunce vina pe alţii, să acuze împrejurările sau obiceiurile firii sale 
pământeşti. Să ne descărcăm în întregime cugetul nostru de orice păcat şi să ne 
recunoaştem vinovaţi înaintea scaunului de judecată. Nu există îndurare decât cu 
această condiţie.
După aceea să părăsim păcatul. După ce am mărturisit greşeala noastră, să părăsim 
orice intenţie de a mai stărui în acea greşeală, acum şi în viitor. Noi nu putem să 
rămânem în stare de răzvrătiţi faţă de Dumnezeu şi să locuim în acelaşi timp cu 
Măria Sa împăratul. Obiceiul de a face răul trebuie părăsit, ca şi locurile, tovărăşiile, 
cărţile şi orice lucru care ne depărtează de bine. Nu pentru mărturisirea păcatului, 
nici pentru schimbarea atitudinii, ci în legătură cu ele aflăm iertarea, prin credinţa în 
sângele lui Isus.

17 august
CINE ARE MAJORITATEA?
Nu te teme; căci mai mulţi sunt cei cu noi, decât cei cu ei.
2 Împăraţi 6.16
Cai şi care siriene cu o mare oştire îl înconjurau pe proroc la Dotan. Tânărul lui 
slujitor era înspăimântat. Cum să scape de o armată vrăjmaşă aşa de mare? Dar 
prorocul avea ochi pe care nu-i avea şi slujitorul lui, şi el, prorocul, putea să vadă o 
armată şi mai mare şi mai bine înarmată, care îl păzea de orice rău. Caii de foc sunt 
mai puternici decât cei de carne şi carele de foc sunt mai grozave decât carele de 
fier.
Aşa se întâmplă şi azi. Vrăjmaşii adevăraţi sunt nenumăraţi, cu putere, învăţaţi, 
vicleni, şi ei răstălmăcesc adevărul cum le convine; dar omul lui Dumnezeu n-are 
pricină să se înspăimânte de ei. Văzute sau nevăzute, fiinţe puternice sunt de partea 
adevărului. Dumnezeu ţine în rezervă oştiri care vor apăra în momentul când va fi 
nevoie, oştiri ale căror puteri de a apăra binele şi adevărul întrec cu mult puterile 
răului. De aceea să nu ne descurajăm şi să mergem în pas cu aceia a căror bucurie şi 
încredere îi ridică mai presus de orice teamă. Biruinţa este de partea noastră. Dacă 
lupta este grea, noi ştim că sfârşitul va fi biruinţa noastră. Credinţa care are pe 
Dumnezeu de partea ei este sigură de biruinţă. „Cei ce sunt cu noi, sunt mai 
numeroşi decât cei ce sunt împotriva lui Dumnezeu.

18 august
CEL CE CAUTĂ, GĂSEŞTE
Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine.
1 Cronici 28.9
Avem nevoie de Dumnezeul nostru şi dacă-L vom căuta, îl vom găsi căci El nu Se 
va tăgădui singur, ascunzându-Şi faţa de cel care-1 caută. Şi Dumnezeu Se va lăsa 
găsit, nu pentru că tu eşti vrednic sau fiindcă ai căpătat trecere înaintea Lui, ci pentru 
simplul motiv că îl cauţi. Tu, care Îl cunoşti deja pe Domnul, tu trebuie să stăruieşti 
mereu să cauţi faţa Sa rugându-te, slujindu-I cu sârguinţă şi cu o sfântă recunoştinţă. 
El nu-ţi va refuza părtăşia şi prietenia Sa. Iar cei care nu-L cunosc încă, să înceapă 
de îndată să-L caute, până când îl vor găsi şi-L vor primi ca pe Mântuitorul, 
prietenul, Tatăl şi Dumnezeul lor.
Ce siguranţă mare dă, celui ce caută, această făgăduinţă: „Caută şi vei găsi". Da, 
chiar tu, dacă-L cauţi pe Dumnezeul tău, ai să-L găseşti. În El vei găsi iertare, viaţă, 
sfinţenie, slavă. Caută dar cu stăruinţă, căci nu este în zadar. Caută-L fără întârziere; 
aici este locul şi timpul potrivit ca să-L găseşti. Pleacă-ţi genunchiul tău dârz şi 
grumazul tău înţepenit şi strigă-L pe Dumnezeu, pe Dumnezeul cel viu! În numele 
lui Isus cere curăţirea ta şi starea de neprihănire. Acestea nu-ţi vor fi refuzate. 
Aceasta este mărturia pe care a dat-o David fiului său Solomon prin versetul de la 
început şi este şi experienţa mea. Crede acest lucru şi fă aşa pentru dragostea lui 
Cristos.

19 august
RĂSPLATĂ PENTRU CEI NEPRIHĂNIŢI
Şi atunci oamenii vor zice: Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este 
un Dumnezeu care judecă pe pământ!
Psalmul 58.11
Judecăţile lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna uşor de recunoscut pe pământ, căci se 
întâmplă adesea că toţi sunt atinşi de acelaşi accident. Situaţia de acum este o 
situaţie de încercare şi nu de pedeapsă, nici de răsplătire. Totuşi dreptatea lui 
Dumnezeu izbucneşte uneori într-un mod îngrozitor, în aşa fel încât oamenii 
indiferenţi sunt siliţi să vadă mâna Sa. Dar chiar din viaţa aceasta cei neprihăniţi 
primesc o răsplată pe care o preţuiesc mai mult decât orice lucru şi anume bucuria 
Domnului care le linişteşte cugetele. Adesea El adaugă şi alte binefaceri, căci 
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Dumnezeu nu rămâne nimănui dator. Dar răsplata cea mai mare, cel neprihănit o va 
găsi în viaţa viitoare.
Noi putem totuşi să recunoaştem într-o mare măsură judecăţile Stăpânului ceresc 
asupra popoarelor de pe pământ. El răstoarnă stăpânirile asupritoare şi pedepseşte 
neamurile vinovate. Nimeni nu poate să cerceteze istoria înălţării şi căderii 
împărăţiilor şi să nu vadă că o putere deosebită lucrează ca toate fărădelegile să le 
aducă înaintea judecăţii Sale şi să le pedepsească neînduplecat. Păcatul nu rămâne 
nepedepsit şi binele nu rămâne nerăsplătit. Judecătorul întregului pământ lucrează cu 
dreptate. De aceea să ne temem de El şi numai de El; să nu ne temem însă niciodată 
de puterea celor răi.

20 august
IZBĂVIRE NELIMITATĂ
De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.
Iov 5.19
Elifaz spune aici adevărul lui Dumnezeu. Noi putem să avem tot atâtea necazuri câte 
zile de lucru sunt într-o săptămână, dar Dumnezeu care ne-a ajutat în timpul acestor 
şase zile, va lucra mai departe până când vom ajunge la o izbăvire deplină. Noi ne 
vom odihni cu El şi în timpul sabatului nostru. Când necazurile vin repede unul după 
altul, atunci avem o încercare dintre cele mai aspre ale credinţei. Abia ne-am ridicat 
dintr-un necaz, că vine altul, apoi altul, până acolo că noi începem să ne clătinam. 
Dar şi izbăvirile care vin una după alta tot aşa de repede ca şi necazurile, sunt pricini 
de bucurie şi sunetul dat de nicovală sub loviturile de ciocan ale întristării se va 
schimba până la urmă într-o dulce melodie. Încrederea noastră este că atunci când 
Domnul socoteşte că şase încercări trebuie să avem, şase vor fi şi nu mai multe.
Se poate ca astăzi să nu avem nici un răgaz şi şapte necazuri să ne apese, dar „de 
şapte ori, ni se spune, necazul nu te va atinge". Necazul poate ne va da târcoale, dar 
va fi ţinut la distanţă ca să nu ne atingă. Răsuflarea arzătoare a celui rău ar putea să 
ne apese şi nouă respiraţia, dar degetul lui nu va fi pus peste noi.
Coapsele noastre vor fi încinse astfel ca sa îndure cele şase sau şapte necazuri şi 
teama nu va fi pentru cei credincioşi, ci pentru cei care nu au nici Tată, nici 
Mântuitor, nici Duh Sfânt.

21 august
NOAPTE A PLÂNSULUI; ZI PLINĂ DE VESELIE

Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa; seara 
vine plânsul, iar dimineaţa veselia.
Psalmul 30.5
O clipă sub mânia Tatălui nostru ceresc ni se pare că sunt ani îndelungaţi şi totuşi nu 
este decât un moment. Când noi Îl întristăm pe Duhul Său, nu putem să ne aşteptăm 
ca El să Se bucure; dar El este un Dumnezeu iertător şi aruncă imediat greşelile 
noastre în marea uitării. Când noi cădem în leşin şi suntem gata să murim la vederea 
feţei Sale mânioase, îndurarea Lui ne dă viaţă.
Dar acest verset cuprinde şi o parte plină de bucurie. Noaptea noastră de plânsete 
este urmată imediat de o zi veselă. Clipa cât ţine pedeapsa arată lămurit cât de mare 
este mila lui Dumnezeu pentru cel credincios. Domnului nu-I place să folosească 
nuiaua pentru aleşii Lui. El dă una sau două lovituri şi totul se termină aici; apoi 
viaţa şi bucuria care vin după dureri şi lacrimi fac mult mai mult decât întristarea 
izbăvitoare, după voia lui Dumnezeu.
Mângâie-te suflete al meu şi cântă aleluia! Nu plânge toată noaptea, ci şterge-ţi 
lacrimile în aşteptarea dimineţii. Aceste lacrimi sunt o rouă care ne face atât de bine, 
ca razele soarelui de dimineaţă. Lacrimile curăţă ochii noştri ca să ne facă să vedem 
trecerea pe care o avem înaintea Lui. Atunci, tristeţea noastră este ca umbrele care se 
disting pe un tablou, ca să facă să iasă şi mai clar lucrurile în lumină. Aşadar, toate 
sunt bune.

22 august
MÂNIA SPRE SLAVA LUI DUMNEZEU
Omul Te laudă chiar şi în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta.
Psalmul 76.10
Cei răi se lasă duşi de mânie. A răbda această mânie este o parte din lucrarea noastră 
şi o dovadă că suntem despărţiţi de ei. Dacă am fi din lume, lumea ne-ar iubi. Dar 
mânia ei contra noastră, nu va face decât să scoată mai mult la iveală slava lui 
Dumnezeu. Când oamenii în furia lor L-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, ei au 
împlinit fără să ştie planul lui Dumnezeu şi în mii de cazuri, planurile lui Dumnezeu 
se împlinesc prin îndârjirea celor răi. Ei se cred liberi; dar ca şi ocnaşii puşi în 
lanţuri, ei împlinesc fără să-şi dea seama, hotărârile Celui Atotputernic.
Planurile pe care şi le fac, îi duc la propria lor înfrângere şi mânia lor nu poate să ne 
facă nici un rău. Ei îşi fac rău lor însuşi şi uneltirile lor se întorc împotriva lor. 
Fumul care se ridica din rugurile martirilor îi făcea pe oameni să se dezguste şi mai 
mult de învăţătura papilor.
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Domnul nostru ştie cum să pună botniţă şi să lege în lanţuri pe urşi şi cum să 
stăvilească furia vrăjmaşilor noştri. El face ca morarul care schimbă cursul apei şi nu 
lasă să treacă prin jgheabul morii decât apa necesară ca să mişte roata morii. Mai 
bine să cântăm decât să suspinăm. Chiar atunci când vântul suflă şi mugeşte, să nu 
ne temem de nimic, căci Domnul îl cârmuieşte cum vrea El.

23 august
DRAGOSTEA ŞI CĂUTAREA ADEVĂRATEI ÎNŢELEPCIUNI
Eu îi iubesc pe cei ce mă iubesc şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.
Proverbe 8.17
Înţelepciunea îi iubeşte pe cei ce o iubesc şi îi cercetează pe cei ce o caută. Cel ce 
doreşte să fie înţelept este chiar înţelept şi cel ce caută cu grijă înţelepciunea, 
aproape a şi găsit-o. Ceea ce este adevărat pentru înţelepciune, în general, este mai 
ales adevărat pentru înţelepciunea întrupată în Domnul Isus. Pe El trebuie să-L 
iubim şi să-L căutam şi în schimb ne vom bucura de dragostea Lui şi-L vom găsi pe 
El însuşi. Partea noastră este să-L căutăm pe Isus la începutul vieţii. Ferice de tinerii 
ai căror zori ai vieţii sunt petrecuţi cu Isus. Niciodată nu este prea devreme să-L 
cauţi pe Domnul Isus. Cei ce-L caută din timp, îl găsesc în mod sigur. Trebuie să-L 
căutăm cu sârguinţă. Cei ce prosperă în lucrul lor se scoală devreme şi sfinţii care 
propăşesc îl caută pe Isus cu mult dor. Noi trebuie să-L căutăm mai întâi pe El, 
înainte de orice. Mai presus de toate, Isus. Isus întâi şi nimic altceva după aceea.
Când îl vom găsi, El ni se va descoperi din ce în ce mai lămurit. El ni se va dărui în 
întregime. Ferice de omul care îl caută pe acela care, odată găsit, rămâne pentru 
totdeauna cu el şi va fi pentru inima şi duhul său, o comoară din ce în ce mai 
preţioasă.
Doamne Isuse, eu Te-am găsit; fii bucuria şi plăcerea mea cea mai mare.

24 august
DUMNEZEU MAI PRESUS DE FILOZOFIA OMENEASCĂ
Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici 
priceperea celor pricepuţi.
1 Corinteni 1.19
Aceste cuvinte sunt o ameninţare pentru înţelepciunea acestei lumi şi o făgăduinţă 
pentru credinciosul simplu. Aceia care se socotesc savanţi, au căutat totdeauna să 
distrugă credinţa celor smeriţi, dar străduinţele lor vor fi totdeauna fără rezultat. 

Dovezile lor se clatină, teoriile lor se scufundă prin greutatea lor proprie şi uneltirile 
lor sunt descoperite înainte de a-şi atinge scopul. Bătrâna Evanghelie nu este 
nimicită şi nici nu poate fi atât timp cât Domnul trăieşte. Dacă ar fi putut fi distrusă, 
de mult ar fi dispărut de pe pământ.
Cât despre noi, nu putem să distrugem înţelepciunea celor înţelepţi şi nu trebuie să 
încercăm, căci această lucrare este în mâini cu mult mai bune decât ale noastre. 
Domnul însuşi a zis „voi prăpădi" şi El nu vorbeşte în zadar. El afirmă de două ori 
hotărârea Sa în acest verset zicând: „voi prăpădi", „voi nimici", şi să fim siguri că nu 
se va lăsa.
Cum ştie El să nimicească filozofia şi cugetarea modernă, când se apropie de ea! El 
reduce la zero ceea ce se înfăţişează ca foarte frumos şi nimiceşte cu totul lemnul, 
firul şi pleava. Este scris că aşa va fi cu ele şi aşa trebuie să fie. Doamne, grăbeşte 
această clipă!

25 august
HRANĂ ŞI ODIHNĂ
Eu însumi îmi voi paşte oile, Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu.
Ezechiel 34.15
Sub cârmuirea Păstorului ceresc sfinţii sunt hrăniţi din belşug. Nu li se dă un pumn 
sărăcăcios de gânduri omeneşti, goale şi găunoase, ci Domnul îi hrăneşte cu 
adevărul tare şi miezos al descoperirilor Lui. Scriptura este pentru suflet o adevărată 
hrană, pe care Duhul Sfânt o duce până la inimă. Domnul Isus însuşi este adevărata 
hrană dătătoare de viaţă a celor credincioşi. Marele nostru Păstor ne făgăduieşte aici 
că El însuşi ne va da această hrană sfântă. Şi dacă duminica păstorul nostru 
pământean vine în faţa noastră cu mâinile goale, nu tot aşa vine Domnul.
Duhul celui ce este plin de adevărul sfânt stă liniştit. Cei pe care îi hrăneşte Domnul, 
sunt în pace. Nici un câine nu-i îngrijorează, nici un lup nu-i sfâşie, nici o pornire rea 
nu-i tulbură. Ei se odihnesc, întăriţi prin hrana pe care o primesc, învăţăturile harului 
îi sprijinesc şi îi mângâie. Ele sunt pentru noi îmbărbătare şi odihnă. Să ne aşteptăm 
să le găsim la Domnul Isus.
Fie ca şi astăzi El să ne îngăduie să ne hrănim în păşunile Cuvântului Său şi să ne 
odihnim în ele. Nici o nebunie şi nici o tulburare să nu avem astăzi, ci să fie pentru 
noi un timp de gândire şi de pace.

26 august
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CEL CU UN CUGET DELICAT
... şi voi judeca între oaie şi oaie.
Ezechiel 34.22
Adesea se văd oameni care, când sunt în situaţii prospere şi mulţumire sufletească, 
se arată neomenoşi faţă de cei slabi şi fără putere. Acesta este un păcat greu care 
produce mâhnire adâncă. Acest fel de a-i da la o parte cu umărul şi de a-i împinge cu 
coatele pe cei mici şi cu cusururi, îi întristează şi îi insultă în Adunare pe cei 
credincioşi. Domnul ia seama la această purtare trufaşă şi fără bunăvoinţă şi Se 
mânie, căci El îi iubeşte pe cei slabi şi le poartă de grijă.
Cititorule, eşti şi tu unul din cei dispreţuiţi? Eşti şi tu unul din acei întristaţi din Sion, 
din aceia care sunt întristaţi din pricina cugetului lor delicat? Fraţii tăi te judecă cu 
asprime? Nu lua în seamă şi nu întoarce priviri dispreţuitoare, nici nu-i da Ia o parte 
cu umărul. Lasă aceasta în mâna Domnului. El este Judecătorul. Pentru ce să ne 
amestecăm în treburile Sale? El va hotărî cu mai multă dreptate decât noi. El va 
judeca la vreme potrivită; să nu ne neliniştim ca să grăbim acel moment.
Asupritorul cu inima de piatră va tremura într-o zi. El poate nestingherit astăzi să se 
năpustească în mod grosolan asupra celor slabi, dar discursurile sale trufaşe sunt 
înregistrate şi el va trebui să dea socoteala de toate în faţa tribunalului Judecătorului 
cel Mare.
Răbdare deci suflete al meu! Răbdare! Domnul ştie suferinţa ta, Isus are milă de tine.

27 august
OAMENI ALEŞI
...te-am lămurit în cuptorul urgiei.
Isaia 48.10
Acest verset a fost pus multă vreme pe perete în faţa ochilor autorului şi, mai mult 
decât a fi privit, el a fost săpat în inima sa. Ca să fii ales de Dumnezeu nu este lucru 
neînsemnat. Pe aceia pe care Domnul I-a ales, îi face într-adevăr oameni aleşi. A fi 
alesul lui Dumnezeu valorează mai mult decât a fi alesul unei naţiuni întregi. Aşa de 
mare este acest dar, încât, pentru câteva neplăceri care s-ar putea să-l însoţească, ar 
trebui să fie primit cu bucurie, tot aşa cum evreii mâncau mielul pascal chiar dacă 
era însoţit de ierburi amare. Astfel noi alegem cuptorul, pentru că în el Dumnezeu ne 
alege.
Noi suntem aleşi ca popor întristat, nu ca popor înfloritor, aleşi în cuptorul cel mare 
şi nu în palat. În cuptor, frumuseţea este veştejită, eleganţa distrusă, puterea slăbită, 

slava apusă, dar aici sunt descoperite tainele dragostei veşnice şi aici se face 
alegerea. Aşa a fost şi cu noi. În timpul încercărilor grele, Dumnezeu Şi-a îndreptat 
spre noi chemarea, Şi-a întărit alegerea şi ne-a dat siguranţă. Atunci am ales noi ca 
Domnul să fie Dumnezeul nostru şi El a arătat că noi suntem în mod hotărât aleşii 
Săi. De aceea dacă azi cuptorul ar fi încins de şapte ori mai mult, noi nu ne-am teme 
deloc, căci Fiul lui Dumnezeu va merge cu noi în mijlocul focului aprins.

28 august
DIN ORICE ÎMPREJURARE
Dar eu strig către Dumnezeu şi Domnul mă va scăpa.
Psalmul 55.16
Eu trebuie să mă rog şi mă voi ruga. Ce altceva aş putea să fac? Înşelat, părăsit, 
batjocorit, Doamne, eu voi striga la Tine. Ţiclagul meu, în care m-am refugiat, a ars 
în flăcări şi s-a făcut cenuşă şi oamenii vorbesc să mă ucidă cu pietre. Dar eu îmi 
întăresc inima în Domnul, care mă va trece prin această încercare, cum m-a trecut 
prin atâtea altele. Dumnezeu mă va izbăvi, sunt sigur de acest lucru, cred acest 
lucru!
Dumnezeu mă va izbăvi şi nu altul. Eu nu doresc nici un alt ajutor şi nu îmi pun nici 
o încredere în braţul de carne, chiar dacă aş putea să fac acest lucru. Zi şi noapte, 
seara şi dimineaţa, eu voi striga la El şi numai la El, căci El este Dumnezeul tare. 
Cum mă va izbăvi El, nu pot să ştiu, dar ştiu că El va face acest lucru. El îl va trimite 
din ceruri pe îngerul Său care-mi va aduce ajutorul cel mai sigur, cel mai deplin, cel 
mai bun. Cât este de adevărat că El trăieşte, tot aşa de adevărat este că acel mare 
„EU SUNT" mă va scoate din această grijă de azi şi toate îngrijorările din viitor. Şi 
când va veni moartea cu toate tainele veşniciei, „El mă va izbăvi", aşa cum a spus. 
Aceasta va fi cântarea mea de bucurie, care mă va întări în timpul ceasurilor 
întunecoase. Nu este acest lucru ca un fruct copt din pomul vieţii? Eu mă voi hrăni 
cu el. Ce gust plăcut are!

29 august
ÎNVIORARE DEPLINĂ
Sufletul le va fi ca o grădină bine udată şi nu vor mai tânji.
Ieremia 31.12
Oh, dacă sufletul nostru ar primi această îngrijire dumnezeiască, n-ar mai fi 
uscăciune şi el ar fi ca o grădină a Domnului! La adăpost de stricăciune, înconjurat 
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de har, întreţinut prin învăţătură, cercetat de dragoste, curăţit prin disciplină şi 
păstrat prin puterea dumnezeiască, acest suflet este astfel pregătit să aducă roade 
pentru Domnul.
Dar o grădină poate să se usuce din lipsă de apă şi plantele sale să dea îndărăt până 
aproape să piară. Sufletul meu, cât de repede ţi s-ar întâmpla astfel, dacă Domnul te-
ar părăsi! În Răsărit, o grădină fără apă încetează să mai fie grădină, căci nimic n-ar 
ajunge la coacere, n-ar putea să crească şi să trăiască acolo. Dacă însă grădina este 
permanent udată ea devine o desfătare pentru cei ce o admiră. Oh, de ar uda Duhul 
Sfânt sufletele noastre în aşa fel ca fiecare parte a grădinii noastre interioare, fiecare 
pom sau legumă să primească la timp apa necesară, atunci şi viaţa noastră ar fi ca o 
grădină roditoare. În toată grădina, veţi putea să cunoaşteţi, după strălucirea verdeţei, 
pe unde trece apa care o udă, iar în Biserică veţi recunoaşte de asemeni foarte repede 
unde lucrează Duhul Sfânt.
Doamne, udă-mă şi astăzi, ca să aduc multă roadă spre slava Ta, pentru dragostea 
Domnului Isus! Amin!

30 august
MÂNGÂIERE, SIGURANŢĂ, SATISFACŢIE
Măcar că nu este aşa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuşi El a făcut cu mine 
un legământ veşnic, bine întărit în toate privinţele şi tare. Nu va face El oare să 
răsară din el tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea?
2 Samuel 23.5
Aici avem un mănunchi de făgăduinţe, ca o cutie cu perle. Legământul este chivotul 
care cuprinde toate lucrurile. Aceste ultime cuvinte ale lui David, pot să fie şi ale 
mele astăzi. Ele încep printr-un suspin: nici eu, nici ai mei, nu suntem înaintea lui 
Dumnezeu aşa cum am vrea. Încercări, griji, păcate, fac să-ţi pară perna tare.
Apoi vine un gând mângâietor: „El a făcut cu mine un legământ veşnic", Dumnezeu 
însuşi S-a legat cu mine şi a pecetluit contractul cu sângele lui Isus. Eu sunt legat cu 
Dumnezeu şi Dumnezeu este legat de mine.
De aici iese o siguranţă; căci acest legământ fiind veşnic, bine întărit şi sigur, n-am 
de ce mă teme pentru viitor, nici de lipsurile mele asupra unor lucruri uitate, nici de 
nesiguranţa lucrurilor trecătoare. Acest legământ este o stâncă pe care eu pot să pun 
temelia şi să clădesc pentru viaţă şi moarte. David nu doreşte nimic mai mult decât 
mântuirea sa, şi toate dorinţele sale sunt înaintea Lui. El găseşte în acest legământ tot 
ce poate să dorească un om.

31 august
DUMNEZEIASCĂ, VEŞNICĂ, NESCHIMBĂTOARE
Dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost 
propovăduit prin Evanghelie.
1 Petru 1.25
Toate învăţăturile oamenilor şi ei înşişi vor trece ca iarba; dar noi suntem siguri cu 
privire la Cuvântul Domnului că va fi altfel, căci El rămâne veşnic.
Avem aici o <strong>evanghelie dumnezeiască</strong>; căci care cuvânt poate să 
dureze veşnic, decât acela care este rostit de Dumnezeul cel veşnic?
Evanghelia este <strong>vie totdeauna</strong>; tot atât de plină de viaţă acum, ca 
şi atunci când a ieşit din gura lui Dumnezeu; şi tot atât de puternică să convingă, să 
întoarcă la Dumnezeu, să refacă, să mângâie, să sprijinească, să sfinţească, aşa cum 
era pe vremea minunilor.
Această Evanghelie este <strong>neschimbătoare</strong>: nu este azi iarbă verde 
şi mâine fân uscat; ci adevărul nestricăcios al Dumnezeului care nu se schimbă. 
Părerile oamenilor se schimbă, dar adevărul rostit de Dumnezeu, nu se schimbă, ca 
şi Acela care l-a rostit.
Această Evanghelie - veste bună - pe care ne-o aduce Cuvântul lui Dumnezeu este 
<strong>o pricină de bucurie</strong>, o temelie tare pe care noi putem să ne 
sprijinim cu toată încrederea. Cuvântul „veşnic" cuprinde viaţa, moartea, judecata şi 
veşnicia. Slavă lui Dumnezeu prin Isus Cristos pentru această mângâiere veşnică. Să 
ne hrănim cu acest Cuvânt astăzi şi în toate zilele vieţii noastre.

1 septembrie
A RĂMÂNE ÎN ASCULTARE, ÎN DRAGOSTE
Dacă păziţi cuvintele Mele, veţi rămâne în dragostea Mea.
Ioan 15.10
Să rămânem în ascultare şi să rămânem în dragostea Domnului Isus; iată două 
lucruri care nu pot fi despărţite. Numai o viaţă pusă sub cârmuirea Domnului Cristos 
poate să dovedească că noi suntem plăcerea Lui. Să păzim cuvintele Lui, ca să 
putem să fim încălziţi de dragostea Lui. Fără sfinţenie, care singură este plăcută lui 
Dumnezeu, noi nu putem plăcea Domnului Isus. Cel care nu urmăreşte sfinţenia, nu 
cunoaşte nimic din dragostea Domnului Cristos.
Desfătarea de bună voie în dragostea Domnului nostru, este un lucru din cele mai 
delicate. Ea este mult mai simţitoare faţă de păcat şi faţă de sfinţenie decât este 
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argintul viu la frig sau la căldură. Dacă suntem cu o inimă simţitoare şi curaţi în 
gândire, vorbire şi viaţă, ca să-L cinstim pe Domnul Isus, atunci primim dovezi ale 
dragostei Lui, fără număr. Dacă dorim să avem necurmat o astfel de fericire, ne 
trebuie o necurmată sfinţenie. Domnul nu-Şi va ascunde faţa Sa de noi, numai noi să 
nu ne întoarcem faţa de la El. Păcatul este norul care ne întunecă soarele. Dacă 
ascultarea noastră este atentă şi predarea noastră totală, vom umbla în lumină, după 
cum Dumnezeu însuşi este în lumină şi vom rămâne astfel în dragostea Domnului 
Isus, după cum El rămâne în dragostea Tatălui. Dulce făgăduinţă, dar care are înainte 
un „dacă" foarte serios. Doamne, fă-mă să am acest „dacă" care este cheia care-mi 
deschide comoara.

2 septembrie
SĂ CĂUTĂM SĂ-L CUNOAŞTEM
Să cunoaştem, să căutăm să-L cunoaştem pe Domnul.
Osea 6.3
Nu imediat, ci treptat ajungem la această cunoaştere sfântă a Domnului şi străduinţa 
noastră este să stăruim în această cunoaştere a Lui. Dacă înaintarea noastră în 
această privinţă este lentă, să nu deznădăjduim, căci în curând vom cunoaşte mai 
mult. Domnul este învăţătorul nostru, care nu Se descurajează, oricât am fi noi de 
înceţi la învăţătură, căci n-ar fi spre slava Lui dacă nebunia omenească ar putea să-I 
oprească lucrarea. Lui Dumnezeu îi place să facă pe cel simplu înţelept.
Datoria noastră este să păstrăm calea dreaptă şi să urmăm învăţătura, nu cutare sau 
cutare doctrină, ci pe Domnul însuşi. A-L cunoaşte pe singurul Dumnezeu adevărat, 
Tatăl, pe Fiul şi Sfântul Duh, aceasta este viaţa veşnică. Să ne alipim de ea, căci în 
felul acesta vom căpăta învăţătură deplină. Căutând să cunoaştem pe Domnul, 
învăţăm să fim întregi după ce am fost sfâşiaţi, întăriţi după lovituri şi să avem viaţa 
după moarte. Experienţa îşi are lucrarea ei desăvârşită când inima urmăreşte căile 
arătate de Domnul.
Sufletul meu, alipeşte-te de Domnul Isus, caută-L cu grijă pe Dumnezeu în Isus; vei 
ajunge astfel la acea cunoştinţă despre Domnul Cristos, care este cea mai înaltă 
dintre toate ştiinţele. Duhul Sfânt te va cârmui în tot adevărul. Nu este aceasta 
preocuparea Sa slăvită? Încrede-te în El că o va împlini.

3 septembrie
SCOS DIN MOARTEA SPIRITUALĂ

Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele şi vă voi scoate 
din mormintele voastre, poporul Meu!
Ezechiel 37.13
Aceia dintre cei morţi sufleteşte faţă de Dumnezeu care primesc învierea prin 
naşterea din nou, recunosc desigur mâna lui Dumnezeu şi într-o înviere 
asemănătoare a trupului lor. Învierea sufletului faţă de Dumnezeu este cea mai mare 
şi însemnată schimbare la care un om poate fi supus, ca să fie scos din mormântul 
morţii duhovniceşti şi adus la lumină, viaţă şi libertate. Nimeni altul nu poate face o 
astfel de lucrare, decât numai Dumnezeul cel viu, Domnul şi dătătorul vieţii. Cât 
despre mine, îmi amintesc cum eram culcat în această vale cu oase tot atât de uscate 
ca şi mine. Binecuvântată să fie ziua când harul liber şi suveran L-a trimis pe omul 
lui Dumnezeu ca să prorocească şi pentru mine. Slavă Domnului pentru trezirea care 
a lucrat-o El în aceste oase uscate prin cuvântul credinţei. Binecuvântat să fie şi mai 
mult acel suflu ceresc din cele patru vânturi care mi-a dat viaţa. Într-adevăr, Domnul 
este Dumnezeul cel viu, căci El m-a adus la viaţă. Chiar viaţa mea cea nouă cu 
suferinţele şi necazurile ei, este dovada strălucitoare că Domnul este acela care 
omoară şi învie. Numai El este Dumnezeu. El este tot ce este măreţ, frumos şi 
glorios, şi din adâncul fiinţei mele îl ador, pe El, cel mai măreţ „Eu sunt". Toată 
slava fie sfântului Său Nume. Eu îl voi lăuda toată viaţa mea.

4 septembrie
BIRUINŢĂ FĂRĂ LUPTĂ
Dar voi avea milă de casa lui Iuda, şi-i voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul, lor; 
dar nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, 
nici prin călăreţi.
Osea 1.7
Ce cuvânt de preţ! Domnul însuşi va izbăvi poporul Său, după mărimea milei Sale; 
dar El nu va folosi nici unul din mijloacele obişnuite. Oamenii se grăbesc să-i dea lui 
Dumnezeu slava cuvenită Numelui Său. Când ei pornesc la luptă cu sabia sau cu alte 
arme şi ies biruitori, ar trebui să-L laude pe Dumnezeu pentru izbânda lor. Dar ei nu 
fac acest lucru şi se fălesc cu puterea braţului lor, cu caii şi cu călăreţii lor. De aceea 
Dumnezeu găseşte cu cale adeseori să izbăvească poporul Său fără arme, pentru ca 
slava să fie numai a Lui. Priveşte deci numai la Domnul şi nicidecum la om. 
Aşteaptă-te să-L vezi pe Dumnezeu cât mai lămurit fiindcă n-ai altă persoană la care 
să priveşti. Dacă n-am nici prieteni, nici sfetnici, nici o persoană care să mă 
sprijinească, nu înseamnă că eu să n-am încredere, căci Domnul este lângă mine; şi 
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mă voi bucura când El îmi va da biruinţa fără luptă, cum se arată în versetul de mai 
sus. De ce să cerem cai şi călăreţi, când însuşi Domnul are milă de mine şi ridică 
braţul Său ca să mă apere? Ce nevoie mai este de săbii şi de arcuri, când Domnul mă 
izbăveşte El singur? Mă voi încrede deci în El şi nu mă voi înspăimânta; voi face 
acest lucru începând de astăzi şi-l voi face întotdeauna.

5 septembrie
EL E CU MINE ORIUNDE SUNT
Domnul va fi cu voi.
2 Cronici 20.17
A avut un mare har Iosafat, căci o mare mulţime ieşise împotriva lui; şi această 
făgăduinţă va fi şi pentru mine, căci am nevoi mari şi n-am nici putere, nici 
înţelepciune. Dacă Domnul este cu mine, puţin mă interesează dacă sunt părăsit de 
oameni. Dacă Domnul este cu mine, voi birui în lupta vieţii şi, cu cât încercările 
mele vor fi mai mari, cu atât mai slăvită va fi biruinţa. Dar sunt eu sigur că Domnul 
este cu mine?
Sigur că El este cu mine, dacă eu sunt cu El. Dacă eu am încredere în credincioşia 
Lui şi credinţă în Cuvântul Său, şi dacă ascult de poruncile Sale, El va fi sigur cu 
mine. Dacă eu aş fi de partea lui Satan, Dumnezeu ar fi împotriva mea, căci nu se 
poate altfel; dar dacă eu trăiesc ca să-L cinstesc pe Dumnezeu, pot fi sigur că şi El 
mă va cinsti pe mine.
Sunt sigur că Dumnezeu este cu mine, dacă Domnul Isus şi numai El este singurul 
meu Mântuitor. Dacă mi-am încredinţat sufletul singurului Fiu al lui Dumnezeu, 
atunci eu pot fi sigur că Tatăl va lucra cu toată puterea Sa, pentru că eu nu-L 
necinstesc pe Fiul.
Dumnezeu să-mi dea credinţă pentru ca să pun stăpânire pe această scurtă dar dulce 
făgăduinţă de astăzi. Doamne, împlineşte cuvântul Tău pentru slujitorul Tău! Fii cu 
mine în casă, pe stradă, pe câmp, în prăvălie, fie că voi fi împreună cu alţii, fie că voi 
fi singur! Şi fii de asemenea, Doamne, cu tot poporul Tău!

6 septembrie
O INIMĂ TARE
Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în 
Domnul!
Psalmul 27.14

Da, nădejdea noastră să fie în Domnul; El este vrednic de a fi nădejdea noastră şi El 
nu va lăsa să fie dat de ruşine, sufletul care se încrede în El.
Aşteptarea noastră să fie fără teamă (neclintită). Să nădăjduim că Dumnezeu ne va 
da o mare izbăvire şi să fim gata să-L lăudăm pentru aceasta.
Făgăduinţa care este în stare să ne încurajeze este la mijlocul versetului; 
„îmbărbătează-ţi inima". Ea merge drept în punctul care are nevoie de ajutor, în 
centrul fiinţei noastre, care este inima noastră. Dacă inima este sănătoasă, totul va 
merge bine. Inima are nevoie de linişte şi odihnă şi ea primeşte acestea după ce va fi 
fost întărită. O inimă tare rămâne liniştită şi încrezătoare şi răspândeşte puterea sa în 
toată fiinţa noastră.
Cine poate să pătrundă până la izvorul ascuns al vieţii, adică până la inimă, ca s-o 
întărească, decât numai Dumnezeu, care a zidit-o. Dumnezeu este plin de putere şi 
poate să dea această putere celor ce nu o au. Fiţi dar cu inimă, căci Domnul vă va 
face parte de puterea Lui, astfel să fiţi liniştiţi în timpul furtunii şi bucuroşi în necaz.
Cel ce a scris aceste rânduri poate să spună ca şi David: „Nădăjduieşte în Domnul." 
El a făcut acest lucru şi ni-l spune şi nouă, căci el a învăţat dintr-o lungă şi adâncă 
experienţă că este bine pentru om să nădăjduiască în Domnul.

7 septembrie
PÂNĂ UNDE AJUNGE HARUL ATOTPUTERNIC
Totuşi numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate nici 
măsura, nici număra; şi de unde li se zicea: „Nu sunteţi poporul Meu", li se va 
zice: „Copiii Dumnezeului celui viu!"
Osea 1.10
Numai harul lui Dumnezeu poate să facă din nişte străini, fii; şi Domnul îşi 
descoperă aici planul Său, de a lucra astfel cu sufletele răzvrătite, ca să le facă să 
cunoască mărimea Sa. Prea iubiţi cititori, aceasta a făcut-o Domnul şi cu mine: şi El 
este acelaşi şi pentru voi. De aceea să ne împreunăm mâinile şi inimile pentru a 
lăuda măreţul Său Nume.
Unii dintre noi eram aşa de departe de Dumnezeu, încât ni s-ar fi potrivit foarte bine 
Cuvântul Său care spune: „Voi nu sunteţi poporul Meu". În adunare, ca şi acasă, 
când citeam Biblia, glasul Duhului Sfânt vorbea cugetului nostru: „Voi nu sunteţi 
poporul Meu"! aducând astfel asupra noastră o osândă tristă dar dreaptă. Dar acum, 
în aceleaşi locuri, acelaşi Duh şi aceeaşi Biblie ne spune: „Voi sunteţi copiii 
Dumnezeului celui viu". Cum am putea să-I mulţumim îndeajuns? Nu-i aşa că este 
minunat? Aceasta ne dă nădejde şi pentru alţii, căci cine rămâne neatins de acest har 
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atotputernic? Şi cum am putea să deznădăjduim pentru cineva când Domnul a lucrat 
în noi înşine o schimbare aşa de minunată?
Acela care a împlinit în noi această mare făgăduinţă, le va împlini şi pe celelalte. 
Înainte deci, cu încredere şi dragoste fierbinte pentru El.

8 septembrie
FRÂNT ŞI FUMEGÂND
Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă, nu-l va stinge.
Isaia 42.3
Eu pot să am încredere că Dumnezeul meu mă va primi cu blândeţe, deşi sunt în 
adevăr slab, încovoiat şi neînsemnat ca o trestie. Se zice despre mine: „Mă 
sinchisesc de el ca de un pai"; şi această vorbire, cu toate că este puţin binevoitoare, 
nu este nepotrivită. Iată, eu mă simt mai neînsemnat decât o trestie care creşte în apă, 
căci ea tot îşi ridică capul deasupra. Dar eu sunt doborât; sunt sfâşiat cu asprime şi 
cruzime. Nu mai e nici o cântare în mine, căci eu sunt zdrobit şi nu pot să scot nici 
un sunet, ca o vioară spartă. Dar Domnul Isus nu mă va zdrobi de tot; şi dacă El mă 
cruţă, puţin mă interesează ce vor face alţii. O, Mântuitor blând şi îndurător, eu mă 
adăpostesc lângă Tine şi aşa uit vânătăile mele.
Într-adevăr se poate foarte bine să fiu asemănat cu un muc care fumegă, a cărui 
flacără s-a stins şi care dă numai fum. Eu sunt mai curând o piedică decât un ajutor. 
Gândurile duhului meu tulburat îmi şoptesc că Satana a suflat în lumina mea şi că 
Domnul nu va întârzia să oprească fumul neplăcut care iese, stingând complet 
lumina mea cu un stingător. Totuşi am băgat de seamă că la braţele sfeşnicului sfânt 
erau numai mucuri, nu şi stingătoare. Domnul Isus nu înăbuşă lumina mea şi eu pot 
să prind curaj. Doamne, aţâţă din nou focul meu şi fă ca flacăra lui să strălucească 
spre slava Ta şi spre lauda dragostei şi bunătăţii Tale.

9 septembrie
TEAMA ARE LOCUL EI
Ferice de omul care se teme necontenit.
Proverbe 28.14
Teama de Dumnezeu este începutul şi temelia adevăratei credinţe. Fără un respect 
sfânt şi o adorare serioasă a lui Dumnezeu şi a Cuvântului Lui, nu există punct de 
sprijin nici pentru cele mai strălucitoare virtuţi. Sufletul care nu-L cinsteşte pe 
Dumnezeu, nu va cunoaşte niciodată sfinţenia. Fericit este acela care are această 

teamă sfântă de a face rău. El se gândeşte înainte de a face ceva şi se teme să nu 
greşească, să nu-şi neglijeze lucrul pe care-l are de făcut şi-i este frica să nu 
păcătuiască. El se depărtează de orice prietenie primejdioasă, de orice flecăreală şi 
de orice lucrare necurată. Această abţinere de la rău nu-l face pe un om nenorocit, ci 
dimpotrivă, îi aduce fericire. Santinela care veghează este mai fericită decât soldatul 
care doarme în post. Cel ce vede de departe răul şi-l ocoleşte este mai fericit decât 
cel care merge spre rău cu nepăsare şi care sfârşeşte prin pierzare.
Temerea de Dumnezeu este un har luminos care îndrumă pe om pe o cale sigură, 
despre care se spune: „Nu va fi pe ea (pe cale) nici un leu şi nici o fiară sălbatică nu 
va trece pe ea". Păzirea „de orice se pare rău" este o rânduială care face ordine şi 
care prin puterea Duhului Sfânt, îl pune pe om într-o stare care-l face să-şi păstreze 
îmbrăcămintea curăţată de întinăciunile lumii. În orice caz, cel ce „se teme 
necontenit" este fericit. Solomon a încercat în viaţa sa şi a gustat şi din bucuriile 
lumii şi din teama sfântă, şi a găsit că cea dintâi este deşertăciune, iar cea de a doua 
este fericire. Să nu facem şi noi încercările lui, dar să ne aducem aminte de concluzia 
la care a ajuns: deşertăciune într-o parte, fericire în altă parte.

10 septembrie
INTRÂND ŞI IEŞIND
Vei fi binecuvântat Ia venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta.
Deuteronom 28.6
Binecuvântările legii nu sunt înlăturate pentru noi. Domnul Isus a întărit 
făgăduinţele când a purtat vina fărădelegilor noastre. Dacă eu păzesc cuvintele 
Stăpânului meu, pot să primesc îndurările legate de împlinirea lor. La întoarcere eu 
pot să intru aşadar în casa mea, fără să mă tem de veşti rele şi să mă duc la serviciul 
meu sau la treburile mele şi să le împlinesc cu grijă. Pot să intru în sfârşit în odăiţa 
mea ca să aud cuvintele bune ale Dumnezeului meu, şi nu mă tem să mă adâncesc în 
mine însumi ca să mă cercetez atent în cugetul meu. Şi este mult de lucru şi 
înăuntrul sufletului meu şi în afara lui. Oh, de-aş primi o binecuvântare de la 
Domnul Isus, care a făgăduit că va rămâne cu mine!
Tot aşa la plecare. Sfiala m-ar îndemna să rămân acasă şi să mă ţin departe de 
legătura cu lumea întinată. Dar eu trebuie să ies din casă pentru lucrările pe care le 
am de făcut; trebuie să ies ca să-i ajut pe fraţi şi să fiu de folos celor neîntorşi la 
Dumnezeu. Eu trebuie să fiu un apărător al credinţei şi un duşman hotărât al răului. 
Şi aceasta este o binecuvântare la plecare. Eu voi merge, Doamne, acolo unde mă 
vei duce Tu, ca să împlinesc la porunca Ta şi cu puterea Duhului Sfânt, lucrările pe 
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care Tu mi ie vei da.
Doamne Isuse, vino cu mine şi fii oaspetele meu; apoi ieşi cu mine şi fă ca inima 
mea să ardă în mine, în timp ce Tu îmi vei vorbi pe drum.

11 septembrie
EL ÎMPARTE TOTUL CU NOI
Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu.
Ioan 17.22
Iată ce mare este dărnicia Domnului nostru, căci El ne dă chiar bunurile Sale. Numai 
o parte din averile Sale i-ar îmbogăţi peste măsură de mult, pe toţi îngerii pe care i-a 
creat El, şi iată că Domnul Isus vine să ne dea nouă tot ce posedă El. Ar fi un har 
nespus de mare dacă ne-ar îngădui să luăm de sub masa harului Său, o singură 
fărămitură din bunătatea Sa; dar El pregăteşte toate din belşug şi ne pofteşte să ne 
aşezăm la ospăţul Lui. El vrea să o vadă pe Mireasa Lui tot aşa de bogată ca şi El şi 
nu vrea să aibă nici o slavă şi nici un har fără să le împartă cu ea. El nu poate fi 
mulţumit decât dacă noi suntem moştenitori împreună cu Ei astfel ca să avem parte 
de aceleaşi bunuri ca El. Toate lucrurile pregătite pentru El trebuie să fie împărtăşite 
şi de răscumpăraţii Lui. În casa Sa El nu este un membru care să-şi încuie uşa şi să-i 
ţină pe ai Săi la distanţă, ci le dă toată libertatea celor din casa Lui, ca tot ce este al 
Lui să fie şi al lor. Lui îi place să-i vadă folosindu-se slobozi de comorile harului 
Său, însuşindu-şi tot ce pot să ia. Plinătatea fără margini a bogăţiei Sale este la fel de 
gratuită şi de aproape de credincios, ca şi aerul care-l respiră. Care dragoste este mai 
minunată ca a Sa? Ce să cerem mai mult, când avem asemenea dovadă a bunătăţii 
Sale, în prietenia pe care ne-o arată şi în dărnicia de care se foloseşte faţa de noi! 
Sufletul meu, binecuvântează pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Sale.

12 septembrie
ŞI CASA MEA ...
Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.
Faptele Apostolilor 16.31
Aceste cuvinte adresate unui om care îşi aştepta sfârşitul, sunt de asemenea vestea 
bună şi pentru mine. Dacă aş fi aproape de moarte, n-aş dori nimic altceva, şi aceasta 
este tot ce-mi trebuie, cât voi trăi. Întorcându-mi privirile de la mine însumi, de la 
păcatele mele şi de la toate ideile şi meritele mele personale, eu mă încred în 
Domnul Isus pe care Dumnezeu mi L-a dat. Eu cred în El, mă odihnesc în El şi-L 

primesc ca pe Mântuitorul meu desăvârşit. Doamne, sunt mântuit, şi sunt pentru 
toată veşnicia, căci cred în Isus. Binecuvântat să fie Numele Tău. Fă-mă să dovedesc 
zilnic prin viaţa mea că sunt mântuit de egoismul meu, de tot ce este lumesc şi de 
orice arătare a răului.
Dar nu vreau să mă mulţumesc cu jumătate de făgăduinţă, când Tu îmi dai una 
întreagă şi-mi vorbeşti şi de familia mea. Mântuieşte-i pe toţi, te rog fierbinte. 
Îngăduie de asemeni acest har servitorilor şi servitoarelor mele şi tuturor celor care 
sunt sub acoperişul meu sau care lucrează ceva pentru mine. Tu mi-ai dat această 
făgăduinţă mie personal şi eu cred în Domnul Isus; şi te rog împlineşte-mi această 
rugăciune pe care ţi-o aduc, după cuvântul Tău.
În rugăciunile mele zilnice îi voi aduce pe nume înaintea Ta pe toţi fraţii mei, pe 
surorile mele, pe părinţi, pe copii, prieteni şi servitori, şi nu-ţi voi da pace până ce nu 
vei împlini aceste cuvinte; „tu şi casa ta".

13 septembrie
ROUA CERULUI
... Şi cerul lui picură rouă.
Deuteronom 33.28
Ceea ce este în Orient rouă pentru natura înconjurătoare, tot aşa este influenţa 
Duhului Sfânt în domeniul harului. Cât de mult am nevoie de ea! Fără Duhul lui 
Dumnezeu, eu sunt ca o plantă uscată şi neroditoare, care se veştejeşte, slăbeşte şi 
moare. Dar îndată ce această rouă mă înviorează, mă însufleţeşte şi-mi redă 
sănătatea, vigoarea şi bucuria, nu mai am nevoie de nimic, căci Duhul Sfânt îmi dă 
viaţa şi tot ceea ce cere viaţa. Fără această rouă a Duhului Sfânt, toate celelalte 
bunuri sunt fără valoare pentru mine. Eu ascult, citesc, mă rog, cânt, iau parte la 
cină, dar nu primesc binecuvântare atât timp cât nu mi-o aduce Duhul Sfânt. Îndată 
ce El Se arată şi mă udă, găsesc în căile harului, blândeţe şi folos.
Încă o făgăduinţă pentru mine: „Cerurile vor picura rouă". Eu voi fi cercetat prin har; 
nu voi fi părăsit în uscăciunea mea firească, în căldura arzătoare a lumii şi în vântul 
arzător al ispitei. Oh, cum simt chiar acum această dulce, liniştită şi pătrunzătoare 
rouă dumnezeiască! Şi de ce nu? Acela care mă face să trăiesc şi face să crească 
iarba pe câmpii, va face şi pentru mine cum face cu iarba; El mă va înviora din 
înălţime. Iarba nu poate, ca mine, să ceară rouă; şi Domnul, care udă plantele fără ca 
ele să ceară, răspunde la rugăciunile fierbinţi ale copilului Său.

14 septembrie
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PECETEA APROBĂRII DUMNEZEIEŞTI
Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa 
vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.
Iacov 1.12
Da, chiar în timp ce rabdă ispita, credinciosul este fericit. Aceasta n-o poate pricepe 
decât numai ochiul care a fost uns cu alifia dumnezeiască. Dar ispita el trebuie s-o 
rabde şi niciodată să nu se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, nici să dea îndărăt, 
nici să se lase corupt. Este fericit acela care trece prin focul încercării, fără să fie 
distrus cum se întâmplă cu cei falşi.
Când încercarea s-a sfârşit, i se aplică pecetea aprobării dumnezeieşti: „Cununa 
vieţii". Este ca şi când Domnul ar zice: „Lăsaţi-l să trăiască; el a cântărit greu în 
cântar şi n-a fost găsit uşor". Viaţa este răsplata sa; nu numai viaţa obişnuită, ci o 
viaţă sfântă, biruitoare, fericită, împlinind planul dumnezeiesc cu privire la el. Dacă 
viaţa de aici este o bucurie sufletească, cu cât mai mult este încununat acela care a 
trecut biruitor prin încercarea arzătoare a credinţei şi dragostei.
Domnul a făgăduit cununa vieţii acelora care-L iubesc. Numai aceia vor rămâne 
statornici în clipa încercării; ceilalţi vor cădea, vor cârti sau se vor întoarce în lume. 
Suflete al meu, iubeşti tu pe Domnul? ÎI iubeşti într-adevăr, adânc şi mai presus de 
orice? Dacă da, atunci iubirea ta va fi încercată; dar valurile nu te vor distruge şi 
râurile nu te vor îneca. Doamne, fă ca dragostea Ta să o hrănească pe a mea până la 
sfârşit.

15 septembrie
ADĂPOSTUL CEL SIGUR
Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului, şi ca un loc de scăpare 
împotriva furtunii.
Isaia 32.2
Cine este acest om, ştim cu toţii. Cine ar putea să fie, decât al doilea Adam, Domnul 
cerului, Omul durerilor, Fiul Omului? N-a fost El întotdeauna locul de scăpare al 
poporului Său, îndurând toată puterea vântului şi ocrotindu-i pe toţi cei ce caută 
adăpostul lor în El? Noi am scăpat prin El de mânia lui Dumnezeu; şi vom scăpa şi 
de mânia oamenilor şi de îngrijorările acestei vieţi şi de teama de moarte. De ce să 
stăm în calea vântului, când putem foarte bine să ne ascundem în urma Domnului 
Isus? Să alergăm deci la El şi să rămânem cu El în pace.
Adeseori vedem cum vântul tulburărilor se ridică şi se întăreşte până într-atât că 

devine o furtună care răstoarnă totul înaintea ei. Lucrurile pe care noi le socotim 
neclintite şi întărite ca o stâncă în furtună, sunt răsturnate, şi multe şi mari sunt 
căderile şi cufundarea oamenilor în care noi ne punem nădejdea. Domnul Isus este 
Biruitorul, Stânca veacurilor care nu cade niciodată. Sprijiniţi pe El, putem să trecem 
prin furtună, rămânând într-o linişte desăvârşită.
Să ne adăpostim şi astăzi în acest loc de scăpare şi să rămânem în El, cântând de 
bucurie că suntem ocrotiţi. Prea iubit Domn Isus, cât de mult Te binecuvântăm! Fii 
lăudat, căci Tu eşti pentru noi un loc de scăpare împotriva furtunii.

16 septembrie
RĂSPLATA ESTE SIGURĂ
Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în 
numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.
Matei 10.42
Sigur că pot foarte bine să fac măcar acest lucru: să fac o faptă bună faţă de slujitorul 
lui Dumnezeu. Domnul ştie că eu îi iubesc pe toţi şi că socotesc ca o cinste pentru 
mine să pot spăla picioarele ucenicilor Lui. Pentru dragostea învăţătorului, îi iubesc 
pe ucenicii Săi.
Ce bunătate arată Domnul Isus, că ţine seama de o faptă atât de neînsemnată: să dai 
numai un pahar de apă rece! Este un lucru care este cu putinţă să fie făcut, oricât ar 
fi cineva de sărac; este o faptă uşoară pentru mine, oricât ar fi de smerită starea mea 
pământească, şi o voi face cu bucurie. Oricât ar fi de mică, Domnul ţine seamă de 
această faptă, mai ales când este vorba de unul din ucenicii Săi. El nu se uită nici la 
preţul lucrării, nici la pricepere sau cantitate, dar vede gândul care te-a mânat să faci 
lucrarea. Ceea ce facem noi pentru un ucenic, pentru că este ucenic al Domnului, El 
ţine seama şi răsplăteşte. El nu răsplăteşte fapta după meritul nostru, ci după 
bogăţiile harului Său.
Eu dau de băut un pahar de apă rece şi El îmi dă să beau din apa Sa vie. Eu fac acest 
lucru pentru unul din ucenicii Săi şi El mă primeşte ca pe unul dintre ei.
Isus găseşte o îndreptăţire pentru dărnicia Sa, în chiar faptul că harul Său m-a 
condus să fac ce am făcut şi El mărturiseşte că răsplata mea nu se va pierde.

17 septembrie
CA PALMIERUL ŞI CEDRUL
Cel fără prihană înverzeşte ca finicul, şi creşte ca cedrul din Liban.
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Psalmul 92.12
Aceşti pomi nu sunt plantaţi şi nici curăţaţi de oameni. Palmierul şi cedrul sunt 
pomii Domnului, şi prin purtarea Sa de grijă ei cresc. Tot aşa se întâmplă şi cu sfinţii 
Domnului. El îi cultivă cu mâna Sa. Aceşti pomi sunt totdeauna verzi şi în toate 
anotimpurile ceva măreţ de privit. La fel şi credincioşii, nu sunt când sfinţi, când 
lumeşti: ei sunt hotărâţi şi în ei se vede frumuseţea Domnului în orice timp. Peste 
tot, aceşti arbori sunt deosebiţi. Nimeni nu poate să privească un loc unde cresc 
palmieri şi cedri, fără ca privirea să-i fie atrasă de înfăţişarea lor măreaţă. Ucenicii 
lui Cristos, sunt de asemenea observaţi şi priviţi de toţi. Ca şi o cetate pe un munte, 
ei nu pot să rămână ascunşi.
Copiii lui Dumnezeu înfloresc ca un palmier care creşte drept în sus, numai într-o 
direcţie, formând o coloană în linie dreaptă, cu o coroană maiestuoasă. Ei nu cresc 
nici spre dreapta, nici spre stânga, ci se avântă numai spre cer şi aduc roadele lor cât 
mai aproape de cer.
Fă-mă Doamne să înfăptuiesc ceea ce simbolizează acest pom. Cedrul înfruntă 
furtuna, şi creşte chiar în apropierea zăpezilor veşnice, căci Dumnezeu însuşi îl 
umple cu seva care-i încălzeşte adâncul şi întăreşte ramurile sale. Fă şi cu mine la 
fel, Te rog fierbinte, Doamne!

18 septembrie
SIGURANŢĂ DEPLINĂ
Despre Beniamin a zis: „El este prea iubitul Domnului. El va locui la adăpost 
lângă Dânsul. Domnul îl va ocroti totdeauna, şi se va odihni între umerii Lui".
Deuteronom 33.12
Nimic nu dă o siguranţă mai mare decât a rămâne cât mai aproape de Dumnezeu. 
Domnul nu poate să dea prea iubiţilor Săi un loc mai sigur decât acesta. Îngăduie-mi, 
Mântuitorul meu, să rămân necurmat la umbra Ta, la coasta Ta străpunsă. Aş vrea sa 
mă apropii totdeauna mai mult de Tine şi, când voi fi în totul cu Tine, să rămân aşa 
totdeauna. Cât de bine ştie El să-i acopere pe aceia pe care i-a ales. Nu un acoperiş 
ridicat, nici o întăritură împotriva focului, nici aripa unui înger, ci însuşi Dumnezeu 
este acela care ne adăposteşte. Atunci nimic nu poate să ne atingă. Dumnezeu ne 
apără în fiecare zi şi pentru tot timpul cât dăinuieşte El. Doamne, vreau să rămân 
necurmat sub acoperişul dragostei Tale, sub steagul atotputerniciei Tale.
A treia făgăduinţă se referă la faptul că Domnul va înfiinţa templul Său pe munţii lui 
Beniamin, unde El Se va ocupa de ai Săi, gata să ia pe umerii Săi poverile lor, sau 
mai bine zis că vom fi purtaţi pe umerii lui Dumnezeu. În toate felurile vedem că 

Domnul este sprijinul şi puterea poporului Său.
Doamne, fa-mă să folosesc neîncetat ajutorul Tău, şi puterea braţului Tău îmi va fi 
de ajuns.

19 septembrie
PRICINA CÂNTĂRII LUI
Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va 
bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de 
veselie pentru tine.
Ţefania 3.17
Ce cuvânt! Dumnezeu în mijlocul poporului Său, în toată măreţia şi puterea Sa. 
Numai această stare de faţă a Sa ne este de ajuns să ne umple de pace şi nădejde. 
Comori nenumărate sunt toate strânse în Domnul nostru şi El locuieşte în biserica 
Sa, deci toţi ai Lui să strige de bucurie.
Noi nu avem numai prezenţa Sa de faţă, ci şi legământul Său cu privire la noi prin 
lucrarea Sa de mântuire. „El va mântui"; El mântuieşte totdeauna: căci aceasta 
înseamnă numele ISUS. Să nu ne temem de nici o primejdie, căci El este puternic ca 
să mântuiască.
Dar aceasta nu este totul; El rămâne totdeauna acelaşi. El iubeşte, rămâne statornic 
în iubirea Sa şi nu va înceta să iubească. Această dragoste este bucuria Sa şi pricina 
cântărilor Sale. Nu-i aşa că este minunat? După ce a sfârşit facerea lumii, El n-a 
cântat, ci a spus numai „că toate erau foarte bune". După lucrarea de răscumpărare, 
Sfânta Treime a pregătit o aşa de mare bucurie care n-ar fi putut fi arătată decât 
printr-o cântare de biruinţă. Gândeşte-te la aceasta cu uimire. Este o cântare de nuntă 
pe care Isus o cântă pentru mireasa Sa. El face din ea (din mireasă) dragostea Sa, 
bucuria Sa, odihna Sa şi cântarea Sa. O, Doamne Isuse, fă ca dragostea Ta nespus de 
mare să ne înveţe să Te iubim şi să ne bucurăm în Tine, iar viaţa noastră să fie o 
cântare spre lauda Ta!

20 septembrie
EL DESCUIE
Poporul Tău este plin de înflăcărare când îţi aduni oştirea ...
Psalmul 110.3
Binecuvântat să fie Dumnezeul îndurării, că va fi aşa cum sună versetul. Este un 
popor pe care Domnul l-a ales din timpuri străvechi ca să fie partea Lui deosebită. 
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Din fire, copiii acestui popor aveau o voinţă tot aşa de încăpăţânată ca şi ceilalţi fii 
stricaţi ai lui Adam. Dar din ziua când Dumnezeu îşi arată puterea Sa şi când harul 
Său arată atotputernicia Sa, El pregăteşte inimile ca să se pocăiască şi să creadă în 
Domnul Isus. Nimeni nu este mântuit fără voia sa, dar Domnul frânge cu blândeţe 
voinţa oamenilor. Ce minunată putere este aceasta, care niciodată nu încalcă voinţa, 
ci o cârmuieşte. Dumnezeu nu sparge încuietorile de la uşi, ci le descuie cu o cheie, 
pe care numai El ştie să o mânuiască.
Din acel moment noi avem voinţa să fim, să facem, să suferim ceea ce vrea 
Mântuitorul. Dacă suntem ispitiţi să ne răzvrătim, El ştie cum să ne conducă şi 
îndată alergăm pe calea poruncilor Sale din toată inima noastră. Fie ca în această zi 
voia mea să fie să mă ostenesc să aduc roade spre slava lui Dumnezeu şi spre binele 
semenilor mei. Doamne, iată-mă! Ziua aceasta să fie ziua în care să-ţi arăţi puterea 
Ta! Eu sunt pregătit, fericit şi dornic să fiu folosit pentru planurile Tale sfinte. Să nu 
fiu silit să cârtesc. „Eu am voinţa, dar n-am puterea să împlinesc", deci dă-mi Tu şi 
voinţa şi-nfăptuirea.

21 septembrie
BINECUVÂNTAREA ÎNCERCĂRILOR
...căci ştim că necazul aduce răbdare.
Romani 5.3
Aceasta este o făgăduinţă care se împlineşte, şi nu este dată numai de formă. Noi 
avem nevoie de răbdare, şi avem aici mijlocul prin care s-o căpătăm. Nu este altceva 
decât să răbdăm; să învăţăm să răbdăm, ca atunci când înveţi să înoţi. Nu putem să 
dobândim arta de a înota pe uscat, tot aşa nu putem învăţa răbdarea fără încercare. 
Nu este cazul să te osteneşti şi să te frămânţi ca să câştigi liniştea sufletului, care 
vine numai dacă te învoieşti în toate cu voia lui Dumnezeu.
Cu toate acestea versetul nostru stabileşte un principiu care este contra legii fireşti. 
Nepotrivirea cu firea pământească aduce tulburare, neîncredere şi răzvrătire. Numai 
lucrarea sfântă a harului aduce răbdare. Noi nu batem grâul ca să scoatem praful, ci 
aceasta o face biciul necazului în aria lui Dumnezeu. Noi nu zguduim un om în toate 
felurile, ca să-i dăm odihnă; cu toate acestea, Domnul aşa Se poartă cu copiii Săi. 
Desigur, acest fel de a lucra nu este al omului, dar contribuie foarte mult la slăvirea 
înţelepciunii Dumnezeului nostru.
Oh, să-mi fie îngăduit harul de a fi binecuvântat prin încercările mele şi să nu le 
împiedic în lucrarea lor. Doamne, dacă Te-aş ruga să îndepărtezi necazul, Te voi 
ruga de zece ori mai cu stăruinţă să mă fereşti de nerăbdare. Doamne Isuse, sapă în 

inima mea suferinţele crucii Tale, ca să înţeleg răbdarea Ta.

22 septembrie
FLUVII MARI FĂRĂ PRIMEJDII
Da, acolo cu adevărat Domnul este minunat pentru noi: El ne ţine loc de râuri, 
de pâraie late, unde totuşi nu pătrund corăbii cu lopeţi şi nu trece nici un vas 
puternic.
Isaia 33.21
Dumnezeu vrea ca El să fie cel mai mare bine al nostru, şi noi nu vom găsi în El nici 
un neajuns care să însoţească lucrurile pământeşti. O cetate aşezată pe malul unui 
fluviu mare este în primejdie să fie atacată de condamnaţii din galere şi de vapoare 
mari. Dar dacă Domnul ne înfăţişează în acest verset belşugul bunătăţii Sale, tot aşa 
El are grijă să îndepărteze orice temere că ni s-ar putea întâmpla şi nouă ca acelei 
cetăţi. Binecuvântată să fie dragostea Sa.
Doamne, dacă vrei să-mi trimiţi binecuvântări pământeşti de o bogăţie ca aceea a 
unui fluviu mare, fă Te rog ca niciodată să nu apară pe acel fluviu corăbiile 
periculoase ale îngâmfării şi nici să nu devin firesc. Dacă-mi dai sănătate puternică 
şi un duh vesel, fă Te rog să nu se vadă în mine poftele firii pământeşti; şi dacă-mi 
dai biruinţe în slujirea Ta sfântă, chiar dacă ar fi măreţe cum ar fi cursul unui fluviu 
mare, fă Te rog să nu vadă în mine nici mândrie deşartă, nici încredere în mine 
însumi. Când voi fi aşa de fericit ca să cuget necurmat în lumina feţei Tale, fă Te rog 
să nu apară pe fluviul siguranţei mele depline nici vaporul dispreţului pentru copiii 
Tăi mai slabi, nici al gândului că sunt desăvârşit. Doamne, dă-mi acea binecuvântare 
care îmbogăţeşte şi nu este însoţită de nici un chin si de nici un păcat.

23 septembrie
IZBĂVIRE DE PRAF ŞI PLEAVĂ
Căci iată, voi porunci şi voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum 
se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ.
Amos 9.9
Această vânturare durează şi în vremea noastră. Oriunde mergem, noi trebuie să fim 
vânturaţi şi trecuţi prin ciur. În toate ţările, poporul lui Dumnezeu este cernut ca 
grâul în ciur. Adeseori Satana ţine unealta în care el ne hărţuieşte în toate felurile cu 
furie, în dorinţa lui de a ne doborî şi a ne înlătura de pe cale. Necredinţa ştie şi ea 
cum să ne tulbure inimile şi duhul nostru prin temeri necurmate. Câteodată lumea îi 
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vine în ajutor necredinţei în această lucrare a sa şi ne împinge când la dreapta, când 
la stânga, cu furie. Pe deasupra şi Biserica lumească ia parte în mare măsură cu 
puterile sale la această lucrare a necredinţei ca să facă aceste zguduiri şi mai 
violente. Bine, bine! Faceţi aşa! În felul acesta grâul va fi despărţit de paie, de praf şi 
de pleava nefolositoare. Ce siguranţă plină de tărie şi întăritoare dă însă această 
făgăduinţă: „Nu va cădea nici un bob la pământ", adică nici unul nu se va pierde. Tot 
ce este bun, adevărat şi de preţ va fi păstrat. Nici unul din cei mai slabi credincioşi 
nu va fi pierdut şi nici unul nu va avea vreo pagubă care să poată fi socotită ca o 
adevărată pierdere. Noi vom fi păziţi aşa de bine tot timpul cât va ţine cernerea, aşa 
încât această cernere va fi pentru noi un câştig în Domnul Isus Cristos.

24 septembrie
RÂUL DĂTĂTOR DE VIAŢĂ
Orice făptură vie, care se mişcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge râul...
Ezechiel 47.9
Apele vii din vedenia prorocului Ezechiel, curgeau în Marea Moartă şi aduceau viaţă 
până şi în acest loc cu apă stătătoare. Acolo unde curge harul, vine întotdeauna peste 
tot şi imediat viaţă duhovnicească. Harul vine în chip desăvârşit din viaţa lui 
Dumnezeu, care îl îndrumă aşa cum malurile îndrumă cursul apei dintr-un râu. Pe 
oriunde trece harul, el nu aşteaptă să vadă cum curge viaţa, ci el însuşi zămisleşte 
această viaţă prin undele sale dătătoare de viaţă. Oh, fie ca acest râu al harului să 
curgă pe toate străzile noastre şi să umple toate fundăturile; să ajungă până la casa 
mea şi să se ridice până acolo încât să umple toate odăile casei. Doamne, fă Tu ca 
această apă vie sa vină peste familia mea şi peste prietenii mei, dar să nu treacă fără 
să mă atingă şi pe mine. Eu am băut deja din ea, aşa socotesc, dar aş vrea să înot în 
ea şi să mă afund tot mai mult în această apă vie! O, Mântuitorul meu, îmi trebuie o 
viaţă din belşug. Vino, Te rog, la mine, până când fiecare părticică din fiinţa mea va 
fi înviorată. Dumnezeule viu, Te rog umple-mă cu viaţa Ta!
Eu sunt sărac şi uscat ca un lemn. Vino, Doamne şi fă-mă să trăiesc astfel, încât la 
fel ca şi toiagul lui Aron să pot aduce flori şi roade spre slava Ta. Întăreşte-mă, 
pentru dragostea Fiului Tău Isus!

25 septembrie
JERTFA A FOST PRIMITĂ
...Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre 
arderea de tot şi darul de mâncare, nu ne-ar fi arătat toate acestea.

Judecători 13.23
Din acest răspuns al nevestei lui Manoah, dacă stăm să ne gândim, putem scoate o 
făgăduinţă, care se întemeiază pe faptele petrecute. Nu se poate ca Dumnezeu să 
descopere lui Manoah şi nevestei lui că vor avea un fiu şi în acelaşi timp să Se 
gândească să-i nimicească. Femeia a judecat bine şi noi putem s-o urmăm în ce 
priveşte judecata ei. Tatăl a primit jertfa cea mare de pe Golgota şi a mărturisit El 
însuşi că Şi-a găsit plăcerea în această jertfă. Cum s-ar putea acum ca El să ceară ca 
să murim şi noi? Ce nevoie mai este de un înlocuitor, dacă păcătosul trebuie să piară 
şi el? Jertfa Domnului Cristos care a fost primită, pune capăt oricărei temeri în 
această privinţă.
Domnul ne-a arătat alegerea noastră, înfierea noastră, unirea noastră cu Domnul 
Cristos, nunta noastră cu Cel Prea Iubit. Cum ar putea atunci să ne distrugă El? 
Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt pline de binecuvântări, care cer pentru împlinirea 
lor, ca noi să fim păstraţi pentru viaţa veşnică. Nu este cu putinţă dar ca Dumnezeu 
să ne lepede şi în acelaşi timp să-Şi împlinească făgăduinţa faţă de noi. Trecutul ne 
asigură de împlinirea făgăduinţei şi viitorul o confirmă încă o dată. Noi nu vom 
muri, ci vom trăi, căci L-am văzut pe Domnul Isus şi în El L-am văzut pe Tatăl, 
fiind luminaţi de Duhul Sfânt; şi prin privirea care ne dă viaţa, vom trăi totdeauna.

26 septembrie
PRINTRE RĂSCUMPĂRAŢI
Este un popor care locuieşte deoparte şi nu face parte dintre neamuri.
Numeri 23.9
Cine ar vrea să trăiască printre neamuri şi să fie socotit că face parte dintre ele? 
Starea Bisericii lumeşti este de aşa fel, că a urma în totul pe Domnul Isus în 
rândurile ei, este cu neputinţă. În sânul ei este un amestec grozav, care te face adesea 
să oftezi din pricina stării ei.
Este lucru ştiut că Domnul vrea să vadă poporul Său mergând pe o cărare aparte, 
deosebind-se de oamenii din lume, ieşind hotărât din mijlocul lor. Prin hotărârea lui 
Dumnezeu, noi am fost chemaţi, am fost câştigaţi şi am fost puşi deoparte pentru 
Dumnezeu şi viaţa noastră lăuntrică ne stă mărturie că noi ne deosebim foarte mult 
de oamenii veacului acestuia. De aceea locul nostru nu este nici în „Târgul 
deşertăciunilor" nici în „Cetatea pierzării", ci pe calea îngustă pe care orice călător 
adevărat îl urmează pe Domnul său.
Acest fapt nu numai că ne va face să fim împăcaţi cu neacceptarea totală şi cu 
dispreţul lumii, ci ne va face chiar să le socotim ca ceva plăcut, ca făcând parte din 
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legământul cu Dumnezeul nostru. Numele noastre nu sunt scrise în aceeaşi carte cu 
numele lor, noi nu suntem din aceeaşi sămânţă, nici n-avem aceeaşi călăuză. De 
aceea noi nu putem să fim în rândurile lor. Să fim găsiţi numai în rândurile celor 
răscumpăraţi şi predaţi, şi atunci vom primi cu bucurie să fim izolaţi şi singuratici 
până la capătul călătoriei noastre.

27 septembrie
LUMINĂ DIVINĂ ÎN ÎNTUNERIC
Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu, îmi luminează 
întunericul meu.
Psalmul 18.28
Se poate întâmpla ca sufletul meu să fie în întuneric, şi dacă acest întuneric este de 
natură duhovnicească, nici o putere omenească nu poate să mă lumineze. Dar 
binecuvântat să fie Dumnezeu! El poate să lumineze întunericul meu şi să aprindă 
lumina mea imediat. Chiar când voi fi înconjurat de întuneric aşa de mare încât să-l 
pot apuca cu mâna, El poate pătrunde şi prin acest întuneric şi să-mi aducă lumină.
Când El va aprinde lumina mea, nimeni nu va putea s-o stingă şi flacăra nu va 
scădea nici din pricina lucrurilor trecătoare, niciodată cu trecerea timpului. Aceia a 
căror scânteie a fost aprinsă odată de Mântuitorul, luminează mereu. Oricare ar fi 
pricina întunericului meu, numai Dumnezeu este Acela care mă va lumina. Privirea 
mea este la El, Lumina Domnului va străluci în curând pentru mine; şi apoi în clipa 
hotărâtă mă va conduce acolo unde nu mai este nevoie nici de lampă, nici de lumina 
soarelui. Să-L lăudăm pe Domnul!

28 septembrie
LUCRAREA ESTE FĂCUTĂ; ODIHNEŞTE-TE ÎN EL
Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Evrei 4.9
Dumnezeu a pregătit o odihnă ca aceea de Sabat în care noi putem să intrăm. Aceia 
cărora li s-a vestit întâi vestea bună, n-au intrat în odihnă din pricina necredinţei lor; 
de aceea odihna rămâne pentru poporul lui Dumnezeu. David a cântat-o; dar a 
cântat-o numai în parte, pentru că Israel respinsese odihna lui Dumnezeu. Iosua n-a 
putut să i-o dea, şi nici Canaanul nu i-a dat-o. Ea rămâne pentru credincioşi.
Vino, deci, suflete drag sileşte-te să intri în această odihnă. Lasă lucrarea chinuitoare 
a păcatului şi străduinţele tale personale. Încetează de a-ţi mai pune încrederea chiar 

în lucrări despre care s-ar putea spune: „Ele sunt foarte bune". Am ajuns noi la 
această încredinţare? Să ne odihnim de lucrările noastre, după cum Dumnezeu S-a 
odihnit de lucrările Sale. Să ne găsim uşurarea poverii noastre în lucrarea săvârşită 
de Cristos. Totul a fost bine îndeplinit în El: Dreptatea lui Dumnezeu nu poate să 
ceară nimic mai mult. O pace adâncă este partea noastră în Domnul Isus.
Cât despre lucrurile de care mai trebuie să ne îngrijim, adică lucrarea harului în 
inimile noastre şi lucrarea lui Dumnezeu în inimile alor noştri, să lăsăm povara 
asupra Domnului şi să ne găsim odihna în El. Când Mântuitorul ne dă un jug ca să-l 
purtăm, El este gata să-l sprijinească astfel ca noi să ne putem odihni în El. Numai 
prin credinţă intrăm în această odihnă a lui Dumnezeu şi renunţăm s-o găsim în 
plăcerile noastre personale sau în lenevia noastră. Isus însuşi este odihna desăvârşită, 
în care El ne umple inima.

29 septembrie
A-L SLĂVI PE CRISTOS ISUS
El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.
Ioan 16.14
Duhul Sfânt nu poate să-L proslăvească mai bine pe Domnul Cristos, decât 
vorbindu-ne despre Cristos însuşi. Domnul Isus este cea mai bună Persoană pe care 
Duhul Sfânt o recomandă. El nu poate să se împodobească decât cu cel mai preţios 
giuvaer care este Domnul Cristos.
Mângâietorul ne arată ce a primit de la Domnul Isus Cristos. Noi nu putem să vedem 
nimic desluşit dacă nu ne descoperă El (Duhul Sfânt). Felul lui de a lucra este să ne 
lumineze mintea şi să ne deschidă Scripturile, şi în felul acesta să ni-l arate pe 
Domnul. Îţi trebuie un mare talent ca să arăţi un lucru şi acest talent îl are Duhul 
adevărului în cea mai mare măsură. El arată lucrurile aşa cum sunt ele. Acesta este 
un mare privilegiu, aşa cum este cunoscut de cei ce s-au bucurat de vedenia 
cerească.
Să urmărim luminarea Duhului Sfânt; nu ca să ne măgulim curiozitatea noastră, nici 
pentru un câştig personal, ci pentru slava Domnului Isus. O, dacă am avea gânduri 
potrivite pentru El. Gândurile noastre pământeşti îi aduc necinste scumpului nostru 
Mântuitor. Să ne dea El un gând sincer despre persoana Sa, despre lucrarea Sa şi 
despre slava Sa, astfel ca întreg sufletul nostru să poată să-I cânte laude. Când o 
inimă este îmbogăţită prin învăţătura Duhului Sfânt, Mântuitorul este atunci 
proslăvit mai presus de orice.
Duhule Sfânt, lumină dumnezeiască, fă-ne să-L vedem pe Domnul Isus!
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30 septembrie
NEVOIA DE A DESCHIDE GURA
...Deschide-ţi gura larg şi ţi-o voi umple.
Psalmul 81.10
Ce încurajare este această făgăduinţă pentru rugăciune! Vederile noastre omeneşti ne 
fac să cerem lucruri mici, pentru că mici sunt şi meritele noastre. Dar Domnul ne 
îndeamnă să cerem mari binecuvântări. A ne ruga ar trebui să fie un lucru aşa de 
simplu, aşa de firesc şi aşa de obişnuit, cum este deschiderea gurii. Când un om este 
cu adevărat plin de râvnă, el deschide gura larg, şi versetul de mai sus ne îndeamnă 
să fim plini de râvnă, de ardoare, în rugăciunile noastre.
Să nu ne temem de a fi îndrăzneţi faţă de Dumnezeu şi de a-I cere binecuvântări 
mari şi numeroase. Citiţi şi ce scrie la începutul psalmului: „Eu sunt Domnul 
Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului" şi apoi „deschide-ţi gura larg şi 
ţi-o voi umplea". Pentru că El a dat deja poporului Său atât de mult, acum îl 
îndeamnă să ceară şi mai mult şi să aştepte lucruri şi mai mari.
Vedeţi cum păsărelele din cuib întind cioculeţele lor larg deschise spre mama lor. Să 
facem şi noi la fel. Să bem din har prin toate deschiderile sufletului nostru, întocmai 
ca un burete care suge şi se îmbibă cu apa în care este afundat Dumnezeu este gata 
să ne umple, dacă şi noi la rândul nostru, suntem pregătiţi să fim umpluţi. Nevoile 
noastre să ne facă să deschidem gura, slăbiciunile noastre să ne facă să suspinăm şi 
lacrimile noastre să ne facă să strigăm ca un copil. Gura aceasta deschisă va fi 
umplută chiar de Domnul. Fie ca acest lucru să se întâmple cu noi, în această zi.

1 octombrie
UN LEGĂMÂNT DE CARE EL ÎŞI ADUCE AMINTE
El a dat hrană celor ce se tem de El; El îşi aduce aminte pururea de legământul 
Lui.
Psalmul 111.5
Cei ce se tem de Dumnezeu, nu se tem de lipsuri. Ani îndelungaţi Dumnezeu a găsit 
totdeauna cu ce să îi hrănească pe copiii Săi, fie în pustie, fie la pârâul Cherit sau în 
timpul robiei, ca şi în timpul foametei. Până acum Domnul ne-a dat zi de zi pâinea 
noastră cea de toate zilele şi noi nu ne îndoim că El va continua să ne hrănească până 
când nu va mai fi nevoie.
Chiar cele mai mari şi mai înalte binecuvântări din Legământul Harului, El nu va 

înceta să le răspândească peste noi, după nevoile noastre. El îşi aduce aminte de 
legământul pe care l-a încheiat cu noi şi nu lucrează niciodată ca şi cum I-ar părea 
rău că l-a încheiat. El îşi aduce aminte de acest legământ chiar când noi îl ispitim ca 
să ne nimicească. El nu uită să ne iubească, să ne păzească şi să ne încurajeze, aşa 
cum a făgăduit. Toate făgăduinţele din legământul Său, le are mereu sub ochi, şi El 
nu va îngădui ca vreun cuvânt al Său să cadă la pământ. Iată că noi îl uităm prea 
adesea pe Dumnezeul nostru, pe când El Se gândeşte mereu la noi cu dragoste. El nu 
poate să uite pe Fiul Său, care este chezaşul Legământului Său, nici pe Duhul Sfânt, 
care este elementul de legătură al Legământului, nici slava Sa care este legată de 
acest Legământ. „De aceea temelia lui Dumnezeu rămâne tare" şi nici un credincios 
nu poate pierde moştenirea dumnezeiască la care are drept prin acest legământ.

2 octombrie
MÂNGÂIERE ÎN DRUM SPRE CASĂ
Iosif a zis fraţilor săi: „Eu am să mor! Dar Dumnezeu vă va cerceta şi vă va 
face să vă suiţi din ţara aceasta în ţara pe care a jurat că o va da lui Avraam, 
lui Isaac şi lui Iacov.
Geneza 50.24
Iosif fusese pentru fraţii săi o providenţă întrupată. Toţi „Iosif”-ii, adică protectorii 
noştri pământeşti mor şi, odată cu ei se duc şi multe ajutoare. Egiptul n-a mai fost 
pentru Israel la fel după moartea lui Iosif, şi lumea nu va mai fi pentru noi ceea ce 
era când trăiau cei dragi ai noştri.
Dar ce mult a fost îndulcită suferinţa cauzată de această moarte! Israel avea 
făgăduinţa că Dumnezeul cel viu îl va cerceta, îl va vizita. O vizită, o cercetare a lui 
Dumnezeu! Ce favoare, ce mângâiere şi ce ajutor ceresc! Doamne, vizitează-ne 
astăzi, cu toate că noi nu suntem vrednici Să intri sub acoperământul nostru!
Dar o făgăduinţă şi mai bună ni s-a dat: Domnul îi va scoate din această ţară. Ei 
aveau să fie primiţi cu răceală în Egipt după moartea lui Iosif, şi ţara aceasta avea să 
ajungă pentru ei o ţară a robiei. Dar nu va fi totdeauna aşa; ei vor ieşi din ea printr-o 
izbăvire dumnezeiască şi vor intra în ţara făgăduinţei. Noi nu vom plânge aici pentru 
totdeauna. La rândul nostru vom fi chemaţi în ţara slăvită, ca să îi întâlnim acolo pe 
prea iubiţii noştri. „De aceea mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte."

3 octombrie
RĂSFRÂNGEREA FRUMUSEŢII DOMNULUI

83



Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta; cum mă voi trezi, mă voi sătura 
de chipul Tău.
Psalmul 17.15
Partea oamenilor din lume este să-şi hrănească trupurile şi să-şi îmbogăţească copiii, 
dar partea celui credincios este cu totul alta. Oamenii pământeşti au comoara lor aici 
jos, dar oamenii din lumea care va veni, privesc în sus şi în depărtare. Averea 
noastră este dublă. Acum avem prezenţa lui Dumnezeu, mai târziu vom fi asemenea 
Lui. Aici pe pământ noi ne minunăm de faţa lui Dumnezeu în nevinovăţie, căci în 
Domnul Cristos suntem neprihăniţi. Ce bucurie să poţi vedea faţa unui Dumnezeu 
împăcat prin jertfa Domnului Isus! Slava lui Dumnezeu, care se odihneşte pe faţa 
Domnului Isus, ne aduce chiar acum cerul pe pământ; dar acolo sus, va fi cerul 
cerului.
Dar va fi ceva mai mult: noi vom fi schimbaţi în chipul Domnului Isus pe care Îl 
privim azi. După ce vom fi dormit câtva timp, ne vom deştepta şi vom fi asemenea 
unor oglinzi care vor răsfrânge frumuseţea Domnului. Credinţa îl priveşte pe 
Dumnezeu şi această privire îl schimbă pe cel credincios. Inima primeşte astfel 
chipul Domnului Isus până în adâncurile ei, şi însuşirile Domnului Isus se întipăresc 
încet, încet în inimă. Aceasta înseamnă satisfacţie. Să priveşti la Dumnezeu şi să fii 
făcut asemenea Lui. Ce am putea dori mai mult? Încredinţarea lui David arătată în 
versetul de la început, ajunge să fie pentru noi prin Duhul Sfânt, chiar făgăduinţa 
Domnului. Eu cred şi aştept.

4 octombrie
CEL MAI PUTERNIC MAGNET
Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage la Mine pe toţi oamenii.
Ioan 12.32
Voi, care lucraţi pentru Dumnezeu, prindeţi curaj. Vă temeţi poate că nu îi veţi putea 
atrage la El pe cei ce ascultă. Vestiţi un Mântuitor răstignit pe cruce, înviat şi apoi 
înălţat la cer; aici se găseşte cea mai mare atracţie care ar putea fi arătată. Cine v-a 
atras pe voi la Domnul Cristos, dacă nu chiar Cristos însuşi? Cine vă atrage acum la 
El, dacă nu persoana Sa binecuvântată? Dacă aţi fost atraşi la credinţă prin orice 
altceva, în curând vă veţi depărta de ea. Însă Domnul Isus v-a ţinut şi vă va ţine la 
credinţă până la sfârşit. De ce să vă îndoiţi de puterea Sa când este vorba să fie atraşi 
şi alţii la El? Mergeţi în Numele Domnului Isus la cei care resping încă harul şi veţi 
vedea dacă El nu-i va atrage şi pe ei.
Nici o categorie de oameni nu este în afara acestei puteri de atracţie. Tineri şi 

bătrâni, săraci şi bogaţi, neştiutori sau învăţaţi, urâcioşi sau amabili, toţi vor simţi 
această putere care atrage. Domnul Isus este singurul magnet. Să nu ne gândim la 
nimic altceva. Muzica nu va atrage către Isus, nici elocvenţa, nici logica, 
ceremoniile ori zgomotul. Isus însuşi trebuie să îi atragă pe oameni la Sine; şi El e 
destoinic să lucreze în fiecare caz. Nu vă lăsaţi înşelaţi de spiritul vremii; ci, ca 
lucrători pentru Domnul, să lucraţi chiar în felul Lui şi să folosiţi chiar mijloacele 
Lui. Atrageţi la Cristos, atrageţi prin Cristos, şi Cristos vă atrage prin voi.

5 octombrie
LA DISPOZIŢIA LUI DUMNEZEU
Rămăşiţa lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca o rouă care vine de la 
Domnul, ca ploaia măruntă de iarnă, care nu se bizuiesc pe oameni şi nu atârnă 
de copiii oamenilor.
Mica 5.7
Dacă acest lucru este adevărat pentru poporul Israel, cu cât mai mult este adevărat 
pentru Israelul duhovnicesc, pentru poporul credincios al lui Dumnezeu. Când sfinţii 
sunt ceea ce trebuie să fie, ei sunt o binecuvântare nepreţuită printre cei ce-i 
înconjoară.
Ei sunt ca roua, căci într-un chip duios şi fără constrângere, ei îi răcoresc pe cei din 
jurul lor. În tăcere, în linişte, dar cu multă seriozitate, ei fac o slujbă în folosul lor şi 
ajută la bucuria lor, Ia viaţa lor şi la creşterea lor. Asemănători cu rouă care coboară 
proaspătă şi răcoroasă din cer şi străluceşte ca nişte diamante în bătaia soarelui, 
copiii harului îi înconjoară pe cei slabi şi pe cei mici până când fiecare fir de iarbă îşi 
primeşte picătura sa de rouă. Mici ca persoane, ei sunt de ajuns când sunt uniţi, 
pentru lucrările de iubire pe care Domnul le împlineşte prin ei. Micile picături de 
rouă, prin mulţimea lor, pot să ude câmpii întinse. Să fim şi noi ca această rouă! 
Copiii lui Dumnezeu sunt de asemenea ca o ploaie care vine la porunca Domnului, 
fără încuviinţarea şi fără autorizaţia omului. Ei lucrează totdeauna în vederea binelui 
pentru toţi, fie că oamenii doresc sau nu, şi nu le cer învoirea, aşa cum nici ploaia nu 
le cere; ei nu atârnă decât de Dumnezeu. Doamne, fă-mă şi pe mine, gata şi liber 
pentru slujba Ta, peste tot unde îmi stabileşti Tu locul.

6 octombrie
FELUL ÎN CARE SUNTEM CĂLĂUZIŢI
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 
adevărul.
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Ioan 16.13
Adevărul este ca o peşteră foarte mare în care noi dorim să intrăm, dar pe care nu 
suntem în stare s-o traversăm singuri. Ea este clară şi luminoasă la intrare, dar dacă 
voim să pătrundem mai departe şi să cercetăm ascunzişurile ei, ne trebuie o călăuză, 
fără de care ne putem pierde. Duhul Sfânt care cunoaşte foarte bine tot adevărul, el 
este această călăuză, este rânduit să îl conducă pe orice credincios adevărat, atât de 
departe cât poate el pricepe, să-l ducă dintr-o încăpere în alta ca să înveţe să 
cunoască lucrurile adânci ale lui Dumnezeu şi sa-i descopere toate lucrurile ascunse.
Ce mare făgăduinţă pentru sufletul care cercetează smerit! Noi dorim să cunoaştem 
adevărul şi să ne adâncim în el. Ne dăm seama că suntem supuşi greşelii şi că avem 
nevoie grabnică să fim călăuziţi. Să ne bucurăm dar de faptul că Duhul Sfânt a venit 
să rămână cu noi. El vrea să ne slujească de călăuză şi noi primim cu bucurie 
călăuzirea Lui. Dorim „tot adevărul", ca să nu ne clătinam în vreo parte. Să nu 
nesocotim nici o fărâmă din descoperirea Duhului Sfânt, ca să nu pierdem o 
binecuvântare şi să cădem în păcat. Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca să ne 
călăuzească în tot adevărul şi ca noi, cu inimile supuse, să ascultăm Cuvântul lui 
Dumnezeu şi să-i urmăm îndrumările.

7 octombrie
TOTDEAUNA ÎNTÂI LA ADUNARE
El merge înaintea voastră în Galilea; acolo îl veţi vedea, cum v-a spus.
Marcu 16.7
Acolo unde a spus El să vină ucenicii, acolo trebuiau să-L găsească la timpul hotărât. 
Domnul Isus îşi ţine cuvântul dat. Dacă El ne făgăduieşte că ne va primi la tronul 
harului Său sau în adunarea ucenicilor Săi, putem fi siguri că acolo îl vom întâlni. 
Noi, la rândul nostru putem să lipsim de la întâlnirea cu El din cauza leneviei noastre 
sau a necredinţei noastre, dar El nu va lipsi niciodată. „Acolo unde sunt doi sau trei 
adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu de faţa", a zis El. El n-a zis „voi fi de faţă", ci 
„sunt şi Eu de faţă".
Domnul Isus vine cel dintâi la întâlnire: „El merge înaintea voastră". Inima Lui şi 
bucuria Lui sunt poporul Lui; de aceea El nu întârzie niciodată să vină la întâlnire cu 
cei credincioşi, întotdeauna El ne ia înainte.
El Se descoperă acelora care-I urmează. „Acolo îl veţi vedea." Ce vedere 
binecuvântată! Noi nu ţinem deloc să îi vedem chiar pe cei mai mari oameni, ci să-L 
vedem pe El! Asta înseamnă să te umpli de bucurie şi de pace. Şi noi îl vom vedea, 
căci El făgăduieşte să vină la cei care cred în El şi să li Se arate lor. Fii sigur că aşa 

va face şi cu tine, căci El lucrează întotdeauna după făgăduinţa „Cum v-a spus". 
Agaţă-te dar de acest cuvânt şi fii sigur că până la sfârşit El va lucra pentru tine, „aşa 
cum ţi-a spus".

8 octombrie

NICIODATĂ SINGUR

Nu te voi mai numi Părăsită. 

Isaia 62.4

”Părăsită” este un cuvânt trist, care sună ca un clopot de moarte. Este amintirea celor 
mai adânci dureri şi vestirea mai dinainte a necazurilor celor mai grele. O prăpastie 
de nenorociri vedem înaintea noastră când auzim acest cuvânt: “Părăsit”. Părăsit de 
cineva care urăşte fericirea ta! Părăsit de un prieten încercat în care aveai încredere! 
Părăsit de cineva apropiat, de care erai legat prin iubire! Părăsit de tată şi de mamă! 
Părăsit de toţi! Grozavă nenorocire; şi totuşi ea poate să fie îndurată cu răbdare, dacă 
Dumnezeu ne ocroteşte. 

Dar ce trebuie să se întâmple pentru a te simţi părăsit de Dumnezeu? Gândiţi-vă la 
strigătul acela al Domnului Isus, mai amar decât orice: “Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Am gustat noi într-o anumită măsură, 
amărăciunea şi veninul cuprinse în acest cuvânt: “Părăsit”? Dacă aşa s-a întâmplat 
cu noi, să rugăm stăruitor pe Domnul să nu mai vină peste noi această stare de 
tristeţe şi să nu mai cădem niciodată într-un întuneric aşa de grozav. în răutatea lor, 
oamenii au strigat în faţa unui sfânt al lui Dumnezeu: “L-a părăsit Dumnezeu; 
urmăriţi-l puneţi mâna pe el” (Ps. 70.11). Dar ei se înşeală totdeauna, căci 
Dumnezeu sileşte pe vrăjmaşii noştri să-şi ia înapoi vorbele sau chiar să tacă. 

Cu totul deosebită este însă această numire: “Plăcerea Mea este în ea”. Este bucuria 
care vine după lacrimi. Cei ce au crezut că sînt părăsiţi, să asculte dar aceste cuvinte 
ale Domnului: “Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi”!

9 octombrie

CE SFINŢEŞTE DARURILE NOASTRE? 

Apoi preotul să ungă cu sânge coamele altarului pentru tămâia mirositoare, 
înaintea Domnului. 
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Levitic 4.7

Altarul pentru tămâia mirositoare este locui unde sfinţii aduc înaintea lui Dumnezeu, 
rugăciunile şi laudele lor, şi este de folos să ne gândim că acest altar a fost stropit cu 
sângele jertfei celei mari. Această stropire face ca rugăciunile noastre să fie primite 
de Dumnezeu. El vede sângele Fiului Său şi primeşte prinoasele noastre. 

Să privim ţintă cu ochii noştri sângele acestei jertfe, singura jertfă care este adusă 
pentru păcatele noastre. Păcatul se ascunde chiar şi în lucrurile noastre sfinte şi nici 
căinţa noastră, nici credinţa noastră, nici rugăciunea şi nici faptele noastre bune, n-ar 
fi primite de Dumnezeu, fără acest sânge al jertfei de ispăşire. Mulţi râd şi se supără 
când aud de acest “sânge”; dar acest sânge este temelia mângâierii noastre şi 
nădejdea noastră. Acest sânge fiind uns pe coarnele altarului este mai uşor de văzut 
când ne apropiem de Dumnezeu. Sângele dă putere rugăciunii, de aceea el este pus 
pe coarnele altarului, coarnele fiind semnul puterii. El este “înaintea Domnului” şi 
trebuie să fie şi înaintea noastră. El este deja pe altar, înainte ca să aducem noi 
tămâia, adică rugăciunile noastre; sângele este acolo ca să sfinţească jertfele şi 
darurile noastre. Să ne rugăm dar cu încredere, pentru că jertfa fără cusur a fost 
adusă în persoana Domnului Cristos, ea a fost primită de Tatăl, sângele a intrat 
dincolo de perdeaua dinăuntru şi rugăciunile făcute cu credinţă sunt o mireasmă de 
bun miros pentru Domnul.

10 octombrie
UŞA DESCHISĂ A PĂRTĂŞIEI
Iată, ţi-am pus în faţă o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide.
Apocalipsa 3.8
Sfinţii care rămân credincioşi adevărului lui Dumnezeu au o poartă deschisă înaintea 
lor. Suflete al meu, tu te-ai hotărât să trăieşti adevărurile pe care Domnul ţi le-a 
descoperit din Cuvântul Său; de aceea înaintea ta stă această uşă deschis. Eu voi 
intra întâi pe uşa legăturii cu Dumnezeu. Cine se va împotrivi? Domnul Isus a şters 
păcatul meu şi mi-a dat neprihănirea Lui, care îmi îngăduie să intru liber la Tronul 
Harului. Doamne, eu fac acest lucru prin harul Tău.
Înaintea mea mai este deschisă încă o uşă, pentru tainele Cuvântului. Eu voi intra în 
lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Alegerea, unirea cu Domnul Cristos, a doua 
venire, toate acestea sunt în faţa mea şi mă bucur de ele. Nici făgăduinţele, nici 
învăţătura dumnezeiască nu-mi sunt ascunse.
O altă uşă se deschide pentru mine în slujirea ascunsă în rugăciune şi în lucrarea din 

afară. Dumnezeu mă va asculta, Dumnezeu mă va folosi. El îmi deschide calea 
pentru legătura frăţească, legătura mea zilnică cu sfinţii Săi. Dacă ar căuta cineva să-
mi închidă uşa sau să mă dea afară, ar fi în zadar. În sfârşit, în curând mi se va 
deschide o uşă în cer; uşa de mărgăritar va fi uşa pe care voi intra ca să merg până la 
Mântuitorul şi împăratul meu şi voi fi cu Dumnezeu toată veşnicia.

11 octombrie
LIBER SĂ UMBLI
Îi voi întări în Domnul şi vor umbla în Numele Lui, zice Domnul.
Zaharia 10.12
Aceasta este o mângâiere pentru credincioşii bolnavi. Ei se simt slabi şi se tem că nu 
vor putea să se scoale niciodată din patul în care zac în îndoială şi teamă. Dar 
Doctorul Cel Mare poate să înlăture boala şi să îndepărteze slăbiciunea pe care o 
produce boala. El îi va întări pe cei slabi, şi-i va întări „în Domnul". Este mai bine ca 
tăria noastră să fie în Dumnezeu, decât în noi înşine. Tăria în noi înşine este 
mărginită şi ne duce Ia îngâmfare; în Dumnezeu, tăria n-are margini, căci ea vine din 
legătura cu viaţa din Dumnezeu.
Când credinciosul primeşte putere de sus, atunci el o foloseşte cum trebuie. El umblă 
şi lucrează în numele Domnului. Ce bucurie, când poţi să umbli după o boală lungă; 
ce plăcere să fii sănătos în Domnul după un timp de adormire. Domnul dă poporului 
Său această slobozenie de a se mişca, de a umbla, o umblare plină de bucurie şi 
întăritoare. El face din noi oameni deosebiţi, nobili; noi nu mai suntem robi care nu 
cunosc nici o odihnă, lipsiţi de orice bucurie, ci El ne face slobozi ca să putem să 
străbatem în voie toată ţara lui Emanuel. Aşa dar, inima mea, încetează de a mai fi 
tristă şi bolnavă. Domnul Isus te cheamă să fii tare în El, să umbli cu Dumnezeu, 
într-o sfântă adorare a Persoanei Sale.

12 octombrie
SEMNUL LEGĂMÂNTULUI HARULUI
Domnul Dumnezeul tău, îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale şi 
vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca 
să trăieşti.
Deuteronom 30.6
Vedem aici care este adevărata tăiere împrejur.
Cel ce face această lucrare este „Domnul, Dumnezeul tău". Numai El poate să 
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lucreze cu izbândă în inima noastră şi s-o dezbrace de tot ce este fire veche şi 
întinăciune. Să ne facă pe noi să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră şi cu 
tot sufletul nostru, este o minune a harului, pe care numai Duhul Sfânt poate s-o 
lucreze. Pentru aceasta să privim numai la Domnul şi să nu fim niciodată mulţumiţi 
când vom face altfel. Această tăiere împrejur nu se face în carne, ci în duh. Ea este 
semnul cel mai însemnat din legământul harului. Dragostea lui Dumnezeu este 
semnul care nu se poate şterge, pe care El l-a dat poporului ales. Prin această pecete 
sfântă, este întărită alegerea celui credincios. Încredinţarea noastră nu trebuie să se 
sprijinească pe o slujbă dinafară; ea trebuie să fie întărită prin pecetea pe care o 
aplică Duhul Sfânt pe inima noastră.
Şi Dumnezeu vrea să facă acest lucru cu tine „pentru ca tu să trăieşti". Umblarea 
după lucrurile firii pământeşti aduce moartea. Prin biruinţa asupra firii pământeşti 
găsim viaţă şi pace. Dacă umblăm după îndemnurile Duhului, vom trăi. Domnul 
Dumnezeul nostru să ducă la bun sfârşit lucrarea harului începută în noi, astfel ca 
noi să putem să trăim pentru Domnul în înţelesul cel mai înalt şi cel mai complet al 
cuvântului.

13 octombrie
DACĂ, ŞI O ÎNTREITĂ PROMISIUNE
Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga 
şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele, îi voi ierta păcatul şi-i voi 
tămădui ţara.
2 Cronici 7.14
Noi care chemăm Numele Domnului, putem să ne rătăcim şi noi. Dar ce har din 
partea Dumnezeului nostru că El este gata să ne ierte. Dacă am rătăcit, să alergăm la 
tronul harului ca să căpătăm iertarea.
Dar mai întâi trebuie să ne smerim. Nu trebuie să fim smeriţi pentru faptul că mai 
putem păcătui, după ce am primit atâtea binecuvântări prin dragostea Lui? Doamne, 
ne plecăm în ţărână în faţa Ta, căci îţi mărturisim necredinţa şi vina noastră. Oh, 
grozăvie a păcatului! Grozăvie de şapte ori mai mare din partea fiinţelor pe care El 
le-a favorizat atât!
Să ne rugăm ca să căpătăm har şi să fim curăţaţi şi izbăviţi de puterea păcatului. 
Doamne, ascultă-ne şi astăzi şi nu lepăda strigătul nostru!
În rugăciunea noastră, să căutăm faţa Domnului, dacă El ne-a lepădat din cauza 
greşelilor noastre şi să-L rugăm stăruitor să vină din nou la noi. Doamne, priveşte-ne 
prin Fiul Tău Isus şi iută-te din nou cu plăcere la slujitorii Tăi.

Totodată să ne abatem de la rău; Dumnezeu nu poate să se întoarcă spre noi decât 
atunci când noi ne vom întoarce de la păcat.
Şi abia atunci vom primi întreita asigurare de a fi ascultaţi, iertaţi şi vindecaţi. Tatăl 
nostru, dă-ne aceste haruri, pentru dragostea Domnului Isus!

14 octombrie
NICIODATĂ RUŞINAT
De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu 
înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.
Matei 10.32
Frumoasă făgăduinţă! Este o bucurie pentru mine să Îl mărturisesc pe Mântuitorul 
meu. Oricare ar fi fost greşelile mele, nu mă ruşinez de Domnul Isus şi nu mă tem să 
mărturisesc credinţa mea în jertfa Lui. Doamne, eu nu ascund deloc neprihănirea Ta 
în inima mea.
Ce urmare plăcută îmi făgăduieşte versetul de mai sus, dacă eu Îl mărturisesc pe 
Domnul Isus. Prietenii mei mă părăsesc, vrăjmaşii mei se bucură de înfrângerile 
mele, dar Domnul nu îl va tăgădui niciodată pe slujitorul Său. Chiar de aici de pe 
pământ, Stăpânul meu recunoaşte că sunt al Lui şi-mi arată semnele dragostei Sale. 
Dar va veni o zi când eu va trebui să mă înfăţişez înaintea împăratului. Ce bucurie 
pentru mine să ştiu că Domnul Isus mă va legitima, zicând: „Acest om a crezut cu 
adevărat în Mine; el s-a învoit să primească batjocuri pentru Mine; îl recunosc că 
este al Meu." Un om care a apărat pricina împăratului său, poate să fie înălţat de 
mâna Sa şi să fie încărcat cu onoruri. Dar aceasta este prea puţin faţă de slava nespus 
de mare de a fi recunoscut chiar de faţă cu Domnul Isus, împăratul ceresc. Oh, să nu 
mă ruşinez niciodată de Mântuitorul meu! Şi niciodată slăbiciunea mea să nu mă 
facă să mă mulţumesc cu liniştea unui om fricos sau cu un compromis cu lumea. Să 
mă ruşinez eu să-L mărturisesc pe Acela care făgăduieşte că şi El mă va mărturisi la 
rândul Său?

15 octombrie
SUSŢINUŢI PRIN MÂNCARE
După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot 
aşa, cine mă mănâncă pe Mine, va trăi şi el prin Mine.
Ioan 6.57
Numai pe temeiul unirii noastre cu Fiul lui Dumnezeu trăim. După cum Omul-
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Dumnezeu şi Mijlocitorul Isus Cristos trăieşte prin Tatăl, care L-a trimis şi care 
există prin El însuşi, tot aşa şi noi înşine trăim prin acest Mântuitor, care ne-a înviat. 
Cristos este şi Izvorul vieţii noastre, obârşia vieţii noastre şi Susţinătorul vieţii 
noastre. Şi după cum viaţa trupului nostru este întreţinută prin hrana trupească, tot 
aşa şi viaţa noastră duhovnicească este întreţinută prin hrana duhovnicească, care 
este Domnul Isus. Ceea ce ne face să trăim nu este viaţa Sa, nici moartea Sa, nici 
lucrarea, nici cuvintele Sale, ci este El însuşi, în care sunt cuprinse toate lucrurile. 
Noi ne hrănim cu însuşi Domnul Isus.
Acest lucru se întâmplă nu numai când luăm Cina Domnului, ci şi atunci când ne 
gândim la El, când credem în El cu o credinţă care ni-L însuşeşte, când îl lăsăm să 
ne pătrundă cu dragostea Sa, şi-L primim în noi prin puterea vieţii lăuntrice. Noi 
ştim ce înseamnă să ne hrănim cu Domnul Isus, dar nu suntem în stare să lămurim 
acest lucru. Lucrul cel mai sigur şi mai bun este să ne hrănim cât mai mult cu El. 
Suntem chemaţi să ne hrănim din belşug şi vom fi foarte câştigaţi dacă facem din El 
pâinea noastră şi băutura noastră.
Îţi mulţumesc, Doamne, că ceea ce este o nevoie pentru viaţa mea lăuntrică, adică să 
mă hrănesc cu Tine, este totodată şi cea mai mare desfătare a mea; şi eu mă hrănesc 
cu Tine în acest moment.

16 octombrie
UNA CU CRISTOS ISUS
Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.
Ioan 14.19
Viaţa celor credincioşi este <strong>tot aşa de sigură</strong> ca şi aceea a 
Domnului Isus însuşi. După cum este sigur că trăieşte Capul, tot atât de sigur este că 
trăiesc şi mădularele. Dacă Isus n-a înviat din morţi, atunci noi suntem morţi în 
păcatele noastre; dar fiindcă El a înviat, credincioşii sunt înviaţi în El. Moartea Lui a 
dat la o parte înfrângerea noastră de către cel Rău şi a rupt legăturile morţii. Învierea 
Lui înseamnă neprihănirea noastră şi ne spune: „Tu eşti iertat. Domnul a şters 
păcatul tău; tu nu vei muri".
Domnul Isus a făcut viaţa alor Săi <strong>tot</strong> aşa de 
<strong>veşnică</strong> cum este a Lui. Cum ar putea să moară ei, atâta vreme cât 
El trăieşte, ştiind că ei sunt una cu El? Fiindcă El nu poate să moară, căci moartea nu 
are nici o putere asupra Lui, ei nu se vor mai întoarce în mormântul vechilor lor 
păcate, ci vor trăi o viaţă nouă pentru Mântuitorul lor. Credinciosule care eşti sub 
lovitura vreunei mari ispite şi care te temi că ai să fii zdrobit de mâna vrăjmaşului 

tău, stai liniştit; tu nu poţi pierde viaţa ta duhovnicească, pentru că ea este ascunsă cu 
Cristos în Dumnezeu. Tu nu te îndoieşti de nemurirea Mântuitorului tău; şi dacă este 
aşa, nici nu te gândi că El are să te lase să pieri, pentru că eşti din aceeaşi tulpină cu 
El. Temelia vieţii tale este viaţa Lui. De aceea sprijineşte-te pe Mântuitorul tău viu.

17 octombrie
TEAMĂ SFÂNTĂ
Cine se teme de poruncă este răsplătit.
Proverbe 13.13
O temere sfântă de Cuvântul lui Dumnezeu este ca şi cum ţi-ai depune banii la 
bancă, cu o dobândă mare. Oamenii se socotesc mai înţelepţi decât Cuvântul lui 
Dumnezeu şi-şi îngăduie să-L judece. „Eu nu am lucrat astfel din temere de 
Domnul." Noi socotim însă cartea lui Dumnezeu fără greşeală şi prin ascultarea 
noastră dovedim că o preţuim. Acest Cuvânt nu ne produce groaza, ci ne dă o temere 
de fii, care îndeamnă pe copii să nu supere pe părinţi. Nu ne temem de pedepsele lui, 
pentru că ne temem de poruncile lui.
Temerea de Cuvântul lui Dumnezeu ne dă odihna smereniei, care este mult mai bună 
decât nepăsarea mândriei. Temerea aceasta ajunge să fie pentru noi o călăuză în 
toate mişcările noastre, un imbold ca să urcăm pe înălţimi şi o frână când coborâm. 
Feriţi de rău şi călăuziţi pe calea neprihănirii prin ascultarea de învăţătura 
Cuvântului, căpătăm un cuget liniştit, scăparea de orice teamă şi siguranţa că suntem 
plăcuţi lui Dumnezeu; avem, într-un cuvânt, cerul pe pământ. Cei nelegiuiţi pot să 
râdă de preţuirea pe care noi o dăm Cuvântului lui Dumnezeu, dar noi nu luăm 
seama la acest lucru. Preţul chemării noastre cereşti este pentru noi o mare 
mângâiere şi răsplata legată de ascultarea noastră ne face să nu ţinem seamă de 
dispreţul celor răi.

18 octombrie
LACRIMI, APOI SECERIŞ PLIN DE BUCURIE
Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie.
Psalmul 126.5
Anotimpul ploios este prielnic pentru semănături, pe când un pământ prea uscat nu 
este bun. Sămânţa semănată cu lacrimi şi cu mare grijă şi mari suferinţe, va creşte cu 
atât mai repede, şi sarea lacrimilor îi va da o putere care o va păzi de stricăciune. 
Adevărul spus cu multă seriozitate are putere de două ori mai mare. Deci în loc să 
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oprim semănăturile din cauza necazurilor, să dublăm eforturile noastre, căci acesta 
este timpul potrivit.
Sămânţa cerească nu poate să fie aruncată cu uşurătate şi veselie. Dacă o întristare şi 
o îngrijorare adâncă pentru suflete însoţesc învăţătura sfântă, acestea sunt mai de 
folos decât tot ce s-ar spune cu uşurătate. Am auzit vorbindu-se de oameni care 
plecau la război cu inima veselă, şi care au fost învinşi; la fel se întâmplă în general 
cu aceia care seamănă Cuvântul în felul acesta.
Nu te nelinişti deci dacă semeni plângând, ci continua să răspândeşti sămânţa, căci 
tu ai făgăduinţa că te vei întoarce strigând de bucurie. Iar curând vei secera, văzând 
tu însuţi rodul ostenelii tale. Recolta va fi aşa de bogată şi bucuria ta se va revărsa 
aşa de mult, că te va despăgubi mai mult decât un cules a cărui lucrare nu te-a costat 
nimic. Dacă în ochii tăi strălucesc lacrimi argintii, gândeşte-te la secerişul auriu. 
Îndură cu curaj încercările şi dezamăgirile; ziua în care vei vedea snopii tăi, va fi 
pentru tine o zi de răsplată deplină.

19 octombrie
PEDEAPSĂ CONTROLATĂ
...Te voi pedepsi cu dreptate...
Ieremia 30.11
A nu fi pedepsit niciodată, n-ar fi un semn bun; din partea Iui Dumnezeu, aceasta ar 
însemna: „S-a alipit de idoli, lăsaţi-l în pace". Dar Dumnezeu nu vrea ca aceasta să 
fie partea noastră. O propăşire neîntreruptă a celui credincios este un lucru de care ar 
trebui să ne speriem şi să ne cutremurăm. Pe toţi aceia pe care Dumnezeu îi iubeşte 
cu duioşie, îi mustră şi îi pedepseşte; pe aceia care nu au nici un preţ înaintea Lui, îi 
lasă să se îngraşe în voie, ca boii sortiţi pentru măcelărie. Dar, în dragostea Sa, Tatăl 
nostru ceresc foloseşte nuiaua pentru copiii Săi.
Totuşi trebuie să luăm seama că pedeapsa este „cu măsură", pentru îndreptare. 
Dragostea Tatălui ţi s-a dat fără măsură, dar pedeapsa Sa este măsurată cu grijă. Un 
om nu putea să primească, după legea veche evreiască decât „patruzeci de lovituri 
fără una"; aceasta îi sileau pe cei ce pedepseau, să numere exact şi să pună hotar 
suferinţei. Tot aşa pentru oricare mădular din poporul celor credincioşi, fiecare 
lovitură este numărată. Asta este măsura înţelepciunii, măsura simpatiei, măsura 
dragostei care rânduieşte pedeapsa noastră. Departe de noi gândul de a ne răzvrăti 
împotriva rânduielii dumnezeieşti. Doamne, dacă Tu eşti lângă mine ca să numeri 
picăturile amare din paharul suferinţelor mele, voi lua acest pahar cu bucurie din 
mâna Ta, îl voi bea după îndemnurile Tale sfinte şi voi zice: „Facă-se voia Ta". Eu 

am încredere în Tine, Tatăl meu, căci Tu ştii ce este bun pentru copilul Tău.

20 octombrie
DE ORICE PĂCAT
...El va mântui poporul Lui de păcatele sale.
Matei 1.21
Doamne, mântuieşte-mă de păcatele mele. Numele Tău, Isus, îmi dă îndrăzneală să 
mă rog astfel. Izbăveşte-mă de păcatele mele vechi, de teamă să nu mă înlănţuiască 
din nou. Izbăveşte-mă de metehnele mele fireşti, ca să nu ajung robul slăbiciunii 
mele. Izbăveşte-mă de păcatele pe care le am mereu sub ochi şi fă ca ele să-mi 
producă o scârbă din ce în ce mai mare. Curăţă-mă de păcatele făcute din greşeală, 
păcate pe care nu le cunosc din lipsă de lumină. Izbăveşte-mă ca să nu fiu luat de 
păcat prin surprindere şi să nu fiu niciodată dus de vreo ispită venită pe neaşteptate. 
Izbăveşte-mă, Doamne, de orice păcat. Fă ca nici o nelegiuire să nu stăpânească 
peste mine!
Numai Tu poţi să faci acest lucru. Eu nu pot să zdrobesc lanţurile mele, nici să 
înving pe vrăjmaşii mei. Tu cunoşti păcatul, pentru că ai purtat povara păcatelor 
noastre. Tu ştii cum să mă păzeşti în timpul luptei. Tu poţi să mă păzeşti ca să nu 
păcătuiesc şi să mă curăţeşti când am păcătuit. Aceasta este făgăduinţa cuprinsă 
chiar în Numele Tău şi eu Te rog să împlineşti în fiecare zi cu mine această prorocie. 
Să nu mă laşi să mă plec vreodată în faţa firii mele păcătoase, nici în faţa mândriei 
mele, nici în faţa deznădejdii sau a vreunui rău. Du-mă, Te rog, în sfinţirea vieţii, 
pentru ca numele Tău, Isus, să fie slăvit cu putere în mine.

21 octombrie
TABLA ÎNMULŢIRII A LUI DUMNEZEU
Cel mai mic se va face o mie, şi cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, 
Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor.
Isaia 60.22
Lucrările pentru Domnul încep adesea prin lucruri mici şi din pricina aceasta parcă 
n-au valoare. În slăbiciune se face educaţia credinţei, care îl apropie pe om de 
Dumnezeu şi aduce slavă numelui Său. Sămânţa de muştar este cea mai mică dintre 
toate seminţele; dar ea dă naştere unui pom mare care adăposteşte multe păsări pe 
ramurile sale. Să începem cu unul, „cu cel mai mic" şi poate acesta se va face o mie. 
Domnul Şi-a arătat mărimea în ziua înmulţirii pâinilor şi de câte ori a repetat El 
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aceasta cu fiecare din slujitorii Săi în parte: „Eu te voi înmulţi!” Încredeţi-vă în 
Dumnezeu, voi care nu sunteţi decât unul sau doi; El este în mijlocul vostru, dacă 
voi v-aţi adunat în numele Lui.
Cu toate că „cel mic" este de dispreţuit în ochii acelora care privesc la putere, la 
număr, la mărime, acesta poate fi sămânţa unui neam mare la număr. La început nu 
se vede strălucind pe cer decât o singură stea, şi curând după aceea întreg cerul se 
acopere de nenumărate stele luminoase.
Să nu ne mai gândim că această făgăduinţă de înmulţire trebuie să fie cine ştie cât de 
târziu, căci Dumnezeu zice: „Eu voi grăbi aceste lucruri la timpul lor", fără graba 
care ar aduce o îndeplinire mai timpurie, ci la timpul lor şi fără întârziere. Când 
Domnul Se grăbeşte, iuţeala cu care lucrează este plină de slavă.

22 octombrie
A PLEDA PE BAZA PROPRIEI LUI PROMISIUNI
Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! 
Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit şi prin binecuvântarea Ta, casa 
robului Tău va fi binecuvântată pe vecie.
2 Samuel 7.29
David se sprijină pe o făgăduinţă a lui Dumnezeu şi ne dă şi nouă în felul acesta o 
lecţie dublă şi anume: tot ce a spus Dumnezeu este adevărat. Şi noi putem să ne 
folosim de cuvintele Sale şi să I le aducem înainte la nevoie.
Ce bine este că putem să aducem înaintea lui Dumnezeu, chiar cuvintele Lui. Este de 
mare preţ faptul că putem să sprijinim cererile noastre chiar pe cuvintele Lui.
Noi ne rugăm lui Dumnezeu nu pentru că ne îndoim, ci pentru că noi credem. 
Rugăciunea fără credinţă este ceva nepotrivit pentru copiii lui Dumnezeu. Nu, 
Doamne, noi nu ne îndoim de cuvintele Tale şi credem că fiecare cuvânt al Tău este 
o temelie foarte tare pentru cea mai cutezătoare nădejde. Noi venim la Tine şi-ţi 
spunem: „Fă cum ai spus". Binecuvântează casa slujitorului Tău; vindecă-i pe 
bolnavii noştri; izbăveşte-i pe cei ce se clatină din mijlocul nostru; adu înapoi pe cei 
ce se rătăcesc; întăreşte-i pe cei ce se tem de Tine. Doamne, dă-ne hrană şi 
îmbrăcăminte după cuvântul Tău; binecuvântează lucrarea mâinilor noastre, ca să 
facem cunoscută Evanghelia celor din jurul nostru. Fă din slugile noastre slujitori ai 
Tăi, din copiii noştri copii ai Tăi, fă ca binecuvântarea Ta să se întindă şi peste cei ce 
vor veni după noi şi atâta vreme cât vreun urmaş al nostru va fi pe pământ, el să-ţi 
rămână credincios.

23 octombrie
SECERIŞUL LUMINII, BUCURIA
Lumina este semănată pentru cel neprihănit şi bucuria pentru cei cu inima 
curată.
Psalmul 97.11
Neprihănirea poate să-I coste pe cel care o urmăreşte în orice împrejurare, dar până 
la urmă se sfârşeşte printr-o răsplătire care este un mare câştig. O viaţă sfântă este o 
sămânţă; multă sămânţă este răspândită şi este îngropată în pământ, dar nu este 
complet pierdută. Noi greşim dacă aşteptăm o recoltă imediată, dar greşeala este 
firească, căci este imposibil ca să acoperi lumina. Totuşi „lumina este semănată", 
spune versetul de mai sus. Aici ea este ascunsă; nimeni nu poate s-o vadă, dar ea 
este semănată. Într-o zi suntem siguri că ea se va arăta.
Noi suntem deplin încredinţaţi că Domnul a pregătit un seceriş pentru semănătorii 
care răspândesc lumina, seceriş în care va culege fiecare pentru el însuşi. Atunci va 
urma pentru el o uşurare; un snop de bucurie pentru fiecare sămânţă de lumină. Căci 
inima lor era neprihănită înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii nu aveau 
încredere în ei şi-i opreau să semene lumina. Ei au încă de aşteptat roadă de preţ a 
pământului; dar lumina este semănată şi Domnul le pregăteşte un seceriş de bucurii.
Îndrăzniţi, fraţilor, să semănăm fără grabă, stăpânindu-ne inimile cu răbdare şi în 
curând ele vor avea bucurie şi lumină.

24 octombrie
STABILITATE DUMNEZEIASCĂ
Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă; ei se vor război cu 
tine, dar nu te vor birui; căci Eu voi fi cu tine ca să te scap şi să te izbăvesc, zice 
Domnul.
Ieremia 15.20
Stăruinţa în temerea de Dumnezeu şi credinţa în El îl face pe un om ca un zid de oţel 
pe care nimeni nu poate să-l dărâme. Numai Domnul poate să facă astfel de oameni: 
şi aceştia sunt necesari şi în Biserică şi-n lume, şi mai ales pentru vestirea 
Evangheliei.
Pe aceşti oameni ai neprihănirii care nu se împacă niciodată cu păcatul, oamenii 
decăzuţi din vremea noastră îi vor prigoni cu furie. Nimic nu îl înfurie mai tare pe 
Satana şi ceata lui, decât hotărârea de a rămâne în neprihănire. După cum o armată 
vrăjmaşă înconjoară un loc întărit, tot aşa oamenii atacă tăria sfântă a unui om 
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hotărât. Dar ei nu îi vor birui nicidecum pe aceia pe care Dumnezeu i-a încins cu 
puterea Sa. Asupra celor slabi care sunt luaţi de orice vânt de învăţătură, este de 
ajuns să sufle un vânt şi aceştia se duc; dar aceia care sunt întemeiaţi pe învăţătura 
harului, au o putere care-i face să rămână tari ca stâncile în mijlocul mării înfuriate.
De unde vine această tărie? „Eu sunt cu tine" zice Domnul: iată explicaţia. Domnul 
ştie să izbăvească sufletele credincioase de loviturile vrăjmaşilor lor. Oştiri întregi 
pot să ne înconjoare, dar Domnul oştirilor este cu noi. Noi nu vom da înapoi nici o 
centimă, căci Domnul ne ţine pe poziţia noastră şi cu El vom rămâne totdeauna pe 
această poziţie.

25 octombrie
MAI ÎNTÂI DUMNEZEU, APOI CELELALTE
Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate celelalte 
lucruri vi se vor da pe deasupra.
Matei 6.33
Cum începe Biblia? „La început Dumnezeu. Aşa să fie şi-n viaţa noastră. Căutaţi din 
tot sufletul vostru mai întâi şi înainte de toate împărăţia lui Dumnezeu ca un loc 
deosebit pentru voi, şi neprihănirea Lui care este caracterul vieţii voastre. Celelalte 
vi se vor da de Domnul însuşi, fără ca voi să vă îngrijiţi de ele. Tot ce este de 
trebuinţă pentru această viaţă şi pentru evlavie, vi se va da pe deasupra.
Ce făgăduinţă minunată! Hrana, îmbrăcăminte, locuinţă şi tot ce trebuie, Dumnezeu 
Se obligă să vă dea, dacă voi îl căutaţi numai pe El. Ocupaţi-vă voi de lucrările lui 
Dumnezeu şi El Se va ocupa de nevoile voastre. Când cumpăraţi o marfa de valoare, 
hârtia de împachetat şi sfoara de legat vă sunt date fără plată, adică pe deasupra. Tot 
aşa, când urmărim lucrurile din împărăţia lui Dumnezeu, primim ajutoare 
pământeşti. Domnul nu îl va lăsa să sufere de foame pe acela care este moştenitor al 
Său. El nu îl va lăsa gol pe acela al cărui suflet este îmbrăcat în neprihănirea lui 
Dumnezeu. Să îndepărtăm deci de la noi orice grijă care ne roade şi să nu avem altă 
grijă decât să-L căutăm pe Domnul. Zgârcenia este sărăcie şi orice îngrijorare este 
mizerie; încrederea în Dumnezeu este o bogăţie, iar asemănarea noastră cu El este o 
moştenire cerească. Doamne, eu Te caut pe Tine: Lasă-Te găsit de mine.

26 octombrie
DIN CAUZA NOASTRĂ
Dar zilele acestea vor fi scurtate din pricina celor aleşi.

Matei 24.22
Din dragoste pentru copiii Săi, Domnul nu mai face unele judecăţi, iar pe altele le 
scurtează. În necazul cel mare, focul ar distruge totul, dacă Domnul nu ar potoli 
flăcările, din cauza celor aleşi. Astfel El îi izbăveşte pe cei aleşi din dragoste pentru 
Domnul Isus, şi scapă omenirea din dragoste pentru cei aleşi.
Ce cinste pentru sfinţii Săi! Cu ce grijă ar trebui să folosească ei această influenţă pe 
lângă Domnul! Căci El va asculta rugăciunile lor pentru cei păcătoşi şi va 
binecuvânta strădania lor pentru a-i aduce la mântuire. El binecuvântează pe cei 
credincioşi, pentru ca la rândul lor aceştia să ajungă o binecuvântare pentru cei ce n-
au venit la credinţă. Mulţi păcătoşi care trăiesc, sfârşesc prin a deveni credincioşi din 
pricina rugăciunilor unei mame, a unei femei sau a unei fiice, rugăciuni la care 
Domnul ia aminte.
Am folosit noi această putere minunată a rugăciunii, pe care Domnul ne-a dat-o? Ne 
rugăm noi pentru oraşul nostru, pentru ţara noastră şi pentru generaţia noastră? în 
timpuri de război, de foamete, de epidemie, suntem noi nişte mijlocitori, pentru ca 
aceste zile să fie scurtate? Plângem noi înaintea lui Dumnezeu, la revărsarea 
necredinţei, a rătăcirii şi a destrăbălării? Rugăm noi fierbinte pe Domnul să scurteze 
domnia păcatului, grăbind venirea Lui în slavă? Să ne aşezăm în genunchi, să ne 
rugăm şi să nu încetăm, până când Domnul Cristos va apărea pe norii cerului.

27 octombrie
SLUJBA LUI, FAŢA LUI, NUMELE LUI
Robii Lui îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
Apocalipsa 22.3-4
Trei binecuvântări alese vor fi partea noastră când vom fi în slavă.
1. <strong>„Robii Lui îi vor sluji."</strong> Noi vom sluji Domnului Isus. Nici un 
alt stăpân nu ne va mai apăsa şi nici o altă slujbă nu ne va obosi. Noi îi vom sluji 
întotdeauna în chip desăvârşit, fără oboseală şi fără greşală. Pentru un om sfânt, 
acesta este cerul: să slujească numai Domnului Cristos; şi, a fi socotit de Domnul 
Cristos ca slujitor al Său pentru veşnicie, aceasta este cea mai înaltă dorinţă a inimii 
noastre.
2. <strong>„Ei vor vedea faţa Sa."</strong> Aceasta este cea mai mare cinste şi 
slavă pentru cel credincios şi totodată şi răsplata lui. Atunci noi Îl vom cunoaşte pe 
Stăpânul nostru, căci îl vom vedea aşa cum este. A vedea faţa lui Isus este cea mai 
mare favoare pe care poate s-o dorească orice slujitor credincios al Lui. Ce ar fi 
putut să ceară mai mult Moise, decât: „Fă-mă să văd faţa Ta"?
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3. <strong>„Numele Său va fi pe frunţile lor."</strong> Ei Îl vor privi pe Domnul 
lor, până ce numele Său va fi ca o imagine pe fruntea lor. Lucrarea ascunsă a harului 
înăuntrul fiecăruia, devine puţin câte puţin vizibilă pe faţa oricui trăieşte în legătură 
directă cu Cristos.
Doamne, dă-mi aceste trei haruri de aici de pe pământ, ca să le pot avea în toată 
plinătatea în cerul Tău prea fericit.

28 octombrie
PĂCATE DIN NEŞTIINŢĂ
...şi li se va ierta, căci au păcătuit fără voie...
Numeri 15.25
Nepriceperea noastră ne face să cădem în multe păcate săvârşite din neştiinţă; şi 
chiar putem fi siguri că ele sunt multe, atât păcate de comitere, cât şi de omitere. Noi 
putem să credem cu toată sinceritatea că îi slujim lui Dumnezeu, făcând lucruri pe 
care El niciodată nu ni le-a poruncit şi nu ni le poate primi.
Domnul cunoaşte fiecare din aceste păcate din neştiinţă. În această privinţă este 
cazul să ne temem, pentru că, din cauza dreptăţii Sale, Dumnezeu trebuie să ne ceară 
socoteală pentru toate. Noi însă putem fi siguri că, prin credinţă, toate păcatele de 
care nu ne-am dat seama au fost spălate cu sângele Domnului Isus, tot aşa de bine ca 
şi păcatele de care ne-am dat seama. El priveşte la păcat numai ca să-l facă să 
dispară, aruncându-l înapoia Sa.
Mângâierea noastră vine din faptul că Domnul Isus, adevărata jertfă, a făcut ispăşire 
pentru toate păcatele credincioşilor. Aceasta ispăşire asigură iertarea păcatelor 
necunoscute. Sângele Său scump ne-a curăţit de toate păcatele. Dacă ochii noştri le-
au recunoscut sau nu, ca să plângă, Dumnezeu le-a văzut, Domnul Isus le-a ispăşit, 
şi Duhul Sfânt ne dă mărturia iertării câştigate. Noi avem astfel o pace întreită.
Tatăl meu, Te laud pentru înţelepciunea Ta dumnezeiască, pentru că Tu nu numai că 
vezi întinăciunile mele, dar ai pregătit şi o ispăşire care mă scapă de vină, înainte ca 
eu să ştiu că sunt vinovat.

29 octombrie
MENŢINE DEOSEBIREA
Voi face o deosebire între poporul Meu şi poporul tău. Semnul acesta va fi 
mâine.
Exod 8.23

Faraon are un popor şi Domnul de asemenea are un popor. Aceste două popoare pot 
să trăiască alături unul de altul şi să treacă prin aceleaşi împrejurări, dar între ele 
există o diferenţă pe care Domnul o va da la iveală. Chiar dacă trec prin aceleaşi 
împrejurări, se va vedea o deosebire clară între poporul ales al lui Dumnezeu şi 
copiii lumii acesteia.
Îndeosebi în timpul judecăţilor lui Dumnezeu, El devine un loc de scăpare sfânt 
pentru sfinţii Săi. Această deosebire începe să se vadă la credincioşi din momentul 
întoarcerii lor, atunci când păcatele lor sunt iertate, în timp ce cei necredincioşi 
rămân sub judecată. Din momentul întoarcerii la Dumnezeu, ei ajung un neam 
aparte, care trăieşte sub o călăuzire nouă şi se bucură de alte avantaje. Casele lor 
sunt apărate de puhoiul de rele care năpădesc asupra egiptenilor şi-i chinuiesc. Ei 
sunt păziţi de întinăciunile cărnii, ca şi de stricăciunea care vine din prefăcătorie şi 
din avere, sunt păziţi de grijile care rod sufletul, şi de ura care face prăpăd în atâtea 
familii.
Rămâi în siguranţă, fii credincios în încercare, căci chiar atunci când ai avea o 
mulţime de întristări, tu eşti scutit de rele şi mai mari care bântuie casele şi inimile 
slujitorilor stăpânului acestui veac. Domnul face deosebire între tine şi ei. Veghează 
şi păstrează această deosebire în duhul tău, în năzuinţele tale, în caracterul tău şi în 
legăturile tale cu cei din jurul tău.

30 octombrie
CURĂŢIRE DEPLINĂ
Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate 
spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.
Ezechiel 36.25
Ce prilej de bucurie pentru noi! Cel ce ne-a curăţit cu sângele Domnului Isus, ne va 
spăla cu apa Duhului Sfânt. Dumnezeu a zis şi El va face lucrul acesta: „Veţi fi 
curaţi". Doamne, noi simţim întinăciunea noastră şi plângem din cauza ei; dar avem 
mângâierea că ştim chiar din gura Ta că suntem curaţi. O, binevoieşte de grăbeşte 
această lucrare, Te rugăm stăruitor! El ne va izbăvi de păcatele noastre cele mai 
grele. Necredinţa din naştere şi poftele înşelătoare care se războiesc cu sufletele 
noastre, gândurile mârşave de mândrie şi toate îndemnurile diavolului, care ne 
împing să defăimăm Numele Domnului Isus, vor fi îndepărtate din inimile noastre 
pentru totdeauna.
El ne va curaţi şi de toţi idolii noştri de aur sau de lut; de dragostea necurată ca şi de 
exagerarea în dragostea noastră. Ceea ce am iubit până la idolatrie, va fi zdrobit în 
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noi sau noi vom fi despărţiţi de aceşti idoli.
Dumnezeu ne înştiinţează aici prin versetul de mai sus, ce are de gând să facă El 
însuşi; Cuvântul Său este hotărât şi sigur, şi noi putem să nădăjduim cu curaj în 
împlinirea acestui Cuvânt. Curăţirea noastră este una din binecuvântările 
legământului cu Dumnezeu şi acest legământ este bine întemeiat şi sigur.

31 octombrie
NU VOM MURI PÂNĂ CE VOM TERMINA LUCRAREA
Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.
Psalmul 118.17
Ce frumoasă asigurare, întemeiată fără îndoială pe o făgăduinţă şi întărită înăuntrul 
inimii psalmistului. El a înţeles această asigurare şi a putut să se bucure de ea. Este 
situaţia mea la fel ca a lui David? Sunt eu abătut din cauza batjocorilor vrăşmaşilor 
mei? Am eu mulţi oameni împotriva mea şi puţini de partea mea? Au început deja 
vrăjmaşii mei să-mi sape mormântul?
Oricum ar fi, eu nu voi asculta deloc de ceea ce murmură frica mea şi nu voi părăsi 
câmpul de luptă, căci aceasta ar însemna că am pierdut orice nădejde. Dimpotrivă, 
fiindcă este încă viaţă în mine, „nu voi muri". Slăbiciunea mea va face loc unei 
puteri noi: „Voi trăi". Domnul trăieşte şi eu voi trăi de asemenea. Gura mea se va 
deschide încă şi „eu voi povesti lucrările Domnului". Căci greutăţile mele de astăzi 
vor fi o nouă pricină ca să slăvesc pe Dumnezeu pentru minunile iubirii Sale şi ale 
credincioşiei Sale. Cei ce mă băgaseră deja în mormânt în închipuirea lor, vor fi daţi 
de ruşine, căci chiar dacă „Domnul Dumnezeu m-a pedepsit cu asprime, El nu m-a 
dat pradă morţii". Slavă Numelui Său pentru totdeauna. Nu voi muri atâta vreme cât 
lucrarea mea nu s-a terminat; şi atâta vreme cât Dumnezeu n-o va opri, mormântul 
nu se va închide peste mine.

1 noiembrie
PERFECŢIUNE ŞI PĂSTRARE
Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.
1 Tesaloniceni 5.24
<strong>Ce va face El?</strong> El ne va sfinţi în întregime. El va face lucrarea Sa 
de curăţire, până când noi vom fi desăvârşiţi din toate punctele de vedere. El vrea să 
păstreze „tot ce este în noi, duh, suflet şi trup, neprihănite până la venirea Domnului 
nostru Isus Cristos". El nu va îngădui să cădem din har, nici să cădem sub stăpânirea 

păcatului. Ce favoare măreaţă! Să-L preamărim pe Cel ce ne dă aceste daruri 
nemeritate.
<strong>Cine va face acest lucru?</strong> Dumnezeul păcii care m-a chemat de 
la întuneric la lumina Sa minunată şi din moartea duhovnicească la viaţa veşnică în 
Isus Cristos. Numai El poate să facă acest lucru. O lucrare de desăvârşire şi de 
păstrare de felul acesta nu poate veni decât de la Dumnezeul oricărui har.
<strong>Pentru ce va face El lucrul acesta?</strong> Fiindcă El este credincios; 
credincios făgăduinţei prin care El s-a însărcinat să mântuiască pe cel ce crede; 
credincios Fiului Său, a cărui răsplată este sa vadă că poporul Său este înfăţişat fără 
pată; credincios lucrării pe care a început-o în noi şi pe care El n-o poate întrerupe 
până n-o va duce la bun sfârşit. Sfinţii nu se sprijinesc pe credincioşia lor proprie, ci 
pe credincioşia Mântuitorului lor care este neschimbată.
Vino, suflete al meu, aici este un ospăţ măreţ, cu care să începi o lună întunecată. 
Poate afară să fie ceaţă, dar înăuntru trebuie să strălucească soarele.

2 noiembrie
PROPĂŞIREA CEREASCĂ
Căci El nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.
Psalmul 84.12
Domnul ne poate lipsi de câte un lucru care ne place, dar nu ne va lipsi de „nici un 
bine adevărat". El este cel mai bun educator şi ştie ce este bine pentru noi. Sunt 
unele lucruri cu adevărat bune şi le vom primi, cerându-le prin Domnul Isus Cristos.
<strong>Sfinţenia</strong> este un lucru bun şi Dumnezeu ne-o va da fără plată. El 
ne va da biruinţă asupra pornirilor noastre rele, asupra caracterului nostru şi asupra 
obiceiurilor urâte; El ne va da biruinţa cu bucurie, şi să nu fim mulţumiţi până când 
nu vom avea această biruinţă.
El ne va da în plus, <strong>siguranţa deplină</strong> a înfierii noastre, 
<strong>părtăşia</strong> strânsă cu El, acces la cunoştinţa adevărului întreg şi 
îndrăzneală în rugăciune. Dacă noi nu avem aceste bunuri, este din cauza lipsei 
noastre de credinţă care ne împiedică să le căpătăm, şi nu a lipsei de belşug din 
partea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, dorinţa Lui este să ne dea în dar, fără întârziere, 
aceste lucruri şi aceasta într-un fel frumos şi ceresc, prin îndelunga Lui răbdare şi 
dragostea Lui fierbinte.
Dar pentru aceasta trebuie „să umblăm în neprihănire", să n-o luăm niciodată razna, 
să nu întrebuinţăm nici un mijloc care nu este după voia lui Dumnezeu, să nu fie în 
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noi nici prefăcătorie, nici înşelătorie. Dacă noi nu mergem drept, Dumnezeu nu 
poate să ne dea aceste binecuvântări; ar fi un câştig pentru păcat. Neprihănirea este 
un drum care face să propăşească sufletul nostru cu o propăşire cerească, care 
cuprinde toate aceste bunuri.
Ce făgăduinţă minată pentru rugăciunea stăruitoare! Să-ngenunchem.

3 noiembrie
LA TIMPUL LUI DUMNEZEU
Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, şi nu 
va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.
Habacuc 2.3
Binecuvântările lui Dumnezeu pot să întârzie, dar ele sunt sigure. În înţelepciunea Sa 
dumnezeiască, Domnul a hotărât un timp pentru arătarea puterii Sale; şi timpul Său 
este cel mai bun. Noi suntem grăbiţi; văzând unele binecuvântări revărsate asupra 
fraţilor noştri, dorinţa noastră se aprinde şi ne face să suspinăm; dar Domnul va 
împlini făgăduinţele Sale fără să lucreze mai devreme şi nici mai târziu decât la 
timpul hotărât.
Făgăduinţa lui Dumnezeu ne este arătată aici ca un lucru viu şi adevărat. Ea nu este 
niciodată o literă moartă, aşa cum am fi ispitiţi să ne temem, dacă ar trebui să 
aşteptăm mult timp împlinirea ei. Cuvântul viu vine de la Dumnezeul cel viu, şi dacă 
pentru împlinirea Lui ni se pare că trebuie să treacă prea mult timp, în realitate nu 
este aşa. Dumnezeu nu întârzie niciodată, dar El încearcă răbdarea noastră până ce 
ajungem să recunoaştem credincioşia Sa. Nici una din făgăduinţele Sale „nu ne va 
înşela". Nici una nu se pierde, toate vor avea împlinirea lor. Nici una n-are nevoie să 
fie reînnoită ca o poliţă care se întoarce neplătită. Făgăduinţa se va împlini sigur şi 
nu va întârzia deloc.

4 noiembrie
FACEŢI GROPI
Şi a zis: Aşa vorbeşte Domnul: „Faceţi gropi în valea aceasta, groapă lângă 
groapă! Căci aşa vorbeşte Domnul: „Nu veţi vedea vânt şi nu veţi vedea ploaie, 
dar totuşi valea aceasta se va umple de apă, şi veţi bea, voi, turmele voastre şi 
vitele voastre.
2 Împăraţi 3.16-17
Trei oştiri ar fi pierit de sete dacă n-ar fi lucrat Domnul Dumnezeu. Fără să fi trimis 

nori sau ploaie, El le-a dat o provizie de apă din belşug. Dumnezeu nu depinde de 
metodele obişnuite şi poate să uimească poporul Său cu lucruri noi, care sunt 
martore ale înţelepciunii şi puterii Sale. În aceste minuni noi recunoaştem mâna lui 
Dumnezeu, mai bine decât prin mersul obişnuit al lucrurilor. Dacă El nu ni Se arată 
în felul în care noi ne aşteptăm sau nădăjduim, într-un fel sau altul, Dumnezeu totuşi 
va îngriji de toate. Este pentru noi o mare binecuvântare să fim înălţaţi mai presus de 
lucrurile de mâna a doua şi să putem astfel să ne gândim adânc la lucrurile deosebite 
ale lui Dumnezeu.
Avem noi astăzi prilejul să săpăm şanţuri în care să se poată revărsa binecuvântarea 
lui Dumnezeu? Dar iată că noi adesea pierdem prilejul ca să arătăm în viaţă că avem 
o credinţă reală. Să aşteptăm astăzi răspunsurile la cererile noastre. Să facem ca acel 
copil care a luat umbrela de ploaie atunci când s-a dus la o adunare în care urmau să 
se facă rugăciuni pentru ploaie. Cu aceeaşi siguranţă să aşteptăm şi noi 
binecuvântarea lui Dumnezeu. Să săpăm gropi şi să credem că El le va umple.

5 noiembrie
CE ESTE NECAZ, SE VA SFÂRŞI
Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad 
în leşin duhurile şi sufletele pe care le-am făcut.
Isaia 57.16
Tatăl nostru ceresc nu caută nimicirea noastră, ci educarea noastră. Dacă El Se 
ceartă cu noi, aceasta o face din bunătate; El nu vrea să fie totdeauna în război cu 
noi. Dacă noi găsim că pedeapsa lui Dumnezeu durează prea mult, aceasta este din 
cauză că răbdarea noastră este mică. Să ne aducem aminte totodată că „mânia Lui nu 
ţine pe vecie", în timp ce „îndurarea Lui ţine toată veşnicia" şi că oricât ar dura de 
mult întunericul nopţii, el se va sfârşi făcând loc unui soare plăcut. Domnul iubeşte 
prea mult pe aleşii Lui şi nu poate fi supărat pentru totdeauna pe ei.
Dacă Dumnezeu ar trebui să lucreze fără încetare asupra noastră aşa cum am merita, 
din cauza nebuniei noastre, noi n-am putea să suportăm această lucrare, ci am cădea 
obosiţi şi fără nădejde până la porţile morţii. Dar El este un Tată bun, El ne cunoaşte, 
ne rabdă şi ne ajută. Cel ce ne-a zidit, ne cunoaşte slăbiciunea şi puţina sarcină pe 
care o putem îndura. El Se poartă cu blândeţe şi duioşie cu acela pe care El 1-a făcut 
aşa de delicat. Să nu ne lăsăm striviţi de greutăţile noastre de acum, căci ele ne 
pregătesc un viitor frumos. Ele sunt calea care ne duce la un viitor prea fericit. Mâna 
care loveşte acum, va tămădui; şi asprimea Lui din vremea de acum va fi urmată de 
binecuvântări din belşug.
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6 noiembrie
DESFĂTAREA ŞI DORINŢELE
Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
Psalmul 37.4
Desfătarea în Dumnezeu are o putere transformatoare şi îl ridică pe om deasupra 
dorinţelor grosolane ale firii noastre căzute. Desfătarea în Domnul este nu numai 
dulce în ea însăşi, dar ea îndulceşte întregul suflet, până acolo încât dorinţele inimii 
devin în aşa fel, încât Domnul le poate da făgăduinţa că le va împlini. Şi nu această 
plăcută desfătare este cea care ne modelează dorinţele, până ele se aseamănă cu 
dorinţele Domnului?
A dori şi a ne ocupa de îndeplinirea dorinţelor noastre, iată nebunia noastră. Dar 
aceasta nu este calea lui Dumnezeu, care cere să-L căutăm mai întâi pe El şi să 
aşteptăm apoi să primim celelalte lucruri. Dacă lăsăm ca inima noastră să se umple 
de Dumnezeu, până acolo încât să ajungă la o fericire care dă pe dinafară, atunci 
Domnul va purta grijă ca noi să nu fim lipsiţi de nici un lucru cu adevărat bun. În loc 
să umblăm şi să căutăm plăceri în afară, să rămânem mai bine cu Dumnezeu şi să 
bem din izvorul pe care ni-l arată El. El poate să facă pentru noi mult mai mult decât 
ar face toţi prietenii noştri pământeşti. Mai mult face să fii liniştit şi mulţumit numai 
cu Dumnezeu, decât sa te osteneşti şi să te străduieşti pentru mărunţişurile 
neînsemnate şi păcătoase ale modei şi obiceiurilor de astăzi. Pentru un timp poate 
vom avea decepţii, dar dacă vom fi călăuziţi astfel ca sa ne apropiem tot mai mult de 
Dumnezeu, vom găsi atunci bunuri mai înalte, care ne vor aduce sigur mai târziu 
împlinirea tuturor dorinţelor noastre curate.

7 noiembrie
RĂSPLĂTIREA SMERENIEI ADEVĂRATE
... Căci oricine se smereşte va fi înălţat.
Luca 18.14
Noi n-ar trebui să găsim că este greu să ne smerim, căci ce lucru avem de care am 
putea să fim mândri? Dimpotrivă, ar trebui să alegem locul cel mai de jos fără ca să 
fie nevoie să ni se spună. Dacă suntem sinceri şi mai ales când ne vom aşeza în 
genunchi înaintea Domnului pentru rugăciune, să nu ne simţim mai mult decât 
nimic. Într-adevăr, nu putem să vorbim Domnului de meritele noastre, noi n-avem 
nimic şi singurul nostru drept va fi să-I spunem: „Doamne, ai milă de mine, 

păcătosul".
Dar atunci ce cuvinte înviorătoare vor coborî de la tronul Său la noi. Vom fi înălţaţi 
dacă ne smerim. Drumul care urcă, coboară mai întâi. Odată dezbrăcaţi de noi 
înşine, suntem îmbrăcaţi în smerenie, care este cel mai bun veşmânt. Dumnezeul 
nostru ne ridică prin pacea şi bucuria inimii; prin cunoştinţa cuvântului Său şi 
legătura cu El, şi ne mai ridică prin bucuria iertării şi neprihănirii date de El. 
Domnul îi îmbracă cu slavă pe aceia care o primesc ca să slăvească pe Cel ce le-a 
dat-o. Domnul întrebuinţează puterea şi înrâurirea acelora care nicidecum nu se 
îngâmfă, ci rămân smeriţi, gândindu-se ce mare răspundere au. Nici Dumnezeu, nici 
oamenii nu se vor gândi să îl înalţe pe un om care se îngâmfă; ci Dumnezeu şi toţi 
oamenii de bine se unesc să cinstească smerenia.
Doamne, coboară-mă în ochii mei, ca să fiu ridicat în ochii Tăi.

8 noiembrie
MĂREŢIA HARULUI
...Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută 
desăvârşită...
2 Corinteni 12.10
Să preţuim slăbiciunea noastră, căci ea dă prilej puterii dumnezeieşti să se arate. 
Dacă noi n-am fi simţit slăbiciunea noastră firească, n-am fi cunoscut niciodată 
puterea harului. Domnul să fie binecuvântat pentru ţepuşurile din carne, aceşti soli ai 
Satanei, căci ele ne silesc să căutăm puterea lui Dumnezeu.
Acest răspuns preţios din versetul de mai sus, ieşit chiar de pe buzele Domnului, 
trebuie să îl fi făcut pe Apostolul Pavel să tresară de bucurie. Harul lui Dumnezeu 
este de ajuns pentru mine! Şi desigur, acest răspuns este de ajuns. Dacă aerul este de 
ajuns pentru păsări, apa oceanului pentru peşte, oare harul Tatălui Ceresc, al 
Dumnezeului nemărginit, nu va fi el de ajuns pentru nevoile mele cele mai mari? 
Acela care a creat şi ţine în mâna Sa pământul şi cerul, nu este El în stare să 
îngrijească de toate nevoile unui vierme ca mine?
Să ne sprijinim deci pe Dumnezeu şi pe harul Său. Dacă El nu înlătură imediat 
suferinţa noastră, El ne dă totuşi tăria de a o îndura. Prin ajutorul Său, omul obosit 
va trece munţii, iar omul sărac îi va <strong>birui</strong> pe cei mari şi puternici. 
Face mult mai mult să avem puterea lui Dumnezeu, decât să avem puterea noastră 
proprie; căci puterea noastră, chiar dacă ar fi de o mie de ori mai mare decât este în 
realitate, ea n-ar fi de ajuns în faţa vrăjmaşului cu care avem de-a face; şi chiar dacă 
am fi mai slabi decât suntem în realitate, noi totuşi am putea totul, prin Cristos care 
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ne întăreşte.

9 noiembrie
CUNOAŞTEREA NECESARĂ
Şi vor şti astfel că Eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele şi că ele sunt poporul 
Meu, ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.
Ezechiel 34.30
A face parte din poporul ales al lui Dumnezeu este o binecuvântare însemnată, dar a 
şti că noi facem parte din acest popor, este o pricină de nespusă bucurie. A nădăjdui 
că Dumnezeu este cu noi, este un lucru, dar a şti că El chiar este cu noi, este cu totul 
altceva. Credinţa ne mântuieşte, dar siguranţa ne satisface. Noi Îl luăm pe Dumnezeu 
ca Dumnezeul nostru când credem în El; dar primim bucuria Lui când ştim că El 
este al nostru şi că noi suntem ai Lui. Nici un credincios nu trebuie să se 
mulţumească numai să nădăjduiască, ci să ceară Domnului să-i dea siguranţa deplină 
că ceea ce a nădăjduit, are deja în mod sigur.
Trebuie mai întâi să intri în stăpânirea acestui har, ca să poţi să priveşti la Domnul ca 
un „răsad cu faimă" şi să ajungi la o cunoştinţă clară a bunătăţii lui Dumnezeu faţă 
de tine. Să ne întoarcem dar mereu privirea noastră în direcţia de unde primim acest 
har fără seamăn. Siguranţa credinţei nu poate fi căpătată prin faptele legii. Şi tocmai 
aceasta ne învaţă Evanghelia, să nu privim la noi, ci numai la Domnul. Văzându-L 
pe Domnul Isus, vedem mântuirea noastră.
Doamne, trimite-ne un val al dragostei Tale, astfel ca noi să fim înălţaţi deasupra 
noroiului îndoielii şi al fricii.

10 noiembrie
UN MERS FĂRĂ POTICNIRE
Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul.
Psalmul 121.3
Dacă Domnul nu îngăduie, nici oamenii, nici diavolul nu vor izbuti să facă să ni se 
clatine piciorul. Ce bucurie ar fi pentru ei dacă ar putea să fie de faţă la căderea 
noastră, să ne vadă căzând din starea noastră bună, duhovnicească şi să dispărem din 
ochii lor! Străduinţele lor i-ar face să-şi atingă scopul spre bucuria inimii lor, dacă o 
piedică, una singură, nu le-ar sta în cale: Domnul, care nu le va îngădui acest lucru. 
Şi, dacă Dumnezeu nu le îngăduie să ne piardă, de ce avem să ne temem?
Cărarea vieţii este asemenea unui drum de munte. În unele locuri, prăpăstiile pot să 

ne pună în primejdia în care să ne alunece piciorul, să ameţim şi astfel să ne 
prăbuşim. Unele locuri de trecere sunt alunecoase ca gheaţa şi altele zgrunţuroase şi 
pietroase, aşa încât este foarte uşor să cazi. Ce prilej de mulţumire pentru acela care, 
în toată viaţa lui a fost întărit ca să rămână în picioare şi a fost scutit de căderi! Căci, 
fără credincioşia dragostei dumnezeieşti care i-a întărit paşii, cum ar putea cel mai 
tare copil al lui Dumnezeu să reziste la toate cursele şi primejdiile pe care le va 
întâlni în cale şi să rămână tare, cu toată oboseala drumului?

11 noiembrie
OMUL ELIBERAT DE DOMNUL
Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, 
ci sub har.
Romani 6.14
Păcatul va domni, dacă va putea; el nu va putea fi satisfăcut cu nici un loc mai pe jos 
de inima noastră. Ajungem uneori să ne temem ca nu cumva păcatul să ne robească 
în întregime din nou şi atunci strigăm către Domnul: „Nu lăsa nici o întinăciune să 
stăpânească peste mine"! Ce mângâietor este răspunsul Său: „Păcatul nu va mai 
stăpâni asupra voastră". El ne va înconjura poate şi ne va răni, dar nu-şi va aşeza 
niciodată stăpânirea asupra noastră.
Dacă am fi sub lege, păcatul ar fi mai tare şi ne-ar ţine sub stăpânirea sa; căci aceasta 
este pedeapsa omului care păcătuieşte, el ajunge supus puterii păcatului. Dar dacă 
suntem uniţi cu Domnul Isus prin har, însăşi această unire ne dă siguranţa că nu 
putem să fim despărţiţi prin păcat de Dumnezeul cel viu. Harul care ne-a fost 
făgăduit este, dimpotrivă, că vom fi apăraţi împotriva necredinţei, vom fi curăţiţi de 
întinăciunile noastre şi dezrobiţi de lanţurile păcatului.
Am avea dreptate să deznădăjduim, dacă am fi robiţi ca să lucrăm din greu pentru ca 
să căpătăm viaţa veşnică; dar devenind răscumpăraţii Domnului, căpătăm putere ca 
să biruim ispitele şi pornirile noastre stricate, ştiind că păcatul nu mai poate să ne 
ţină sub stăpânirea sa, şi că Dumnezeu însuşi ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus 
Cristos. A Lui să fie slava, în veci de veci. Amin!

12 noiembrie
SUFLETELE SFINŢITE SUNT SĂTURATE
.. .şi poporul Meu se va sătura de bunătăţile Mele, zice Domnul.
Ieremia 31.14
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Cuvântul <strong>Meu</strong> este repetat de două ori în acest verset: „Poporul 
Meu va fi săturat de bunătăţile Mele".
Cei ce îşi caută plăcerea în Dumnezeu, sunt consideraţi de Dumnezeu ca popor al 
Său. Dumnezeu îşi găseşte plăcerea în ei, pentru că şi ei la rândul lor îşi găsesc 
plăcerea în Dumnezeu. Ei Îl numesc pe Dumnezeu, Dumnezeul lor, şi El îi numeşte 
poporul Său. El îi primeşte ca moştenitori ai Săi, şi ei se bucură că îl au pe El ca 
moştenire. Intre Dumnezeul lui Israel şi Israelul lui Dumnezeu este o dragoste şi o 
părtăşie necurmată.
Acest popor este mulţumit, satisfăcut şi acesta este un lucru mare. Oricât de 
frumoasă ar fi partea lor în viaţa aceasta, prea puţini copii ai lumii acesteia pot spune 
că sunt mulţumiţi. Ei sunt ca lipitoarea care zice: „Dă, dă" şi care totuşi nu este 
niciodată sătulă. Numai Dumnezeu ne poate sătura, după ce ne-am întors la El.
Şi s-ar putea ca poporul lui Dumnezeu să nu-şi găsească plăcerea în bunurile 
Domnului său, bunuri fără amestec şi fără pată, pe care le primeşte din belşug, cum 
ar fi harul Său, dragostea Sa, Duhul Său, binefacerile Sale, bunuri nepreţuite, 
nesfârşite, veşnice? Daca bunurile Dumnezeului nostru nu sunt de ajuns ca să ne 
sature, atunci ce ne va sătura? După ce mai trebuie să suspinăm? Şi dacă totuşi, noi 
găsim motiv să ne plângem, cauza este vreo dorinţă rea şi străină pe care Dumnezeu 
n-o poate împlini.
Doamne, sunt mulţumit. Binecuvântat fie Numele Tău!

13 noiembrie
VEGHETORUL NEBIRUIT
Iată că nu dormitează, nici nu doarme, Cel ce păzeşte pe Israel.
Psalmul 121.4
Domnul este păzitorul lui Israel. Nici o stare de necunoştinţă, de aţipire sau de somn 
nu poate să-l atingă pe acest păzitor. El veghează necurmat asupra casei, ca şi asupra 
inimii poporului Său. Aceasta este o pricină care să ne facă să rămânem într-o pace 
deplină. Împăratul Alexandru cel Mare al Grecilor spunea că el poate să doarmă 
liniştit când prietenul lui Parmenion era de strajă. Cu atât mai mult noi putem să fim 
fără grijă când Dumnezeul nostru este El însuşi de strajă. Cuvântul „Iată" este pus la 
începutul versetului de mai sus, ca să ne atragă şi mai bine luarea aminte asupra 
acestor cuvinte pline de îmbărbătare. Iacov a putut să doarmă cu o piatră Ia cap drept 
pernă, fiindcă Dumnezeu veghea asupra lui şi a venit să-i vorbească într-o vedenie. 
Şi pe noi, când ne vom trezi singuri şi fără apărare, Dumnezeu însuşi ne va ocroti.
Domnul păzeşte poporul Său, aşa cum un om bogat îşi păzeşte comorile, sau cum un 

căpitan apără un oraş cu ostaşii pe care îi comandă, sau cum o santinelă veghează la 
postul care i s-a încredinţat. Să ne încredinţăm sufletele noastre în mâna Sa. El nu ne 
uită niciodată, nu întrerupe niciodată grija Sa ocrotitoare.
O, Dumnezeul meu, păzeşte-mă ca să nu mă rătăcesc, să nu cad şi să nu pier. 
Păzeşte-mă, ca şi eu să păzesc poruncile Tale. Fie ca grija Ta, care nu dormitează 
niciodată, să mă ferească de a dormi somnul morţii.

14 noiembrie
NUMELE PE CARE-L FOLOSIM
Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.
Ioan 14.14
Ce mult cuprinde această făgăduinţă! Şi orice lucru, oricare ar fi! Fie mic, fie mare, 
toate nevoile mele sunt cuprinse în această făgăduinţă. Mergi dar, suflete al meu, 
liber şi cu îndrăzneală la tronul harului şi deschide-ţi gura larg, căci ea va fi umplută.
Ce făgăduinţă înţeleaptă! Noi trebuie să cerem totdeauna în Numele lui Isus. Dacă 
acest lucru ne dă nouă îndrăzneală, Lui îi aduce cinste. Este un ajutor pe care El ni-l 
dă necurmat. Sunt unele împrejurări când orice ajutor ni se pare refuzat, chiar cel 
care se bazează pe legătura noastră cu Dumnezeu sau pe experienţa pe care am avut-
o cu harul Său, care ne-a ajutat mereu.
Ce rugăciune instructivă! Eu nu pot să aduc înaintea lui Dumnezeu nici o cerere pe 
care Domnul Cristos să nu poată să-Şi pună mâna şi aprobarea Lui. N-aş îndrăzni 
niciodată să mă slujesc de Numele Mântuitorului meu pentru o cerere egoistă sau 
după plăcerea mea. Nu pot să mă folosesc de acest Nume decât pentru rugăciuni pe 
care le-ar face El însuşi dacă ar fi în locul meu. Este un mare avantaj să fi îndreptăţit 
să ceri în Numele Domnului Isus, căci aceasta ar fi ca şi cum El însuşi s-ar ruga. Şi 
dragostea pe care noi o avem pentru El, ne împiedică să punem Numele Său acolo 
unde înţelegem că El nu l-ar pune.
Lucrurile pe care le cer în rugăciunile mele sunt ele aprobate de Domnul Isus şi 
poate El să-Şi pună pecetea pe ele? În acest caz, eu capăt ceea ce cer de la Tatăl.

15 noiembrie
BOGĂŢII FĂRĂ LIMITĂ
Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele noastre, după bogăţia Sa, 
în slavă, în Isus Cristos.
Filipeni 4.19
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Dumnezeul lui Pavel este Dumnezeul nostru şi El va îngriji de toate nevoile noastre. 
Pavel avea această încredinţare în privinţa filipenilor şi noi o avem de asemenea 
pentru noi. Dumnezeu va îngriji după făgăduinţa Sa, căci aceasta este dorinţa Lui; El 
ne iubeşte şi doreşte să ne binecuvânteze, şi în felul acesta El va fi slăvit. Îndurarea 
Sa, puterea Sa şi credincioşia Sa, toate lucrează împreună ca noi să nu ajungem 
flămânzi.
În ce măsură se angajează El să ne dea? După bogăţiile Sale, în slavă, în Isus 
Cristos. Dacă bogăţiile harului Său sunt aşa de mari, ce vor fi bogăţiile slavei Sale? 
Bogăţiile slavei Sale în Isus Cristos, cine le poate preţui? Ori Dumnezeu vrea să 
umple groapa foarte adâncă a nevoilor noastre, după măsura Sa nespus de mare. Fiul 
Său Isus este primitorul şi în acelaşi timp canalul prin care se revarsă plinătatea Sa şi 
El ne face parte din belşug de comorile dragostei Sale.
Cel ce scrie aceste rânduri, cunoaşte din experienţă personală încercările şi greutăţile 
care sunt în lucrarea Domnului. Credincioşia mi-a fost răsplătită prin mânie şi am 
văzut pe mulţi care au încetat să mai ajute lucrarea. Dar acela pe care ei au vrut să-l 
pedepsească în felul acesta, n-a fost sărăcit nici măcar cu un ban; dimpotrivă, el a 
primit mai mult, pentru că s-a împlinit făgăduinţa din Scriptură care zice: 
„Dumnezeul Meu va îngriji de toate nevoile voastre".

16 noiembrie
ARME CONDAMNATE SĂ FIE DISTRUSE
Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va 
ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi.
Isaia 54.17
Este un mare zornăit şi zgomot în fierăriile şi atelierele vrăjmaşului, căci acolo se 
fabrică armele pregătite să-i lovească pe sfinţi. Acesta este un lucru care nu i-ar fi cu 
putinţă, dacă Domnul sfinţilor nu i-ar fi dat voie; căci El l-a creat pe meşterul care 
aţâţă cărbunii în foc. Luaţi seama cu ce râvnă se lucrează; câte săbii şi săgeţi sunt 
deja gata. Dar ele nu vor putea să fie folosite, căci pe fiecare este scris: „Ele nu vor 
izbuti".
Dar ascultaţi încă alt zgomot; este murmurul glasurilor. Limbile sunt unelte mai 
grozave decât acelea făcute cu ajutorul ciocanului şi nicovalei, şi răul pe care-l 
produc pătrunde mai adânc şi se întinde mai departe. Ce s-ar întâmpla cu noi în faţa 
acestor primejdii: vorbirea de rău, prefăcătoria, cearta şi luarea în râs? Cum am 
putea să ne ferim noi de toate acestea? Domnul Dumnezeu făgăduieşte că, chiar dacă 
noi nu putem să-i facem să tacă, totuşi vom scăpa de pustiirea cu care acestea ne 

ameninţă. Ele ne osândesc în adevăr acum, dar la sfârşit noi le vom osândi pentru 
totdeauna. Gura celui care spune minciuni va fi închisă şi neadevărurile pe care el le 
va fi spus, se vor întoarce spre cinstea celor care le-au suferit.

17 noiembrie
DUMNEZEU NICIODATĂ NU TE PĂRĂSEŞTE
Căci Domnul nu îşi lasă poporul Său, şi nu-şi părăseşte moştenirea.
Psalmul 94.14
Nu, El nu va îndepărta pe nici unul dintre ei. Oamenii se resping; Domnul însă 
niciodată nu face acest lucru, căci alegerea Lui nu se schimbă şi dragostea Lui este 
veşnică. Nu se va găsi nici un singur suflet pe care Dumnezeu să-l fi părăsit după ce 
i S-a descoperit ca să fie mântuit.
Acest mare adevăr este spus în psalmul 94 ca să întărească inimile întristate. 
Domnul îi pedepseşte pe ai Săi, dar nu-i părăseşte. Urmarea acestei duble lucrări a 
Cuvântului şi a pedepsei este spre învăţătura noastră. Şi roada acestei învăţături este 
potolirea duhului şi o înţelepciune lăuntrică care duc la o odihnă liniştită în Domnul. 
Cei necredincioşi sunt lăsaţi în voia lor până ce, cad în groapa pe care au săpat-o, în 
timp ce cei credincioşi sunt aşezaţi într-o şcoală al cărei ţel este să-i pregătească 
pentru viitorul plin de slavă care-i aşteaptă. Judecata îi va atinge mai târziu pe cei 
răzvrătiţi şi va desăvârşi lucrarea dreptăţii lui Dumnezeu, răzbunându-i în acelaşi 
timp pe oamenii cinstiţi şi evlavioşi. Să suferim deci pedeapsa cu o supunere 
liniştită, căci scopul ei nu este mânia, ci dragostea lui Dumnezeu.

18 noiembrie
SUPRANATURAL EVIDENT
În ziua aceea, Domnul îi va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai 
slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David; casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca 
îngerul Domnului înaintea lor.
Zaharia 12.8
Una din metodele pe care Dumnezeu le foloseşte pentru a-şi apăra poporul Său este 
de a-l întări printr-o putere lăuntrică cu care El îl umple. Oamenii care au primit 
această putere sunt mai tari decât zidurile, iar credinţa lor mai tare decât turnurile 
întărite.
Domnul poate să ia pe cel mai slab dintre noi şi să facă din el, aşa cum a făcut din 
David, apărătorul lui Israel. Doamne, fă-mă un om asemenea lui David. Pune în 
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mine puterea Ta şi umple-mă de o îndrăzneală sfântă care să mă ajute să înfrunt pe 
uriaşi, încrezându-mă în Dumnezeu.
Dumnezeu poate să facă pe cei mai mari luptători ai Săi şi mai puternici. David 
poate fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului. Lucrul acesta pare de mirare, dar dacă 
el n-ar fi posibil, nu s-ar vorbi de el. Doamne, fă Tu această minune cu cei mai tari 
martori ai Tăi. Arată-ne ce eşti Tu în stare să faci şi ridică pe slujitorii Tăi 
credincioşi la o aşa înălţime de credinţă şi de sfinţenie, încât să se vadă cu adevărat 
că sunt mai presus de fire şi dumnezeieşti.
Doamne, locuieşte în inima sfinţilor Tăi şi ei vor fi ca Dumnezeu; revarsă-ţi puterea 
în ei şi ei vor fi ca aceste fiinţe cereşti care locuiesc cu Dumnezeu. Împlineşte Tu 
această făgăduinţă pentru toată biserica Ta, de aici înainte, pentru dragostea 
Domnului Isus.

19 noiembrie
DE LA ASCULTARE LA BINECUVÂNTARE
Dar din ziua aceea, îmi voi da binecuvântarea Mea.
Hagai 2.19
Lucrurile viitoare ne sunt ascunse; avem totuşi în această făgăduinţă scrisă mai sus, 
o oglindă care ne dă putinţă să privim încă de acum anii vieţii noastre, înainte de a fi. 
Să luăm seama la împrejurarea la care se referă această făgăduinţă. Recoltele se 
împuţinaseră, atinse de neghină şi de grindină, din cauza păcatelor poporului. Dar 
Domnul îi vede acum pe acei pe care i-a pedepsit astfel, că au început să asculte de 
Cuvântul Său şi să construiască din nou templul şi El se îndreaptă spre ei şi le spune: 
„Uitaţi-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, 
înainte ca să se fi pus temelia templului... dar din ziua aceea îmi voi da 
binecuvântarea Mea". Dacă şi noi am trăit în vreun păcat şi dacă Duhul Sfânt ne 
îndeamnă să renunţăm la păcat, să facem îndată acest lucru; numai aşa vom putea să 
ne bizuim pe binecuvântarea lui Dumnezeu. Aprobarea Sa, Duhul Său şi o 
descoperire mai adâncă a Cuvântului Său, vor fi roada acestei binecuvântări. 
Credincioşia noastră va fi poate pricina unei împotriviri şi mai mari din partea 
oamenilor, dar noi vom intra într-o legătură şi mai strânsă cu Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru, care ne va face să vedem şi mai lămurit primirea noastră în El.
Doamne, eu sunt hotărât să fiu de aici înainte mai sincer cu Tine, mai conştiincios în 
ce priveşte ascultarea de învăţăturile Tale şi Te rog în Numele Domnului Isus ca 
viaţa mea să fie binecuvântată din ce în ce mai mult.

20 noiembrie
FOAME POTOLITĂ
Căci El a potolit setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sunetul 
flămând.
Psalmul 107.9
E bine să suspinăm şi, cu cât suspinele vor fi mai mari, cu atât mai bine. Dumnezeu 
găseşte plăcere să împlinească dorinţele sufletelor noastre, oricât ar fi ele de adânci 
şi mari. Ca Dumnezeu să dea mult, noi să dorim mult. Starea noastră sufletească nu 
este sănătoasă atâta timp cât suntem mulţumiţi de noi înşine şi nu simţim alte nevoi. 
Aceste dorinţe după un har mai mare şi aceste suspine care nu se pot spune sunt 
greutăţi care cresc, dar astfel de greutăţi am vrea să le simţim totdeauna mai mult. 
Oh, dacă Duhul Tău ne-ar face să suspinăm şi să strigăm cu tot mai multă ardoare 
după cele mai bune lucruri!
Foamea nepotolită nu este plăcută; dar fericiţi sunt aceia care au foame şi sete după 
neprihănire. Nu numai că foamea lor va fi potolită, dar ea va fi săturată din belşug. 
Ei vor primi nu numai o hrană oarecare, ci li se va da o hrană potrivită cu slava 
Domnului şi vor primi bunuri care vin din bogăţiile lui Dumnezeu.
De aceia să nu se tulbure deloc cei care suspină din cauza foamei pe care o simt, ci 
să-şi unească glasul lor cu glasul psalmistului care de asemeni tânjeşte după slava lui 
Dumnezeu şi Îl laudă pe Domnul pentru bunătăţile şi minunile Lui printre fiii 
oamenilor.

21 noiembrie
PRIVIREA ÎN AFARĂ, ÎN SUS
Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile 
pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.
Isaia 45.22
Aceasta este o făgăduinţă a făgăduinţelor. Ea stă la temelia vieţii noastre spirituale. 
Mântuirea vine printr-o privire asupra Lui, care este „un Dumnezeu drept şi un 
Mântuitor". Cât de simplă e direcţia! „Priveşte la Mine." Cât de dreaptă e cerinţa! 
Desigur, creatura trebuie să privească la Creator. Noi am privit în orice alte părţi 
destul de mult, e timpul să privim numai la El, care ne cheamă şi ne promite să ne 
dea mântuirea Sa.
Numai o privire! Nu vom privi de îndată? Nu avem să-I aducem nimic în noi înşine, 
ci să privim în afară şi în sus, la Domnul nostru nu cere nici pregătire, nici efort 
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deosebit; ea nu are nevoie de inteligenţă sau înţelepciune, de avere sau de putere. Tot 
ceea ce avem nevoie este în Domnul Dumnezeul nostru şi, dacă privim la El pentru 
toate, aceste toate vor fi ale noastre şi noi vom fi mântuiţi.
Veniţi, voi care sunteţi departe, priviţi la El. Voi, care sunteţi la marginile 
pământului, întoarceţi-vă privirea în această direcţie. După cum oamenii din 
ţinuturile cele mai depărtate pot să vadă soarele şi să se bucure de lumina lui, tot aşa 
voi, care zăceţi în umbra morţii şi aproape de porţile iadului, puteţi printr-o privire să 
primiţi lumina lui Dumnezeu, viaţa cerului şi mântuirea Domnului Isus Cristos, care 
este Dumnezeu şi singur în stare să mântuiască.

22 noiembrie
NICI O CONDAMNARE
În zilele acelea, şi vremea aceea, - zice Domnul - se va căuta nelegiuirea lui 
Israel, şi nu va mai fi, şi păcatul lui Iuda, şi nu se va mai găsi; căci voi ierta 
rămăşiţa, pe care o voi lăsa.
Ieremia 50.20
Într-adevăr, un cuvânt glorios. Ce iertare desăvârşită este făgăduită aici acestor 
popoare aşa de păcătoase, Israel şi Iuda. Păcatul lor va fi în aşa fel îndepărtat că nu 
se va mai găsi, şi aşa de bine şters că nu va mai exista. Slăvit să fie Dumnezeu că 
iartă!
Satana caută păcatele prin care poate să ne învinuiască, vrăjmaşii noştri le caută pe 
acelea cu care pot să ne împovăreze, şi însăşi cugetele noastre se străduiesc cu o 
râvna bolnăvicioasă să ne apese cu greutatea lor. Dar când Dumnezeu ne priveşte 
prin sângele preţios al Domnului Isus, teama care ne cuprinsese dispare, pentru că 
aceste păcate „nu mai sunt", „ele nu se mai găsesc". Dumnezeu a şters întinăciunile 
noastre şi a uitat nelegiuirile noastre. Jertfa Domnului Isus a aruncat pentru 
totdeauna în marea uitării păcatele noastre. Aceasta ne face să ne bucurăm şi să 
cântăm de veselie.
Însuşi Dumnezeu este Acela care dă iertarea Sa aleşilor Săi. Cuvântul Său de iertare 
nu este numai acela al unui rege, ci şi acela al unui Dumnezeu. El dă iertare şi noi 
suntem iertaţi. El ne-a împăcat cu Sine şi din acea clipă poporul Său este dincolo de 
orice teamă de condamnare. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, care ne-a 
înlăturat cu totul păcatele

23 noiembrie

STĂRUINŢA CARE CUCEREŞTE
Şi Domnul, Dumnezeul tău, va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri 
dinaintea ta...
Deuteronom 7.22
Să nu ne aşteptăm să câştigăm biruinţe pentru Domnul Isus dintr-o singură lovitură. 
Apucăturile şi obiceiurile rele dispar greu. Într-o asemenea inimă trebuie ani de 
lucru pentru a alunga unul singur din numeroasele năravuri care murdăresc sufletul 
omenesc. Dar să ducem cu putere lupta mai departe, chiar atunci când nu câştigăm 
aparent decât puţină izbândă. Datoria noastră în lume este să o câştigăm pentru 
Domnul Isus. Niciodată să nu ne plecăm în faţa răului, ci să-l stârpim. Niciodată să 
nu încercăm să ne obişnuim cu întinăciunea, ci să luptăm împotriva ei necurmat. 
Necredinţa, beţia, necurăţia, asuprirea, deşertăciunea lumească, rătăcirea, toate 
trebuie alungate.
Numai Dumnezeul nostru poate să împlinească acest lucru. El lucrează prin slujitorii 
Săi credincioşi, şi binecuvântat să fie El că ne-a făgăduit că este cu noi. „Domnul 
Dumnezeul tău va izgoni aceste neamuri dinaintea ta." El va face aceasta puţin câte 
puţin, ca să ne înveţe să stăruim în credinţă neclintită, să veghem necurmat şi să ne 
ferim de tot ce este din firea pământească. Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru 
fiecare biruinţă cât de mică şi să-I cerem alta nouă. Să nu punem sabia în teacă până 
n-au fost câştigate toate locurile inimii noastre pentru Domnul Isus.
Curaj deci! Să-naintăm pas cu pas. Multe biruinţe mici vor aduce la sfârşit o biruinţă 
deplină.

24 noiembrie
IERTARE
El nu Se ceartă fără încetare, şi nu ţine mânia pe vecie.
Psalmul 103.9
Dumnezeu trebuie uneori să ne mustre şi, să ne certe ca pe nişte sărmani copii 
rătăciţi cum suntem, fără ca prin aceasta să nu fie un adevărat Tată. Mustrările îi fac 
să sufere pe cei cu inima sinceră, căci ei simt atunci câtă batjocură I-au adus şi cât de 
mult merită ei pedeapsa Lui. Noi care ştim ce înseamnă mustrările Sale, ne plecăm 
în faţa Domnului, plângând pentru că I-am atras mânia.
Dar ce alinare aduce gândul că această mânie nu este pentru totdeauna. Dacă într-
adevăr ne pare rău şi ne întoarcem din nou la El cu inimile zdrobite pentru că am 
păcătuit, hotărâţi să o rupem cu păcatul, vom vedea îndată pe faţa Sa zâmbetul. Lui 
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nu-i face plăcere să îndrepte spre noi o frunte încruntată, căci prea mult ne iubeşte, şi 
bucuria Sa este să ne facă pe deplin veseli.
Să căutăm deci faţa Sa, fără să deznădăjduim. Să Îl iubim deci pe Dumnezeul care 
ne mustră, căci în curând vom putea cânta: „Mânia Ta a trecut şi Tu m-ai mângâiat". 
Înapoia mea deci întristări şi apăsări, corbi negri care tulburaţi sufletul meu. Intraţi 
voi, porumbei veseli ai nădejdilor şi ai amintirilor binecuvântate! Judecătorul care 
ne-a iertat când ne-am întors la El la început, este acum Tatăl care ne iartă încă în 
bunătatea Sa, pentru ca să putem să ne bucurăm de dragostea Sa care nu se schimbă 
şi să gustăm iubirea Sa nesfârşită.

25 noiembrie
MUNŢI PREFĂCUŢI ÎN ŞES
Cine eşti tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc şes. 
El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor 
de: „îndurare, îndurare cu ea”.
Zaharia 4.7
În această zi un munte de greutăţi sau de lipsuri cumplite poate să apară în viaţa 
noastră şi judecând omeneşte s-ar părea că nu se poate găsi nici o cale pe care să 
trecem peste acest munte sau să-l ocolim. Dar îndată ce intervine credinţa, muntele 
va dispare şi în locul lui va fi o câmpie. Pentru aceasta, credinţa trebuie, înainte de 
toate, să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu care zice: „Lucrul acesta nu se va face 
nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul Meu, zice Domnul Oştirilor". Acest 
mare adevăr este puterea care ne face să biruim încercările de neînvins ale vieţii.
Eu văd că nu pot să fac nimic, şi că orice sprijin omenesc nu este decât o 
deşertăciune. Nu pot într-adevăr să mă reazem pe nici un sprijin văzut, dar puterea 
mea este în Duhul Sfânt nevăzut. Dumnezeu singur trebuie să lucreze şi eu trebuie să 
încetez de a mă încrede în oameni şi în mijloacele omeneşti. Când Cel Atotputernic 
ia în mână treburile poporului Său, munţii de greutate dispar. Popoarele sunt în mâna 
Sa mai uşoare decât o minge în mâna unui copil, şi El pune la dispoziţia mea puterea 
care le face să se mişte. Dacă acum Domnul mă cheamă să mut unul din aceşti 
munţi, o voi face în numele Său. Oricât de înalt ar fi, el se preface în câmpie înaintea 
mea, o făptură slabă; căci Domnul a vorbit.
Cine ar putea să se teamă, când are lângă el pe Dumnezeu Cel Atotputernic?

26 noiembrie

ALCHIMIE CEREASCĂ
... Întristarea voastră se va preface în bucurie.
Ioan 16.20
Întristarea care avea să vină peste ucenici era dată de moartea învăţătorului lor, dar 
această întristare a fost curând schimbată în bucurie, când El a înviat dintre cei morţi 
şi S-a arătat în mijlocul lor. Toate întristările sfinţilor vor fi tot aşa schimbate, chiar 
acelea care par să fie o pricină de amărăciune pentru totdeauna.
Cu cât întristarea va fi mai mare, cu atât şi bucuria va fi mai mare. O îngrămădire de 
necazuri pot să ajungă, prin puterea lui Dumnezeu, pricina cântărilor noastre de 
bucurie. Bucuria noastră va fi cu atât mai dulce cu cât durerea va fi fost mai mare. 
Cu cât balanţa se va lăsa mai jos în partea stângă cu atât mai mult se va ridica mai 
sus în partea dreaptă; şi strălucirea diamantului va fi cu atât mai vie, cu cât rama lui 
va fi de culoare mai închisă. Tot astfel amintirea relelor noastre şi a necazurilor 
noastre din trecut, va da o dulceaţă mai mare bucuriilor care vor urma.
Suflete al meu, bucură-te deci şi veseleşte-te mai dinainte! Tu ai să fii în curând tot 
atât de fericit pe cât ai fost de întristat. Domnul Isus îmi spune că tristeţea mea se va 
schimba în bucurie. Eu nu văd cum se va face acest lucru, dar El îmi spune că se va 
face şi încep deja să cânt dinainte tocmai pentru această pricină. Apăsarea duhului 
meu nu va fi de lungă durată şi în curând voi face parte din ceata veselă care cântă zi 
şi noapte laudele Domnului. Eu vreau să-mi unesc glasul meu cu al lor, ca să cânt 
îndurarea care m-a scos din adânca mea întristare.

27 noiembrie
ODIHNĂ ÎN TOATE UMBLETELE TALE
... Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.
Exodul 33.14
Ce cuvânt de preţ este acesta! Doamne, ajută-mă să-l iau pentru mine personal.
Noi putem să fim chemaţi să părăsim locuinţa noastră, căci aici per pământ noi n-
avem o cetate stabilă. Ni se întâmplă uneori să ne vedem siliţi deodată să părăsim 
locurile unde ni se pare nouă că ne-am aranjat mai bine. Şi într-o astfel de situaţie 
rea noi avem mângâierea prin cuvintele de mai sus. Domnul însuşi ne va însoţi. 
Prezenţa Sa, care cuprinde favoarea Sa, părtăşia, grija şi puterea Sa vor fi totdeauna 
cu noi, în orice loc al călătoriei noastre. Aceasta înseamnă mai mult decât se poate 
spune; căci, de fapt, înseamnă totul. Dacă îl avem pe Dumnezeu prezent cu noi, 
avem şi cerul şi pământul. Vino cu mine, Doamne, şi apoi condu-mă unde vei voi 
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Tu. Dar nădejdea noastră este să găsim un loc de odihnă. Aşa făgăduieşte versetul de 
mai sus. Noi vom avea odihna pe care numai Domnul o dă, odihnă care porneşte de 
la El şi în care El ne păstrează. Starea Lui de faţă ne dă odihnă în timpul călătoriei 
noastre şi chiar şi în luptă. Omul muritor poate el să cunoască această odihnă? Da, 
căci iată aici făgăduinţa, şi prin credinţă, noi putem s-o cerem. Odihna ne vine de la 
Mângâietorul, de la Domnul Păcii şi de la Tatăl slavei, care a şaptea zi s-a odihnit de 
lucrările Sale. A fi cu Dumnezeu înseamnă a avea odihna în înţelesul cel mai larg.

28 noiembrie
BEA, SĂ NU-ŢI FIE SETE
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete.
Ioan 4.14
Acela care crede în Domnul Isus găseşte în El tot ce priveşte fiinţa şi viaţa lui pentru 
vremea de acum şi pentru totdeauna. El are în Cristos un izvor de bucurie, o fântână 
de mângâieri, de unde scoate mulţumire sufletească şi fericire. Puneţi-l la închisoare, 
acolo va găsi un tovarăş; duceţi-l în pustiul uscat şi va mânca acolo pâinea cerească; 
despărţiţi-l de toate rudele şi cunoştinţele lui şi el îl va găsi pe Prietenul care este mai 
mult decât un frate. Dacă adesea îi lipseşte adăpostul, el se ascunde după Stânca 
veacurilor; dacă nădejdile lui pământeşti se prăbuşesc, el rămâne tare, sprijinit de 
Stăpânul său.
Atâta timp cât Domnul Isus n-a pătruns într-o inimă, ea rămâne nesăţioasă ca 
moartea; dar când El pătrunde în inimă, ea ajunge ca un pahar plin de dă peste el, 
căci îl umple plinătatea Domnului Cristos. Adevăratul credincios este pe deplin 
mulţumit cu Domnul Isus aşa încât el nu mai doreşte nimic altceva decât să bea 
mereu mai însetat, din acest izvor al vieţii. Această sete dulce tu ai s-o simţi de aici 
înainte, scump copil al lui Dumnezeu, sete dezbrăcată de suferinţă, sete care nu este 
altceva decât dorinţa să pătrunzi mai adânc în dragostea Mântuitorului tău. Cunoşti 
tu această sete? Găseşti tu în Domnul Isus răspunsul la toate nevoile tale, astfel ca tu 
să nu mai ai altă grijă decât aceea ca să-L cunoşti tot mai bine şi să trăieşti într-o 
părtăşie tot mai desăvârşită cu El? Vino la acest izvor de apă vie şi scoate fără plată 
apa vieţii. Domnul Isus nu va spune niciodată că tu ai luat prea multă apă vie. Prea 
iubitule, bea din belşug.

29 noiembrie
CHIAR EL SE BUCURĂ
Mă voi bucura să le fac bine...

Ieremia 32.41
Este ceva binefăcător pentru inima credinciosului gândul că Dumnezeu se bucură de 
sfinţii Săi. Când ne uitam la noi înşine, nu descoperim în noi nici un motiv care să-L 
facă pe Dumnezeu să Se bucure de noi. Nu vom găsi nici o mulţumire de noi înşine, 
ci mai curând vom geme obosiţi, plângând starea noastră de păcat şi necredincioşia 
noastră. Fraţii noştri, ei înşişi simt puţină plăcere să privească la noi din pricina 
nedesăvârşirii şi a metehnelor pe care le constată la noi. Dar ce declaraţie slăvită, ce 
taină nepătrunsă! Domnul Se bucură de noi!
În nici o parte noi nu citim că Dumnezeu se bucură de frumuseţile din zidirea Sa; şi 
El nu spune nici îngerilor, nici serafimilor: „Te voi numi: plăcerea Mea este în tine". 
Nu, El spune aceasta numai cu privire la poporul Său. Numai bietele Lui făpturi 
întinate şi corupte de păcat, dar mântuite, ridicate şi slăvite prin harul Său, numai ele 
sunt pricina cântării Lui de mare bucurie. „El se va bucura de tine cu o mare bucurie; 
El se va bucura din pricina ta cu un cântec de biruinţă" aşa spune Domnul cu privire 
la poporul Său. Se pare că la vederea celor răscumpăraţi prin sângele Domnului Isus, 
inima Dumnezeului necuprins nu poate să se abţină ca să nu se bucure.
Şi noi, faţă de o dovadă aşa de minunată a dragostei Sale, nu vom răspunde „scoţând 
strigăte de bucurie înaintea Domnului, Dumnezeului mântuirii noastre"?

30 noiembrie
DUMNEZEU ESTE PE PRIMA LINIE
Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu 
te va lăsa; nu te teme şi nu te spăimânta!
Deuteronom 31.8
Iată cuvintele din partea lui Dumnezeu care, dacă suntem la începutul unei lucrări 
mari sau al unei lupte primejdioase, ne vor întări. Dacă merge înaintea noastră, noi 
suntem în siguranţă în spatele Lui. Cine ar putea să ne stea împotrivă dacă Domnul 
este înaintea noastră? Veniţi, ostaşi, înaintaţi cu îndrăzneală; pentru ce şovăiţi, când 
biruinţa este a voastră, câştigată de Domnul Isus?
Domnul nu numai că merge înaintea noastră, dar ne şi însoţeşte. Deasupra noastră şi 
sub noi, în afară şi înăuntrul nostru, prezenţa Sa şi toată puterea Sa se simt. În tot 
timpul şi pentru veşnicie, El va fi cu noi, cum a fost şi până acum. Oare câtă putere 
vor da aceste gânduri braţelor noastre? Să ne ridicăm cu îndrăzneală, ostaşi ai crucii, 
căci Domnul Oştirilor este cu noi!
Mergând înaintea noastră şi cu noi, Domnul nu ne va lipsi niciodată de ajutorul Său. 
El însuşi nu Se poate tăgădui, şi n-ar putea să ne lipsească de ajutorul Său, ci ne va 
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ajuta după nevoile noastre, şi aceasta până la sfârşit. El va fi totdeauna gata să ne dea 
ajutorul Său şi să ne apere până când se vor sfârşi luptele noastre.
Să nu ne temem deci şi nici să nu ne înspăimântăm, căci Domnul Oştirilor va coborî 
pe câmpul de luptă cu noi, va suferi focul luptei şi ne va da biruinţa.

1 decembrie
O UMBLARE ÎN ADEVĂR
Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă,...
Proverbe 10.9
Propăşirea unui astfel de om poate să fie înceată, dar ea este sigură. Acela care se 
grăbeşte să se îmbogăţească, nu va fi nici nevinovat, nici sigur; dar acela care 
rămâne hotărât în cinste şi stăruie în ea, chiar dacă nu câştigă cine ştie ce averi mari, 
câştigă în orice caz pacea. Făcând ceea ce este drept şi cinstit, mergem pe stâncă, 
căci altfel nici unul din noi nu ar merge pe un pământ tare, dacă cele mai frumoase 
bunuri şi izbânzi ar fi câştigate prin mijloace necinstite care sunt nesigure şi 
înşelătoare. Acela care a lucrat necinstit, va fi mereu torturat de gândul socotelilor şi 
plin de teamă că se va vedea osândit. Să ne lipim deci de adevăr şi dreptate; şi prin 
harul lui Dumnezeu, să urmăm pe Domnul şi Stăpânul nostru, în gura căruia nu s-a 
găsit nici un vicleşug. Să nu ne temem că suntem săraci, nici că suntem priviţi cu 
dispreţ; şi sub nici un motiv - şi în nici un caz - să nu facem ceea ce cugetul nostru 
nu ne dă voie. A pierde pacea sufletului înseamnă să pierzi mai mult decât o 
comoară. Dacă mergem pe calea arătată de Dumnezeul nostru, şi dacă nu păcătuim 
niciodată împotriva îndemnurilor cugetului nostru, drumul nostru va fi sigur şi la 
adăpost de orice stricăciune. Cine ne va face rău dacă noi săvârşim binele? Nebunii 
ne vor considera poate nebuni, dacă noi lucrăm cinstit, dar vom fi încuviinţaţi de toţi 
aceia a căror judecată este dreaptă.

2 decembrie
EXEMPLUL NOSTRU CEL MAI SFÂNT
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei; când este El la dreapta mea, nu 
mă clatin.
Psalmul 16.8
Acesta este cel mai bun fel de viaţă. Având pe Domnul necurmat înaintea ochilor 
noştri, avem cea mai măreaţă tovărăşie, cel mai sfânt model de viaţă, cea mai dulce 
mângâiere şi cea mai puternică înrâurire. Dacă ar trebui să fac o alegere care să ţină 

toată viaţa, aş alege: „Să am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei". Starea 
normală a unui om al lui Dumnezeu este ca totdeauna ochii lui să privească în ochii 
Domnului său şi urechile lui să audă glasul Lui. Dumnezeul său este aşa de aproape 
de el, încât umple totul în jurul său şi trage linia vieţii sale. Câtă nebunie ar fi 
îndepărtată, câte păcate ar fi biruite, câte virtuţi ar fi eliberate, şi câtă bucurie am 
cunoaşte dacă am avea pe Domnul totdeauna înaintea ochilor noştri. Şi de ce nu?
Aceasta este calea ca să fii în siguranţă. Dacă Domnul umple totdeauna gândurile 
noastre, vom da dovadă de multă pace şi de o adevărată siguranţă, pentru că 
Dumnezeu este de faţă necurmat. El este la dreapta noastră ca să ne conducă şi să ne 
ajute; astfel noi nu ne vom înspăimânta în faţa puterii, înşelătoriei şi uşurătăţii 
oamenilor. Când Dumnezeu este la dreapta noastră, suntem siguri că nu ne vom 
clătina.
Veniţi numai, vrăjmaşi ai adevărului, repeziţi-vă dacă vreţi ca o furtună spre mine, 
căci Dumnezeu mă păzeşte şi mă sprijineşte; El locuieşte cu mine. De cine să-mi fie 
frică?

3 decembrie
PACE, INDIFERENT DE LOC
Voi încheia cu ele un legământ de pace, şi voi îndepărta din ţară toate fiarele 
sălbatice; ele vor locui în linişte în pustie, şi vor putea dormi în mijlocul 
pădurilor.
Ezechiel 34.25
Este un har deosebit că Dumnezeu a binevoit să facă legământ cu omul, această 
făptură slabă, păcătoasă şi muritoare. Dar Domnul, cu toate acestea, S-a legat cu el 
printr-o învoială măreaţă pe care n-o va desfiinţa niciodată. Din pricina acestui 
legământ, noi suntem în siguranţă. După cum păstorii alungă fiarele sălbatice, tot aşa 
şi noi suntem păziţi de toate înrâuririle rele. Dumnezeul nostru ne păzeşte de tot ceea 
ce ne poate strica sau distruge; fiarele sălbatice vor fi îndepărtate din ţară. Doamne, 
împlineşte şi azi această făgăduinţă cu privire la noi. Poporul lui Dumnezeu se va 
bucura de paza Sa chiar în locurile cele mai primejdioase. Pustia şi pădurile 
întunecoase se vor preface în păşuni şi în ţarcuri pentru turma lui Cristos. Dacă 
Domnul nu schimbă aceste locuri primejdioase cu altele mai în siguranţă, El ne va 
ocroti chiar în locurile primejdioase. Pustia nu este un loc de locuit, dar Domnul 
poate s-o facă bună de locuit. Şi dacă într-o pădure este mai bine ca omul să vegheze 
decât sa doarmă, chiar acolo Dumnezeu va da liniştea trebuitoare prea iubiţilor Săi. 
Nimic dinăuntru şi nimic dinafară nu va avea putere să îl înspăimânte pe un copil al 
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lui Dumnezeu. Astfel, prin credinţă, pustia poate să se prefacă într-un bulevard al 
cerului, şi cele mai întunecoase păduri, în nişte luminişuri de slavă.

4 decembrie
ACOPERIT ŞI OCROTIT
El te va acoperi cu penele lui, şi te vei ascunde sub aripile lui. Căci scut şi 
pavăză este credincioşia Lui.
Psalmul 91.4
Ce comparaţie plăcută şi binefăcătoare! Aşa cum o cloşcă îşi ocroteşte puii şi le 
îngăduie să se adăpostească sub aripile ei, tot astfel, Domnul ocroteşte pe poporul 
Său şi-i îngăduie să se ascundă în El. N-am văzut noi puişorii cum scot capul de sub 
aripa mamei lor? N-am auzit noi ciripitul lor care exprimă bucuria lor? Tot aşa să ne 
adăpostim şi noi sub scutul Dumnezeului nostru. Vom găsi acolo o pace nespus de 
mare, gândindu-ne că El ne ocroteşte şi ne păstrează credincioşi. Atâta timp cât El ne 
ocroteşte astfel, suntem fără teamă. Ar fi ciudat dacă ar fi altfel; cum am putea să 
fim neliniştiţi, când însuşi Dumnezeu vrea să fie adăpostul nostru, locul nostru de 
scăpare şi odihna noastră?
Să înţelegem acest lucru şi, bucurându-ne de ocrotirea Lui sigură vom putea să 
luptăm pentru El. Avem nevoie pentru aceasta de scut şi de platoşă, dar dacă noi ne 
încredem în adevăr în El, adevărul Lui ne va sluji de armătură din cap până în 
picioare. Domnul nu poate să mintă; El rămâne credincios poporului Său şi 
făgăduinţa de mai sus este sigură. Adevărul este scutul de care avem nevoie. Înapoia 
lui noi suntem la adăpost de săgeţile arzătoare ale vrăjmaşului.
Apropie-te, suflete al meu, şi ascunde-te sub aripile Sale încăpătoare; ele să fie 
întăritura ta şi tăria ta.

5 decembrie
LOCURI ÎNALTE DE APĂRARE
... Acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se 
va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.
Isaia 33.16
Omul care a primit de la Dumnezeu harul ca să aibă o viaţă fără prihană, locuieşte în 
siguranţă deplină. El stă pe un loc înalt; el este deasupra lumii, apărat de atacul 
vrăjmaşului şi aproape de cer. El are scopuri şi motive înalte şi găseşte mângâieri şi 
prietenii semnificative. El se bucură de munţii dragostei veşnice, unde îşi are 

locuinţa.
El este apărat de arme vrăjmaşe în stânca cea tare. Cele mai statornice lucruri în 
univers sunt făgăduinţele şi planurile Dumnezeului care nu se schimbă, şi acestea 
sunt apărătoarea credinciosului ascultător.
El este întreţinut cu această făgăduinţă măreaţă: „i se va da pâine". După cum 
vrăjmaşul nu se poate urca până la cetăţuia lui, nici să-i dărâme întăriturile, tot aşa 
fortăreaţa nu poate fi cucerită prin împresurare şi foamete. Domnul care a făcut să 
plouă mana în pustie, va avea provizii bune pentru poporul Său, chiar şi când ei ar fi 
înconjuraţi de cei ce ar vrea să-i înfometeze.
Dar dacă lipseşte apa? Acest lucru nu se va întâmpla însă, căci este scris „şi apa 
<strong>nu-i</strong> va lipsi". Un izvor care nu seacă niciodată va ţâşni în 
mijlocul acestei cetăţi întărite, care nu poate fi biruită. Domnul se îngrijeşte ca să nu 
lipsească nimic: Nimeni nu va putea să facă rău cetăţenilor adevăratului Sion. Oricât 
ar fi de ameninţător vrăjmaşul lor, Dumnezeu îi ocroteşte pe aleşi Săi.

6 decembrie
PRIN APE...
Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine şi râurile nu te vor îneca; dacă vei 
merge prin foc, nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde.
Isaia 43.2
Aici nu este nici o punte; avem să trecem prin ape şi trebuie să simţim puterea 
şuvoaielor. Dar pentru trecerea acestor valuri, prezenţa lui Dumnezeu face mai mult 
decât o barcă. Trebuie să fim încercaţi, iar biruinţa ne este asigurată, căci însuşi 
Dumnezeu, care este mai puternic decât apele mari, va fi cu noi. Dacă în orice alte 
situaţii Domnul ar sta departe de ai Săi, în mijlocul greutăţilor şi al primejdiilor El 
va fi sigur cu ei. Greutăţile acestei vieţi pot să ajungă la o înălţime foarte mare, dar 
Domnul va fi la înălţimea tuturor nevoilor.
Vrăjmaşii lui Dumnezeu pot sa stârnească pe calea noastră multe primejdii, ca 
prigoane sau batjocuri grozave, care sunt pentru noi ca un cuptor aprins. Dar, pentru 
că Dumnezeu este cu noi, vom trece prin acele flăcări fără ca ele să ne ardă; nici 
mirosul focului nu se va lipi de noi.
Oh, ce siguranţă minunată pentru aceşti călători, fii ai cerului, mergând către cer! 
Valurile nu pot să-i înece, focul nu poate să-i distrugă.
Prezenţa Ta, Doamne, este apărarea sfinţilor Tăi, în mijlocul tuturor primejdiilor de 
pe cale. Cu toată încrederea, Doamne, mă predau în mâinile Tale şi duhul meu să 
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găsească în Tine odihnă.

7 decembrie
DARUL TĂRIEI; BINECUVÂNTAREA PĂCII
Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează poporul Său cu pace.
Psalmul 29.11
David auzise glasul lui Dumnezeu într-o furtună şi recunoscuse puterea Lui într-un 
uragan aşa cum se arată în Psalmul 29; şi, în timpul liniştii care urmase după furtună, 
el simţise că această putere uimitoare care a cutremurat cerul şi pământul este 
puterea care este făgăduită celor aleşi. Cel ce arată vulturului drumul său în văzduh, 
va da răscumpăraţilor Săi aripile vulturului; Acela al cărui glas face să se cutremure 
pământul, îi va înspăimânta pe duşmanii sfinţilor Săi şi va da pace copiilor Săi. De 
ce suntem slabi, când avem la dispoziţia noastră puterea lui Dumnezeu? De ce 
suntem tulburaţi, când pacea Domnului ne este asigurată? Isus, Dumnezeul plin de 
putere este tăria noastră. Să ne îmbrăcăm cu El pentru slujba pe care ne-o cere. 
Domnul Isus, Mântuitorul nostru prea iubit este şi pacea noastră; să ne odihnim la 
pieptul Lui şi să facem să înceteze temerile noastre. Binecuvântat să fie El fiindcă 
vrea să fie tăria noastră şi pacea noastră acum şi pentru totdeauna.
Acelaşi Dumnezeu care s-a urcat pe aripile vântului în zilele de furtună, va stăpâni 
peste furtunile şi frământările noastre şi va aduce după ele zile liniştite. Vom avea 
tăria Sa în zilele de zbucium şi cântări de bucurie în zilele cu soare. Să cântăm dar 
lui Dumnezeu, care este tăria şi pacea noastră. Să înlăturăm gândurile noastre 
întunecoase şi să ne întoarcem la credinţă şi nădejde.

8 decembrie
A-L URMA, ÎNSEAMNĂ A MERGE ÎN SLAVĂ
Dacă îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul 
Meu. Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
Ioan 12.26
Slujba cea mai înaltă este să faci ce face Domnul Isus. Dacă noi voim să fim 
slujitorii Domnului Cristos, trebuie să fim ucenicii Lui. Să lucrăm sau să ne purtăm 
aşa cum ar lucra Domnul Isus, acesta este mijlocul cel mai sigur ca să-L cinstim pe 
El. Să am în fiecare zi în vedere acest lucru.
Dacă Îl urmez pe Domnul Isus, voi fi în tovărăşia Sa; şi dacă merg mereu cu El, am 
să ajung să mă asemăn cu El. Mă voi strădui aşa dar ca să-L urmez aici pe pământ şi, 

la timpul potrivit, după Cuvântul Său, El mă va lua ca să fiu cu El acolo sus. Numai 
după ce a suferit pe acest pământ, Mântuitorul nostru S-a urcat pe tron; şi tot aşa este 
şi cu noi. Dacă suferim împreună cu El pe pământ, vom şi împăraţi împreună cu El 
în ceruri. Izbânda din viaţa Domnului nostru va fi şi izbânda din viaţa noastră şi, 
dacă suntem acum umiliţi împreună cu El, vom fi şi în slavă cu El. Îndrăzneşte dar, 
suflete al meu; pune piciorul pe urmele sângerânde lăsate de paşii Căpeteniei tale 
cereşti.
Dar Dumnezeu îi va cinsti pe cei ce vor sluji Fiului, aşa spune Domnul Cristos. Dacă 
Dumnezeu vede că eu sunt credincios lui Isus, El îmi va da un semn că am trecere 
înaintea Sa şi mă va cinsti pentru dragostea Fiului Său. Nici o altă cinstire nu poate 
valora cât cinstirea Sa. Împăraţii nu pot să dea decât onoruri trecătoare; dar 
adevărata slava este în mâinile Tatălui. Alipeşte-te dar de Mântuitorul tău, şi mai 
tare decât până acum.

9 decembrie
„TOATE" ALE CREDINŢEI
Isus a răspuns: Tu zici: Dacă poţi! „...Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce 
crede"!
Marcu 9.23
Necredinţa noastră este totdeauna cea mai mare piedică în viaţa noastră; de fapt asta 
este singura greutate reală care împiedică creşterea noastră şi înaintarea noastră 
duhovnicească. Domnul poate totul; dar o dată ce El a stabilit această regulă, că ni se 
va face după credinţă, necredinţa noastră împiedică toată puternicia Sa ca să lucreze. 
Da, uneltirea puterilor răului va fi nimicită, numai dacă credem. Adevărul dispreţuit 
va ieşi la iveală, dacă noi vom avea încredere în Dumnezeul adevărului. Cu toate 
greutăţile pe care le întâmpinăm, noi putem să trecem sănătoşi şi teferi peste valurile 
nenorocirilor, dacă coapsele noastre sunt încinse cu cingătoarea păcii, pusă de 
mâinile încrederii în Dumnezeu. Ce n-am putea să credem noi? Este cu putinţă orice, 
dar nu este cu putinţă să crezi în Dumnezeu? Iată, El este adevărul întotdeauna; să 
nu-L credem pe El? El este totdeauna credincios Cuvântului Său, ca să-l 
împlinească; se poate să n-avem noi încredere? Pentru o inimă cu adevărat 
sănătoasă, credinţa nu cere nici un efort; şi pentru ea devine un lucru aşa de obişnuit 
să se sprijine pe Dumnezeu, precum un copil faţă de tatăl său.
Dar răul stă în faptul că noi putem să Îl credem pe Dumnezeu pentru orice, dar nu ne 
încredem în El pentru încercarea care ne apasă în clipa de faţă. Să aruncăm 
necredinţa noastră; restul îl priveşte pe El.
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10 decembrie
DUMNEZEU ESTE ALIATUL NOSTRU
Dar, dacă vei asculta glasul Lui, şi dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi 
vrăjmaşul vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi.
Exod 23.22
Domnul Cristos trebuie să fie recunoscut ca Domn şi ascultat în mijlocul poporului 
Său. El este locţiitorul lui Dumnezeu şi vorbeşte în Numele Tatălui, şi noi trebuie să 
ascultăm în totul şi îndată toate poruncile Sale. Dacă nu îndeplinim această 
rânduială, pierdem făgăduinţa.
Ce binecuvântare nespus de mare se găseşte într-o ascultare deplină! Dumnezeu face 
cu poporul Său un legământ de luptă şi de apărare. El îi binecuvântează pe aceia care 
ne binecuvântează pe noi şi blestemă pe acei care ne blestemă pe noi. Dumnezeu 
este cu toată inima şi cu tot sufletul cu ai Săi; El este prieten cu ei în toate 
împrejurările prin care trec ei. Ce ocrotire presupune această făgăduinţă! Noi nu 
trebuie să ne ocupăm de vrăjmaşii noştri, fiindcă ştim că, dacă ei ni se împotrivesc, 
ei devin vrăjmaşi ai lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ia asupra Lui apărarea noastră, 
noi n-avem decât să îi lăsăm în seama Lui pe vrăjmaşii noştri.
Atâta timp cât sunt în joc interesele noastre personale, nu vom avea vrăjmaşi; dar de 
îndată ce sunt ameninţate adevărul şi dreptatea, noi luăm armele şi pornim la luptă. 
În acest război sfânt, noi suntem aliaţii Dumnezeului celui veşnic şi, dacă noi 
ascultăm în totul de Domnul nostru Isus, El îşi va desfăşura puterea Sa spre binele 
nostru. Aşadar să nu ne temem de oameni.

11 decembrie
ÎNCREDE-TE ŞI LUCREAZĂ; LUCREAZĂ ŞI CREDE
Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie.
Psalmul 37.3
A crede şi a lucra sunt două lucruri care merg împreună, aşa cum sunt rânduite de 
Duhul Sfânt. Trebuie să avem mai întâi credinţa şi apoi credinţa trebuie să lucreze. 
Credinţa în Dumnezeu ne duce la fapte de sfinţenie. Noi ne încredem în Dumnezeu 
pentru bine şi facem ce este bine. Credinţa noastră ne îndeamnă să nu stăm în 
lenevie, ci să ne ridicăm ca să lucrăm, în nădejdea că Dumnezeu va lucra în noi şi 
prin noi. Nu este partea noastră ca să ne îndemnăm să facem ce este rău, ci să ne 
încredem în Dumnezeu şi să facem ce este bine. Să nu ne mulţumim numai să 

credem fără să lucrăm, nici să lucrăm fără să credem.
Vrăjmaşii noştri ne-ar alunga dacă ar putea; dar, dacă credem şi lucrăm, vom rămâne 
în ţară, orice s-ar întâmpla. Noi vom rămâne în felul acesta în ţara lui Emanuel, care 
este a lui Dumnezeu, ţara făgăduită. Vrăjmaşii nostru nu pot să scape de noi aşa de 
uşor cum îşi închipuie ei. Ei nu pot să ne smulgă, nici să ne şteargă din ţara în care 
locuim, unde Dumnezeu ne-a dat un loc şi un nume.
După cum este adevărat că Dumnezeu a dat această făgăduinţă, tot aşa noi vom fi 
hrăniţi acolo unde ne-a aşezat El. Partea noastră este să credem şi partea Lui este să 
lucreze după credinţa noastră. Dacă noi nu suntem hrăniţi prin corbi, prin Obadia sau 
printr-o văduvă, totuşi noi vom fi hrăniţi în felul în care găseşte El cu cale.

12 decembrie
O INIMA LINIŞTITĂ
...în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.
Isaia 30.15
Stările de tulburare sau de agitare, ca şi cele de nehotărâre şi de îndoială sunt 
întotdeauna pricini care ne slăbesc duhovniceşte. La ce mai putem fi buni, dacă noi 
suntem obosiţi sau istoviţi din cauza îngrijorărilor? Ce câştigăm noi prin temerile 
noastre sau prin tulburarea noastră, decât să ajungem incapabili să lucrăm sau să 
luăm o hotărâre înţeleptă? Credinţa dimpotrivă ne ridică deasupra greutăţilor 
noastre. Oh! De ni s-ar da harul să rămânem în pace! De ce să alergăm din casă în 
casă ca să spunem mereu aceeaşi tristă poveste, a cărei repetare ne face tot mai 
bolnavi? Chiar stând în casă, de ce să ne văităm în mare îngrijorare din pricina 
prevestirilor neplăcute care poate nu se vor întâmpla niciodată? Nu este mai bine să 
ne ţinem limba liniştită, ba chiar mai mult, să ne ţinem inima liniştită? Oh! Dacă am 
putea să rămânem în pace, aducându-ne aminte că Domnul este Dumnezeu.
Să învăţăm să avem încredere în Dumnezeu! Sfântul lui Israel îi va ocroti şi îi va 
izbăvi pe ai Săi. El nu uită făgăduinţele Sale sfinte. Chiar dacă s-ar prăbuşi munţii, 
nici un cuvânt al Său nu se va pierde. Se cuvine ca noi să ne încredem în El şi, dacă 
noi îi arătăm încredere, liniştea care va veni peste noi din această încredere, ne va 
face tot aşa de fericiţi ca şi duhurile care stau în jurul tronului Său.
Rămâi dar în pace, suflete al meu, şi sprijineşte-te pe pieptul Mântuitorului tău.

13 decembrie
SEARA LUMINÂND CA ZIUA
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...nu va fi nici zi, nici noapte; dar spre seară se va arăta lumina.
Zaharia 14.7
Este ceva neobişnuit acest lucru, căci totul prevesteşte că spre seară cerul se 
întunecă. Dar Dumnezeu poate să lucreze într-un chip cu totul diferit de felul cum 
credem sau nădăjduim noi, ca să ne uimească, pentru a lăuda măreţia harului Său. 
Nu, nu se va întâmpla ceva după cum presimt inimile noastre; întunericul nu va 
ajunge să crească până la miezul nopţii, căci lumina zilei va străluci deodată în faţa 
ochilor noştri. Să nu deznădăjduim niciodată, ci în cele mai grele clipe din viaţa 
noastră să ne încredem în Dumnezeu, care va schimba întunericul umbrei morţii în 
zorii dimineţii. Tocmai când muncile grele ale israeliţilor au fost dublate, a apărut 
Moise şi, când tulburarea a ajuns la culme, eliberarea s-a ivit.
Făgăduinţa este dată ca să ne ajute să învăţăm răbdarea. Lumina deplină nu va 
străluci poate, până când aşteptarea îndelungată ne va face să ne pierdem nădejdea. 
Pentru cel rău, soarele apune când încă este ziuă; dar lumina răsare pentru cel 
neprihănit, când încă este noapte. Să n-aşteptăm noi cu răbdare ziua cerească? Poate 
va trece mult timp până va veni, dar ea este vrednică să fie aşteptată.
Şi acum, sufletul meu, bucură-te în Acela care vrea să te binecuvânteze şi în timpul 
vieţii şi la moarte, într-un fel care va întrece totul, cum n-ai văzut şi n-ai nădăjduit 
niciodată.

14 decembrie
NIMIC VECHI
Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi".
Apocalipsa 21.5
Slavă Numelui Său! Toate lucrurile au nevoie să fie înnoite, căci toate au fost 
folosite şi ruinate de păcat. Vine timpul când veşmântul cel vechi să fie făcut sul şi 
pus la o parte, şi întreaga fire să se împodobească pentru ziua de odihnă. Dar nimeni 
afară de Domnul care le-a creat, nu poate să facă toate lucrurile noi; căci trebuie 
atâta putere pentru a scoate răul, tot atât cât trebuie pentru a crea. Isus Domnul 
nostru a făcut lucrarea de a crea şi El are toată puterea s-o ducă la deplină 
desăvârşire. Lucrarea Sa a început deja şi, de veacuri, El Se ocupă să înnoiască 
inimile oamenilor şi să aşeze din nou stăpânirea Sa. În curând toate legile 
cârmuirilor omeneşti, precum şi firea omenească vor fi schimbate prin har; şi va veni 
în sfârşit o zi când însuşi trupul nostru va fi înviat şi schimbat asemenea trupului Său 
slăvit.
Ce bucurie să facem parte din această împărăţie în care toate lucrurile vor fi făcute 

noi prin puterea împăratului nostru. Noi nu pierim, ci ne grăbim spre o viaţă plină de 
slavă. Domnul nostru slăvit dispreţuieşte împotrivirea puterilor răului, El împlineşte 
planul Său şi înnoieşte totul, pe noi înşine precum şi tot ceea ce ne înconjoară; şi 
frumuseţea acestei zidiri noi va întrece în desăvârşire acea zidire ieşită altădată din 
mâinile Sale.

15 decembrie
ÎNŢELEGEREA ÎN LUME
...El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor 
făuri fiare de plug, şi din suliţele lor, cosoare; nici un popor nu va mai scoate 
sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa războiul.
Isaia 2.4
Oh! să poată aceste zile fericite să strălucească mai curând. Acum popoarele sunt 
bine înarmate şi descoperă arme noi din ce în ce mai distrugătoare, ca şi când cea 
mai mare slavă a omului ar fi să nimicească mii de semeni de-ai săi. Dar pacea va 
birui într-o zi în aşa măsură, încât armele de război vor fi din nou trecute prin foc şi 
schimbate pentru a putea fi întrebuinţate în scopuri paşnice.
Cum pare că se va face această minune? Prin comerţ, prin civilizaţie, prin instruire 
sau prin forţă? Nu, noi nu credem aceasta. Experienţele din trecut ne fac să nu avem 
nici o încredere în astfel de mijloace slabe. Nu, pacea nu va fi aşezată pe pământ 
decât prin domnia Prinţului păcii. El trebuie să cârmuiască poporul prin Duhul Său, 
să înnoiască inimile prin harul Său şi să domnească în ele prin puterea Sa 
dumnezeiască. Numai atunci fiinţele omeneşti vor înceta de a se război şi omorî. 
Omul este ca o fiară sălbatică atunci când i se tulbură sângele, şi numai Domnul Isus 
poate să facă din această fiară sălbatică un porumbel. Aceasta o face înnoind inima 
omului, căreia îi domoleşte patimile sângeroase. Facă Domnul ca cititorii acestei 
scrieri să se unească pentru ca să ceară ca stăpânirea păcii să se aşeze fără să mai 
întârzie, punând capăt urii şi oricărui rău al omenirii, iar înţelegerea şi iubirea să se 
răspândească asupra întregii lumi.

16 decembrie
IZGONIRE DIVINĂ
...şi veţi izgoni pe canaaniţi, cu toate carele lor de fier şi cu toată tăria lor.
Iosua 17.18
Este o mare îmbărbătare să fii tare, să fii sigur de biruinţă, căci atunci soldatul merge 
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la luptă cu deplină încredere şi îndrăzneală. Noi care avem de luptat cu păcatul 
dinăuntrul nostru şi din jurul nostru, să fim încredinţaţi că putem să câştigăm 
biruinţa, care ne este dată prin Domnul Isus. Noi nu mergem ca să dăm înapoi, ci ca 
să biruim. Harul lui Dumnezeu ni s-a dat în toată puterea Sa, pentru ca să biruim răul 
sub toate formele sale. Noi suntem deci siguri de biruinţă.
Unele din păcatele noastre găsesc în firea noastră, în obiceiurile noastre, în 
ocupaţiile şi legăturile noastre, adevărate care de război ca să ne doboare. Dar, cu 
toate că este aşa, noi vom trece peste aceste greutăţi. Ele sunt foarte puternice şi noi 
foarte slabi în comparaţie cu ele, dar în numele Domnului noi le tăiem în bucăţi. 
Dacă un singur păcat ne stăpâneşte, noi nu suntem eliberaţii Domnului. Un om legat 
cu un singur lanţ este tot un prizonier. Este cu neputinţă să mergem în cer, chiar 
numai cu un singur păcat, dar care domneşte în noi; dar când este vorba de sfinţi, stă 
scris: „Păcatul nu va mai stăpâni asupra noastră". Ridicaţi-vă, loviţi în aceşti 
duşmani şi sfărâmaţi-le toate carele de război. Domnul oştirilor este cu noi, şi cine 
va putea să stea împotriva puterii Sale care distruge păcatul?

17 decembrie
PĂRTĂŞIA CEA MAI APROPIATĂ ŞI PLINĂ DE DRAGOSTE
... şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
l Tesaloniceni 4.17
Aici pe pământ Domnul este cu noi; când El ne va chema, noi vom fi cu El. 
Credinciosul nu poate să fie despărţit de Mântuitorul său. Ei sunt una şi vor rămâne 
totdeauna aşa: Domnul Isus nu poate să fie lipsit de poporul Său, căci ar fi ca un cap 
fără trup. Fie că ne aflăm în rai, fie că locuim pe pământ, noi suntem cu Domnul 
Isus; şi cine ne va despărţi de El?
Ce bucurie pentru noi! Fericirea noastră, odihna noastră, mângâierea noastră şi 
plăcerea noastră cea mai mare, este să fim cu Domnul. Noi nu putem să ne 
închipuim nici o fericire care ar putea să întreacă sau măcar să fie la fel cu fericirea 
acestei părtăşii dumnezeieşti. Printr-o legătură sfântă noi suntem cu El în înjosirea şi 
suferinţa Lui. În curând noi vom fi cu El în odihna Sa, în împărăţia Sa şi în slava Sa. 
Noi luăm parte la aceleaşi încercări şi vom avea parte de aceeaşi biruinţă ca El.
O, Mântuitorul meu, dacă trebuie să fiu totdeauna cu Tine, aceasta este o soartă 
pregătită de Tine pentru mine şi care nu se poate compara cu nimic. N-aş dori nici 
chiar să fiu cu Arhanghelii, căci ţinta mea cerească de căpătâi este să fiu cu Domnul. 
Pentru mine fericirea cerească nu stă nici în harfa de aur, nici în cununa care nu se 
poate veşteji, nici în lumina veşnică; ci Isus, Isus, El însuşi şi eu însumi pentru 

totdeauna cu El, în părtăşia cea mai apropiată şi mai plină de dragoste.

18 decembrie
APĂRAT ŞI ACOPERIT
Cum îşi întind păsările aripile peste puii lor, aşa va ocroti Domnul oştirilor 
Ierusalimul.
Isaia 31.5
Fără să piardă o clipă în drumul său, mama se grăbeşte către cuibul său ca să aducă 
hrană puilor. Şi când simte că micuţii ei sunt în primejdie, ea aleargă îndată să-i 
apere. La fel Domnul, ca să îi apere pe aleşii Săi, va veni ca pe aripi de vultur, ba 
chiar pe aripile vântului.
Mama întinde apoi aripile sale peste cuib ca să-şi acopere puişorii săi, ea îi acopere 
cu trupul său, le transmite căldura sa şi îi acoperă în aşa fel ca să le facă un adăpost. 
Dumnezeul cel veşnic lucrează la fel ca să îi apere pe copiii Săi. El vrea să fie El 
însuşi adăpostul lor, locuinţa lor şi în sfârşit totul. Domnul care Se compară pe Sine 
aici cu păsările, nu Se aseamănă totuşi cu ele în slăbiciunea lor, căci El este Domnul 
oştirilor. Să ne bucurăm deci la gândul că dragostea Sa atotputernică va veni la timp 
ca să ne apere şi să ne păzească în siguranţă. Aripa nici unei mame nu este aşa de 
iute şi de drăgăstoasă ca aripa lui Dumnezeu şi noi ne vom aşeza cu încredere la 
umbra sa apărătoare.

19 decembrie
ÎNTRISTĂRI, DAR NU OASE RUPTE
Toate oasele i le păzeşte, ca nici unul din ele să nu i se sfărâme.
Psalmul 34.20
Acest verset se referă în întregime la credinciosul care se găseşte într-o mare 
mâhnire: „Multe sunt necazurile celui neprihănit, dar Domnul îl scapă din toate". Se 
poate să i se zdrobească sau să i se rănească carnea, dar „nici un os nu i se va 
sfărâma".
Mare îmbărbătare pentru copilul lui Dumnezeu în încercare, îmbărbătare menită, să-l 
sprijinească în toate momentele sale grele. Până acum, ca şi de acum înainte, 
recunosc că n-am avut nici o pagubă adevărată din diferitele mele întristări. Ele nu 
m-au făcut să-mi pierd nici credinţa, nici nădejdea, nici dragostea. Dimpotrivă, 
departe de a se pierde, aceste oase ale caracterului au câştigat în tărie şi putere. Eu 
am acum mai multă cunoştinţă, mai multă experienţă, mai multă răbdare, mai multă 
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statornicie decât aveam înainte de a veni încercările. Chiar bucuria mea, n-a fost 
distrusă. Boala şi lipsurile, clevetirile sau împotrivirea mi-au pricinuit mai mult 
decât o zdrobire; dar acum ele s-au dus şi nici unul din oasele mele n-a fost zdrobit.
Nu te supăra deci, suflete al meu, dacă ai de suferit unele dureri; nu se va afla nimic 
în tine care să se spargă. Îndură toate mâhnirile, şi încrede-te în Domnul care te va 
izbăvi de toate urmările neplăcute ale acestei mâhniri.

20 decembrie
OAMENII SUNT OAMENI; DUMNEZEU ESTE DUMNEZEU
Eu, Eu te mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor, şi de fiul 
omului care trece ca iarba, şi să Îl uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care a întins 
cerurile şi a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit toată ziua, 
înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde este mânia 
asupritorului?
Isaia 51.12-13
Să luăm aceste versete ca parte a noastră pentru această zi. Tu, care tremuri şi-ţi este 
frică, citeşte-le, crede-le, hrăneşte-te cu ele şi adu-le înaintea lui Dumnezeu. Acela 
de care te temi tu, nu este decât un om, în timp ce Acela care îţi făgăduieşte 
mângâierea şi ajutorul Său este Dumnezeul tău, Făcătorul tău şi Creatorul cerului şi 
al pământului. De altfel, ocrotirea Sa puternică face mai mult decât a te păzi de o 
primejdie mărginită.
Unde este furia asupritorului tău? El este în mâna Domnului. Această mânie nu este 
decât aceea a unei făpturi muritoare; ea va trece în clipa când suflarea de viaţă va 
părăsi nările sale. Pentru ce să avem teamă de un suflet care este tot atât de slab ca şi 
noi? Să nu Îl înjosim pe Dumnezeu, făcându-ne un dumnezeu dintr-un om păcătos, 
după cum putem să facem, fie printr-o teamă exagerată sau printr-o dragoste 
exagerată pe care i-o păstrăm unui om. Să privim oamenii ca oameni şi pe 
Dumnezeu ca Dumnezeu. Astfel vom merge liniştiţi pe cărarea îndatoririlor, 
temându-ne de Dumnezeu şi neavând nici o altă frică.

21 decembrie
DE LA MÂNIE LA DRAGOSTE
El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei 
arunca în fundul mării toate păcatele lor.
Mica 7.19

Dumnezeu nu Se întoarce niciodată din dragostea Sa faţă de noi, dar Se întoarce 
adesea din mânia Sa faţă de noi. Dragostea Sa pentru aleşii Săi se potriveşte cu firea 
Sa. El iubeşte pentru că El este dragoste; El ne ameninţă pentru că găseşte că aşa 
este de folos pentru binele nostru. El va avea din nou milă de ai Săi, căci aşa îl 
îndeamnă inima Sa plină de dragoste. El va avea milă de ei, va potoli durerile lor şi-i 
va vindeca. Şi apoi ce făgăduinţă! „El va călca în picioare nelegiuirile noastre." El 
va birui. Ele într-adevăr caută să ne înlănţuie, dar Domnul prin dreptatea Sa ne va da 
biruinţă. Aşa cum s-a întâmplat altă dată cu canaaniţii, ele vor fi biruite, călcate în 
picioare şi distruse.
Vor fi îndepărtate chiar şi urmările păcatelor noastre. „El va arunca toate păcatele 
noastre", da toate oştirile păcatelor noastre, oricât de numeroase ar fi. „El le va 
arunca în fundul mării", aşa cum a făcut cu Faraon şi cu carele sale. Numai braţul 
Său atotputernic este în stare să facă o asemenea minune. Ele n-au fost aruncate în 
largul mării de unde să poată să iasă la suprafaţă şi să reapară sub ochii noştri, ci au 
fost aruncate în adâncul mării. Ca o piatră, ele se vor pogorî acolo până la fund, ca 
sa dispară pentru totdeauna.
S-aducem slavă Dumnezeului izbăvirii noastre.

22 decembrie
ÎN ISUS AVEM TOTUL
Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin 
în El.
Coloseni 2.9-10
Toate calităţile Domnului Cristos ca Dumnezeu şi ca om sunt la îndemâna noastră. 
În această desăvârşire care este în El, noi avem totul deplin. Aceste însuşiri, El nu ni 
le dă direct; El face însă ca ele să slujească spre binele nostru. Atotputernicia Sa, 
atotştiinţa Sa, atotînţelepciunea Sa şi atotprezenţa Sa vor fi puse în mişcare ca să ne 
ajute. Harul şi credincioşia Sa, nesfârşita dragoste şi puterea Sa nemărginită, aceste 
însuşiri, care sunt stâlpii templului mântuirii, ne sunt date ca moştenire veşnică. 
Toată duioşia inimii Mântuitorului nostru, toată puterea braţului Său, toate bucuriile 
cununii Sale sunt pentru noi. Cristos în întregime, cu caracterul Său adorabil de Fiu 
al lui Dumnezeu ni S-a dăruit pentru cel mai mare bine al nostru. Înţelepciunea Sa 
ne va cârmui, cunoştinţa Sa ne va învăţa, puterea Sa ne va apăra, neprihănirea Sa va 
garanta pentru noi, dragostea Sa ne va încălzi şi ne va îmbărbăta. Tot muntele de 
comori al lui Dumnezeu ne este accesibil, ca să scoatem comori ascunse din minele 
Sale. „Toate aceste lucruri sunt ale voastre", da, toate! Oh, ce dulce este să avem pe 
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Domnul Isus, să ne îndreptăm totdeauna spre El, cu o încredere deplină, să-I cerem 
ceea ce ne-a făgăduit şi ceea ce în dragostea Sa este totdeauna gata să ne dea.

23 decembrie
DARURI PREŢIOASE
Despre Iosif a zis: „Ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare, 
cel mai bun dar al cerului, rouă, cele mai bune ape care sunt jos..."
Deuteronom 33.13
Noi putem să fim binecuvântaţi cu aceleaşi daruri care au fost făgăduite lui Iosif şi 
chiar într-un fel mult mai bogat. Da, ca să ne dea tot ce există mai bun în ceruri. 
Puterea lui Dumnezeu care se desfăşoară spre binele nostru şi lucrarea acestei puteri 
„de sus" sunt un lucru de mare preţ. Noi am vrea să ne bucurăm de asemenea de 
pacea lui Dumnezeu, de bucuria Domnului şi de slava Domnului. Să primim în 
acelaşi timp binecuvântarea a trei Persoane divine, dragostea Iui Dumnezeu, harul 
lui Isus Cristos şi părtăşia Duhului Sfânt! Sunt bunuri pe care noi le preţuim mai 
mult decât aurul cel mai curat. Nu, lucrurile de pe pământ nu sunt nimic faţă de 
lucrurile cereşti.
Printre aceste daruri, ce preţioasă este „roua"! Noi Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea 
rouă, şi-L lăudăm pentru aceasta. Ce răcorire, ce mireasmă, ce creştere, ce viaţă 
aduce roua cu ea. Noi suntem plante din grădina sădită chiar de Dumnezeu şi 
suspinăm după această rouă a Duhului Sfânt. „Cele mai bune ape care sunt jos" ne 
vorbesc de apele adânci ale oceanului, din care se alimentează toate izvoarele vii 
care înviorează faţa pământului. Să fii hrănit mereu din puţurile veşnice ale dragostei 
dumnezeieşti, ce binecuvântare nespus de mare! Fie ca nici unul din noi să nu aibă 
linişte până nu va fi căpătat plinătatea Domnului, de unde noi n-avem decât să 
scoatem de acum înainte, tot ce ne trebuie.

24 decembrie
TOŢI ALEŞII VOR FI PREZENŢI
Şi atunci tot Israelul va fi mântuit...
Romani 11.26
Cântarea pe care a făcut-o Moise aproape de Marea Roşie este insuflată de bucuria 
de a-l vedea pe Israel izbăvit în întregime. Nici o picătură de apă nu s-a desprins din 
zidul de apă care se formase în mare, până când cel din urmă mădular din poporul 
ales n-a pus piciorul sigur pe malul celălalt. După aceea, dar nu chiar imediat, apele 

s-au năpustit ca să vină iar la locul lor.
În cântarea lui Moise citim aşa: „Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit şi ai izbăvit pe 
poporul acesta; iar prin puterea Ta îl îndrepţi spre locaşul sfinţeniei Tale" (Exod 
15.13). În veacul viitor, când cei aleşi vor cânta cântarea lui Moise şi a Mielului, 
slava Domnului Isus va fi să poată spune: „N-am pierdut pe nici unul din cei pe care 
Mi I-ai dat Tu". Nu, Doamne, nu va fi nici un loc neocupat în cerul Tău.
Toţi aceia pe care Dumnezeu I-a ales, toţi aceia pe care Domnul Cristos i-a 
răscumpărat, toţi aceia pe care Duhul Sfânt i-a sfinţit, toţi fără deosebire vor ajunge 
până la râul vieţii. Deja cei dinainte au ajuns acolo, în timp ce noi mergem prin 
strâmtoare; dar noi urmăm pe Călăuza dumnezeiască.
Să înaintăm dar; toţi, până la ultimul dintre aleşii Săi, vor sosi în curând până la 
ţărmul celălalt; şi când toţi vom fi sosit acolo, vom izbucni atunci în cântece de 
biruinţă! Dar nici unul să nu lipsească la apel, căci lipsa unuia singur dintre membrii 
familiei alese ar opri cântările şi ar rupe coardele harfelor cereşti.

25 decembrie
EL A VENIT; EL VA VENI
...Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel 
cum L-aţi văzut mergând la cer.
Faptele Apostolilor 1.11
Mulţi serbează în această zi naşterea Mântuitorului nostru; să ne ducem cu gândul la 
făgăduinţa celei de-a doua veniri. Aceasta este tot atât de sigură cum a fost şi prima, 
care este o garanţie pentru noi cu privire la întoarcerea Sa. Acela care a venit ca să ia 
locul celui mai de jos slujitor, va veni în curând ca să ceară răsplata lucrării Sale. 
După cum a venit întâi ca să sufere, nu va întârzia să vină ca să împărăţească. 
Aceasta este nădejdea noastră slăvită, că şi noi vom fi părtaşi la bucuria Sa. Astăzi 
noi ne găsim sub acelaşi val şi în aceeaşi umilinţă în care a trăit El atunci pe pământ; 
dar în ziua în care El va veni, va fi ziua arătării noastre în slavă, precum şi ziua 
arătării Sale în slavă. Sfinţii care au adormit în El vor învia în ziua arătării Sale 
slăvite. Aceia care vor fi fost insultaţi şi întristaţi pentru Numele Lui, vor străluci ca 
soarele în împărăţia Tatălui Său. Ai Săi vor apărea atunci ca regi şi preoţi; zilele lor 
de întristare vor fi sfârşite. Odihna îndelungată şi splendoarea de necomparat a 
împărăţiei de o mie de ani îi va răsplăti din belşug pentru anii lor de mărturie şi de 
lupte.
Oh! Să vină Domnul Isus! Iată, El vine curând. El este pe drum şi se apropie repede. 
Zgomotul paşilor Lui să fie ca o muzică plăcută pentru inimile noastre. Clopote ale 
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nădejdii mişcaţi-vă şi sunaţi cu veselie, căci iată, vine Stăpânul nostru!

26 decembrie
NUMAI ÎN DUMNEZEU TE POŢI ÎNCREDE
Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de 
poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.
Matei 26.33
Veţi zice că aceasta nu este o făgăduinţă a lui Dumnezeu. Este adevărat, dar ea este o 
făgăduinţă a omului şi deci ea nu a dus la nimic bun. Petru declara cu siguranţă că va 
împlini făgăduinţa; dar o făgăduinţă care n-are o temelie mai bună decât o hotărâre 
omenească, este sigur că va rămâne neîmplinită, îndată după aceea, în faţa ispitei, 
Petru Îl tăgăduieşte pe Stăpânul său, şi prin jurăminte repetate caută să întărească 
minciuna sa.
Ce poate fi cuvântul unui om? O oală de pământ care se sparge la prima lovitură. Ce 
sunt hotărârile noastre? Flori care cu ajutorul lui Dumnezeu pot să lege rod, dar care, 
lăsate pe seama puterii proprii, vor cădea la pământ la prima adiere de vânt care va 
mişca ramurile.
În făgăduinţa omenească, puţin poţi să te-ncrezi;
Hotărârile tale nu sunt decât foc de paie.
Cuvântul lui Dumnezeu, dimpotrivă, este veşnic:
Tot ce El a spus, îl vei vedea împlinind cu credincioşie.
Da, lipeşte-te de făgăduinţa lui Dumnezeu; ea este sigură pentru vremea de acum şi 
pentru veşnicie. Ea să fie comoara ta şi a tuturor celor prea iubiţi ai tăi.
Această scriere este şi un livret de economie la o bancă pentru credincioşi şi această 
pagină este o scrisoare către casieria băncii la care este adresată şi are semnătura 
Directorului. Nu cunoaştem altă semnătură decât aceea a lui Dumnezeu şi numele 
Domnului Isus. Cu acest Nume de încredere, noi avem o garanţie sigură.

27 decembrie
DRAGOSTEA ŞI LEGĂMÂNTUL SĂU
Pot să se mute minţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va 
muta de la tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care 
are milă de tine.
Isaia 54.10

Una din cele mai preţioase însuşiri ale dragostei dumnezeieşti este caracterul ei 
statornic. Stâlpii pământului pot să fie mutaţi din locul lor, dar harul legământului 
Dumnezeului celui milostiv nu se va îndepărta niciodată de la poporul Său. Ce 
fericit este sufletul meu că poate avea o încredere tare în această făgăduinţă a lui 
Dumnezeu! Anul se apropie de sfârşit şi anii vieţii mele nu mai sunt mulţi, dar 
timpul nu-L schimbă pe Mântuitorul meu. Invenţii noi iau locul celor vechi, este o 
prefacere neîntreruptă în toate lucrurile la care ne uităm sau ne gândim; dar Domnul 
nostru rămâne acelaşi. Prin forţă se pot netezi dealurile, dar nici o putere nu poate să 
Îl zdruncine pe Dumnezeul cel veşnic. Nimic din trecut, nimic din vremea de faţă şi 
nimic din viitor nu va putea să schimbe bunătatea Domnului Dumnezeu faţă de 
mine.
Suflete al meu, rămâi în această dragoste veşnică a Domnului, care te socoteşte că 
eşti sânge din sângele Său. Adu-ţi mereu aminte de legământul veşnic. Dumnezeu îşi 
aduce aminte de el; dar tu veghează ca nu cumva să-l uiţi. În Cristos, Dumnezeu S-a 
angajat să fie Dumnezeul tău şi să te păzească ca pe unul care faci parte din poporul 
Său. Dragostea şi legământul sunt aici unite ca două lucruri sigure şi durabile pe care 
veşnicia le va întări şi mai mult.

28 decembrie
SIGURANŢĂ DEPLINĂ
...Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.
Evrei 13.5
Această făgăduinţă este repetată de mai multe ori în Scriptură. Acest lucru s-a făcut 
pentru ca siguranţa noastră să fie şi mai întărită. Să n-avem deci niciodată vreo 
îndoială în această privinţă. Această făgăduinţă este spusă cu o putere deosebită; ea 
este scrisă în limba greacă, cu cinci negaţii şi fiecare suspendă orice posibilitate ca 
Domnul să părăsească poporul Său, chiar atunci când poporul Său s-ar simţi părăsit 
de El, pe bună dreptate. Acest verset de preţ nu făgăduieşte că vom fi scăpaţi de 
necazuri, dar el ne asigură că Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată. Putem să fim 
chemaţi să mergem pe drumuri care să ne facă să ne mirăm, dar vom avea oriunde 
prezenţa, ajutorul şi îngrijirea Domnului. De aceea n-avem să dorim nici bani, nici 
vreun bun pământesc; Dumnezeul cel veşnic face mai mult decât aurul, şi 
binefacerile Lui mai mult decât o avere.
Să ne mulţumim cu ce avem, căci cel ce are pe Dumnezeu, are mai mult decât lumea 
întreagă. Ce putem noi să avem mai mult decât ceva fără sfârşit, adică veşnic? Ce 
putem să ne dorim noi mai mult decât bunătatea Sa atotputernică?
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Şi tu, inima mea, dacă Dumnezeu îţi spune că nu te va lăsa şi nu te va părăsi 
niciodată, roagă-te mereu şi cere harul de a nu-L părăsi nici tu vreodată pe 
Mântuitorul tău şi de a nu te depărta vreodată de căile Sale.

29 decembrie
EL NE VA DUCE ACASĂ
Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi 
sprijini. V-am purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă 
mântuiesc.
Isaia 46.4
Anul acesta a trecut deja şi această făgăduinţă se îndreaptă către prietenii noştri în 
vârstă şi către noi toţi care înaintăm în viaţă. Dacă Dumnezeu ne prelungeşte anii, 
vom ajunge să avem peri albi; aşa că, prin credinţă, putem să luăm dinainte acest 
cuvânt pentru noi.
Noi îmbătrânim; dar Dumnezeu, care se numeşte EU SUNT, rămâne mereu acelaşi. 
Perii albi ne arată că trupul nostru slăbeşte; dar El nu slăbeşte niciodată. Când noi nu 
mai putem să ridicăm nici o greutate şi simţim că ne este greu să ne mişcăm sau să 
ne purtăm pe noi înşine, atunci Dumnezeu este Cel ce ne poartă. În anii tinereţii 
noastre, El ne purta în braţele Sale, ca pe mieluşeii Săi şi El va face la fel când vor 
veni slăbiciuni peste noi.
El ne-a creat şi El S-a angajat să ne poarte. Când vom ajunge o povară pentru 
prietenii noştri şi o povară pentru noi înşine, Domnul nu Se va depărta de noi, ci va 
avea grijă de noi şi ne va face să vedem izbăvirea Lui. Adesea El dă slujitorilor Săi o 
seară lungă şi liniştită. Ei au lucrat şi s-au ostenit toată ziua în slujba Stăpânului lor 
şi El le zice: „Odihneşte-te în aşteptarea odihnei veşnice pe care am pregătit-o pentru 
tine". Să nu ne temem de o vârstă înaintată ci să ne bucurăm că îmbătrânim, pentru 
că Domnul este El însuşi cu noi până la sfârşit, în plinătatea harului Său.
30 decembrie
IUBIRE DESĂVÂRŞITĂ
... şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
Ioan 13.1
Aici este un fapt care ajunge să fie pentru noi o făgăduinţă; cum a fost atunci 
Mântuitorul nostru, aşa este şi acum; şi ceea ce a făcut pentru prea iubiţii cu care El 
a trăit pe pământ, va face mai departe şi cu noi, şi cât va fi lumea. „Fiindcă a iubit pe 
ai Săi", nu este ceva minunat? Că El a putut să îi iubească pe oameni aşa cum sunt, 

este o minune! Ce-a găsit El în bieţii Săi ucenici ca să-i iubească? Şi ce găseşte El în 
mine?
Dar când Isus a început să iubească, este în firea Sa să continue să iubească. Această 
iubire face din sfinţi „oamenii Săi"; ce nume minunat! El i-a câştigat cu sângele Său 
şi ei sunt comoara Sa. Cum ei sunt „ai Săi", El nu-i va pierde. Ei sunt prea iubiţii Săi 
şi El nu va înceta să-i iubească mai departe. Suflete al meu, spune-ţi şi ţie că El nu 
va înceta niciodată să te iubească!
„El i-a iubit până la capăt"; iubirea cea mai mare care a umplut inima Mântuitorului, 
până la moartea Sa, a fost iubirea pentru ai Săi. El i-a iubit atât cât este cu putinţă, i-
a iubit până acolo că S-a dat pe Sine însuşi la moarte pentru ei; El nu putea să facă 
mai mult. Aceasta este iubirea desăvârşită în care nu este nici nebunie, nici dare 
înapoi, nici necredincioşie, nici indiferenţă şi pe care a răspândit-o din belşug pentru 
toţi ai Săi.
Aşa este iubirea lui Isus pentru toţi aceia care fac parte din poporul Său. Să cântăm 
cu recunoştinţă o cântare Prea Iubitului nostru.

31 decembrie
NU VOI FI STRĂIN ÎN CER
Mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Psalmul 73.24
Din zi în zi şi din an în an, credinţa mea se sprijineşte, cu o încredere tot mai 
profundă, pe înţelepciunea şi dragostea Dumnezeului meu şi ştiu că n-am crezut în 
zadar. Nici unul din bunele Lui cuvinte nu va cădea vreodată la pământ.
Eu îmi pun mâna mea în mâna Mântuitorului Meu ca El să mă conducă. Nu ştiu ce 
drum să aleg, dar Domnul îmi va alege moştenirea. Am nevoie de sfat şi de 
călăuzire, căci lucrările pe care le am de îndeplinit sunt grele şi de ele depinde 
viitorul meu. Pentru aceasta eu privesc la Domnul după cum preotul din Vechiul 
Testament întreba pe Urim şi pe Tumim. Eu preţuiesc mai mult sfatul lui Dumnezeu 
care nu greşeşte, decât sfatul judecăţii mele sau părerea prietenilor mei. Doamne, Tu 
vei fi întotdeauna călăuza mea.
Curând va veni sfârşitul; numai câţiva ani şi voi părăsi această lume ca să mă duc la 
Tatăl meu. Domnul va fi atunci la căpătâiul meu; El mă va primi la uşa cerurilor şi-
mi va ura „bun venit" în locurile de slavă. Eu nu voi fi deloc un străin în cerul Său, 
ci Tatăl meu şi Dumnezeul meu va fi fericirea mea fără sfârşit.
Slavă sa fie Aceluia care mă va conduce aici şi după aceea mă va primi la El.
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