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Cursul 201

1 Timotei 4:7
SESIUNEA 1
De ast zi a i intrat în clasa a doua! Acest curs poate fi frecventat numai de membri
deoarece cursurile se cl desc unul pe cel lalt, iar acesta se bazeaz mai ales pe unele aspecte
men ionate în cursul 101.
Încredin area noastr este c nimeni nu poate fi pe deplin ceea ce vrea Dumnezeu f r ai lua câteva angajamente fundamentale. Urmeaz s discut m despre acele angajamente ce
ne ajut s cre tem spiritual.
Deschide i v rog la pagina 1 unde ve i g si scris „Bine a i venit la cursul 201 despre
semnifica ia maturit ii spirituale”. Vreau s vedem în primul rând care este SCOPUL
ACESTUI CURS.
Scopul este acela i pe care l-a avut Epafra pentru cre tinii din Colose. El a spus: „Ca s
deveni i cre tini maturi i s împlini i voia lui Dumnezeu pentru voi”, (Coloseni 4:12,
Phillips). Asta vrea Dumnezeu s facem. Este voia lui Dumnezeu ca voi s cre te i spiritual.
Efeseni 4:14-15, „Ca s nu mai fim copii, [...] ci s cre tem în toate privin ele, ca s
ajungem la Cel care este Capul, Cristos.”
O dat ce te-ai n scut în familia lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea s cre ti. Ce înseamn s
fii n scut din nou? Înseamn s te na ti în familia lui Dumnezeu. La fel cum în urma na terii
fizice ai crescut i te-ai dezvoltat fizic, Dumnezeu vrea ca tu s cre ti spiritual în urma
na terii spirituale pe care ai avut-o. Exist mul i cre tini imaturi, îns Dumnezeu ne spune c
El vrea ca noi s cre tem spiritual.
Care este OBIECTIVUL CURSULUI? Ne vom concentra asupra celor patru obiceiuri
fundamentale pe care trebuie s i le fac fiecare cre tin pentru a cre te spre maturitate
spiritual . Acest curs (1) te va echipa cu deprinderile de care ai nevoie pentru a ini ia aceste
obiceiuri i (2) î i va explica instrumentele de care ai nevoie pentru a între ine aceste
obiceiuri.
CE ESTE MATURITATEA SPIRITUAL ?
Efeseni 4:13 spune: „Pân vom ajunge to i la unirea credin ei i a cuno tin ei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare, la în l imea staturii plin t ii lui Cristos.” Acest verset ne
arat c putem defini maturitatea spiritual într-o singur propozi ie. i anume: Maturitate
spiritual înseamn a fi asemenea lui Cristos. Ne spune c maturitatea real este m sura
dezvolt rii, la aceasta face referire expresia „plin tatea lui Cristos”.
Observa i c acesta a fost de la început obiectivul lui Dumnezeu. În Romani 8:29 citim:
„C ci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a i hot rât mai dinainte s fie
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asemenea chipului Fiului S u.” Înc de la începuturile vremurilor, în Gr dina Edenului,
când Dumnezeu a creat omul, El a spus: „S facem om dup chipul nostru.” Înc de la
începuturile vremurilor, Dumnezeu a spus: „Vreau s -l fac pe om asemenea Mie, s nu fie
dumnezeu, îns s fie dumnezeiesc.” S nu fie suveran ca Dumnezeu, dar s aib
caracteristicile divine pe care le are Dumnezeu.
Ca rezultat al p catului, Biblia spune c proiectul original al lui Dumnezeu de a-l crea pe
om dup chipul S u s-a n ruit. Adam a fost f cut dup chipul lui Dumnezeu, îns Adam a
p c tuit i acel chip a fost distorsionat. Isus Cristos a venit pe p mânt ca s moar pe cruce i
s pl teasc pentru p catele noastre i s ne restaureze astfel ca acel obiectiv originar s poat
fi atins. În Romani 8:29 ni se spune c trebuie s devenim asemenea Fiului S u.
S ne uit m acum la câteva TR S TURI ALE MATURIT

II SPIRITUALE.

1. NU ESTE CEVA AUTOMAT.
Cu alte cuvinte, se poate s fii cre tin i s nu cre ti niciodat spiritual. Evrei 5:12-13
spune: „În adev r, voi care de mult trebuia s fi i înv tori ave i iar trebuin de cineva s
v înve e cele dintâi adev ruri ale cuvintelor lui Dumnezeu i a i ajuns s ave i nevoie de
lapte, nu de hran tare. i oricine nu se hr ne te decât cu lapte nu este obi nuit cu cuvântul
despre neprih nire, c ci este un prunc.” Maturitatea spiritual nu este ceva automat. Ea cere
timp i efort.
2. ESTE UN PROCES.
„Înv a i-v s fi i maturi” (Prov. 8:5, GN). În 2 Petru 3:18, Biblia spune: „[Continua i]
s cre te i în harul i în cuno tin a Domnului i Mântuitorului nostru Isus Cristos.” Aceasta
indic un proces. Maturitatea spiritual nu este nefiind ceva instantaneu. Nu exist nici o
scurt tur care s te duc la maturitate.
Oamenii încearc o serie de scurt turi. Unii oameni caut o experien emo ional : „Dac
a trece prin aceast «experien anume», atunci toate problemele mele i-ar afla rezolvarea i
a fi un cre tin matur.” Al ii spun: „Dac a putea respecta un anumit set de reguli, atunci a
fi cum m vrea Dumnezeu.”
Îns Biblia nu este de acord. Ea ne spune c maturitatea spiritual este un proces
continuu. Trebuie s înve i s fii matur. Exist îns câteva deprinderi pe care le po i dobândi,
iar ele te vor ajuta în cre terea spiritual .
3. ESTE NEVOIE DE DISCIPLIN .
1 Timotei 4:7 (NASB) spune: „Ia- i timpul i f efortul s te p strezi într-o bun
condi ie spiritual .” Este condi ia fizic ceva automat? Nu. Nici condi ia spiritual . Este
nevoie de timp i efort. Pentru a fi într-o bun condi ie fizic trebuie s faci exerci ii i s - i
faci câteva obiceiuri de baz . Acela i lucru este valabil în via a cre tin . Biblia spune:
„Disciplineaz -te cu scopul de a fi evlavios” (NASV). „Caut s fii evlavios” (Cornilescu).
Sunt alte dou traduceri ale aceluia i verset (1 Tim. 4:7). Este nevoie de disciplin . Când
vorbim despre disciplin , trebuie s vorbim i despre ucenicizare, deoarece acestea dou
merg împreun . Exist ase adev ruri cheie pe care vreau s le în elege i ca un rezumat al
direc iei noastre.
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1. Biblia ne înva c cre tinii maturi sunt numi i ucenici. Acesta este termenul pe care
Biblia îl folose te pentru un credincios matur: ucenic.
2. Biblia ne înva c nu putem fi ucenici f r a fi disciplina i. De fapt, cele dou
cuvinte merg împreun : ucenic i disciplin .
3. Biblia ne mai înva
mai disciplina i.

c Dumnezeu ne poate folosi cu atât mai mult, cu cât suntem

4. Semnul unui ucenic este purtarea crucii. Luca 14:27, Isus a spus: „Oricine nu- i
poart crucea i nu vine dup Mine nu poate fi ucenicul Meu.” Dumnezeu vrea s ne purt m
crucea. Urmeaz s explic m ce înseamn aceasta.
5. Cât de des trebuie s ne purt m crucea? Biblia spune c zilnic. Isus a spus: „Dac
voie te cineva s vin dup Mine, s se lepede de sine, s - i ia crucea [zilnic] i s M
urmeze.”
Despre aceasta urmeaz s discut m mai pe larg. Ce înseamn practic s ne purt m
crucea?
6. Ce implic purtarea crucii? Tot ce este nevoie pentru a-I da lui Cristos locul întâi
în via a mea.
Am afirmat anterior c nimeni nu poate fi un ucenic f r a fi disciplinat. Exist PATRU
OBICEIURI pe care le vom analiza împreun .
Cum pot deveni un ucenic? Cultivând obiceiurile unui ucenic.
În Coloseni 3:9-10 citim: „V-a i dezbr cat de sinele cel vechi cu obiceiurile lui i v-a i
îmbr cat cu sinele cel nou, pe care Dumnezeu îl înnoie te permanent dup chipul S u pentru
a-l aduce la o deplin cuno tin a Sa” (trad. din engl.).
Observa i c Dumnezeu poate s ne fac dup chipul S u când alegem s ne dezbr c m
de obiceiurile vechi i s ne îmbr c m cu cele noi. Acesta este modul în care Dumnezeu ne
schimb . Obiectivul num rul unu al lui Dumnezeu este s ne fac asemenea lui Cristos – asta
înseamn maturitate, s devii asemenea lui Cristos. El ne spune aici c noi devenim asemenea
lui Cristos prin dezbr carea obiceiurilor rele i îmbr carea cu cele noi.
Este vorba de patru obiceiuri: Timp în Cuvântul lui Dumnezeu, Rug ciune, Zeciuial ,
P rt ie. Citi i urm toarele versete i încercui i cuvântul „ucenic”.
1. TIMP ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. Ioan 8:31-32: „Dac r mâne i în
cuvântul Meu, sunte i în adev r ucenicii Mei; ve i cunoa te adev rul i adev rul v va face
slobozi.” Biblia spune c ucenicul este în primul rând o persoan care r mâne în Cuvântul lui
Dumnezeu. În aceast prim sesiune vom vedea cum putem ajunge regulat în Cuvântul lui
Dumnezeu.
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2. RUG CIUNEA. Ioan 15:7-8: „Dac r mâne i în Mine i dac r mân în voi cuvintele
Mele, cere i orice ve i vrea i vi se va da. Dac aduce i mult road , prin aceasta Tat l Meu
va fi prosl vit i voi ve i fi astfel ucenicii Mei.” În al doilea rând vom analiza obiceiul
rug ciunii. Cum m pot ruga eficient, s m rog i s primesc r spuns?
3. ZECIUIALA. În Luca 14:33, Isus a spus: „Tot a a, oricine dintre voi, care nu se
leap d de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” ...zece la sut din tot ce are. A a spune aici?
Nu. Aici spune: „...care nu se leap d de tot ce are...” Cum ajungem la zeciuial de aici?
Zeciuiala nu este decât un indiciu a ceea ce este adev rat în via a mea. Dac nu sunt
dispus s -I dau lui Dumnezeu primele 10 procente din ceea ce produc, atunci cum pot spune
c -I dau lui Dumnezeu totul?
Observa i c Biblia spune în Deuteronom 14:23 (LB): „Scopul zeciuielii este s te înve e
s îl pui pe Dumnezeu întotdeauna pe primul loc în via a ta.” Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu
are nevoie de banii mei. Dumnezeu spune doar c zeciuiala demonstreaz c El este pe
primul loc în via a mea. Vom reveni asupra acestui aspect.
Dac ai ceva i Dumnezeu i-a spus s renun i la acel lucru i nu ai putut s o faci, atunci
nu tu e ti cel care posed acel lucru, ci lucrul respectiv te posed pe tine. Vrei s tii care este
perspectiva propriu-zis potrivit Bibliei? Când dau zeciuial , eu Îi dau lui Dumnezeu a zecea
parte din tot ce produc eu. Nu este ca i când I-a da lui Dumnezeu 10% din banii mei. Mai
degrab , dac sunt cre tin, Dumnezeu m las s folosesc 90% din banii Lui. To i banii mei Îi
apar in Lui. Dumnezeu îmi d voie s p strez 90%.
4. P RT IA. Ioan 13:34-35: „V dau o porunc nou : S v iubi i unii pe al ii; cum
v-am iubit Eu, a a s v iubi i i voi unii pe al ii. Prin aceasta vor cunoa te to i c sunte i
ucenicii Mei, dac ve i avea dragoste unii pentru al ii.” El spune: „dac ve i avea dragoste
unii pentru al ii” – asta e p rt ie – ve i dovedi c sunte i ucenicii Mei.
Am ilustrat rela ia dintre aceste patru obiceiuri pe pagina urm toare prin a a-zisa
CRUCE A UCENICULUI. Observa i c Rug ciunea i Cuvântul alc tuiesc latura vertical
deoarece ele au de-a face cu rela ia mea cu Dumnezeu. În timp ce eu vorbesc cu Dumnezeu în
rug ciune i El vorbe te cu mine prin Cuvântul S u, eu am o rela ie pe vertical cu
Dumnezeu.
Îns apoi mai am o rela ie cu oamenii i cu banii. A adar, Zeciuiala i P rt ia implic
disciplina în aceste domenii.
Dac Dumnezeu este Cel dintâi peste timpul meu, peste banii mei i peste rela iile mele,
atunci El este Cel dintâi în orice domeniu din via a mea. Dac El nu este Cel dintâi în ce
prive te timpul meu, banii mei sau rela iile mele, atunci El nu este cu adev rat Cel dintâi în
via a mea.
S vedem acum care este DEFINI IA „OBICEIULUI”. Una dintre defini iile
obiceiului este „o tendin continu , adesea incon tient de a îndeplini o anumit
activitate, dobândit printr-o repetare frecvent ” (Dic ionarul Webster). Sau „o dispozi ie
consacrat a caracterului”. Prin urmare, caracterul este pur i simplu modul obi nuit de a
4
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face un lucru. Dic ionarul explicativ al limbii române ne d urm toarea defini ie: „deprindere
individual câ tigat prin repetarea deas a aceleia i ac iuni; fel particular de a se purta
sau de a face ceva; deprindere consacrat ”.
Dac vre i s ave i un caracter cristic, nu trebuie decât s cultiva i obiceiurile pe care le-a
avut Cristos. Caracterul este pur i simplu modul obi nuit de a face ceva. De exemplu, dac
m caracterizeaz amabilitatea, este pentru c în mod obi nuit eu sunt amabil. Dac am
caracterul unuia care este disciplinat, este pentru c am cultivat obiceiul de a fi disciplinat.
Dic ionarul mai define te obiceiul drept „o practic obi nuit ” – ceva ce se face în mod
repetat.
Realitatea este c to i suntem un m nunchi de obiceiuri. Dac ar fi s te ui i la via a ta, ai
vedea c majoritatea lucrurilor pe care le faci în via , le faci din obicei. Te treze ti
diminea a, te speli pe din i din obicei, te b rbiere ti (dac e ti b rbat) din obicei. Ba mai mult,
sunt aproape sigur c în 90 la sut din cazuri începi b rbieritul cu acela i obraz. Când te speli,
mai mult ca sigur c începi din acela i loc. Suntem ni te fiin e ale obiceiului.
Câ i sunte i de acord c este mai u or s - i faci un obicei bun decât s scapi de unul r u?
Da, chiar a a este. Scapi de obiceiuri rele prin înlocuirea lor. A adar, pe parcursul acestui
curs obiectivul nostru este s v ajut m s înlocui i câteva dintre obiceiurile rele cu altele
bune care v vor fi de ajutor pentru a cre te în asem nare cu Cristos.
Iat SCHI A CURSULUI:
În Sesiunea 1, în primul rând am parcurs aceast introducere despre maturitatea
spiritual i obiceiurile spirituale.
Apoi vom vedea cum po i „apuca” Biblia.
Dup care vom analiza obiceiul unui timp devo ional zilnic, un timp zilnic cu
Dumnezeu.
În Sesiunea 2, vom analiza obiceiul rug ciunii, acela de a-I vorbi lui Dumnezeu;
obiceiul de a da zeciuial , adic de a-I da înapoi lui Dumnezeu ceea ce Îi apar ine de
fapt; i obiceiul p rt iei, acela de a te bucura de familia lui Dumnezeu.
Voi încheia prin a ar ta cum se pot forma i cultiva obiceiurile bune. V voi da o
formul în ase sau apte puncte pe care s o pute i aplica ori de câte ori ve i dori s v
forma i un obicei în oricare dintre domeniile vie ii.
OBIECTIVUL CURSULUI: S m angajez la practicarea obiceiurilor necesare
cre terii mele spre maturitate spiritual .
Romani 6:19 spune: „Dup cum odinioar v-a i f cut m dul rile voastre roabe ale
necur iei i f r delegii, a a c s vâr ea i f r delegea, tot a a, acum trebuie s v face i
m dul rile voastre roabe ale neprih nirii, ca s ajunge i la sfin irea voastr !”
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O alt traducere folose te expresia „roabe ale viciului”. Viciile sunt obiceiuri rele. Când
cineva se face rob al viciului, înseamn c are un stil de via caracterizat prin obiceiuri rele,
p c toase. Dimpotriv , mai departe citim „face i-v m dul rile voastre roabe ale
neprih nirii...”, ceea ce înseamn un stil de via caracterizat de obiceiuri drepte sau bune.
Biblia spune s v face i m dul rile roabe, i aceasta se întâmpl printr-un act voluntar, prin
dedicare, consacrare.
Ca s tragi foloase de pe urma unui obicei, trebuie s vrei s îl faci de bun voie. Nimeni
nu te poate for a la el, fiindc trebuie s ai motiva ia corect . Cu alte cuvinte, dac ii un
regim, este pentru c vrei s îl ii, nu pentru c altcineva i-l impune.
CUM PO I „APUCA” BIBLIA. În 2 Timotei 3:16-17citim: „Toat Scriptura este
insuflat de Dumnezeu i de folos ca s înve e, s mustre, s îndrepte, s dea în elepciune în
neprih nire, pentru ca omul lui Dumnezeu s fie des vâr it i cu totul destoinic pentru orice
lucrare bun .”
Acesta este scopul Bibliei. Ne înva ce este adev rat. Ne ajut s ne d m seama ce este
gre it în via a noastr . Ne îndreapt când r t cim de pe cale. i este modalitatea lui
Dumnezeu de a ne preg ti bine în orice privin , întru totul echipa i pentru a face binele fa
de oricine.
Câ i ave i dorin a s fi i bine preg ti i i întru totul echipa i pentru orice lucrare bun ?
R spunsul este în Biblie.
Ce vreau eu s te înv este cum s te hr ne ti. Exist un vechi proverb care spune:
„Dac îi dai omului un pe te, i-ai asigurat o mas , dac îns îl vei înv a s pescuiasc , i-ai
asigurat masa pe tot restul vie ii.” Vreau s te înv cum s pescuie ti. Vreau s te înv
câteva modalit i fundamentale de a p trunde în Cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru început, traseaz - i conturul mâinii pe pagina cu titlul ASE MODURI DE A- I
„APUCA” BIBLIA. Nume te degetele:
•

Pe degetul mic scrie ASCULT . Este una dintre c ile prin care putem aduce
Cuvântul lui Dumnezeu în via a noastr .

•

Pe urm torul deget scrie CITE TE. Este a doua cale.

•

Pe degetul mijlociu scrie STUDIAZ .

•

Pe ar t tor scrie MEMOREAZ .

•

Pe degetul mare scrie MEDITEAZ

•

În mijlocul palmei scrie APLIC .

Acestea sunt cele ase c i prin care po i „apuca” Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru a apuca Biblia trebuie mai mult decât numai s ascul i Cuvântul lui Dumnezeu.
Singura cale pe care majoritatea cre tinilor o folosesc pentru ca Biblia s ajung în via a lor
este prin auzire. Ei nu o citesc, nici nu o studiaz . Vin numai la biseric i o ascult . Apuca i-v
Biblia cu degetul mic. Nu ave i cum s o apuca i cu un singur deget!
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Biblia spune c Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului. Cum po i s te
lup i cu toat puterea cu Diavolul dac î i folose ti numai degetul mic? Dac hot r ti nu
numai s ascul i Cuvântul lui Dumnezeu, ci s îl i cite ti zilnic, ai acum dou degete cu care
s apuci Biblia. Diavolul tot i-o poate lua din mân , dar deja nu îi mai este atât de u or.
Pe al treilea deget scrie Studiaz . Dac studiezi Cuvântul, priza ta asupra Bibliei este deja
mai bun . Tot î i mai poate fi luat , dar mai greu.
Patru degete – Ascult , Cite te, Studiaz , Memoreaz . Devine i mai greu s - i fie luat
Cuvântul. Cât ui i când memorezi? Nimic.
Dac adaugi Mediteaz i Aplic , ai apucat Biblia cu toat mâna. Abia acum ai apucat-o
cu adev rat. În elegi cum se pune problema? Dac nu faci altceva decât s ascul i Cuvântul
lui Dumnezeu, nu prea r mâi cu mult din el. Îns cu cât te folose ti de mai multe „degete”, cu
atât apuci mai bine Cuvântul lui Dumnezeu.
S lu m acum pe rând aceste ase c i.
În primul rând, vom discuta despre CUM PO I AUZI CUVÂNTUL LUI
DUMNEZEU.
Romani 10:17 spune: „Credin a vine în urma auzirii” Cuvântului lui Dumnezeu. Câ i nu
a i vrea s ave i mai mult credin ? C uta i s auzi i Cuvântul lui Dumnezeu. Este cea mai
u oar cale de a p trunde în Cuvântul lui Dumnezeu. Este cea mai obi nuit cale. Este îns i
calea prin care putem pierde cea mai mare parte din con inut.
Iat câteva mijloace prin care Cuvântul lui Dumnezeu poate fi auzit: Biblia pe caset ,
serviciile religioase, studiile biblice, predici înregistrate, sau po i porni radioul i s îi ascul i
pe cei care dau înv tur din Scriptur .
Nimic r u în toate acestea, dimpotriv . Îns problema este c în urm toarele 72 de ore
dup ce am auzit ceva, noi avem tendin a s uit m 95% din ceea ce am auzit. Dac vrei
date statistice care s îl deprime pe pastorul t u, le ai! Dac nu iei noti e, pân miercuri vei
uita 95% din ceea ce ai auzit duminic diminea a. Iat motivul pentru care oamenii pot merge
s pt mân de s pt mân , an de an la biseric , i totu i s nu creasc cu adev rat. Ei nu- i mai
amintesc cu adev rat ce au auzit. i cum s aplici ceva ce nici m car nu- i mai aminte ti?
Sugestie. CINCI MODALIT

I DE A- I ÎMBUN T

I AUZUL

1. Fii gata i dornic s Îl auzi pe Dumnezeu.
În Luca 8:8, Isus a spus: „Cine are urechi de auzit s aud !” Iacov 1:19 spune: „Orice
om s fie grabnic la ascultare.”
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A adar, când vii la biseric duminic diminea a sau când mergi la un studiu biblic, ar
trebui s - i preg te ti inima: „Doamne, vreau s fiu preg tit s Te aud.”
2. Ia atitudine fa

de tot ce te împiedic s Îl auzi pe Dumnezeu.

În parabola sem n torului, Luca 8:4-15, Isus a spus: „Lua i seama dar la felul cum
asculta i.” În cadrul parabolei, El ne arat cum este când cineva are
•

o minte închis (Nu exist vreo team , vreo am r ciune sau vreun sentiment de
mândrie ce m împiedic s -L aud pe Dumnezeu?) sau

•

o minte superficial – s mân a ce cade pe stânc , care r sare destul de repede, dar
se usc , neavând umezeal

(Vreau eu într-adev r s -L aud pe Dumnezeu

vorbindu-mi?) sau
•

o minte preocupat (Nu cumva sunt prea ocupat i preocupat de alte lucruri
pentru a m mai concentra asupra ceea ce spune Dumnezeu?).

Trebuie s iei atitudine fa de aceste situa ii pentru a auzi cu adev rat.
3. M rturise te orice p cat din via a ta.
În Iacov 1:21 citim: „Lep da i orice necur ie i orice rev rsare de r utate i primi i cu
blânde e Cuvântul.” Dac am un pahar plin cu ap i vreau s torn Pepsi în el, primul lucru
pe care trebuie s -l fac este s golesc apa din pahar. Nu po i turna ceva într-un recipient care
nu este gol. Scap de toat mizeria din via a ta, astfel încât Dumnezeu s - i poat umple via a
cu Cuvântul S u.
„... i primi i cu blânde e Cuvântul.” Când merg s ascult predica unui pastor sau
înv tura pe care o d un înv tor din Biblie i nu r mân cu nimic din cele auzite, prima
mea reac ie nu este „Ce-i gre it la ei?”, ci „Ce-i gre it la mine?” Chiar dac cel pe care îl
ascult este plictisitor, dac citeaz cel pu in un verset biblic, ar trebui ca cel pu in s m
gândesc la acel verset i s m întreb: „Ce înseamn el pentru via a mea?” Prin urmare, dac
nu r mân cu nimic din ceea ce aud, trebuie s m întreb: „Ce se întâmpl cu mine?”
4. Ia noti e când ascul i Cuvântul lui Dumnezeu.
Evrei 2:1 spune: „De aceea, cu atât mai mult trebuie s ne inem de lucrurile pe care leam auzit, ca s nu fim dep rta i de ele.”
Te îndemn s î i faci un caiet de noti e spirituale. Este un instrument care te va ajuta s te
oragnizezi i s re ii binecuvânt rile lui Dumnezeu. Trebuie s ai un asemenea caiet. Este un
aspect fundamental al disciplin rii, care te va ajuta s auzi Cuvântul lui Dumnezeu.
5. Ac ioneaz pe baza celor auzite.
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Iacov 1:22 spune: „Fi i împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascult tori, în elându-v
singuri.” În Iacov 1:25 citim: „Dar cine [...] va st rui în ea, nu ca un ascult tor uituc, ci ca
un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.”
Biblia spune c pentru a fi binecuvântat cu adev rat când ascul i un studiu biblic sau o
predic trebuie s pui în practic cele auzite. Am întâlnit mul i oameni care mi-au spus
duminic diminea a: „Ce mesaj minunat! Mi-a schimbat via a!” Ca apoi s nu îi mai v d
niciodat . Au fost mi ca i de mesaj, f r a fi îns transforma i. Biblia spune c mesajul
trebuie pus în practic . Vom discuta despre felul în care putem aplica cele auzite din
Cuvântul lui Dumnezeu.
A adar, întâi am înv at cum s ascult m Cuvântul lui Dumnezeu. Acum vom analiza a
doua cale –
II. CUM S CITE TI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.
Prin citirea Cuvântului, vom putea apuca Biblia ceva mai bine. La început era implicat
numai degetul mic. Acum i se al tur i inelarul.
Cum s citim Cuvântul lui Dumnezeu? În Apocalipsa 1:3, Biblia spune: „Ferice de cine
cite te i de cei care ascult cuvintele acestei prorocii i p zesc [îndeplinesc, respect ]
lucrurile scrise în ea.”
Cât de des s citesc Cuvântul lui Dumnezeu? Biblia spune c trebuie s îl citim zilnic.
În Deuteronom 17:19 citim: „Va trebui s o aib cu el i s-o citeasc în toate zilele vie ii
lui ca s înve e s se team de Domnul, Dumnezeul lui, s p zeasc i s împlineasc toate
cuvintele din legea aceasta i toate poruncile acestea.” Dumnezeu vrea s citesc Cuvântul
zilnic.
SUGESTII pentru citirea Cuvântului lui Dumnezeu.
1. În primul rând, trebuie s cite ti sistematic.
Unii a i auzit despre cel care a zis: „Doamne, vreau s tiu care este voia Ta pentru via a
mea.” A deschis Biblia i a pus degetul pe un verset: „Iuda s-a dus i s-a spânzurat.” Omul sa gândit: „Nu se poate, e o gre eal .” A a c a închis Biblia, a redeschis-o, a pus degetul pe
un verset i l-a citit: „Du-te i f la fel.” Omul a rostit: „Doamne, nu poate fi adev rat. Dou
din trei...” Deschide Biblia o a treia oar , pune degetul i cite te: „ i ce ai de f cut, f
repede.”
Acesta este rezultatul pe care îl vei ob ine dac doar deschizi Biblia la întâmplare.
Trebuie s alegi o carte din Biblie i s o cite ti. O carte odat . Când cite ti o scrisoare,
nu cite ti sfâr itul, începutul, i apoi mijlocul. Începi cu începutul i cite ti scrisoarea
întreag . Multe dintre c r ile Noului Testament sunt scrisori. Ele trebuie citite de la început la
sfâr it.
Cite te sistematic. i trebuie s cite ti întreaga Biblie, nu numai p r ile preferate. Unii
citi i numai Psalmii, Proverbele i Evangheliile. Va fi un moment destul de penibil când ve i
ajunge în ceruri i V ve i întâlni cu Habacuc i v va întreba: „Cum i-a pl cut cartea mea?”
9
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i nici m car nu ve i ti dac a fost sau nu cuprins în Biblie. Trebuie s citi i întreaga Biblie
– profe ii mici i toate celelalte c r i.
2. i-a sugera s cite ti cu voce tare.
Dac mintea ta are tendin a s r t ceasc într-o parte i alta în timp ce cite ti, cite te cu
voce tare. Mintea ta nu poate r t ci când cite ti cu voce tare.
3. Subliniaz sau coloreaz versetele cheie.
Po i sublinia toate promisiunile cu albastru, toate versetele despre Isus cu ro u i toate
versetele despre Duhul Sfânt cu verde. Î i po i alc tui un cod propriu al culorilor. Eu am
folosit un cod personal al culorilor la citirea mai multor Biblii diferite.
4. Alege un plan de citire a Bibliei.
În Ghidul de studiu ai un plan de citire a Noului Testament în 30 de zile.
Printr-o citire sistematic , Biblia poate fi parcurs într-un an de zile. Dac
aproximativ 15 minute zilnic, po i citi întreaga Biblie o dat pe an.

cite ti

Al treilea punct este III. CUM S STUDIEZI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.
Fapte 17:11 spune: „Au primit Cuvântul cu toat râvna i cercetau Scripturile în fiecare
zi.” Aceasta ni se spune despre cei din Biserica din Berea i ei sunt l uda i c nu doar au
acceptat ceea ce li s-a prezentat drept adev r. În fiecare zi ei cercetau Scripturile ca s se
asigure c cele auzite coincid cu ceea ce spune Biblia. Ei sunt l uda i, iar noi trebuie s
proced m asemenea lor. Nu doar s accep i ceea ce te înva cineva din Cuvânt, ci s cuno ti
cu adev rat Cuvântul lui Dumnezeu i s verifici dac cele auzite se reg sesc în Cuvânt.
2 Timotei 2:15 ne spune c trebuie s fim lucr tori destoinici. Trebuie s tim ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu i care este în elesul a ceea ce citim în Biblie. Cum po i tii ce
spune i ce înseamn Cuvântul Lui? Numai studiindu-l.
Iat dou sugestii cum po i înv a s studiezi Biblia.
Diferen a dintre a citi i a studia Biblia const în folosirea creionului. Dac nu î i notezi
lucrurile pe care le-ai auzit sau pe care le-ai citit, le vei uita foarte repede. Diferen a
fundamental dintre simpla citire a Bibliei i studierea ei este luarea noti elor pe
m sur ce descoperi anumite adev ruri în timpul studiului.
Secretul unei studieri eficiente a Bibliei este s tii pune întreb rile corecte. Repet,
este vorba despre o deprindere ce poate fi dobândit . Poate ai în fa un pasaj biblic i nu tii
de unde s începi. Iat câteva întreb ri reporterice ti fundamentale pe care le po i aplica la
orice pasaj biblic, ob inând astfel câteva informa ii despre el. Cine? Ce? Când? Unde? De
ce? Cum? De exemplu, oprindu-te la un pasaj din Biblie, te po i întreba: „Cine este ucenicul
10
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din acest pasaj? Ce rezult din a fi ucenic? De ce s încerc s devin i eu un ucenic? Cum pot
deveni un ucenic?” Ia un pasaj din Biblie, pune- i aceste întreb ri i noteaz - i r spunsurile.
Este un mod foarte simplu de a începe studierea Cuvântului, dar este un început.
În al patrulea rând, IV. CUM S MEMOREZI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.
În Proverbe 7:2-3 citim: „ ine sfaturile mele i vei tr i; p ze te înv turile mele ca
lumina ochilor. Leag -le la degete, scrie-le pe t bli a inimii tale.” Nimic nu î i va influen a
mai mult via a spiritual decât memorarea Scripturii. Unul dintre cele mai puternice obiceiuri
pe care le po i cultiva este memorarea Scripturii. Înmagazinând versetele în mintea ta, ele î i
pot fi reamintite când ai mai mare nevoie de ele. Dac nu a fi memorat Scriptura, nu a fi
prins ocazia de a rezolva o problem , de a da un r spuns etc.

AVANTAJELE MEMOR RII SCRIPTURII
1. M ajut s rezist ispitei.
Un exemplu în acest sens este ispitirea lui Isus în pustie. El a citat Scriptura ori de câte
ori a fost ispitit de Diavol. Admi ând c El este Autorul Scripturii, a avut un mic avantaj fa
de noi. Dar tot a trebuit s memoreze Scriptura.
Psalmul 119:11 spune: „Strâng Cuvântul T u în inima mea ca s
împotriva Ta.”

nu p c tuiesc

2. M ajut s iau decizii în elepte.
În Psalmul 119:105 citim: „Cuvântul T u este o candel pentru picioarele mele i o
lumin pe c rarea mea.” De multe ori m-am rugat: „Doamne, ce trebuie s fac acum?” i îmi
venea în minte un verset. Dac nu l-a fi memorat anterior, Duhul Sfânt nu mi l-ar fi putut
aminti.
3. M înt re te când sunt stresat.
Psalmul 119:49, 50: „Adu- i aminte de f g duin a dat robului T u, în care m-ai f cut
s -mi pun n dejdea! Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: c f g duin a Ta îmi d
iar i via .” Dac ai memorat un verset i ai nevoie de un r spuns, Dumnezeu î i poate
reaminti acel verset.
4. M mângâie când sunt întristat.
În Ieremia 15:16 citim: „Cuvintele Tale au fost bucuria i veselia inimii mele.” Observa i
ce ni se spune în Proverbe 22:18 – „C ci este bine s le p strezi în l untrul t u i s - i fie
toate deodat pe buze.”
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Biblia de pe raft nu aduce nici un folos. Ea de ine toate r spunsurile necesare vie ii, dar
dac tu nu o ai în via a ta, ea nu are cum s te influen eze. A adar, cu cât vei putea depozita
mai mult din Biblie în mintea ta, prin memorare, cu atât vei fi mai puternic ca bun cre tin în
familia lui Dumnezeu.
5. M ajut s depun m rturie în fa a necredincio ilor.
1 Petru 3:15 ne îndeamn : „Fi i întotdeauna gata s r spunde i oricui v cere socoteal
de n dejdea care este în voi.” Când vine cineva i te întreab „Ce spune Biblia despre...” sau
„De unde tii asta?”, dac ai memorat versetele de care ai nevoie, r spunsul t u va fi mai
eficient.
CÂND S MEMOREZI SCRIPTURA?
•

Po i memora în timpul t u devo ional.

•

O alt perioad prielnic memor rii este când faci mi care. Mie îmi place s m
plimb i s alerg într-un parc. De multe ori iau cu mine cartona e cu versete biblice.
Când m plimb, m ocup de ele – le memorez, m gândesc la ele, mi le spun în gând.

•

În momente scurte de a teptare. Cunosc pe cineva care are cartona e cu versete
biblice în ma in . Ori de câte ori se opre te la semafor, le scoate la iveal . A memorat
astfel peste 500 de versete, f r a- i lua alt timp în acest sens.

•

La culcare. Este un lucru bun s te gânde ti la lucruri spirituale când te culci.
Psalmul 63:6. Când te treze ti diminea a, adesea acelea î i vor fi primele gânduri.

Te po i folosi de orice te ajut s memorezi Scriptura.
Sugestii pentru MEMORAREA SCRIPTURII
1. Alege un verset care- i vorbe te. În Ghidul de studiu am dat o list cu versete pe care
te îndemn s le memorezi.
2. Spune referin a biblic înainte i dup verset. Cel mai greu este s - i aminte ti
referin a, locul unde po i g si versetul în Biblie. Tocmai de aceea, repet-o atât la începutul,
cât i la sfâr itul versetului.
3. Cite te versetul de mai multe ori cu voce tare. Înregistreaz -l! Re ine-l! Memorezi
dac roste ti cu voce tare. Nu memorezi prin citire! Memor m prin rostirea cu voce tare
pentru c urechea noastr joac un rol major în procesul memor rii.
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4. Împarte versetul în propozi ii (fraze).
5. Accentueaz cuvintele cheie când roste ti versetul.
6. Scrie versetul i terge pe rând cuvintele. Repet de atâtea ori, pân ajungi s
rând pe rând toate cuvintele. La sfâr it versetul va fi memorat.

tergi

7. Scrie versetul pe un cartona .
8. Ia cu tine câteva cartona e, s po i repeta versetele dac ai ocazia. Pe mine m
ajut s scriu versetele pe cartona e, pe care apoi le p strez într-o cutiu special .
9. Afi eaz versetele în locuri vizibile, unde le po i vedea mereu.
10. Întotdeauna memoreaz exact versetul, f r gre eli. Memoreaz -l exact a a cum
este scris.
11. Unii reu esc s pun versetul pe note. Scrie un cântec.
12. Memoreaz împreun cu un prieten, ca s v pute i verifica reciproc.
Sugestia mea este s începi cu memorarea a dou versete pe s pt mân . Nu te-a
îndemna s memorezi un verset pe zi. Exist un num r de versete pe care le tii deja pe
jum tate. La altele trebuie s memorezi numai referin a. Ai deja un bagaj de versete pe care le
tii. Începe cu memorarea a dou pe s pt mân , astfel încât s le po i repeta pe cele de
s pt mâna trecut , plus s înve i alte dou . Dac începi cu prea multe deodat , vei avea foarte
multe de repetat.
Exist trei secrete pentru a memora Scriptura: Primul secret este repetarea. Repet
mereu versetele înv ate. Al doilea secret este repetarea. Al treilea secret este repetarea.
Cât de important a fost Cuvântul pentru David? În Psalmul 119:72 citim: „Mai mult
pre uie te pentru mine legea gurii Tale decât o mie de lucruri de aur i de argint.” Iat cât de
important ar trebui s fie Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi! Ne amintim întotdeauna
lucrurile importante pentru noi.
În al cincilea rând, V. CUM S MEDITEZI LA CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.
„Ci î i g se te pl cerea în Legea Domnului i zi i noapte cuget la Legea Lui! El este
ca un pom s dit lâng un izvor de ap , care î i d rodul la vremea lui i ale c rui frunze nu
se ve tejesc: tot ce începe duce la bun sfâr it!” (Psalmul 1:2-3)
A medita înseamn a te concentra i a te gândi la un verset din Biblie pentru a
descoperi cum po i aplica adev rul din el la via a ta. Trebuie s ne concentr m gândirea
asupra Cuvântului, s petrecem timp în Cuvânt, s încerc m s ne hr nim la maxim i s
stoarcem orice pic tur de înviorare pentru sufletele noastre din Cuvântul lui Dumnezeu.
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Câ i dintre voi sunt buni la îngrijorare? Dac tii s te îngrijorezi, tii s meditezi.
Îngrijorarea nu este decât medita ie negativ . Când te îngrijorezi de ceva, ce faci de fapt? Te
gânde ti la acel lucru. Stai în pat i te tot gânde ti, i te îngrijorezi i întorci lucrul pe toate
fe ele, i analizezi fiecare aspect. Asta nu este decât medita ie negativ .
Dac îns gânde ti pozitiv, dac te gânde ti la Cuvântul lui Dumnezeu i la lucrurile
bune, aceasta este medita ia la care ne îndeamn Scriptura.
Trei motive DE CE S MEDITEZI ASUPRA SCRIPTURII:
1. Este cheia spre a deveni asemenea lui Cristos.
Proverbe 4:23 (GN) spune: „Gândurile tale î i modeleaz via a.” Acesta este adev rul,
cel mai evident ne marcheaz i ne transform lucrurile la care ne gândim cel mai mult. Dac
ne gândim la felul în care dezastrul se poate n pusti asupra familiei noastre, dac ne gândim
la felul în care am dat din nou gre când am încercat s facem un lucru sau altul, sau ce se va
întâmpla dac ..., vom deveni ce nu am vrea s fim sau se vor întâmpla exact lucrurile de care
ne temem. Gândurile te marcheaz i te transform .
Dac vrei, a adar, s devii asemenea lui Cristos, trebuie s petreci timp gândindu-te la El.
În Romani 12:2 suntem îndemna i: „S v preface i prin înnoirea min ii voastre.”
Medita ia face parte din acest proces de reînnoire. Când meditezi asupra Scripturii, când
meditezi la Domnul, aceasta este în parte calea pe care Dumnezeu î i poate reînnoi mintea i
î i poate înlocui gândurile rele cu gânduri bune.
2 Corinteni 3:18 spune: „To i privim [...] slava Domnului i suntem schimba i în acela i
chip al Lui.” În timp ce medit m la Domnul i la Cuvântul Lui, noi devenim tot mai mult
asemenea Lui. Dac vrei s devii asemenea lui Cristos, trebuie s meditezi la El i la
Cuvântul Lui.
2. Este cheia rug ciunilor ascultate.
În Ioan 15:7 citim: „Dac r mâne i în Mine i dac r mân în voi cuvintele Mele, cere i
orice ve i vrea i vi se va da.” Care a fost condi ia? Dac r mâne i în Mine, dac tr i i dup
cuvintele Mele i cuvintele Mele tr iesc în voi, atunci pute i cere orice vre i i vi se va da. Cu
cât Îl vei cunoa te mai mult pe Cristos, cu atât gândurile Lui vor deveni gândurile tale. Prin
urmare, vei avea încredere când te vei ruga, tiind c rug ciunea ta este în acord cu voia lui
Dumnezeu. Vei avea încredere c gândirea ta este în acord cu a Lui i astfel nu vei cere nimic
care s fie totalmente în afara voii Lui. i atunci vei putea fi sigur c rug ciunea ta va deveni
realitate.
3. Este cheia unei vie i pline de succes.
Iosua 1:8 spune: „Cartea aceasta a legii s nu se dep rteze de gura ta; cuget asupra ei
zi i noapte, c utând s faci tot ce este scris în ea; c ci atunci vei izbândi în toate lucr rile
tale i atunci vei lucra cu în elepciune.” Este singura promisiune din Biblie în care apare
termenul succes [izbând , la Cornilescu]. Dac vei îndeplini condi ia, vei avea izbând , vei
avea succes. Succesul este condi ionat de medita ie.
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Dac te vei gândi la Domnul Isus Cristos, la c ile Lui i la a deveni asemenea Lui, atunci
vei avea izbând i vei tr i o via plin de succes. Îi vei iubi pe oameni în loc s ai reac ii
negative fa de ei. Vei fi cinstit în afacerile tale, iar Dumnezeu le d prosperitate celor care
sunt cinsti i i integri. A adar, nu este vorba de o baghet magic , ci este un mod de a ne
alinia gândirea voii lui Dumnezeu, astfel încât El s aduc izbând în via a noastr .

ASE MODURI DE A MEDITA LA UN VERSET
1. Imagineaz - i-l! Vizualizeaz scena în minte. Metoda este bun pentru pasajele
narative din Scriptur , în care se istorise te ceva. Un exemplu în acest sens este femeia
samariteanc la fântân . Oare cum era pe vremea aceea pentru o femeie care a fost m ritat
de cinci ori, iar acum tr ia cu un b rbat care nu îi era so ? Cum crezi c s-a sim it în fa a unui
str in care i-a povestit despre via a ei ca i când ar cunoscut-o de când lumea? Oare ce
sentimente a trezit str inul în ea?
Imagineaz - i scena. Scrie ideile ce- i trec prin minte.
2. Roste te-l! Roste te versetul cu voce tare, accentuând de fiecare dat alt cuvânt.
„Pot totul în Cristos care m înt re te.” Pot totul în Cristos... Adic eu! Nu numai Billy
Graham sau altcineva despre care eu cred c este un om extraordinar, ci Dumnezeu îmi spune
c eu pot totul. Apoi faptul c eu pot totul în Cristos... Îmi d speran , m încurajeaz c nu
este vorba despre un simplu basm. Dumnezeu îmi spune c eu pot s fac cutare lucru. Eu pot
totul în Cristos... Nu numai lucrurile u oare, ci i lucrurile dificile din via a mea.
Ia un verset i accentueaz diferite cuvinte în timp ce îl parcurgi. De fiecare dat vei
descoperi ceva nou în el.
3. Parafrazeaz -l! Rescrie versetul cu propriile tale cuvinte. Dac î i vine greu s
în elegi un verset, încearc s îl spui cu propriile tale cuvinte i îi vei prinde mai bine sensul.
Mie îmi vine greu s parafrazez. Câteva din celelalte metode mi se par ceva mai u oare. Al i
oameni sunt într-adev r talenta i în a exprima Cuvântul lui Dumnezeu cu propriile lor
cuvinte. Este o disciplin bun i te ajut s meditezi.
4. Personalizeaz -l! Înlocuie te pronumele sau numele personale din verset cu
numele t u. Leag - i numele de o promisiune. Te va ajuta mai ales dac te sim i descurajat
i- i trece prin gând c versetul nu se refer în nici un caz la tine. Dac î i pui numele într-un
verset, vei recâ tiga siguran a c „aceste cuvinte, Cuvântul lui Dumnezeu mi se adreseaz
mie personal. El le-a gândit, le-a rostit pentru mine. Este o promisiune pe care Dumnezeu mio face mie!”
5. Transform -l într-o rug ciune! Roag -te lui Dumnezeu cu versetul respectiv. Poate
cite ti Psalmii i îl auzi pe David spunând: „Cât timp, Doamne, Î i vei întoarce fa a de la
mine?” i poate treci printr-o situa ie dificil i te sim i ca David. Ia cuvintele lui David i
roag -te cu ele. Nu este ceva nespiritual s procedezi astfel. Ia rug ciunile din Biblie i roag -te
cu ele, vino cu ele înaintea lui Dumnezeu.
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6. Verific -l! Domnul î i va vorbi în timp ce î i vei pune urm toarele întreb ri:
Este VREUN P CAT DE M RTURISIT? În timp ce m gândesc la acest pasaj din
Scriptur , descop r vreun p cat despre care se vorbe te aici i pe care trebuie s îl m rturisesc
i eu în ce prive te via a mea? Aproape de fiecare dat Dumnezeu este atât de bun, încât s ne
arate p cate ce trebuie m rturisite. Niciodat nu m pot desprinde de Cuvânt f r s g sesc
cel pu in ceva în via a mea ce trebuie s -I m rturisesc Domnului.
Este VREO PROMISIUNE DE REVENDICAT?
Este VREO ATITUDINE DE SCHIMBAT? Dumnezeu î i va ar ta atitudini i p cate ce
reclam schimbare în via a ta. To i vrem ca Dumnezeu s ne fac mai smeri i.
Este VREO PORUNC DE ÎNDEPLINIT? Dumnezeu nu ne ofer mai multe op iuni în
Cuvântul S u. El nu spune: „N-a i vrea s v iubi i unii pe al ii dac ave i o zi bun i dac
toate lucrurile sunt în ordine?” Dumnezeu spune doar: „Iubi i-v din toat inima unii pe al ii.
A i fost cur i i de p cat, acum iubi i-v unii pe al ii.” Multe din cuvintele pe care ni le
adreseaz Dumnezeu sunt porunci pe care trebuie s le îndeplinim indiferent dac este sau nu
în asentimentul nostru.
Apoi, este VREUN EXEMPLU DE URMAT? Exist vreun exemplu în acest pasaj pe
care s -l urm m? Gânde te-te la Pavel în închisoare, cu mâinile i picioarele în butuci, timp
de ani de zile. Dar care i-a fost atitudinea? S-a plâns vreodat ? El a fost plin de bucurie. Iat
un exemplu pe care trebuie s -l urmez. În situa iile dificile din via a mea, în loc s reac ionez
negativ i s m plâng de toate lucrurile, eu trebuie s reac ionez ca Pavel i s m bucur.
Este VREO RUG CIUNE DE ROSTIT? Este un alt mod de a medita. G se te o
rug ciune în pasaj i vino cu ea înaintea lui Dumnezeu.
Este VREO GRE EAL DE EVITAT? V aminti i de Anania i Safira în Faptele
Apostolilor? L-au min it pe Dumnezeu, motiv pentru care Dumnezeu i-a omorât pe loc. Ceea
ce m aten ioneaz c este o gre eal pe care trebuie s o evit! Nu vreau s Îl mint pe
Dumnezeu. Minciuna are consecin e grave.
Când ajungi la un astfel de pasaj, noteaz - i observa ia. Este vorba de o gre eal ce
trebuie evitat . Nu vreau s m asem n cu o astfel de persoan . Nu vreau s procedez ca ea.
Este VREUN ADEV R DE CREZUT? La fel ca în cazul poruncilor de respectat, exist
unele adev ruri mai dificile în Scriptur . Avem obliga ia i ne revine responsabilitatea s le
credem indiferent dac le în elegem sau nu. Dac dai peste un astfel de pasaj în Biblie i te
gânde ti c nu are nici un sens, mai degrab decât s te cer i cu Dumnezeu, mai degrab decât
s -I spui: „Pân nu voi în elege, nu voi asculta de aceste cuvinte”, spune simplu: „Doamne,
acesta este un adev r rostit de Tine. Îl voi crede i am încrederea c în zilele sau anii ce vor
urma, Tu m vei face s în eleg ce ai vrut s spui prin aceste cuvinte.”
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Caut întotdeauna CEVA PENTRU CARE S -I MUL UME TI LUI DUMNEZEU.
Exist întotdeauna ceva în Scriptur pentru care Îl po i l uda pe Domnul. Fie legat de El, de
caracterul S u, fie ceva ce El a f cut pentru tine sau pentru altcineva. Cultiv acea inim plin
de mul umire în timp ce cite ti Scriptura i meditezi la cuvintele ei.

În fine, VI. CUM S APLICI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.

Am discutat despre Ascult , Cite te, Studiaz , Memoreaz , Mediteaz , iar în palm scrie
Aplic . Trebuie s aplici Cuvântul. Primii cinci pa i (Ascult , Cite te, Studiaz , Memoreaz ,
Mediteaz ) te ajut s aduci Cuvântul în via a ta, în timp ce Aplic este pasul final, ceea ce
trebuie s faci dup ce ai adus Cuvântul în via a ta.
Observa i c în Iacov 1:22 suntem îndemna i: „Fi i împlinitori ai Cuvântului, nu numai
ascult tori, în elându-v singuri.” Matei 5:19 spune: „Oricine le va p zi [aceste porunci] i
îi va înv a i pe al ii s le p zeasc va fi chemat mare în Împ r ia cerurilor.” Pentru
majoritatea oamenilor, aceasta este partea cea mai grea – Cum s aplic Scriptura?
Trebuie s treci de la „Ce a însemnat atunci?” la „Ce înseamn ast zi?” Cheia pentru a
în elege „Ce a însemnat atunci?” i „Ce înseamn acum?”, în via a mea, este g sirea
principiului etern. Nici o istorisire din Biblie nu a fost consemnat din întâmplare; pân i
istorisirile aparent nesemnificative se afl în Biblie pentru a ne înv a un principiu. A adar,
caut dincolo de istorisire i descoper principiul universal i apoi aplic acel principiu în
prezent.
Iat trei întreb ri pe care trebuie s ni le punem:
1. Ce a însemnat pentru ascult torii ini iali?
2. Care este principiul fundamental etern?
3. Unde sau cum a putea pune în practic ast zi acest principiu?
Exemplu:
În Fapte 15 este un verset care spune: „S v feri i de lucrurile jertfite idolilor, de sânge,
de dobitoace sugrumate...” Când ai mâncat ultima dat carne jertfit idolilor sau de dobitoace
sugrumate? Eu nu in minte s fi mâncat vreodat carne jertfit idolilor. Trebuie s descoperi
Ce înseamn asta pentru via a mea? Trebuie s cau i principiul ce st la baza acestei
afirma ii.
Mai întâi, cau i s afli Ce a însemnat atunci? Ia un Dic ionar biblic i cite te despre
carnea oferit idolilor. Vei vedea c în acele vremuri, oamenii luau carne i o jertfeau idolilor.
Fire te c piatra nu poate mânca nici o îmbuc tur de carne! A a c dup ce r mânea timp de
2-3 zile înaintea idolilor, carnea era recuperat i era vândut oamenilor, pentru a se ob ine un
profit de pe urma ei. Preo ii acelor religii p gâne luau carnea oferit idolilor i o repuneau pe
pia spre vânzare.
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Pentru un evreu era o înc lcare a religiei sale s m nânce acea carne. Ei spuneau c
atunci când m nânci carne ce a fost jertfit idolilor, tu de fapt te faci p rta acelei religii.
Pavel a spus: „ ti i, de asemenea, c acea carne nu este diferit de cea pe care o mânca i.
Idolii nu sunt reali, prin urmare carnea aceea nu are nimic, dar pentru c îi ofenseaz pe
oameni (pe aceia dintre evrei care au devenit cre tini), ar trebui s nu o mânca i.”
În Fapte 15, dac vei studia contextul, vei vedea c la Ierusalim a avut loc o mare adunare
a Bisericii. Primii cre tini au fost to i iudei. Cu timpul, ei au aflat c to i acei oameni, care nu
apar ineau poporului Israel i pe care Pavel i-a condus la Domnul, au devenit cre tini – în
Antiohia i în celelalte regiuni ce apar ineau na iunilor. Ei trebuia s decid la Conciliul de la
Ierusalim dac pentru a deveni cre tin cineva trebuia mai întâi s devin iudeu. Trebuie s
respec i mai întâi toate legile iudaice? Trebuie ca to i s accepte mai întâi iudaismul pentru a
deveni apoi cre tini?
R spunsul final este NU. Nu te bucuri c nu trebuie s respec i mai întâi toate acele legi
iudaice pentru a deveni cre tin? Dar, au spus ei, s le trimitem urm torul îndemn: nu tr i i în
adulter, nu mânca i carne jertfit idolilor. Prima parte este clar – nu tr i i în adulter.
A doua, îns , nu este la fel de clar . Ideea lor era c dac erai v zut de fra ii t i cre tini
dintre evrei c m nânci carne jertfit idolilor, ei vor fi ofensa i de atitudinea ta. Pavel spune:
„Noi tim c nu este nimic r u în sine, dar ei vor fi ofensa i. Prin urmare, principiul este s
nu faci nimic ce l-ar ofensa pe fratele t u. Acesta este principiul etern.
De fapt, Pavel îl aplic din nou în Romani 14. „A adar, s urm rim lucrurile care duc la
pacea i zidirea noastr .” Versetul 21: „Bine este s nu m nânci carne, s nu bei vin i s te
fere ti de orice lucru care poate fi pentru fratele t u un prilej de c dere, de p c tuire sau de
sl bire. Încredin area pe care o ai, p streaz-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de
cel ce nu se osânde te singur în ce g se te bine.” El spune c exist unele lucruri care nu
sunt rele în sine, care nu sunt p cat, dar dac te afli în prezen a unor oameni care se simt
ofensa i de ele, nu le f .
Acum trebuie s treci la aplica ie.
Iat o aplica ie practic . El spune c este mai bine s nu m nânci carne i s nu bei vin.
De ce s nu bem? Pentru c principiul spune c este mai bine s nu mânc m carne sau s nu
bem vin dac aceasta îl ofenseaz pe fratele nostru. Noi nu punem vin în p h relul de la Cina
Domnului. Unii oameni sunt alcoolici. Vinul ar putea fi pentru ei o piatr de poticnire. Nu f
nimic de care oamenii s-ar putea împiedica.
Dup ce ai descoperit principiul, descrie într-o propozi ie un plan sau o ac iune prin care
s aplici adev rul descoperit. Am o aplica ie. Ce fac cu ea?
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Majoritatea aplica iilor se vor concentra asupra una din trei rela ii. Când încerci s aplici
Biblia la via a ta, gânde te-te la rela ii: rela ia mea cu Dumnezeu, rela ia mea cu mine însumi,
rela ia mea cu oamenii.
Un bun proiect aplicativ are patru caracteristici:
– este personal;
– este practic;
– este posibil;
– este verificabil. Po i dovedi c l-ai realizat.
De exemplu: cite ti Biblia i ajungi la Eclesiastul 6:7 – „Toat truda omului este pentru
gura lui i totu i poftele nu i se împlinesc niciodat .” Brusc î i dai seama de principiul etern –
c este nevoie s - i controlezi poftele, apetitul. Aplica ia practic ar putea fi: „Trebuie s
sl besc câteva kilograme.”
Personal – Eu trebuie. Când scrii aplica ia în timpul t u de devo ional sau în timp ce
studiezi Biblia, folose te persoana I. „Eu trebuie s ...” Nu vei spune: „P rin ii mei trebuie
s ... Copiii mei trebuie s ... So ul meu trebuie s ... So ia mea trebuie s ...” Ci este persoana I:
„Eu trebuie s ...”
Practic – Trebuie s sl besc câteva kilograme.
Posibil – Trebuie s sl besc 5 kilograme. Dac nu este posibil, te vei descuraja. Dup ce
ai decis ce anume este posibil, te apuci de treab !
Verificabil – Stabile te un termen. Trebuie s sl besc 5 kilograme în urm toarele dou
luni.
Astfel devii un împlinitor al Cuvântului. De multe ori particip m la un studiu biblic, f r
îns a merge acas cu întrebarea: „Ce trebuie s fac acum?” Este nevoie s aplic m cele
studiate.
Descrie într-o propozi ie un plan sau o ac iune prin care s aplici adev rul
descoperit. Ioan 13:17 spune: „Dac ti i aceste lucruri, ferice de voi dac le face i.” Living
Bible traduce acest verset dup cum urmeaz : „Acum c ti i aceste lucruri, împlini i-le.
Aceasta este calea binecuvânt rii.” Dac vrei s fii binecuvântat, trebuie s împline ti aceste
lucruri. Te îndemn s te dedici acestor ase modalit i de a aduce Cuvântul în via a ta.
Vom analiza acum modul în care putem pune în practic cele descrise anterior. Vom
rezuma cele înv ate, aplicând totul la timpul devo ional.
OBICEIUL DE A PETRECE ZILNIC UN TIMP DE P RT
CU DUMNEZEU

IE

„Cine î i va adânci privirile în legea des vâr it , care este legea slobozeniei, i va st rui
în ea [ i î i va face din ea un OBICEI, trad. Phillips], nu ca un ascult tor uituc, ci ca un
împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” Iacov 1:25)
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S vedem CUM S AI UN TIMP DE P RT

IE CU DUMNEZEU.

Defini ia: „Timpul de p rt ie cu Dumnezeu este un timp zilnic pe care îl pun deoparte
pentru a fi singur cu Dumnezeu cu scopul de a-L cunoa te prin intermediul Bibliei i al
rug ciunii.”
I. IMPORTAN A UNUI TIMP ZILNIC DE P RT

IE CU DUMNEZEU

Timpul pe care îl petreci zilnic doar tu cu Dumnezeu ar trebui s fie prioritar oric rei alte
activit i de pe agenda ta zilnic din cinci motive;
1. Am fost crea i pentru a avea p rt ie cu Dumnezeu.
Biblia spune în Geneza 1:27 c „Dumnezeu l-a f cut pe om dup chipul S u”. Nici unei
alte p r i din crea ie nu i s-a dat privilegiul pe care l-au primit fiin ele umane de a avea
p rt ie, de a dialoga, de a comunica liber cu Creatorul lor. Nici o alt parte din crea ie nu are
acest privilegiu! Noi am fost crea i în acest scop.
În Apocalipsa 3:20 citim: „Iat , Eu stau la u
i bat. Dac aude cineva glasul Meu i
deschide u a, voi intra la el, voi cina cu El [voi avea p rt ie cu el, trad. Living Bible] i el cu
Mine.” Dorin a lui Dumnezeu este s aib p rt ie cu noi, fiin ele umane. El spune: „Eu stau
la u i bat”, fiindc dorin a Lui este s aib p rt ie cu noi. De aceea am fost crea i!
2. Isus a murit ca s fac rela ia posibil .
1 Corinteni 1:9 spune:„Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la p rt ia cu Fiul
S u Isus Cristos, Domnul nostru.” Când Adam i Eva au p c tuit, rela ia de p rt ie pentru
care ne crease Dumnezeu a fost întrerupt . Dumnezeu a trebuit s Îl trimit pe Fiul S u, Isus,
ca s restabileasc acea p rt ie.
Petrecerea unui timp de p rt ie cu Dumnezeu este important în primul rând pentru c
a a ne-a creat Dumnezeu ini ial, i apoi fiindc Isus a murit pentru a reface aceast p rt ie
dup ce ea a fost întrerupt de p cat.
3. Timpul petrecut personal în p rt ie cu Dumnezeu a fost pentru Isus o surs de
putere.
În Marcu 1:35 i în multe alte versete ni se spune c „Isus S-a sculat, a ie it i S-a dus
într-un loc pustiu. i Se ruga acolo.” Dac Isus tia c are personal nevoie de o comunicare
constant cu Dumnezeu – i El era Fiul lui Dumnezeu – cu cât mai mult avem noi nevoie de
acest timp zilnic în care suntem singuri cu Domnul i Îi spunem cât de mult Îl iubim.
4. To i cei care au fost eficien i în slujirea lor pentru Dumnezeu au cultivat acest
obicei.
Pe paginile Bibliei g sim istorisiri despre David, Avraam, Moise i al i oameni (b rba i i
femei) mari ai lui Dumnezeu. Dac vei studia cu aten ie pasajele respective, vei vedea c
fiecare dintre ei a petrecut mult timp în intimitate cu Domnul i acel timp a stat la baza
eficien ei lui în lucrarea de slujire.
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5. Nu po i fi un cre tin s n tos, care cre te i se dezvolt , dac nu petreci timp cu
Dumnezeu.
Este o necesitate. Dou versete vorbesc despre aceast necesitate pe care o avem din
punct de vedere spiritual. În Matei 4:4 citim: „Omul nu tr ie te numai cu pâine, ci cu orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Pentru a fi s n tos nu este suficient s î i hr ne ti
trupul fizic. Trebuie s te hr ne ti i spiritual din Cuvântul lui Dumnezeu. În Iov 23:12
(NAS), Iov spune „Am pre uit cuvintele gurii Lui mai mult decât hrana necesar trupului
meu.” Ce se întâmpl dac o perioad mai lung de timp nu m nânci nimic? Te îmboln ve ti.
În cele din urm , vei muri. Mâncarea este o necesitate. La fel este cu hrana spiritual . Dac te
vei hr ni din Cuvântul lui Dumnezeu vei r mâne s n tos i puternic.
„Cum î i va inea tân rul curat c rarea?” Psalmul 119:9 spune: „Îndreptându-se dup
Cuvântul T u.” A adar timpul nostru petrecut în p rt ie cu Dumnezeu este ca o baie
spiritual , prin care ne cur im de tot p catul care s-a acumulat în via a noastr .
Dac nu ai acest timp de p rt ie cu Dumnezeu, pierzi privilegiul pentru care ai fost
creat. Respingi ceea ce Isus a f cut din nou posibil prin moartea Sa. Nu vei fi niciodat
asemenea lui Isus i nu vei cunoa te puterea pe care a cunoscut-o El. Nu vei fi niciodat
folosit cu putere de Dumnezeu i vei r mâne un cre tin boln vicios, caracterizat de
sl biciune. Toate acestea ar trebui s te motiveze s ai un timp personal de p rt ie cu
Dumnezeu.
S vedem acum care este II. SCOPUL UNUI TIMP ZILNIC DE P RT
DUMNEZEU.

IE CU

1. S Îi aduci închinare lui Dumnezeu.
Psalmul 29:2 spune: „Da i Domnului slava cuvenit Numelui Lui! Închina i-v înaintea
Domnului îmbr ca i cu podoabe sfinte!” Primul scop pe care trebuie s îl urm resc este ca eu
s vin i s Îi d ruiesc lui Dumnezeu, nu s primesc de la El. Este un timp în care s îi spun:
„Doamne Isuse, Te iubesc. Vreau s - i d ruiesc via a mea întreag . Î i apar in i vreau s - i
mul umesc pentru tot ce ai f cut pentru mine. M închin ie.”
În 2 Cronici 31:21 (GN) citim: „Ezechia a izbutit în toate pentru c tot ce a f cut, a f cut
într-un duh de închinare i dedicare absolut fa de Dumnezeul s u.”
Când vii la Domnul diminea a, seara sau oricând altcândva, închin -te mai întâi Lui.
Spune-I c -L iube ti. Închinarea ta I se cuvine lui Dumnezeu. Apocalipsa 4:11 spune
„Vrednic e ti Doamne i Dumnezeul nostru...” Nimeni altcineva în afar de Dumnezeu nu
este vrednic de închinarea noastr deplin . Ioan 4:23 spune c Dumnezeu nu numai c este
vrednic de ea, ci o i dore te. El efectiv caut închin tori adev ra i.
De exemplu, so ul (sau so ia ta) tie c -l iube ti, dar din când în când este frumos s o i
aud din gura ta. Domnul tie c Îl iube ti. El î i cunoa te inima. El î i cunoa te gândurile.
Dar, la fel ca nou , îi place s aud c -L iube ti.
2. S prime ti c l uzire de la Dumnezeu.
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În Psalmul 25:4, 5 citim: „Arat -mi, Doamne, c ile Tale, i înva -m c r rile Tale.
Pov uie te-m în adev rul T u i înva -m .” Când vii la Domnul în timpul t u de p rt ie
cu El, dup ce I-ai spus c Îl iube ti, întreab -L: „În ce direc ie s o iau? Ce obiective s am
în vedere?” Mediteaz la via a ta.
Dou lucruri ce trebuie f cute în timpul de p rt ie cu Dumnezeu:
•

Mediteaz la calea ta. Proverbe 4:26 (KJV) spune: „Cuget la c rarea pe care
mergi i toate c ile tale s fie hot râte.” Ia- i timp în care s te lini te ti i s - i
evaluezi via a. „Recunoa te-L în toate c ile tale i El î i va netezi [direc iona, KJV]
c r rile” – spune Proverbe 3:6. Uit -te la via a ta, analizeaz-o.

•

Încredin eaz - i ziua Domnului. Psalmul 37:5 spune: „Încredin eaz - i soarta în
mâna Domnului, încrede-te în El i El va lucra.” A adar, dup ce I-ai spus lui
Dumnezeu c Îl iube ti i te-ai uitat pu in peste obiectivele zilei, încredin eaz -I Lui
agenda pe care o ai. Încredin ându-I agenda zilnic , devii mai flexibil i nu r mâi
frustrat când lucrurile nu o iau în direc ia în care crezi c ar trebui s o ia.

3. S te desf tezi în Domnul.
Psalmul 37:4 spune: „Domnul s - i fie desf tarea i El î i va da tot ce- i dore te inima.”
În Psalmul 16:11 citim: „Îmi vei ar ta c rarea vie ii; înaintea Fe ei Tale sunt bucurii nespuse
i desf t ri ve nice în dreapta Ta.” Sursa bucuriei noastre se g se te în prezen a Domnului.
Dac via a ta cunoa te prea pu in bucurie, caut s vezi dac nu cumva petreci prea pu in
timp cu Dumnezeu.
Pentru mine, aceasta este o realitate: cu cât Îl cunosc mai mult pe Cristos, cu atât Îl
iubesc mai mult. Cu cât te apropii mai mult de El, cu atât te îndr goste ti mai mult de El.
Obiectivul timpului t u devo ional nu este s studiezi despre Cristos, ci s petreci efectiv
timp cu El. De aceea exist aceast diferen iere: timp de studiu biblic i timp devo ional, de
p rt ie cu Dumnezeu. Timpul devo ional este un timp pe care doar îl petreci cu Dumnezeu.
În cadrul timpului de studiu biblic înve i despre El.
4. S cre ti zilnic în asem nare cu Domnul.
2 Petru 1:3 spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a d ruit tot ce prive te via a i evlavia,
prin cunoa terea Celui care ne-a chemat prin slava i puterea Lui.” Scopul lui Dumnezeu
pentru via a noastr a fost întotdeauna s ne fac asemenea Fiului S u. Iat de ce, Dumnezeu
folose te toate lucrurile din via a noastr spre binele nostru ultim i spre gloria Lui. Dac
petreci zilnic un timp de p rt ie cu Domnul, vei cre te mai mult întru asem narea Lui i vei
deveni mai asemenea chipului S u. De ce? Fiindc devenim ca cei cu care ne petrecem
timpul. Dac vrei s devii ca Domnul, atunci petrece timp cu El.
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S vedem CUM S INI IEZI UN TIMP DE P RT

IE CU DUMNEZEU.

Trebuie s faci trei sau patru lucruri.
1. ALEGE UN TIMP ANUME
Când este cel mai bine s ai acel timp zilnic de p rt ie cu Domnul? Cel mai potrivit
moment al zilei este când m simt cel mai bine. Aceasta este regula. Ar trebui s -I dau lui
Dumnezeu cea mai bun parte a zilei. Nu ar trebui s Îl slujesc pe Dumnezeu cu ceea ce
r mâne dup consumarea zilei. Indiferent de perioada de timp pe care o stabile ti, alege
acele momente din zi când e ti cel mai alert i dedic -I lui Dumnezeu acel timp.
Vreau s v dau câteva motive în favoarea alegerii unui timp de p rt ie în zorii zilei.
•

Avem exemplul celor de pe paginile Bibliei. Fiecare dintre caracterele renumite din
Biblie s-a sculat în zorii zilei ca s se întâlneasc cu Dumnezeu. Avraam, Iacov,
Moise, Ana, Iov, Ezechia, David, Daniel, Isus... Obiceiul lui Isus, practica Lui era
s Se scoale diminea a i s petreac un timp personal de p rt ie cu Tat l S u.

•

Un alt motiv cred c este acela c pur i simplu pare logic s începi ziua astfel.
Hudson Taylor a afirmat: „Momentul cel mai bun pentru a- i acorda instrumentul este
înainte de concert, nu dup !” Mi se pare de-a dreptul comic situa ia s ai un timp de
p rt ie cu Dumnezeu în care s - i pui armura spiritual din Efeseni 6, preg tindu-te
de lupt , i apoi s te urci în pat!

•

Demonstreaz c pentru noi este prioritar întâlnirea cu Dumnezeu. Îi dai Lui
prima parte din zi. Cu alte cuvinte, Îi spui: „Sunt primele momente ale zilei. Tu ai
întâietate în via a mea.”

•

De asemenea, mintea ta este mai odihnit , mintea ta este mai pu in aglomerat
adesea cele mai lini tite momente ale zilei sunt diminea a devreme.

i

Indiferent de ora asupra c reia te hot r ti, fii consecvent. Medicii spun c cea mai
important mas a zilei este dejunul. Poate te gânde ti s începi cu un dejun spiritual. Isus
Cristos vrea s Se întâlneasc cu tine la tine acas . El vrea s Se întâlneasc cu tine i tu
trebuie s fii consecvent. Pune deoparte un timp pentru Cristos i apoi respect -l cu
regularitate.
CÂT DE LUNG S
principii c l uzitoare:

FIE ACEST TIMP DE P RT

IE CU DUMNEZEU? Trei

1) Î i sugerez s începi cu 15 minute pe zi, crescând progresiv perioada. Oricine
poate pune deoparte 15 minute pe zi. Nu începe cu un timp de p rt ie de dou ore, fiindc îl
vei ine de dou ore în prima zi, de o or în a doua zi, iar în a treia zi vei renun a, neavând
timp. Este mai bine s ai zilnic un timp de p rt ie cu Dumnezeu de 15 minute, decât s
petreci cu El o or la dou s pt mâni. Vei în elege ce- i spun o dat ce vei începe. 15 minute
trec foarte repede. Petrece zilnic 15 minute cu Dumnezeu, nu te culca pân nu ai avut aceste
15 minute de p rt ie cu Dumnezeu.
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2) Nu te uita la ceas. Urm rirea ceasului î i va distruge timpul de p rt ie mai repede ca
orice altceva. Nu te vei putea bucura de rela ia ta cu Cristos dac e ti cu ochii pe ceas.
3) Pune accentul pe calitate, nu pe cantitate. Conteaz ce faci cu timpul t u, nu cât de
lung sau cât de scurt este timpul petrecut în p rt ie cu Dumnezeu.
2. ALEGE UN LOC SPECIAL.
În Luca 22:39citim: „Dup ce a ie it afar , S-a dus, ca de obicei, în Muntele
M slinilor.” Asta înseamn c acesta Îi era obiceiul. Era un loc cu care Isus era obi nuit, un
loc special. Un singur factor conteaz cu adev rat în alegerea locului: singur tatea. Trebuie s
g se ti un loc în care s po i fi singur. S-ar putea s ai nevoie de pu in creativitate, în func ie
de stilul t u de via .
Unii au timpul de p rt ie cu Dumnezeu în ma in , dup ce ajung la locul de munc .
Al ii îl au în curtea din spatele casei. Al ii în parc. G se te un loc aparte pentru tine. Cu cât
vei petrece mai mult timp acolo, cu atât va deveni mai special pentru tine. Indiferent dac va
fi un loc anume în biblioteca ta sau dac va fi la masa din sufragerie sau într-un anumit
fotoliu în care î i cite ti zilnic Biblia, locul acela va deveni foarte special pentru tine.
Factorul importat: „A doua zi diminea a, pe când era înc întuneric, Isus S-a sculat, a
ie it i S-a dus într-un loc pustiu. i Se ruga acolo.”
3. STRÂNGE- I INSTRUMENTELE DE CARE VEI AVEA NEVOIE.
1) Ai nevoie de o Biblie cu scris cite . Te scoli devreme diminea a, ochii t i sunt înc
adormi i, prin urmare, ai nevoie de o Biblie cu un scris care se cite te u or
2) Ai nevoie de un caiet în care s - i notezi ce- i vorbe te Dumnezeu. Noti ele de la
predici p streaz -le în acela i caiet.
3) Î i va fi de folos s ai i o carte de cânt ri. Uneori vei sim i dorin a s cân i i Îi
po i cânta Domnului.
4. ÎNCEPE CU ATITUDINEA CORECT . Vei avea nevoie de trei lucruri:
1) Reveren . Ai nevoie de reveren înaintea Domnului. În Psalmul 46:10, Biblia spune:
„Opri i-v i s ti i c Eu sunt Dumnezeu.” Nu dai buzna în prezen a lui Dumnezeu. Î i
preg te ti inima. Vii cu reveren . „Opri i-v i s ti i c Eu sunt Dumnezeu.”
2) Anticipare. În Palmul 119:18, Biblia spune: „Deschide-mi ochii ca s v d lucrurile
minunate ale Legii Tale!” Când vii pentru timpul t u de p rt ie cu Domnul, spune-I c te
a tep i s -L întâlne ti i s înve i de la El.
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3) Dorin a de a asculta. În Ioan 7:17 citim: „Dac vrea cineva s fac voia Lui va
ajunge s cunoasc dac înv tura este de la Dumnezeu sau dac Eu vorbesc de la Mine.”
Fii dispus s ascul i în avans. Spune-I „da” Domnului chiar înainte de a citi Cuvântul S u.
5. URMEAZ UN PLAN SIMPLU.
Nu- i complica timpul de p rt ie cu Dumnezeu. Po i începe cu un plan numit 15
MINUTE CU DUMNEZEU.
1) Relaxeaz -te. Î i ia aproximativ un minut. Opre te-te. Taci. Lini te te-te. Preg te te- i
inima. Inspir de 2-3 ori i relaxeaz -te.
2) Cite te. Cite te un pasaj din Scriptur . Doar cite te timp de aproximativ 4 minute.
Vezi sec iunea „Cum s cite ti Cuvântul lui Dumnezeu”.
Aminte te- i c am spus s cite ti sistematic, cu voce tare i dac se poate într-o Biblie
f r note. Începe de unde ai r mas cu o zi în urm . Cite te pân când sim i c Dumnezeu
te-a înv at ceva. Eu citesc de obicei pân când simt c Dumnezeu îmi vorbe te. Dac nu îmi
vorbe te într-un capitol, merg mai devreme. Uneori ajung s citesc numai 8-9 versete. Nu-i
nimic r u în asta. Nu conteaz cât cite ti, ci când î i vorbe te Dumnezeu – atunci opre te-te i
mediteaz .
3) Mediteaz . Mediteaz la pasajul citit. Cum meditezi?
Vezi sec iunea „Cum s meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu”.
Folose te oricare dintre cele 6 modalit i de a medita la Cuvântul lui Dumnezeu.
Diger Scriptura. A medita înseamn a digera gândurile. Gânde te-te ce înseamn
pasajul pentru via a ta, apoi scrie gândurile în caiet. Din medita ie face parte i
memorarea versetelor care î i vorbesc în mod aparte. (Vezi sec iunea „Cum s
memorezi Cuvântul lui Dumnezeu”.)
A adar, cite ti 4 minute i meditezi tot cam 4 minute.
4) Gânde te-te la o aplica ie timp de 2 minute.
Vezi sec iunea „Cum s aplici Cuvântul lui Dumnezeu”.
Scrie o aplica ie personal , practic i verificabil . Dawson Trotman a afirmat:
„Gândurile se clarific atunci când trec de buze i prin degete.” Cu alte cuvinte, dac nu
pot s -l rostesc i dac nu-l pot a terne pe hârtie, nu m-am gândit cu adev rat la lucrul
respectiv. Îns dac -l pot scrie, înseamn c am cugetat la el. Devin un împlinitor al
Cuvântului.
5) Apoi eu vin cu cereri înaintea lui Dumnezeu.
Vezi sec iunea „Obiceiul rug ciunii”.
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Acesta este timpul t u de rug ciune. Formuleaz - i cererile. Încheie timpul de p rt ie
spunându-I lui Dumnezeu ce i-a ar tat i venind înaintea Lui cu cererile de pe lista ta
de rug ciune.

Vreau s închei discutând despre III. CUM S ÎNFRÂNGI CELE MAI OBI NUITE
PROBLEME PE CARE LE PO I ÎNTÂMPINA ÎN TIMPUL T U DE P RT IE CU
DUMNEZEU.

1. PROBLEMA DISCIPLINEI
Prima problem cu care te vei confrunta la ini ierea unui timp devo ional va fi
momentul trezirii în fiecare diminea – „M scol cu 15 minute mai devreme sau mai stau
în pat?” Diavolul va exagera întotdeauna cât de obosit e ti. Când Diavolul i trupul t u fac
echip împreun , vei avea o combina ie puternic ce va încerca s te împiedice s ai un timp
devo ional.
În primul rând, în tine trebuie s existe dorin a – „Vreau s m întâlnesc cu Dumnezeu.”
Apoi trebuie s iei o decizie – „M voi întâlni cu Dumnezeu.” Dup care ai nevoie de
hot rârea i disciplinarea de a te scula din pat i de a te întâlni efectiv cu Dumnezeu.
Unele din urm toarele sugestii î i pot fi utile în problema disciplinei:
1) Culc -te la timp. Nu te po i trezi devreme diminea a dac stai prea târziu seara.
Dawson Trotman obi nuia s se ghideze dup urm toarea filozofie: „Dac ce fac la ora 22
este mai important decât timpul meu de p rt ie cu Dumnezeu, atunci nu merg la culcare.
Îns dac nu este, atunci m culc!” Se tia c pân i atunci când avea musafiri, se ridica, se
scuza, le împ r ea reviste i le spunea: „Dragilor, eu merg la culcare. Pute i sta cât de târziu
vre i. Îns eu am o întâlnire cu Dumnezeu mâine diminea
i, sincer, întâlnirea mea cu
Dumnezeu este cel mai important lucru din via a mea.”
2) Scoal -te imediat. Am descoperit c b t lia este câ tigat sau pierdut în primele
secunde. Dac ov i, vei fi înfrânt. Un cre tin renumit a fost întrebat: „V ruga i pentru a v
scula diminea a pentru timpul devo ional?” R spunsul a fost: „Nu! Pur i simplu m scol din
pat!” Dac vrei s te rogi cu privire la acest aspect, f -o seara, la culcare. Timpul pentru a lua
o hot râre nu este în zorii zilei, fiindc Diavolul în nici un caz nu te va îndemna s te scoli.
3) Fii con tient c exist ho i ce vor s te priveze de timpul de p rt ie. Fii atent la
lucrurile ce te pot împiedica s ai un timp devo ional – 90% din ele au loc cu o sear înainte.
Ho ul num rul unu sunt emisiunile târzii la televizor, care îi împiedic sistematic pe oameni
s aib un timp de p rt ie matinal cu Dumnezeu.
4) Gânde te-te la lucruri spirituale când mergi la culcare. i s-a întâmplat s mergi la
culcare cu un cântec pe buze, iar în diminea a urm toare s -l ai înc în minte? De ce nu ai
adormi gândindu-te: „Doamne, ne vedem diminea .” Mergi la culcare cu gânduri spirituale
în minte, gânde te-te la Dumnezeu.
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2. PROBLEMA DISTRAGERII ATEN EIEI

Satan va încerca s foloseasc orice mijloc ca s te fac s r t ce ti cu mintea încolo
i încoace în timpul de p rt ie.
Sugestii:
1) Scoal -te din pat. Nu încerca s ai timpul devo ional în pat. Am încercat varianta
aceasta în colegiu. O or mai târziu m trezeam cu Biblia deschis pe piept. Cât de spiritual!
Îns Biblia nu i se întip re te în minte prin osmoz . Trebuie s o cite ti!
2) Treze te-te pe deplin. Trebuie s fii absolut treaz înainte de a- i începe timpul de
p rt ie cu Dumnezeu.
3) Cite te i roag -te cu voce tare. Te va ajuta s te concentrezi.
4) Plimb -te în timpul rug ciunii i repet versete biblice. De multe ori, în timp ce i-a
înv at pe al ii sau S-a rugat, Isus S-a plimbat. A eaz -te pentru timpul devo ional, cite te în
Biblie, scrie aplica ia în caiet, apoi ia cu tine câteva versete i mergi la o scurt plimbare
pentru restul timpului de p rt ie. Între timp te po i i ruga. Astfel î i vei fortifica trup i
suflet. Fitness fizic i spiritual în acela i timp!
5) P streaz un carne el în apropiere. Nu i s-a întâmplat niciodat s te rogi i brusc
Diavolul s - i aminteasc ceva ce nu trebuie s ui i? Îi va face o pl cere deosebit s - i
aminteasc tot felul de lucruri, numai s te împiedice de la rug ciune. Opre te-te în mijlocul
rug ciunii, noteaz - i în carne el ce nu trebuie s ui i i întoarce-te la rug ciune. Nu este
nimic r u în a proceda astfel.

3. PROBLEMA ARIDIT

II SPIRITUALE

Uneori vei avea impresia c timpul t u de p rt ie nu te îmbog e te cu nimic. Nu- i
evalua niciodat timpul devo ional dup ceea ce sim i. Nu trebuie s depinzi de emo iile
tale. Emo iile vin i pleac . De fapt, când nu simt c este ceea ce vreau, am mai mare nevoie
de lucrul respectiv.
Cauze posibile ale aridit ii spirituale
1) Condi ia fizic . Poate nu te odihne ti suficient. Uneori, cel mai spiritual lucru pe
care îl po i face este s te culci din nou. Shakespeare a spus: „Este greu s filozofezi în
timp ce te doare m seaua.” Este greu s te gânde ti la lucruri spirituale când e ti epuizat
fizic.
2) Neascultarea fa de Dumnezeu. În via a ta exist p cat. Dumnezeu nu- i va
descoperi nimic nou pân nu ac ionezi pe baza a ceea ce i-a ar tat deja.
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3) Graba în timpul de p rt ie. „Graba este moartea rug ciunii”, a spus Samuel
Chadwick.
4) Ajungerea în rutin . Faci acela i lucru, în acela i fel, la aceea i or . Când timpul
t u de p rt ie devine un ritual, î i pierzi sentimentele. Diversific -l.
O dat ce i-ai stabilit timpul de p rt ie, nu ai nevoie de toate cele ase puncte pe care i
le-am dat. Uneori îmi petrec tot acest timp memorând versete. Alteori doar cânt. Alteori
citesc tot timpul. Pur i simplu variez ceea ce fac, tocmai pentru c am de atâta timp aceste
momente devo ionale zilnice. Schi a pe care i-am prezentat-o a avut doar menirea s te
porneasc la drum.
5) Neîmp rt irea descoperirilor. Dac nu le faci altora parte de ceea ce î i d
Dumnezeu ie, te vei usca spiritual. Este ca i cu cele dou lacuri în Israel. În partea de nord a
Israelului se afl Marea Galileii. Malurile ei sunt verzi, p mântul este rodnic, zona este vie.
Înc se pescuie te în Marea Galileii. Din Marea Galileii iese râul Iordanului care se vars în
Marea Moart . O mare care este literalmente moart . În ea nu exist via . Apa M rii Moarte
are un con inut extrem de ridicat de sare. Care este diferen a dintre Marea Galileii, care este
vie, i Marea Moart , care este moart ? În Marea Galileii se vars apele curg toare ce
coboar din mun ii Hebronului i din mun ii nordici ai Libanului. Apele se vars în Marea
Galileii, iar din ea izvor te Iordanul. Marea Moart doar prime te ap . Ea nu are nici o
scurgere în afar . Dac doar asimilezi, f r a împ rt i vreodat i altora ce ai înv at, vei fi o
mare moart .
4. PROBLEMA SÂRGUIN EI
Cea mai mare problem cu care te vei confrunta va fi lupta de a r mâne consecvent.
Sunt cre tin de mul i ani, îns ceea ce am descoperit este c Satan duce lupta cea mai
înver unat împotriva timpului meu de p rt ie cu Dumnezeu. El nu se lupt cu mine în
nici un alt domeniu cum se lupt împotriva unui timp regulat de p rt ie zilnic cu
Dumnezeu. El tie c acest timp devo ional este sursa puterii mele spirituale.
Sugestii:
1) Încheie un leg mânt cu Dumnezeu c vei petrece zilnic 15 minute în p rt ie cu El.
2) Consemneaz acest timp devo ional în agenda zilnic . Este primul lucru pe agenda
mea zilnic . Este primul punct pe lista mea de sarcini zilnice.
3) Fii preg tit pentru scuzele lui Satan. Satan tie c dac reu e te s te scoat din
Cuvânt, te-a înfrânt. Renun area la timpul de p rt ie cu Dumnezeu este primul pas spre
c dere. Va veni la tine cu tot felul de scuze. A teapt -te la asta. Satan unelte te s te in
departe de Cuvânt. Fii con tient de asta i preg te te-te de lupt .
4) Seara, las Biblia deschis la pasajul pe care urmeaz s îl cite ti diminea a. O
Biblie închis poate fi ignorat . Când las Biblia deschis de unde voi citi în diminea a
urm toare, este ca o piatr de aducere aminte în zorii zilei.
Dar dac pierd o Zi? Aminte te- i trei lucruri:
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Nu aluneca pe panta învinov irii.
Nu fii legalist.
Nu renun a.
Nu aluneca pe panta învinov irii. Când Satan vine la tine i- i spune: „Azi nu i-ai
inut timpul de p rt ie cu Dumnezeu?” R spunde-i: „Dar tu, Satan? Tu i-ai inut timpul de
p rt ie?” Fii sigur c nu i l-a inut! Vor exista zile în care nu- i vei ine timpul devo ional.
Când va veni Satan s te condamne, ignor -l.
Nu deveni legalist. Numai pentru c nu i-ai inut timpul devo ional, nu înseamn c
întreaga zi va fi un e ec. Tr ie ti prin har. M rturise te- i sc derea i tr ie te mai departe.
Nu renun a. Ai s rit vreodat peste o mas ? Ce ai f cut dup aceea? Când sari peste o
mas , m nânci ceva mai mult data viitoare. Recuperezi ce-ai pierdut. Dac a trecut o zi f r
timp devo ional, nu renun a. „Ei bine, ast zi am s rit peste timpul de p rt ie cu Dumnezeu.
Mâine voi petrece ceva mai mult timp cu El.”
Este nevoie de trei s pt mâni ca s te familiarizezi cu o nou îndatorire. Apoi mai
trebuie s treac alte trei s pt mâni ca s - i faci din ea un obicei. Majoritatea oamenilor
nu au reu it s treac de limita celor ase s pt mâni în care s aib un timp zilnic de p rt ie
cu Dumnezeu. Nu este de mirare c nu pot fi consecven i.
În Galateni 6:9 citim: „S nu obosim în facerea binelui; c ci la vremea potrivit vom
secera dac nu vom c dea de oboseal .”
RUG CIUNE DE ANGAJAMENT:
Tat , îmi dau seama c am fost creat s am p rt ie cu Tine. Î i mul umesc c ai f cut
posibil acest privilegiu prin moartea lui Isus. tiu c p rt ia zilnic cu Tine este cel mai
important lucru din via a mea. Vreau acum s m angajez înaintea Ta s petrec cel pu in
câteva momente zilnic cu Tine într-un timp special de p rt ie, în care s citesc Biblia i s
m rog. M încred în puterea Ta, c m vei ajuta s fiu consecvent. în Numele lui Isus. Amin.
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SESIUNEA 2
OBICEIUL RUG CIUNII
„Bucura i-v în n dejde. Fi i r bd tori în necaz. St rui i în rug ciune.” Romani 12:12
Vom vorbi despre CUM S - I REÎNSUFLE E TI VIA A DE RUG CIUNE.
Dup cum am ar tat în sesiunea referitoare la timpul de p rt ie cu Dumnezeu, Isus a
murit pentru a face posibil rela ia noastr cu Dumnezeu. Rug ciunea face parte din aceast
rela ie. Totu i, pentru mul i oameni via a de rug ciune este monoton i plictisitoare, ei
încercând s o evite. A adar, cum poate fi ea reînsufle it ?
Primul pas pentru a- i reînsufle i via a de rug ciune const în:
I. ABORDAREA RUG CIUNII CU ATITUDINEA CORECT . Pasajul de Scriptur
pe care îl vom analiza este Matei 6:5-8. Versetul 5: „Când v ruga i, s nu fi i ca f arnicii,
c rora le place s se roage stând în picioare în sinagogi i la col urile uli elor, pentru ca s
fie v zu i de oameni.”
Prima caracteristic a atitudinii cu care trebuie s abordezi rug ciunea este sinceritatea.
Nu încerca s -i impresionezi pe al ii, a a cum încercau s o fac fariseii. Fariseii se postau
literalmente la col urile str zilor, î i ridicau mâinile i fa a spre cer i se rugau în mod public,
încercând s -i impresioneze pe ceilal i oameni. Scriptura ne atrage aten ia s nu fim asemenea
ipocri ilor.
•

Nu încerca s -i impresionezi pe oameni.

•

Nu încerca s -L impresionezi pe Dumnezeu. Nu te ruga rostind cuvintele pe care
te gânde ti c vrea s le aud Dumnezeu. Aminte te- i c El î i cunoa te deja inima i
gândurile i nu Îl po i min i. Spune-I simplu ce ai pe inim .

În al doilea rând, fii relaxat. Versetul 6: „Ci tu, când te rogi, intr în c m ru a ta,
încuie- i u a i roag -te Tat lui t u care este în ascuns; i Tat l t u care vede în ascuns î i va
r spl ti.” Trebuie s fii relaxat, este necesar s mergi într-un loc unde po i fii singur, unde
po i sta în lini te, unde po i respira adânc i po i îndep rta din jurul t u orice mijloc ce i-ar
distrage aten ia, un loc în care te po i concentra.
Principalele dou scuze pe care le invoc majoritatea oamenilor pentru faptul c nu se
roag este c nu au timp i nu au un loc în care s se retrag . Vreau s - i dau un exemplu. Ai
auzit probabil de Susanna Wesley, mama lui John i Charles Wesley (anii 1700). Susanna
Wesley a avut 19 copii. F r îndoial c ea i-ar fi putut g si o scuz îndrept it s nu se
roage. Îns Susanna petrecea zilnic o or în rug ciune. Unde se poate ascunde o mam care
are 19 copii? Nic ieri! Î i ridica or ul în cap i se ruga timp de o or . Copiii tiau c nu au
voie s o deranjeze în timpul acela pentru c „mama se afla sub or ca s se roage”. Nu în
c m ru a ei, ci sub or . Ia-o ca pe o încurajare: i tu po i g si un loc în care s te rogi zilnic.
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Fii comunicativ. Versetele 7-8: „Când v ruga i, s nu bolborosi i acelea i vorbe, ca
p gânii, c rora li se pare c , dac spun o mul ime de vorbe, vor fi asculta i.” Când vorbe ti
cu Domnul, doar vorbe te-I. Asta înseamn s te rogi Domnului. Este asemenea unei
conversa ii între doi oameni care se iubesc. Când vii la Dumnezeu, fii sincer. Spune-I ce ai pe
inim . Vorbe te cu El ca i cum ai vorbi cu un prieten drag.
Abordeaz rug ciunea cu atitudinea corect , iar în al doilea rând:
II. FOLOSE TE MODELUL PE CARE NI L-A DAT ISUS. Îl vei g si la Matei 6:915, a a-zisa Rug ciune domneasc . Isus a spus: „Iat dar cum trebuie s v ruga i”, nu ce
trebuie s v ruga i.
În Rug ciunea domneasc ni se arat CELE ASE P R I ALE UNEI RUG CIUNI.
1. LAUDA. EU ÎNCEP PRIN A-MI EXPRIMA DRAGOSTEA FA
DUMNEZEU.

DE

Versetul 9: „Tat l nostru care e ti în ceruri, sfin easc -se Numele T u.” Când vii la
rug ciune, trebuie mai întâi s - i exprimi dragostea fa de Dumnezeu. Roag -L pe
Dumnezeu s te ajute s te concentrezi asupra Lui. Dac vin la rug ciune i m concentrez
mai întâi asupra mea i a nevoilor mele, sunt mai deprimat i mai frustrat decât înainte de a
m ruga. Îns dac vin la rug ciune cu aten ia concentrat asupra lui Dumnezeu, a ceea ce pot
vedea în El, a ceea ce pot înv a de la El, a ceea ce El îmi poate ar ta, atunci voi avea
perspectiva corect .
Dou tipuri de laud :
•

În primul rând este adorarea – a-L l uda pe Dumnezeu pentru ceea ce este El,
pentru caracterul S u.

•

Apoi este mul umirea – a-L l uda pe Dumnezeu pentru ceea ce a f cut El,sau
pentru lucr rile Lui.

Psalmul 100:4 spune: „Intra i cu laude pe por ile Lui, intra i cu cânt ri în cur ile Lui!
L uda i-L i binecuvânta i-I Numele!”

CUM S -L LAUZI PE DUMNEZEU
Mai întâi, în timp ce cite ti în Biblie, dac recuno ti o calitate a lui Dumnezeu, scrie-o în
caiet împreun cu referin a. Ai în Ghidul de studiu un Ghid de rug ciune partea 1 i 2. În
timp ce cite ti în Biblie, alc tuie te o list cu tr s turile de caracter ale lui Dumnezeu
pentru a le putea recapitula când te rogi. De exemplu, dac cite ti în Numeri 14:8, vei
vedea c Dumnezeu este r bd tor. Numeri 14:8 ne mai arat c Dumnezeu este îndur tor i
iert tor. Noteaz - i aceste tr s turi de caracter pe acea foaie i recapituleaz -le când te rogi.
Cheia rug ciunii este caracterul lui Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu este baza
îndr znelii noastre când venim cu cereri în rug ciune. Dumnezeu r spunde la
rug ciunile în care El este recunoscut ca Cel care este.
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În al doilea rând, reaminte te- i i afirm promisiunile f cute de Dumnezeu i care
sunt cuprinse în Numele S u. În Ghid de rug ciune 2, de exemplu, g se ti Iehova-Iire,
Iehova-Shalom i alte Nume ale lui Dumnezeu. Fiecare dintre ele ne spune ceva anume
despre Dumnezeu. Concentreaz -te asupra Numelor lui Dumnezeu: „Doamne, Tu e ti Stânca
mea. Tu e ti Sus in torul meu. Tu e ti T ria mea. Tu e ti Pacea mea.” Ia Numele lui
Dumnezeu i afirm -le pentru via a ta. Dac Îl lauzi pe Dumnezeu, nu te mai concentrezi
asupra ta.
Un al treilea mod de a-L l uda pe Dumnezeu este prin a face o list cu toate
motivele tale de mul umire, list pe care s o parcurgi apoi când te rogi. În Ghid de
rug ciune 3 po i consemna binecuvânt rile de care ai avut parte, tot binele pe care Dumnezeu
l-a determinat în via a ta. Cine poate uita binele pe care i l-a f cut Dumnezeu? Dac
alc tuie ti o list cu tot ce a f cut Dumnezeu pentru tine i cu binecuvânt rile Lui pentru via a
ta, când te rogi vei putea parcurge acea list . Mul ume te-I. Vei r mâne surprins de tot ce a
f cut Domnul în via a ta.

2. SCOPUL. EU RECUNOSC SCOPUL LUI DUMNEZEU I VOIA LUI PENTRU
VIA A MEA.
Mai departe, în Rug ciunea domneasc citim: „Vie Împ r ia Ta, fac -se voia Ta,
precum în cer i pe p mânt.” În aceast parte a rug ciunii recuno ti faptul c Dumnezeu este
Dumnezeu, iar tu nu e ti Dumnezeu. Eu m rog acum ca voia lui Dumnezeu s se fac în
familia mea, în biserica mea, printre prietenii mei i în ora ul meu. Acum Îi spun
Domnului s fac tot ce crede El c trebuie f cut în via a mea. Afirm Romani 12:1 –
„Aduce i trupurile voastre ca o jertf vie, sfânt , pl cut lui Dumnezeu: aceasta va fi din
partea voastr o slujb duhovniceasc .”
În primul rând, eu vin i Îl laud pe Dumnezeu pentru Cel care este El i pentru ceea ce a
f cut. Apoi m predau Lui i Îi spun: „F tot ce trebuie s faci în via a mea, pentru c Tu e ti
Dumnezeu.”
3. SUS INEREA. EU ÎL ROG PE DUMNEZEU S SE ÎNGRIJEASC DE NEVOILE
MELE.
„Pâinea noastr cea de toate zilele, d -ne-o nou ast zi.”
Care nevoi le aduc înaintea lui Dumnezeu? Absolut toate. Nimic nu este prea greu
pentru puterea lui Dumnezeu i nimic nu este prea nesemnificativ pentru purtarea Lui de
grij . A adar, roag -te referitor la absolut toate nevoile tale.
În Filipeni 4:19 citim: „ i Dumnezeul meu s îngrijeasc de toate trebuin ele voastre,
dup bog ia Sa, în slav , în Isus Cristos.” Romani 8:32 spune: „El, care n-a cru at nici
chiar pe Fiul S u, ci L-a dat pentru noi to i, cum nu ne va da f r plat , împreun cu El,
toate lucrurile?” Mântuirea mea i a ta a fost cel mai greu lucru pe care Dumnezeu l-a
împlinit vreodat . Nimic nu se compar cu mântuirea sufletelor noastre. De aceea, când Îi
cerem ceva pentru via a noastr de zi cu zi, este nimic în compara ie cu mântuirea noastr .
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Iacov 4:2 spune: „Nu ave i, pentru c nu cere i.” A dori i a spera un lucru nu este egal
cu a cere efectiv, pe nume, acel lucru. Cheia este urm toarea: Când ai o nevoie, roag -L
pe Dumnezeu specific pentru acea nevoie. Noteaz - i cererea împreun cu promisiunea
din Biblie pe care te bazezi i a teapt -te ca Dumnezeu s - i r spund . Uit -te la Ghid de
rug ciune 4, pentru cereri specifice în rug ciune.
În Filipeni 4:6 citim: „Nu v îngrijora i de nimic, ci în orice lucru aduce i cererile
voastre la cuno tin a lui Dumnezeu prin rug ciuni i cereri, cu mul umiri.” De ce? Nu tie
Dumnezeu care sunt nevoile mele? De ce trebuie s -I vorbesc despre ele?
Bineîn eles c tie care sunt nevoile mele. El tie totul despre mine înainte ca eu s vin
înaintea Lui. Îns rug ciunea este declara ia mea personal de dependen de Dumnezeu.
Când vin la El, eu spun de fapt: „Doamne, eu depind întru totul de Tine. Nu m bazez pe ceea
ce pot face eu cu mâinile mele, nici pe ceea ce pot dobândi prin în elepciunea mea sau prin
aptitudinile mele, ci eu depind întru totul de Tine când este vorba de nevoile mele.”

4. IERTAREA. EU ÎL ROG PE DUMNEZEU S -MI IERTE P CATELE.
„ i ne iart nou gre elile noastre.”
Iertarea cuprinde 4 pa i:
1) Roag -L pe Duhul Sfânt s - i dezv luie fiecare p cat în parte. El este gata s o
fac . Dac vin la El cu o inim sincer , El îmi va dezv lui anumite locuri din via a mea unde
este p cat. „Cercetez -m , Dumnezeule, i cunoa te-mi inima! Încearc -m i cunoa te-mi
gândurile! Vezi dac sunt pe o cale rea i du-m pe calea ve niciei!” – spune Psalmul 139.
Roag -L pe Duhul Sfânt s - i dezv luie p catul din via a ta.
2) M rturise te fiecare p cat pe nume. Uneori ne place s trecem repede peste aceast
m rturisire a p catului, spunând doar: „Te rog s -mi ier i toate p catele.” Ai comis acele
p cate pe rând, ar fi mai bine s - i ceri iertare pentru fiecare în parte. Proverbe 28:13 ne
aten ioneaz : „Cine î i ascunde f r delegile nu prop e te, dar cine le m rturise te i se las
de ele cap t îndurare.”
3) Al treilea pas al iert rii cuprinde repararea pagubei aduse celui de lâng tine,
dac este cazul. În Matei 5:23-24 citim: „A a c , dac î i aduci darul la altar i acolo î i
aduci aminte c fratele t u are ceva împotriva ta, las - i darul acolo înaintea altarului i dute întâi de împac -te cu fratele t u, apoi vino de adu- i darul.” Dac Dumnezeu î i dezv luie
ceva ce ai f cut împotriva cuiva, repar paguba adus i cur - i con tiin a de ea.
4) Accept prin credin iertarea lui Dumnezeu. „Dac ne m rturisim p catele, El
este credincios i drept ca s ne ierte p catele i s ne cur easc de orice nelegiuire”, 1
Ioan 1:9. Dumnezeu te va ierta, iar vina ta poate fi tears . Când vorbim despre iertare, este
necesar s în elegi faptul c nu trebuie s tr ie ti toat via a cu vina ta. Ea î i poate fi iertat i
tu po i fi cur at de orice vin .
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5. OAMENII. EU M ROG PENTRU AL I OAMENI.
Rug ciunea domneasc spune: „Precum i noi iert m gre i ilor no tri.” În 1 Timotei 2:1
citim: „V îndemn dar, înainte de toate, s face i rug ciuni, cereri, mijlociri, mul umiri
pentru to i oamenii.” O parte important a rug ciunii const în a ne aminti c Dumnezeu
lucreaz în via a oamenilor pentru care ne rug m, chiar dac noi nu o vedem. Dac te rogi de
mult vreme pentru cineva i nu vezi nici o schimbare, adesea e ti tentat s renun i la a te mai
ruga pentru el. S-ar putea s te gânde ti c rug ciunea nu are nici un efect. Scriptura te
îndeamn s te rogi mult i s mijloce ti pentru îndurarea lui Dumnezeu. Mul ume te-I lui
Dumnezeu pentru tot ce va face în via a celor pentru care te rogi. Fii sigur c indiferent
pentru cine te rogi, Dumnezeu lucreaz , chiar dac tu nu vezi nici o dovad a interven iei
Sale. Nu îmi este niciodat îng duit s încetez a m mai ruga pentru cineva. Trebuie s m
rog pân ce Dumnezeu fie m schimb pe mine, fie schimb situa ia, fie schimb persoana
respectiv . Continu s te rogi.
Dac vrei s tii cum s te rogi pentru al i oameni, uit -te la rug ciunile lui Pavel.
Ele sunt enumerate în Ghidul de studiu pe care l-ai primit. Cite te rug ciunile lui Pavel i
observ pentru ce anume se roag el referitor la al i oameni. Cei mai mul i dintre noi nu mai
tiu ce s cear dup ce spun „binecuvânteaz -i” i „ajut -i” – mai departe nu tiu ce s spun
cu privire la cei pentru care se roag . Roag -te cu convingere i putere.
F o list cu oamenii pentru care vrei s te rogi. Acesta este Ghid de rug ciune 5. Într-una
din zilele s pt mânii te po i ruga pentru familia ta, în ziua urm toare pentru guvern, în alt zi
pentru prieteni, în ziua urm toare pentru biserica ta. Alc tuie te- i o list i roag -te o zi pe
s pt mân pentru acei oameni.

6. OCROTIRE. EU CER OCROTIRE SPIRITUAL DE LA DUMNEZEU.
Versetul 13: „ i nu ne duce în ispit , ci izb ve te-ne de cel r u.” Noi, în calitate de
credincio i, ne confrunt m zilnic cu o b t lie spiritual în care Satan vrea s ne înfrâng prin
ispite i team . Dac îmi încep ziua f r a m ruga i a-I cere lui Dumnezeu s m ocroteasc ,
eu intru neprotejat în lupt . Intru în lupt f r armura spiritual pe care ar trebui s o port.
Roag -L pe Dumnezeu s te con tientizeze de r ul din lume. Dac nu e ti con tient de el, po i
c dea în capcana lui; te po i trezi implicat în r u înc înainte de a- i da seama ce se întâmpl .
Îns dac Îl rogi pe Domnul s te con tientizeze de situa iile rele i ispititoare, po i lupta
împotriva lor.
1 Ioan 4:4 spune: „Cel ce [Duhul] este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.”
Nu te teme. Duhul care este în noi este mai puternic decât duhul care este în lume.
Aminte te- i c rug ciunea este singurul mod în care Îi po i vorbi lui Dumnezeu.
Dumnezeu are diverse c i de comunicare cu noi – prin Cuvântul S u, prin crea ie, prin al i
oameni, prin gândurile ce ne vin în minte. Exist multe c i prin care Dumnezeu ne poate
vorbi, îns singura cale prin care noi – tu i cu mine – putem comunica cu Dumnezeu este
prin intermediul rug ciunii. Te încurajez s faci ace ti pa i prin care s - i reînsufle e ti via a
de rug ciune.
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Vrem s ne ocup m acum de OBICEIUL DE A DA ZECIUIAL
SAU DE A-L ONORA PE DUMNEZEU CU D RNICIA MEA.
De ce este acesta unul dintre obiceiurile fundamentale? Discut m despre patru obiceiuri
indispensabile. Exist multe lucruri bune pe care le po i face i care se încadreaz în categoria
„obiceiuri bune” pentru via a cre tinului, îns în cadrul acestui curs noi ne concentr m numai
asupra celor mai importante obiceiuri, patru la num r. Dac ar fi s ajungi pe o insul izolat
i i-ai cultiva acolo obiceiul unui timp devo ional zilnic în Cuvânt, a unui timp zilnic de
rug ciune, a unei d rnicii zilnice îndreptate spre Dumnezeu i a unui timp regulat de p rt ie
cu al i credincio i, ai cre te spiritual.
Biblia este o carte ce trateaz despre d rnicie. Biblia vorbe te mai mult despre d rnicie
decât despre cer sau iad. Isus a vorbit despre d rnicie mai mult decât despre aproape oricare
alt subiect. Peste jum tate din parabolele Lui au de-a face cu banii. În Biblie exist mai multe
promisiuni legate de d rnicie decât de oricare alt subiect.
În 1 Corinteni 16:2 citim: „În ziua dintâi a s pt mânii, fiecare din voi s pun deoparte
acas ce va putea, dup câ tigul lui.” Este vorba despre „ziua dintâi a s pt mânii”. Este
acesta un obicei? Cu siguran c da.
CUM DEZV LUIE D RNICIA MEA NIVELUL MATURIT
SPIRITUALE

II MELE

„Dup cum spori i în toate lucrurile: în credin , în cuvânt, în cuno tin , în orice râvn ,
i în dragostea voastr pentru noi, c uta i s spori i i în aceast binefacere [d rnicia în
vederea strângerii de ajutoare].” 2 Corinteni 8:7
S vedem acum problema d rniciei în lumina a ceea ce spune Biblia. Între cuvintele cheie
folosite în Biblie, cuvântul „a crede” este folosit de 272 de ori; cuvântul „a te ruga” de 371 de
ori; cuvântul a iubi” de 714 ori; cuvântul „a da” de 2162 de ori. Dumnezeu este un D t tor, i
El vrea ca noi s devenim asemenea Lui.
DE CE VREA DUMNEZEU S D RUIESC?
apte beneficii pentru via a mea
1. D RNICIA M FACE MAI ASEMENEA LUI DUMNEZEU.
Dumnezeu este un D t tor, i dac vrem s ne asem n m cu el, trebuie s devenim i noi
ni te d t tori. În Ioan 3:16, Biblia spune: „Fiindc atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât a dat pe Singurul S u Fiu.” El a iubit, a a c a dat. Po i s d ruie ti f r s iube ti, dar
nu po i iubi f r s d ruie ti. Noi, cre tinii trebuie s fim cei mai darnici oameni din lume
fiindc noi trebuie s fim cei mai iubitori oameni din lume.
2. D RNICIA M APROPIE DE DUMNEZEU.
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În Matei 6:21 citim: „Unde este comoara voastr , acolo va fi i inima voastr .” Locul
unde îmi plasez banii dezv luie priorit ile pe care le am în via . Dac investesc banii în
cas , acolo este inima mea. Dac îmi investesc banii în îmbr c minte, într-un hobby… acolo
este inima mea.
Întrebarea ce se pune atunci este: Unde vrei s - i fie inima? Acolo unde vrei s fie inima
ta, acolo trebuie s - i investe ti banii. Unde î i este comoara, acolo î i va fi i inima.
Realitatea este c de fiecare dat când Îi d ruie ti lui Dumnezeu, tu te apropii mai mult de El.
3. D RNICIA ESTE ANTIDOTUL MATERIALISMULUI.
Tr im într-o lume materialist . Ce înseamn materialism? Înseamn s te intereseze ce
prime ti, i s prime ti cât mai mult.
Care este opusul lui a primi? A d rui. D rnicia este antidotul materialismului. Singurul
mod în care pot ti dac de in victoria asupra materialismului, este m sura în care sunt dispus
s m despart de tot ce am. 1 Timotei 6:17-19: „Îndeamn -i pe boga ii veacului acestuia s
nu se îngâmfe i s nu- i pun n dejdea în ni te bog ii nestatornice, ci în Dumnezeu, care
ne d toate lucrurile din bel ug, ca s ne bucur m de ele. Îndeamn -i s fac bine, s fie
boga i în fapte bune, s fie darnici, gata s simt împreun cu al ii, a a ca s - i strâng
pentru vremea viitoare drept comoar o bun temelie pentru ca s apuce adev rata via .”
Observa i c pasajul de mai sus spune: „Îndeamn -i pe boga i…” Oricine din aceast
înc pere este bogat. Oricine este bogat comparativ cu multe p r i ale restului lumii, unde
mul i oameni sunt îngrijora i, ne tiind ce vor mânca. A adar, acest verset ni se aplic la to i.
To i suntem boga i într-un fel sau altul.
Pasajul mai spune: „...ne d toate lucrurile din bel ug, ca s ne bucur m de ele”. Nu este
ceva r u s te bucuri de binecuvânt rile primite. Nu trebuie s te sim i vinovat c le-ai primit.
Dumnezeu te-a binecuvântat. Îns El spune c un om tr ie te cu adev rat abia când d ruie te.
Suntem îndemna i s fim genero i i s avem dorin a de a împ r i cu al ii ce avem. Traiul ni-l
facem din ceea ce primim, îns via a – din ceea ce d ruim altora. Cele dou aspecte trebuie
p strate în echilibru.
4. D RNICIA ÎMI FORTIFIC CREDIN A.
Credin a este ca un mu chi. Dumnezeu folose te banii ca s - i verifice credin a. În
Proverbe 3:5, 9, 10 citim: „Încrede-te în Domnul din toat inima ta i nu te bizui pe
în elepciunea ta. Cinste te-L pe Domnul cu averile tale i cu cele dintâi roade din tot venitul
t u, c ci atunci grânarele î i vor fi pline de bel ug i teascurile tale vor geme de must.”
Dumnezeu ne spune c modul în care ne dovedim încrederea, modul în care ne demonstr m
credin a este prin a-I da Lui înapoi cele dintâi roade ale venitului nostru.
Luca 6:38 spune: „Da i i vi se va da. [...] C ci cu ce m sur ve i m sura, cu aceea vi se
va m sura.” Dumnezeu spune: „Te provoc. Pune-m la încercare. Vezi dac principiul
func ioneaz . S vedem cât de mult vrei s - i binecuvântez via a. Tu dai un pahar cu ap i
prime ti un pahar cu binecuvânt ri. Dai un pahar mai mare, prime ti un pahar mai mare. Cu
ce m sura m sori, cu aceea i se va m sura.” D rnicia ne fortific credin a. Mul i oameni nu
dau nimic altora pentru c nu cred cu adev rat c Dumnezeu le va purta de grij .
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5. D RNICIA ESTE O INVESTI IE ÎN ETERNITATE.
„Îndeamn -i s fac bine, s fie boga i în fapte bune, s fie darnici, gata s simt
împreun cu al ii, a a ca s - i strâng pentru vremea viitoare drept comoar o bun temelie
pentru ca s apuce adev rata via .” 1 Timotei 6:18-19
Nu po i lua cu tine banii pe care îi ai, dar îi po i trimite înaintea ta. Îi trimi i înaintea ta
prin faptul c îi investe ti în oamenii care se afl i ei pe calea spre cer. Trebuie s investim în
ceea ce conteaz cu adev rat.
6. D RNICIA M BINECUVÂNTEAZ LA RÂNDUL EI PE MINE.
Exist atâtea promisiuni pe care le-a putea folosi aici. Exist mai multe promisiuni
legate de d rnicie decât de orice altceva. Proverbe 22:9 – „Omul milostiv va fi binecuvântat
pentru c d s racului din pâinea lui.” Proverbe 11:25 – „Sufletul binef c tor va fi s turat i
cel care ud pe al ii va fi udat i el.” Psalmul 112:5 – „Ce bine-i merge omului care face
mil .”
7. D RNICIA ÎMI ADUCE BUCURIE.
Isus a spus: „Este mai ferice s dai decât s prime ti.” Fapte 20:35
Noi nu credem cu adev rat acest verset. Dac l-am crede, am fi mai interesa i în a da
decât în a primi. Exist dou feluri de oameni: oameni care primesc i oameni care dau. Cei
mai ferici i nu sunt cei care primesc. Cei mai ferici i sunt cei care dau. Pân acum nimeni nu
a fost onorat pentru ceea ce a primit, ci numai pentru ceea ce a dat de la el altora.
Carl Menninger, unul dintre cei mai renumi i psihiatri din America, a spus: „D rnicia
este un criteriu i o condi ie a s n t ii mentale. Oamenii genero i sunt rareori bolnavi
mental.” Cu cât e ti mai s n tos, cu atât te temi mai pu in s le dai altora din ce ai. Exist
team în via a ta atunci când ii la lucruri i i-e team s dai de la tine.

CE NE ÎNVA

BIBLIA DESPRE ZECIUIAL ?

CE ESTE ZECIUIALA? Zeciuial înseamn a zecea parte. Este un cuvânt pe care
Dumnezeu îl folose te adesea pe paginile Scripturii. În Biblie, Dumnezeu ne spune c trebuie
s -I d m înapoi primele zece procente din tot ce câ tig m. A da mai pu in decât 10% nu
înseamn a zeciui. A da mai mult decât 10% este mai mult decât a zeciui. Zeciuial vine de la
zece. A da zeciuiala înseamn a da 10 % din venit.
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CARE ESTE DIFEREN A DINTRE „ZECIUIAL ” I „DAR DE JERTF ”?
•
•

A zeciui înseamn a da 10% din venit.
Darul de jertf este tot ce dau pe lâng zeciuial .

DE CE TREBUIE S
Dumnezeu.

DAU ZECIUIAL ? Exist

opt motive în Cuvântul lui

1. Pentru c Dumnezeu o porunce te.
Leviticul 27:30 spune: „Orice zeciuial din p mânt, fie din roadele p mântului, fie din
rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.” Ne-am putea opri la atât.
Dumnezeu ar fi putut spune s d m 90%. Dar El a spus 10%. Pur i simplu pentru c El a
spus a a, noi ar trebui s ascult m. Îns El ne mai d i alte motive.
2. Pentru c Isus a poruncit-o.
Nu numai c a poruncit-o Dumnezeu, dar a poruncit-o i Isus. De fapt, în Matei 23:23, El
le porunce te fariseilor. Singurul lucru pe care Isus l-a poruncit vreodat fariseilor a fost
referitor la zeciuial . În Matei 23:23, El a spus: „Da, trebuie s da i zeciuial i nu trebuie s
l sa i nef cute nici lucrurile mai importante.” Ei d deau zeciuial , dar l sau nef cute alte
lucruri.
3. Zeciuiala demonstreaz c Dumnezeu este pe primul loc în via a mea. În
Deuteronom 14:23 (LB) citim: „Scopul zeciuielii este s te înve e s Îl pui întotdeauna pe
Dumnezeu pe primul loc în via a ta.” Eu pot spune c Dumnezeu ocup primul loc în via a
mea, îns exist dou lucruri care vor ar ta întotdeauna cine este cu adev rat pe primul loc în
via a mea: modul în care îmi folosesc banii i modul în care îmi folosesc timpul.
4. Zeciuiala îmi aminte te c totul mi-a fost dat de Dumnezeu. În Deuteronom 8:18
citim: „Ci adu- i aminte de Domnul, Dumnezeul t u, c ci El î i va da putere s le câ tigi.”
Când îmi dau s pt mânal zeciuiala, îmi reamintesc c absolut tot ce am vine de la Dumnezeu.
Dac nu ar fi El, nu a avea nimic.
5. Zeciuiala exprim recuno tin a mea fa de Dumnezeu pentru felul în care m-a
binecuvântat. Psalmul 116:12 întreab : „Cum voi r spl ti Domnului toate binefacerile Lui
fa de mine?” R spunsul îl g sim în Deuteronom 16:17 – „Fiecare s dea ce va putea, dup
binecuvântarea pe care i-o va da Domnul.”
6. Dumnezeu spune c a refuza s dau zeciuiala înseamn a fura de la El. Afirma ia
este dur , îns El spune chiar a a. În Maleahi 3:8-10 citim: „Se cade s în ele un om pe
Dumnezeu, cum M în ela i voi? Dar voi întreba i: «Cu ce Te-am în elat?» Cu zeciuielile i
darurile de mâncare [...] Aduce i îns la casa vistieriei toate zeciuielile, ca s fie hran în
Casa Mea.” Nu jum tate din zeciuial , nici a treia parte din ea, ci toat zeciuiala. Biblia
spune c atunci când folosesc din banii de zeciuial pentru a-mi achita notele de plat , Îl fur
pe Dumnezeu. Îmi pl tesc datoriile cu banii lui Dumnezeu. Sunt bani despre care Dumnezeu
pe bun dreptate spune c trebuie s îi dau Lui.
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7. Zeciuiala Îi d ocazia lui Dumnezeu s dovedeasc faptul c exist i c vrea s
m binecuvânteze. Aceasta este una dintre cele mai uimitoare promisiuni din Biblie.
Dumnezeu vine de fapt cu o provocare i nu ezit s te îndemne s dai din ce-i al t u. Începe
s dai zeciuial i urm re te ce se va întâmpla. Nu numai c Dumnezeu î i promite c te va
binecuvânta cu mai mult, ci î i promite i s ocroteasc ce ai deja. „Aduce i îns la casa
vistieriei toate zeciuielile, ca s fie hran în Casa Mea; pune i-M astfel la încercare, zice
Domnul o tirilor, i ve i vedea dac nu voi deschide z gazurile cerurilor i dac nu voi turna
peste voi bel ug de binecuvântare. i voi mustra pentru voi pe cel ce m nânc (l custa) i nu
v va nimici roadele p mântului, i vi a nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul
o tirilor.” Maleahi 3:10-11
8. Zeciuiala dovede te c eu Îl iubesc cu adev rat pe Dumnezeu. În Ioan 14:15, Isus a
spus: „Dac M iubi i, ve i p zi poruncile Mele.” Iar zeciuiala este o porunc clar pe
paginile Scripturii. Unii sunt de p rere c zeciuiala ine de Legea vechi-testamental . Nu, nu
este a a. Este un principiu vechi-testamental. De fapt, zeciuiala a fost stabilit înainte de a se
fi dat Legea. Legea a fost dat de Dumnezeu prin Moise. În schimb zeciuiala, Dumnezeu a
stabilit-o înc de la început. Avraam a dat zeciuiala cu 400 de ani înainte ca Moise s se fi
n scut. Ea nu face parte din Legea iudaic , ci este un principiu de via dat înainte ca
na iunea evreiasc s fi devenit Israel.
„...În dragostea voastr pentru noi, c uta i s spori i i în aceast binefacere. Nu spun
lucrul acesta ca s v dau o porunc , ci pentru râvna altora i ca s pun la încercare cur ia
dragostei voastre.” 2 Corinteni 8:7b-8
CE TREBUIE S ZECIUIESC?
Biblia arat clar c zeciuiala este prima parte din ceea ce câ tig, nu r m i ele. G sim
scris: „Cinste te-L pe Domnul cu averile tale i cu cele dintâi roade din tot venitul t u.” Nu
am avut întotdeauna tot ce am vrut, dar am avut întotdeauna tot ce am avut nevoie i
Dumnezeu nu a gre it niciodat fa de noi.
UNDE S -MI DAU ZECIUIALA?
Biblia este foarte specific în aceast privin : trebuie s -mi dau zeciuiala acolo unde m
închin. Biblia spune c eu trebuie s -mi dau zeciuiala acolo unde m închin. „Aduce i îns la
casa vistieriei toate zeciuielile” (Mal. 3:10). În Vechiul Testament locul de închinare era
Templul. În Noul Testament locul de închinare este sinagoga sau biserica. Trebuie s - i aduci
zeciuiala i darurile acolo unde I te închini lui Dumnezeu. Biblia spune c zeciuiala trebuie s
mearg la locul de închinare, care este „vistieria” ta.
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CÂND S -MI DAU ZECIUIALA?
În 1 Corinteni 16:2 citim: „În ziua dintâi a s pt mânii, fiecare din voi s pun deoparte
acas ce va putea, dup câ tigul lui.” Care este ziua dintâi a s pt mânii? Duminica. Ce faci
duminica? Mergi la locul de închinare. Atunci trebuie s - i dai zeciuiala la locul de
închinare.
Unul dintre cele mai obi nuite lucruri ce i se pot întâmpla este s ui i. Iat câteva
modalit i de a- i aduce aminte:
•

ine eviden a cheltuielilor, iar pe primul loc pune rubrica: Zeciuiala mea. Dac
la sfâr itul anului rezult c ai dat la zeciuial mai pu in de 10% din intr ri, nu trebuie
s -mi dai mie socoteal , nici altcuiva, dar va trebui s ai o explica ie pentru
Dumnezeu. Iar Dumnezeu î i va spune: „Eu am spus a zecea parte.” Dac ii eviden a
ie irilor i intr rilor în domeniul financiar, nu vei pierde irul zeciuielii.

•

Î i sugerez folosirea unor plicuri s pt mânale. Este un mijloc vizual de a- i aduce
aminte.

•

Înva -i pe copiii t i s dea zeciuial . Când înc sunt prea mici ca s calculeze cât
este 10%, ia trei cutiu e i scrie pe ele: ECONOMII, D RNICIE, CHELTUIELI. Este
un mijloc vizual de a vedea practic: „Nu cheltuiesc to i banii. O parte îi dau înapoi
Domnului, o alt parte îi economisesc.” Înva - i copiii!

ATITUDINEA CORECT A D RNICIEI
Biblia spune c atitudinea cu care dau este mai important decât suma pe care o dau. De
aceea Dumnezeu a instituit zeciuiala. Este un lucru corect, fiind o cantitate propor ional
pentru fiecare, mai degrab decât o sum fix pentru toat lumea.
1. Trebuie S D M de bun voie. Dumnezeu este mai interesat de atitudinea inimii
mele, decât de cantitate. 2 Corinteni 8:12 spune: „Pentru c dac este bun voin , darul este
primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.” Este potrivit cu ceea ce ai, nu cu
ceea ce n-ai. Când Dumnezeu prive te la d rnicia noastr , El nu este impresionat de cantitatea
d ruit . El nu prive te la cât dau, ci la cât îmi r mâne raportat la cât am dat.
În 2 Corinteni 9:7 citim: „Fiecare s dea dup cum a hot rât în inima lui: nu cu p rere
de r u sau de sil .” Trebuie s dai de bun voie, nu cu p rere de r u. Biblia spune c dac dai
sub presiune, „de sil ”, nu este dup voia lui Dumnezeu. Dai numai pentru c Dumnezeu a
spus a a.
2. Trebuie S D M cu bucurie. 2 Corinteni 9:7 spune: „...pe cine d cu bucurie îl
iube te Dumnezeu.” Cuvântul în limba greac tradus „cu bucurie” înseamn „vesel”. În
biserica nou-testamental , când se aducea d rnicia, era veselie. În biserica zilelor noastre,
punctul oarecum deprimant al serviciului de închinare este colecta. Dac nu po i d rui cu
bucurie, nu d rui. Dac nu- i po i da zeciuiala cu bucurie, trebuie s mai lucrezi la atitudinea
inimii tale, pe care Biblia vrea s i-o analizezi.
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Cum s dai cu bucurie, când ai atât de pu in? Ori de câte ori nu sunt prea bucuros la
gândul c trebuie s d ruiesc, m opresc i rev d acele ase beneficii ale d rniciei: m ajut
s devin mai asemenea lui Dumnezeu, m apropie de Dumnezeu, este antidotul
materialismului, îmi fortific credin a, este o investi ie pentru eternitate, m binecuvânteaz ,
m face fericit. În timp ce m gândesc la toate aceste beneficii, m umplu din nou de bucurie.
3. Trebuie S D M cu generozitate. În 2 Corinteni 8:3-4 citim: „V m rturisesc c au
dat de bun voie, dup puterea lor, i chiar dincolo de puterile lor. i ne-au rugat cu mari
st ruin e pentru harul i p rt ia la aceast strângere de ajutoare pentru sfin i.” De necrezut
o asemenea biseric ! Pavel spune c ei au st ruit s dea, i au dat dincolo de puterile lor.
Acesta este cel dintâi principiu financiar când dai zeciuiala.
Oamenii m întreab : „Dar dac nu-mi pot permite s dau zeciuial ?” Eu le r spund:
„Ceea ce într-adev r nu v pute i permite este s nu da i zeciuial !” Dac vrei ca Dumnezeu
s te binecuvânteze financiar, trebuie s dai din ce prime ti. Trebuie s ascul i de ceea ce a
spus El.
4. Trebuie S D M cu anticipa ie. 2 Corinteni 9:6 – „S ti i: cine seam n pu in,
pu in va secera; iar cine seam n mult, mult va secera.” Dumnezeu spune c zeciuiala se
aseam n cu ceea ce face ranul care î i îns mân eaz ogorul. Dac ranul a avut în urm cu
un an o recolt slab i nu are mult grâu în grânar, î i spune el oare „nu-mi pot permite s iau
i s sem n din grâul pu in pe care îl am”? Nu- i poate permite s spun a a ceva! Are de ales
fie s m nânce tot grâul, fie s -l semene. Îl poate mânca i s r mân f r nici un bob sau îl
poate sem na. Dumnezeu spune s semeni mult dac vrei o recolt bogat . Iar dac te
mul ume ti cu o recolt mai mic , seam n mai pu in. Cum semeni, a a vei secera – tu
hot r ti.
CHEIA PENTRU D RNICIE se afl la 2 Corinteni 8:5 – „S-au dat mai întâi pe ei
în i i Domnului.” Iat problema! Dac Îi apar in lui Dumnezeu, Lui Îi apar ine i portmoneul
meu. Dac nu-I apar ine inima mea, nu-I apar ine nici portmoneul. Trebuie ca mai întâi s m
d ruiesc pe mine însumi Domnului.
Iat o rug ciune de angajament. S ne plec m capetele i eu m voi ruga aceast
rug ciune. Te încurajez s o roste ti împreun cu mine:
„Tat , tiu c m iube ti i vrei tot ce este mai bun pentru mine. Recunosc faptul c tot ce
am sau voi avea vreodat vine de la Tine. M intereseaz mai mult s - i fiu ie pe plac decât
s am multe propriet i. Vreau ca Tu s ocupi primul loc în via a mea i vreau s încep s -mi
dau zeciuiala a a cum ai poruncit Tu. Din recuno tin pentru tot ce ai f cut pentru mine i
anticipând c vei continua s -mi por i de grij , m angajez s Î i dau înapoi cel pu in 10% din
tot venitul meu. Vreau s încep s investesc pentru eternitate. Te rog s m aju i s r mân
credincios angajamentului pe care mi l-am luat. În Numele lui Isus Cristos. Amin.”
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OBICEIUL DE A AVEA P RT

IE

Participarea în familia lui Dumnezeu
Evrei 10:25 este un verset important pe care fiecare credincios ar trebui s -l în eleag i
la ale c rui implica ii ar trebui s mediteze. „S nu p r sim adunarea noastr , cum au unii
obicei; ci s ne îndemn m unii pe al ii.” Acesta este un concept extrem de important.
DE CE ESTE P RT

IA ATÂT DE IMPORTANT ?

1. EU APAR IN FAMILIEI LUI DUMNEZEU ÎMPREUN
CREDINCIO I.

CU AL I

Dac cite ti Noul Testament, vei observa c destul de frecvent sunt folosite cuvintele
frate, sor , tat , copii. i aceasta pentru c între noi i Tat l nostru din ceruri exist o rela ie
familial . De fapt, Isus spune despre ucenicii S i c sunt fra ii Lui. Un lucru aproape
incredibil. Dac ai un frate i/sau o sor este o rela ie special . Fra ii i surorile tale din
familia cre tin î i sunt în realitate mai apropia i decât fra ii i surorile fizice. Ar trebui s ne
raport m unii la al ii într-un asemenea mod încât s avem parte de aceast rela ie fraternal
extrem de intim – împ rt ind unii cu al ii, rugându-ne împreun , purtându-ne reciproc de
grij . Avem acela i Tat . i acest Tat ne-a atras pe to i împreun în aceea i familie. Avem
într-adev r nevoie unii de al ii.
Galateni 6:10 ne îndeamn : „A adar, cât avem prilej, s facem bine la to i, i mai ales
fra ilor în credin .” O afirma ie puternic , greu de neglijat. Trebuie s ne concentr m
asupra modului în care ne putem sprijini unii pe al ii, cum ne putem raporta unii la al ii sub
acel aspect unic al rela iei fraternale, mai ales când este vorba de credincio i.
În Efeseni 2:19 citim: „A adar, voi nu mai sunte i nici str ini, nici oaspe i ai casei, ci
sunte i împreun cet eni cu sfin ii, oameni din casa lui Dumnezeu.” Apar inem acelea i
familii. El este Tat l nostru. Noi suntem copiii Lui.
Romani 12:5 spune: „Tot a a i noi, care suntem mul i, alc tuim un singur trup în
Cristos; dar fiecare în parte suntem m dulare unii altora.” Noi apar inem unii altora. În
aceasta const unicitatea. Fiecare dintre noi ar trebui s se raporteze la ceilal i la fel ca
m dularele unui trup. Este dificil de în eles pân ne uit m la analogia dintre mân i trup. Noi
to i suntem m dulare unii altora i avem nevoie unii de al ii.
Ray Ortland, pastor din America, face urm toarea afirma ie: „Cre tinul care nu se
dedic unui grup de cre tini cu care s se roage împreun , s împ rt easc bucuriile i
necazurile i s slujeasc împreun , astfel încât s fie cunoscut, la fel cum i el îi cunoa te
pe ceilal i din grup, nu este un cre tin ascult tor. El nu se afl în voia lui Dumnezeu.
Oricât de tare i se aude glasul când î i proclam teologia, el nu ascult de Domnul.”
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Nu po i avea o rela ie cu Isus Cristos f r a avea o rela ie cu Biserica i copiii Lui.
Trebuie s fim una, s alc tuim un singur trup.
Unii oameni au spus: „Eu sunt dedicat bisericii invizibile.” Dar eu întreb, când ace ti
oameni sunt bolnavi sau în suferin , vine vreun pastor sau prezbiter invizibil s -i viziteze?
Este interesant c în Noul Testament, cuvântul „biseric ” este folosit de aproximativ 100104 ori, îns în 98 din cazuri cuvântul se refer întotdeauna la adunarea local a
credincio ilor. Este vorba despre o biseric unde oamenii se întâlnesc efectiv, raportându-se
unii la al ii ca într-o familie de credincio i.
2. EU AM NEVOIE DE ÎNCURAJARE PENTRU A CRE TE SPIRITUAL.
Am nevoie de sprijin pentru a cre te spiritual. Nimeni nu poate cre te s n tos singur.
Avem nevoie unii de al ii. Evrei 10:24 spune: „S veghem unii asupra altora, ca s ne
îndemn m la dragoste i la fapte bune.” Unul dintre lucrurile pe care trebuie s le facem ca
fra i i surori este s ne gândim ce putem face, ce putem spune ca s ne încuraj m la ceea ce
Îi face pl cere lui Dumnezeu. Am nevoie de rela ia pe care o am cu voi to i ca o încurajare în
umblarea mea cu Domnul. Este de asemenea o încurajare extraordinar pentru noi ca familie.
Avem nevoie de aceast rela ie.
În Eclesiastul 4:9-10, 12 citim: „Mai bine doi decât unul, c ci iau o plat cu atât mai
bun pentru munca lor. C ci, dac se întâmpl s cad , se ridic unul pe altul; dar vai de
cine este singur i cade f r s aib pe altul care s -l ridice. i dac se scoal cineva asupra
unuia, doi pot s -i stea împotriv i funia împletit în trei nu se rupe u or.”
3. EU AM NEVOIE S
SPIRITUAL.

FIU TRAS LA R SPUNDERE CA S

CRESC

Proverbe 27:17 – „Dup cum fierul ascute fierul, tot a a i omul a â mânia altui om.”
Evrei 3:13 – „Ci îndemna i-v unii pe al ii în fiecare zi [...] pentru ca nici unul din voi s nu
se împietreasc prin în el ciunea p catului.” P catul ne în eal prin aspectul lui încânt tor.
Miroase bine, are gust bun. Abia când îl „înghi im” îi sim im gustul amar. Avem într-adev r
nevoie s ne încuraj m unii pe al ii ca s nu c dem în capcana pe care ne-o întinde p catul.
În Galateni 6:1-2 citim: „Fra ilor, chiar dac un om ar c dea deodat în vreo gre eal ,
voi, care sunte i duhovnice ti, s -l ridica i cu duhul blânde ii. [...] Purta i-v sarcinile unii
altora i ve i împlini astfel legea lui Cristos.” Care este legea lui Cristos? S ne îngrijim unii
de al ii.
Este u or s spunem: „Eu cred în Isus. Îl iubesc pe Isus.” Îns care este dovada real a
dragostei tale pentru Isus? Faptul c faci aceast afirma ie? Nu, adev rata dovad este felul în
care iube ti oamenii. Dragostea ta fa de oameni oglinde te realitatea dragostei tale pentru
Cristos.
4. CRISTOS ESTE PREZENT CÂND AVEM P RT
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El este aici cu noi. Matei 18:20 – „C ci acolo unde sunt doi sau trei aduna i în Numele
Meu sunt i Eu în mijlocul lor.” El ne spune c este prezent, c este cu noi.
5. CÂND OAMENII SE ROAG
PUTERE.

ÎMPREUN , RUG CIUNEA LOR ARE

În Matei 18:19 citim: „Dac doi dintre voi se învoiesc pe p mânt s cear un lucru
oarecare, le va fi dat de Tat l Meu care este în ceruri.” Ce promisiune frumoas ! Trebuie s
petrecem timp în rug ciune pentru aceast comunitate, pentru lucrurile spre care ne
c l uze te Dumnezeu pentru a le aduce înaintea Lui în rug ciune.
6. P RT

IA ESTE O M RTURIE PENTRU LUME.

În Ioan 17:21, Isus spune: „M rog ca ei s fie una [...] ca lumea s cread c Tu M-ai
trimis.” Cum tie lumea c Isus a fost trimis? Credincio ii vor fi una în sim ire. Unitatea
noastr , dragostea i purtarea noastr de grij unii fa de al ii este o m rturie puternic a
faptului c Isus Cristos a venit cu adev rat. Este important s avem to i o singur sim ire? S
fim uni i to i împreun ? Da, este esen ial pentru Evanghelie.
„Dragostea voastr unii pentru al ii va demonstra lumii c sunte i ucenicii Mei.” De
unde tie lumea c Isus exist ? Din felul în care noi ne raport m unii la al ii.
7. EU AM O OBLIGA IE FA

DE FIECARE CRE TIN ÎN PARTE.

De ce? 1 Petru 4:10 – „Ca ni te buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu,
fiecare din voi s slujeasc altora dup darul pe care l-a primit.” Unul dintre cele mai
importante lucruri pe care trebuie s -l în elegi cu privire la darurile spirituale este c ele sunt
o înzestrare speciale din partea lui Dumnezeu pentru absolut fiecare persoan în parte care
vine la Cristos. Fiecare persoan în parte are un dar spiritual specific. Darul spiritual, acea
abilitate special pe care Dumnezeu o d fiec rui credincios în parte, este destinat slujirii
altora de c tre credincios. Realitatea aceasta este extrem de important . Eu am extraordinara
responsabilitate din partea lui Dumnezeu de a sluji spre împlinirea nevoilor altora.
În 1 Corinteni 12:5, 27 citim: „Sunt felurite slujbe, dar este acela i Domn. C ci dup
cum trupul este unul i are multe m dulare, i dup cum toate m dularele trupului, m car c
sunt mai multe, sunt un singur trup, tot a a este i Cristos.” Noi avem nevoie unii de al ii.
În Ghidul de studiu ai o list par ial a p rt iei de reciprocitate, definit prin expresia
„unii altora”. În Noul Testament se folose te de cel pu in 58 de ori conceptul de „unii altora”.
Sluji i-v unii pe al ii, accepta i-v unii pe al ii, ierta i-v unii pe al ii, saluta i-v unii
pe al ii, purta i-v poverile unii altora, fi i devota i unii altora, cinsti i-v unii pe al ii,
înv a i-v unii pe al ii, supune i-v unii altora, încuraja i-v unii pe al ii.
Pretutindeni în Noul Testament se pune un accent foarte mare pe aceast rela ie de
p rt ie în reciprocitate, de strângere împreun , de slujire reciproc .
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CUM POATE MEN INE BISERICA RELA IILE DE PRIETENIE DINTRE
MEMBRII?
Fiecare membru trebuie s fac parte dintr-un grup mic de p rt ie. Îmi place foarte
mult serviciul de închinare de duminic diminea a. Cânt rile sunt minunate, predica este
ziditoare. Este îns destul de dificil s te raportezi personal la to i oamenii din jurul t u. Dar
într-un grup mic de p rt ie î i po i împ rt i adev ratele preocup ri i îngrijor ri. Po i întradev r s ai acea „slujire unii altora”, acea încurajare reciproc .
Fapte 5:42 – „ i în fiecare zi, în Templu i acas , [cre tinii] nu încetau s -i înve e pe
oameni i s vesteasc Evanghelia lui Isus Cristos.” Dou feluri de întâlniri ale Bisericii:
în grup mare de celebrare i în grup mic de p rt ie.
Ne întâlnim duminica pentru a-L celebra pe Domnul. Ne întâlnim în grupuri mici ca s
avem p rt ie unii cu al ii, acolo unde are loc acel „unii altora”, unde ne putem sluji reciproc,
ne putem manifesta dragostea unii fa de al ii, ne putem ruga unii pentru al ii.
Observa i de câte ori (Rom. 16:5, Fapte etc.) avem expresia: „Spune i s n tate i
Bisericii care se adun în casa lor.” Acolo avea loc, de fapt, cre terea Bisericii. Noi credem
c biserica noastr trebuie s creasc i, în acela i timp, s descreasc . Cum po i fi
r spunz tor în fa a unui grup mare de oameni? Numai dac împ r im acel grup mare de
oameni în grupuri mici de 10-15 membri. Doar atunci membrii pot efectiv petrece timp
împreun , ajutându-se reciproc s creasc spiritual.
CARE ESTE SCOPUL GRUPURILOR MICI?
Principiile din Fapte 2:42-47
1. „Ei st ruiau în înv tura apostolilor.” Primul lucru pe care-l observ m la grupurile
mici este studiul biblic. Exact asta facem i noi. Când citim Scriptura, mai ales Noul
Testament, ne dedic m înv turii apostolilor, pentru c aceasta trebuie s o urm rim.
2. „...în leg tura fr easc ”. P rt ia. S ai p rt ie înseamn s te strângi împreun cu
ceilal i i s fii una cu ei în sim ire i în gândire, s ai acela i scop de a-L cinsti pe Isus
Cristos i de ai sluji pe ceilal i. Este raportarea reciproc în cadrul unei rela ii speciale.
3. Rug ciunea. Rug ciunea unii pentru al ii. „Tat l NOSTRU [...] pâinea NOASTR
cea de toate zilele, d -NE-o NOU ast zi [...] i NE iart NOU gre elile NOASTRE,
precum i NOI iert m gre i ilor NO TRI, i nu NE duce în ispit , ci izb ve te-NE de cel
r u” (Matei 6:9-13). Observa i constan a cu care apar formele de plural. Este interesant c
Isus a ales formele de plural, mai degrab decât s apeleze la singular.
4. Sus inerea reciproc . Te încurajez s cite ti pasajul din Fapte 2: 42-47 i s meditezi
la tot ce f ceau ace ti cre tini unii pentru al ii. Ei treceau prin persecu ii. Ei nu puteau s
cumpere alimente, fiindc fuseser exclu i din comunitatea evreiasc , astfel c se bazau pe
al i credincio i care aveau resursele necesare pentru a le satisface nevoile. Oamenii
literalmente î i vindeau lucrurile pentru a-i putea ajuta pe cei care se aflau în nevoi. Ei îi
sprijineau financiar i material pe credincio ii în nevoi. Jertfeau din ce era al lor pentru a
satisface nevoile altora.
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„...împ r eau între to i, dup nevoile fiec ruia.” Filipeni 4:15 – „...nici o Biseric n-a
avut leg tur cu mine în ce prive te «darea» i «primirea» afar de voi.” Este extrem de
important s ne sus inem unii pe al ii. Adesea în cadrul grupurilor mici de p rt ie ne-am
implicat în sus inerea celui sau celor care aveau vreo nevoie. Dac se întâmpla ca cineva s
r mân omer, cei din grupul lui de p rt ie se strângeau efectiv în jurul lui, c utând s îi
satisfac nevoile, s îi asigure pâinea zilnic , i uneori chiar s -i pl teasc chiria sau alte
datorii. Aceasta este dragostea adev rata. A a ar trebui s fie via a cre tin în cadrul rela iei
de reciprocitate dintre cre tini.
5. Pe plan social. „To i împreun [...] luau hrana cu bucurie i cur ie de inim .”
Servirea mesei împreun este ceva foarte intim. Trebuie s -i invit m pe oameni în casele
noastre, s mânc m împreun , s ne raport m unii la al ii în intimitatea c minului, s ne
vizit m prietenii i s -i primim în vizit , s ne juc m împreun jocuri de societate sau pur i
simplu s povestim împreun pentru a ne cunoa te mai bine.
„Ajuta i-i pe sfin i când sunt în nevoi. Fi i [Face i-v obiceiul de a fi] primitori de
oaspe i [dac au nevoie, oferi i-le o mas cald sau g zduire peste noapte, Living Bible]”
(Rom. 12:13). Aceast este o lucrare special de slujire.
6. Cântarea sau laudele aduse înaintea Domnului. „Ei Îl l udau pe Dumnezeu i erau
pl cu i înaintea întregului norod.” Ei Îl l udau pe Dumnezeu, cântând împreun .
7. Atingerea altora cu Evanghelia. Ei proclamau Evanghelia pentru Isus. „ i Domnul
ad uga în fiecare zi la num rul lor pe cei care erau mântui i.”
P rt ia este un aspect i un obicei extrem de important al vie ii cre tine. Vreau s te
încurajez s faci tot posibilul pentru a te implica într-un grup mic de p rt ie în fa a c ruia s
fii r spunz tor de ceea ce faci i în care s - i folose ti darurile cu care te-a înzestrat
Dumnezeu pentru a-i încuraja pe oameni în umblarea lor personal cu Domnul, i în acela i
timp s fii la rândul t u încurajat în umblarea ta cu Domnul.
CUM S - I FORMEZI I S - I CULTIVI OBICEIURI BUNE
PRIMUL PAS este dorin a. În primul rând trebuie s ai dorin a, s vrei s - i formezi un
obicei.
AL DOILEA PAS este luarea deciziei. Pentru a- i forma un nou obicei, trebuie mai
întâi s vrei, i apoi s iei o decizie în acest sens. Biblia spune c dac a tep i împlinirea
condi iilor ideale nu vei face niciodat nimic.
„Cine se uit dup vânt nu va sem na i cine se uit dup nori nu va secera.” Eclesiastul
11:4
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AL TREILEA PAS este declararea inten iei. Este necesar s declari ce ai hot rât.
Puterea leg mântului este nemaipomenit . Psalmul 76:11 spune: „Face i juruin e Domnului,
Dumnezeului vostru i împlini i-le.” Te încurajez s închei un leg mânt al hot rârii tale, s -I
faci o juruin Domnului în aceast privin .
AL PATRULEA PAS este hot rârea. Nu- i îng dui nici o excep ie pân ce noul obicei
nu a prins r d cini în via a ta.
Sunt necesare între 7 i 21 de repeti ii pentru a înv a ceva. Dac vrei s ai un timp de
p rt ie cu Dumnezeu, trebuie s -l practici timp de aproximativ 21 de zile pân ajungi s îi
percepi importan a pentru via a ta. Pentru a- i cultiva obiceiul de a da zeciuial trebuie s
practici zeciuiala cu regularitate.
AL CINCILEA PAS este punerea în practic . Ori de câte ori sim i cel mai mic îndemn
sau cel mai slab impuls de a- i face un obicei nou, ac ioneaz ! Nu a tepta. Prinde orice prilej
pentru a- i consolida obiceiul. Acele dorin e nu in prea mult, a adar ori de câte ori sim i
dorin a de a- i practica obiceiul, nu a tepta. O dat ce i-ai f cut un obicei, ori de câte ori te
sim i cât de cât îndemnat s practici acel obicei bun, f -o.
AL ASELEA PAS este formarea unei echipe. Caut - i un partener care s te
încurajeze i care s te sprijine. Mai ales dac vrei s memorezi Scriptura, este foarte bine s
lucrezi în echip . Mai bine doi decât unul.
„S veghem unii asupra altora, ca s ne îndemn m la dragoste i la fapte bune” (Evr.
10:24). Într-o traducere amplificat a Bibliei g sim scris: „S lu m în considerare i s fim
permanent preocupa i în vegherea noastr unii asupra altora, analizând cum anume ne
putem îndemna i stimula reciproc la [...] fapte utile i activit i nobile.”
„Mai bine doi decât unul, c ci iau o plat cu atât mai bun pentru munca lor. C ci, dac
se întâmpl s cad , se ridic unul pe altul; dar vai de cine este singur i cade f r s aib
pe altul care s -l ridice. i dac se scoal cineva asupra unuia, doi pot s -i stea împotriv i
funia împletit în trei nu se rupe u or.” Eclesiastul 4:9-10, 12
AL APTELEA PAS este dependen a de Dumnezeu. Bazeaz -te pe puterea lui
Dumnezeu prin care El te va ajuta s - i faci un obicei nou. Nu uita c Satan nu vrea s - i
cultivi obiceiuri care s te ajute în cre terea ta spiritual . Va face absolut tot ce-i va sta în
putin a ca s te ispiteasc i s - i determine alunecarea sau descurajarea. Biblia spune, îns ,
c „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de fric , ci de putere, de dragoste i de chibzuin ” (2
Tim. 1:7).
„C ci Dumnezeu este Acela care lucreaz în voi i v d , dup pl cerea Lui, i voin a, i
înf ptuirea” (Filip. 2:13).
Aminte te- i c obiectivul acestui curs a fost s te îndemne s te angajezi la cultivarea i
practicarea unor obiceiuri necesare în vederea maturit ii spirituale.
Iat un formular de angajament pentru cre terea ta spiritual :
M angajez la un timp zilnic de p rt ie cu Dumnezeu (citire a Bibliei i rug ciune
personal ), o zeciuial s pt mânal c tre Dumnezeu (s Îi dau primii 10 la sut din venitul
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meu) i la participarea într-un grup de credincio i dedica i lui Dumnezeu (p rt ia cu al i
credincio i).
Obiceiurile despre care am discutat pe parcursul acestui curs nu te vor ajuta numai în
prezent, ci ele vor produce roade eterne. Te încurajez s semnezi formularul de angajament.
Scrie- i numele i adresa pe cealalt parte a formularului. Dac e ti gata s - i iei acest
angajament, completeaz -l i trimite-mi-l. Îl voi semna la rândul meu i i-l voi trimite înapoi
pentru a- i reaminti permanent de leg mântul încheiat.
Prive te acum la cele 5 NIVELE DE ANGAJAMENT din Ghidul de studiu.
Este vorba de cinci cercuri concentrice. Pe cel exterior îl numim Comunitatea. Scrie
acest cuvânt în cercul exterior. Ace tia sunt oamenii la care încerc m s ajungem cu
Evanghelia pentru a-i aduce la Cristos. Scopul nostru este s ajungem la ei, iar ei s intre în
Mul ime. Scrie acest cuvânt în cercul urm tor. Comunitatea cuprinde to i oamenii din zona
noastr . Mul imea îi cuprinde pe cei care particip regulat duminica la serviciile de închinare
ale bisericii noastre. Mul imea nu este biserica. Îns o mul ime poate fi transformat într-o
biseric . Comunitatea nu este angajat la nimic, mul imea este angajat la simpla participare
la serviciile de închinare.
Vrem apoi s -i ajut m pe cei din mul ime s intre în cel de-al treilea cerc, nivel pe care
noi îl numim Adunare. Cei din adunare s-au angajat la membralitate, ei sunt membri în
biseric . În seara aceasta vreau s te încurajez s treci din Adunare în cercul Celor dedica i,
cei care se angajeaz la maturitate. Scrie Cei dedica i în al patrulea cerc.
Urmeaz cercul interior, nivel pe care-l numim Centrul sau Cei implica i. Centrul îi
cuprinde pe membrii bisericii care sunt implica i activ în lucrarea bisericii i care au parcurs
cursurile 101, 201 i 301.
Eu te îndemn, te provoc în aceast sear s intri în Cercul celor dedica i i s spui:
„Vreau s m angajez la dezvoltarea i cultivarea acestor obiceiuri fundamentale pentru
propria mea cre tere spiritual .”
Rug ciune:
Tat din ceruri, Î i mul umim pentru to i ace ti oameni care au venit ast zi aici,
care i-au luat timpul s petreac o întreag dup -mas i sear cu noi. Î i
mul umim pentru Cuvântul T u. Cât de practic i relevant este el! M rog ie s
ne aju i s ne angaj m la dezvoltarea i cultivarea acestor obiceiuri care ne vor
ajuta s cre tem spiritual – s avem un timp zilnic de p rt ie cu Tine, s - i d m
o zeciuial s pt mânal i s facem parte dintr-o echip d ruit ie. Noi tim c
atunci când timpul nostru, banii no tri i rela iile noastre se afl sub controlul
T u, atunci via a noastr se afl cu adev rat sub controlul T u. Î i mul umesc
pentru cei care se afl în seara aceasta aici ca s - i ia acest angajament. În
Numele lui Isus. Amin.
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