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Pe Voi Insiva Incercati-va! 
Written by Adrian Janta  

2 Corinteni 13:5 

1. Ştii tot atât de mult despre adevărul în care susţii că crezi cât despre profesia ta? Poţi discuta 
despre Isus şi speranţa din sufletul tău tot aşa de uşor ca despre lucrurile de pe acest Pământ?  

”Vă îndemn pe voi, cei care aţi luat numele lui Hristos – CERCETAŢI-VĂ INIMILE – ! Nu iubiţi mai 
mult plăcerea decât pe Dumnezeu şi aproapele vostru? Este o lucrare de făcut, sunt suflete de 
salvat, sunt lupte de luptat, este un cer de câştigat. Mintea, cu toate capabilităţile sale, trebuie 
întărită şi încărcată cu bogăţiile înţelepciunii divine. În puterea lui Dumnezeu voi puteţi face o 
lucrare nobilă pentru Marele Stăpân” – Temperanţă Creştină p. 97. 

2. Petreci studiind Biblia la fel de mult ca şi cu ziarele, TV, radioul? Stai pe genunchi la fel de mult 
ca în faţa oglinzii? Cât timp acorzi discuţiilor inutile? Ai un timp, cel puţin de două ori pe zi, singur 
cu Dumnezeu, sau eşti prea ocupat?

„Pentru a menţine căldura şi puritatea iubirii creştine se cere un izvor constant al harului lui Hristos. În acest 
timp de conflict şi încercare avem nevoie de ajutor şi mângâiere care îşi au originea în principiile drepte, în 
convingerile solide, în siguranţa iubirii lui Hristos şi în experimentarea lucrurilor cereşti. Noi trebuie să 
ajungem la plinătatea staturii lui Hristos numai ca rezultat al unei creşteri constante în har” – Uimitorul har al 
lui Dumnezeu, p. 322 

„Este bine pentru noi să petrecem o oră în fiecare zi în contemplarea vieţii lui Hristos. Ar trebui să o revizuim 
pas cu pas, să lăsăm imaginaţia să cuprindă fiecare scenă, în special cele ultime. Astfel, dacă accentuăm 
marele Său sacrificiu pentru noi, încrederea noastră va fi mult mai constantă, dragostea noastră va fi întărită 
şi astfel vom fi şi mai mult umpluţi de Duhul Sfânt. Dacă vrem să fim mântuiţi la sfârşit, trebuie să învăţăm 
lecţia pocăinţei şi umilinţei înaintea crucii” – HLL, p. 83 

3. Ce înseamnă pentru tine mesajul special al lui Dumnezeu – Spiritul Profetic? Crezi în Mărturii? 
Acţiunile tale arată credinţa în Mărturii? Ştii ce scrie acolo? Doreşti îndeajuns să cunoşti voia lui 
Dumnezeu şi să rezervi timp pentru a le studia, sau eşti prea ocupat?

„Chiar ultima înşeliciune a Satanei va fi aceea de a face Mărturiile Duhului lui Dumnezeu fără 
efect. – Când nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără frău- Prov. 29:18 
(poporul piere, KJV). Satana va lucra ingenios, pe diferite căi si prin diferite mijloace, să distrugă 
încrederea poporului rămăşiţei. El va dezlănţui idei ciudate, ca să amestece adevărul cu 
minciuna, în aşa fel încât poporul (advent) să privească tot ce se numeşte VIZIUNE ca fiind ceva 
ce ţine de fanaticism, dar suflete cercetătoare, contrastând adevărul şi minciuna, vor reuşi să le 
distingă” – Credinţa prin care trăiesc, p.296 

4. Sfinţeşti Sabatul sau ţii Sâmbăta? Este pentru tine ziua a şaptea Ziua de Odihnă sau o zi de 
odihnă după ce ai trudit din greu în cele şase zile ale săptămânii? Este încă pentru tine Sabatul 
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doar: participare la Biserică, o masă bună şi somn? Păstrezi Sabatul în conformitate cu Isaia 
58:13? Este el la fel de sfânt în primele ca şi în ultimele minute? Eşti un Adventist de Ziua a 
Şaptea sau doar în Ziua a Şaptea? Dacă nu eşti un veritabil Adventist care este cauza? 

„Nu este departe timpul când încercarea va veni asupra fiecărui suflet. Păzirea sabatului fals va fi 
impusă. Lupta va fi între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor. Aceia care au cedat pas 
cu pas cerinţelor lumeşti şi s-au conformat cu obiceiurile lumeşti, vor ceda puterilor omeneşti în 
loc de a fi supuşi insultei, încarcerării şi morţii. În acel timp aurul va fi separat de zgură...” – 
Patriarhi şi Profeţi, p. 188 

5. Eşti credincios în ceea ce priveşte participarea la Casa Domnului? Iei parte chiar şi la ora de 
rugăciune? Participi cu ceva la aceste ocazii de închinare? Eşti respectuos în Biserică? Ieşi mai 
bun decât ai intrat? Dacă ai trebui să alegi între întâlnirea de rugăciune şi serialul preferat 
(emisiunea, partida de fotbal) ce ai face?

6. Viaţa ta de acasă este ceea ce trebuie să fie? Există altarul familial care să-ţi protejeze căminul de iritaţii 
şi separare? Este căminul un loc în care copii se simt uniţi, faci religia atractivă pentru ei? 

„În fiecare casă creştină Dumnezeu trebuie să fie onorat prin jerfele rugăciunilor de seară şi 
dimineaţă. Copii trebuiesc să fie învăţaţi să respecte ora de rugăciune în familie” – Temperanţă 
Creştină, p.110 

Familii strâns unite în jurul altarului de acasă vor devenii membrii activi şi influenţabili în biserică şi astfel 
aceasta se va întări. Prosperitatea familiei care ia în serios rugăciunea, devine prosperitatea bisericii. 

7. Îmbrăcămintea pe care o porţi îi fac pe ceilalţi să-şi amintească nu hainele ci omul ascuns, 
frumuseţea spirituală? Eşti interesat de haina îndreptăţirii lui Hristos cel puţin tot atât de mult cât 
după ultima modă? 

„Este datoria fiecărui creştin să convingă lumea că religia lui Hristos eliberează sufletul de 
greutăţi şi tristeţe şi îl acoperă cu hainele Sale pline de lumină. El le ia păcatul şi le împărtăşeşte 
îndreptăţirea Sa. Bucuria lor este deplină” – Chemare la Educaţie Medicală, p. 26 

8. Sunt conversaţiile tale ca în prezenţa îngerilor lui Dumnezeu? Vorbeşti mai mult despre tine sau despre 
Dumnezeu? Dacă nu ai fi cunoscut, după cuvintele pe care le spui ceilalţi ar zice că eşti creştin sau lumesc?

„Ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră” – 1 Petru 
1:15 

„Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor 
fi rostit” – Matei 12:36 

9. Refuzi să asculţi bârfa sau o duci mai departe?

„Spiritul de bârfă este una din metodele speciale ale Satanei de a semăna discordie şi luptă, de a 
separa prieteni şi a distruge încrederea între noi” – Căminul Advent, p. 441  

10. Spui mereu adevărul sau îl mai ‘îndulceşti’ uneori? Eşti absolut cinstit şi atent în toate 
problemele financiare? Eşti curat în gânduri, cuvinte, acţiuni?

„Dumnezeu ne îndeamnă să ne umplem minţile cu gânduri măreţe şi pure. El doreşte ca noi să medităm 
asupra iubirii Sale, să studiem lucrarea Sa măreaţă din planul de mântuire. Apoi, percepţia noastră despre 
adevăr va deveni mai clară, mai înaltă, mai pură, mai sfântă. Sufletul care locuieşte într-o atmosferă de 
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gândire sfântă va fi transformat de comuniunea cu Dumnezeu prin studiul Scripturii” – Parabolele Domnului 
Hristos, p. 60 

11. Zecimea ta ajunge imediat la Dumnezeu? Dai nu doar regulat şi proporţional, ci sacrificând? 
Cheltuieşti în fiecare an mai mult pentru plăcerile tale decât pentru extinderea împărăţiei lui 
Dumnezeu?

„Umilinţa, lepădarea de sine, bunătatea şi plătirea zecimii cu credincioşie arată că harul lui Dumnezeu 
lucrează asupra inimii. Cel mai mare Învăţător şi Medic pe care L-a cunoscut lumea vreodată a dat multe 
pilde despre nevoia de umilinţă. Aceste lecţii trebuiesc puse în practică de urmaşii Săi în viaţa zilnică. Ei au 
de trăit vieţi de sacrificiu şi de lepădare de sine. Pentru mulţi aceasta constituie o nouă experienţă, dar 
mântuirea lor depinde de această experienţă.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 590 

12. Creşti sau te-ai plafonat pe plan intelectual şi spiritual? Încerci să supravieţueşti pe baza 
experienţelor vechi, pline de mucegai de acum câţiva ani sau luni în urmă?

„Încolţirea seminţei reprezintă începutul vieţii spirituale, şi dezvoltarea plantei reprezintă dezvoltarea 
caracterului. Viaţa nu poate exista fără creştere. Planta ori creşte, ori moare. După cum creşterea ei este 
imperceptibilă, tot aşa este şi creşterea caracterului. La fiecare nivel al creşterii viaţa noastră poate fi 
desăvârşită; şi chiar dacă voia lui Dumnezeu pentru noi este împlinită, tot va exista o avansare constantă” – 
Marea Luptă, p.162 

13. Trăieşti toată lumina prezentă în privinţa reformei sanitare? Poţi să mănânci hamburgers; să 
bei Cola, Pepsi, cafea, bere ‘fără alcool’ în Numele lui Isus? Ceea ce nu poţi face în Numele lui 
Isus, este păcat.

„Puţini sunt aceia care sunt interesaţi suficient pentru a înţelege cât de mult au de-a face 
obiceiurile lor în dietă cu sănătatea lor, cu caracterele lor, şi cu destinul lor etern...Păzitorii 
Sabatului care aşteaptă venirea Mântuitorului lor ar trebui să fie primii care să manifeste interes 
în aceasă mare lucrare de reformă. Femei şi bărbaţi, pastori şi laici trebuiesc instruiţi în a fi 
exemple pentru alţii în această privinţă” – Chemare la Evanghelizare Medicală, p.32  

„Indulgenţa faţă de eu, depărtează agentul uman de a mărturisi pentru adevăr. Mulţumirea pe 
care noi o oferim lui Dumnezeu pentru binecuvântările Sale este în mare măsură afectată de 
mâncarea pe care o introducem în stomac. Indulgenţa apetitului este cauza dezbinării, luptelor, 
discordiei şi a multor păcate. Cuvinte nestăpânite sunt vorbite, obiceiuri rele sunt manifestate – 
toate datorită faptului că nervii creierului sunt afectaţi de abuzul stomacului!” – Dietă şi Hrană, p. 
53 

14. Verifici cu pasajul din Coloseni 3:17 muzica, anturajul şi distracţiile tale? Poţi merge la filme în 
numele lui Isus? Le poţi privi la TV sau videocasetofon? 

Fie că realizăm sau nu, chiar şi simpla cumpărare a unui bilet la film sau închirierea unei casete video ajută 
financiar unei cauze total opuse cu cea a lui Dumnezeu. Statisticile arată că mult mai mult se cheltuie pentru 
industria cinematografică decât pentru cauza creştină în general. Biblia spune că Satana este stăpânitorul 
acestei lumi, dar că noi nu avem nimic de-a face cu această lume! 

Argumentul că „totuşi poate fi ceva bun” în acel film este neconvingător. Se merită să petrecem 2 
ore sau mai mult în faţa ecranului pentru câteva minute „curate”? Nu este necesară amestecarea 
binelui cu răul de dragul câtorva momente aparent bune. Trebuie să realizăm cât de mult suferă 
societatea în care trăim datorită influenţei negative pe care o are industria cinematografică. 

15. Urăşti păcatul? Cât de mult? Priveşti chiar şi la ‘cel mai mic păcat’ cu oroare? Ai vreun păcat 
cunoscut în viaţa ta acum? Refuzi să păstrezi duşmănia şi ura? Iubeşti pe oricine? Ai iertat pe 

Page 3 of 4 



www.AdevarulPrezent.com 

oricine şi orice aşa cum te-a iertat Isus? Întorci bine pentru rău? Sau te răzbuni? Ai biruinţă 
asupra eu-lui? 

16. Eşti un câştigător de suflete? Este câştigarea de suflete scopul major al vieţii tale? Câte suflete ai 
câştigat pentru Isus? A plecat cineva din Biserică din cauza ta?

Nu putem fi creştini cu adevărat dacă nu câştigăm suflete pentru împărăţia lui Dumnezeu. Ceea 
ce am primit de la El, trebuie oferit şi altora. Planul Său pentru omenire va fi astfel realizat. 
Agentul uman lucrează împreună cu divinitatea pentru răspândirea adevărului. 

17. În final, ştii că eşti al lui Isus Hristos? Este toată fiinţa ta pe altarul lui Dumnezeu? 

„Având în vedere această moştenire glorioasă care aşteaptă pe cel credincios, "ce ar da un om în 
schimb pentru sufletul său?" (Matei 16,26). El poate fi sărac şi totuşi să posede în el o valoare şi 
o demnitate pe care lumea nu le poate da. Sufletul răscumpărat şi eliberat de păcat, cu toate 
puterile sale nobile consacrate slujirii lui Dumnezeu, este de o valoare neîntrecută, iar în ceruri 
este bucurie înaintea lui Dumnezeu şi a sfinţilor îngeri chiar şi pentru un singur suflet mântuit, 
bucurie exprimată prin cântări de sfântă biruinţă” – Calea către Hristos, p.13 
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