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BINE A I VENIT LA CURSUL 201
DESCOPERIREA MATURIT II SPIRITUALE
SESIUNEA 1
Ne bucur m c v-a i înscris la acest curs! Este al doilea din cele patru cursuri de baz ale
bisericii Saddleback. Deoarece aceste cursuri se bazeaz unul pe cel lalt, pentru a putea
participa la acest al doilea curs trebuie s fi parcurs mai întâi cursul 101 despre semnifica ia
membralit ii în biseric .
SCOPUL ACESTUI CURS.
„Ca s deveni i cre tini maturi i s împlini i voia lui Dumnezeu pentru voi”, (Colos.
4:12, Phillips).
„Ca s nu mai fim copii, [...] ci s cre tem în toate privin ele, ca s ajungem la Cel care
este Capul, Cristos” (Efes. 4:14-15).
OBIECTIVUL CURSULUI?
Ne vom concentra asupra celor patru obiceiuri fundamentale pe care trebuie s
fac fiecare cre tin pentru a cre te spre maturitate spiritual . Acest curs

i le

(1) te va echipa cu deprinderile de care ai nevoie pentru a ini ia aceste obiceiuri
(2) î i va explica instrumentele de care ai nevoie pentru a între ine aceste obiceiuri.
CE ESTE MATURITATEA SPIRITUAL ?
„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” (Efes. 4:13)
Maturitate spiritual înseamn __________________________
„C ci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a i hot rât mai dinainte s fie
asemenea chipului Fiului S u.” (Rom. 8:29)
TR S TURI ALE MATURIT

II SPIRITUALE

1. NU ESTE CEVA AUTOMAT.
„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.” (Evr. 5:12-13)
2. ESTE UN PROCES.
„Înv a i-v s fi i maturi” (Prov. 8:5, GN).
„[Continua i] s cre te i în harul i în cuno tin a Domnului i Mântuitorului nostru Isus
Cristos” (2 Pet. 3:18)
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3. ESTE NEVOIE DE DISCIPLIN .
„Ia- i timpul i f efortul s te p strezi într-o bun condi ie spiritual ” (1 Timotei 4:7, NASB)
„Disciplineaz -te cu scopul de a fi evlavios” (NASV). „Caut s fii evlavios” (Cornilescu).

CE ÎNSEAMN S FII UN UCENIC
1. Cre tinii maturi sunt numi i _____________
2. Nu putem fi ucenici f r a fi _______________
3. ____________________________________, cu cât suntem mai disciplina i.
4. Semnul unui ucenic este ___________________
(Isus) „Oricine nu- i poart crucea i nu vine dup Mine nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:27)
5. Cât de des trebuie s ne purt m crucea? _____________________
(Isus) „Dac voie te cineva s vin dup Mine, s se lepede de sine, s - i ia crucea
[zilnic] i s M urmeze.”
6. Ce implic purtarea crucii? _________________________ pentru a-I da lui
Cristos locul întâi în via a mea.
PATRU OBICEIURI ALE UNUI UCENIC
CUM POT DEVENI UN UCENIC? Cultivând _____________________________
„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” (Col. 3:9-10, trad. din engl.).
1. TIMP ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
„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” (Ioan 8:31-32)
2. RUG CIUNEA
„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” (Ioan 15:7-8)
3. ZECIUIALA
„Tot a a, oricine dintre voi, care nu se leap d de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu”
(Luca 14:33)
„Scopul zeciuielii este s te înve e s îl pui pe Dumnezeu întotdeauna pe primul loc în
via a ta” (Deut. 14:23, LB)
4. P RT IA
„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” (Ioan 13:34-35)
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DEFINI IA „OBICEIULUI”
Dic ionarul Webster: „o tendin continu , adesea incon tient de a îndeplini o
anumit activitate, dobândit printr-o repetare frecvent ”; „o dispozi ie consacrat a
caracterului
Dic ionarul explicativ al limbii române: „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 ”.
Seam
Seam
Seam
Seam

n
n
n
n

un gând i vei secera o fapt ,
o fapt i vei secera un obicei,
un obicei i vei secera un caracter,
un caracter i vei secera un destin.

O alt defini ie: „o practic obi nuit ”
OBIECTIVUL CURSULUI: S m angajez la practicarea obiceiurilor necesare
cre terii mele spre maturitate spiritual .
„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 !” (Rom. 6:19)
SCHI A CURSULUI:
SESIUNEA 1
• Introducere: Maturitatea spiritual i obiceiurile spirituale
• Cum po i „apuca” Biblia
• Obiceiul unui timp devo ional zilnic
SESIUNEA 2
• 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
• Obiceiul p rt iei, acela de a te bucura de familia lui Dumnezeu
• Cum s - i formezi i s - i cultivi obiceiuri bune
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CUM PO I „APUCA” BIBLIA
„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 ” (2 Tim. 3:16-17)

ASE MODURI DE A- I „APUCA” BIBLIA
Ilustra ia mâinii
Traseaz mai jos conturul mâinii tale!
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I. CUM PO I AUZI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
„Credin a vine în urma auziri [Cuvântului lui Dumnezeu]” (Rom. 10:17)
Mijloace prin care Cuvântul lui Dumnezeu poate fi auzit
• Biblia pe caset
• Serviciile religioase, studiile biblice
• Predici înregistrate
• Înv tur biblic pe unde radio
•
Problema: În urm toarele 72 de ore dup ce am auzit ceva, noi avem tendin a s uit m
______% din ceea ce am auzit.
CINCI MODALIT

I DE A- I ÎMBUN T

I AUZUL

1. Fii gata i dornic s Îl auzi pe Dumnezeu.
(Isus) „Cine are urechi de auzit s aud !” (Luca 8:8)
„Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura
mea!” (Ps. 119:103)
2. Ia atitudine fa

de tot ce te împiedic s Îl auzi pe Dumnezeu (Luca 8:4-15).

„Lua i seama dar la felul cum asculta i” (Luca 8:18)
•
•
•

O minte închis : Nu exist vreo team , vreo am r ciune sau vreun sentiment de
mândrie ce m împiedic s -L aud pe Dumnezeu?
O minte superficial : Vreau eu într-adev r s -L aud pe Dumnezeu vorbindu-mi?
O minte preocupat : Nu cumva sunt prea ocupat i preocupat de alte lucruri
pentru a m mai concentra asupra ceea ce spune Dumnezeu?

2. M rturise te orice p cat din via a ta.
„Lep da i orice necur ie i orice rev rsare de r utate i primi i cu blânde e Cuvântul”
(Iac. 1:21)
3. Ia noti e când ascul i Cuvântul lui Dumnezeu.
„De aceea, cu atât mai mult trebuie s ne inem de lucrurile pe care le-am auzit, ca s
nu fim dep rta i de ele” (Evr. 2:1).
F - i un caiet de noti e spirituale
5. Ac ioneaz pe baza celor auzite.
„Fi i împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascult tori, în elându-v singuri” (Iacov 1:22)
„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” (Iacov 1:25).
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II. CUM S CITE TI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
„Ferice de cine cite te i de cei care ascult cuvintele acestei prorocii i p zesc
[îndeplinesc, respect ] lucrurile scrise în ea” (Apoc. 1:3)
Cât de des s citesc Cuvântul lui Dumnezeu? Biblia spune c trebuie _______________
„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” (Deut. 17:19).
SUGESTII
Cite te sistematic.
Cite te cu voce tare.
Subliniaz sau coloreaz versetele cheie.
Alege un plan de citire a Bibliei i ine-te de el.
Dac cite ti aproximativ ______ minute zilnic, po i citi întreaga Biblie o dat pe an.
PLAN DE CITIRE A NOULUI TESTAMENT ÎN 30 DE ZILE
1. Matei 1-9
2. Matei 10-15
3. Matei 16-22
4. Matei 23-28
5. Marcu 1-8
6. Marcu 9-16
7. Luca 1-6
8. Luca 7-11
9. Luca 12-18
10. Luca 19-24

11. Ioan 1-7
12. Ioan 8-13
13. Ioan 14-22
14. Fapte 1-7
15. Fapte 8-14
16. Fapte 15-21
17. Fapte 22-28
18. Romani 1-8
19. Romani 9-16
20. 1 Corinteni 1-9

21. 1 Corinteni 10-16
22. 2 Corinteni 1-13
23. Galateni –Efeseni
24. Filipeni – 2 Tesalon.
25. 1 Timotei – Filimon
26. Evrei
27. Iacov – 2 Petru
28. 1 Ioan – 3 Ioan
29. Apocalipsa 1-11
30. Apocalipsa 12-22

III. CUM S STUDIEZI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.
„Au primit Cuvântul cu toat râvna i cercetau Scripturile în fiecare zi” (Fapte 17:11)
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. (2 Tim. 2:15)
Diferen a fundamental dintre simpla citire a Bibliei i studierea
___________________________________________________________

ei este

Secretul unei studieri eficiente a Bibliei este ___________________________________
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IV. CUM S MEMOREZI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
„ 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” (Prov. 7:2-3)
AVANTAJELE MEMOR RII SCRIPTURII
1. M ajut s rezist ispitei.
„Strâng Cuvântul T u în inima mea ca s nu p c tuiesc împotriva Ta” (Ps. 119:11).
2. M ajut s iau decizii în elepte.
„Cuvântul T u este o candel pentru picioarele mele i o lumin pe c rarea mea” (Ps.
119:105)
3. M înt re te când sunt stresat.
„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 ” (Ps.
119:49, 50)
4. M mângâie când sunt întristat.
„Cuvintele Tale au fost bucuria i veselia inimii mele” (Ier. 15:16)
5. M ajut s depun m rturie în fa a necredincio ilor.
„Fi i întotdeauna gata s r spunde i oricui v cere socoteal de n dejdea care este în
voi” (1 Pet. 3:15)
CÂND S MEMOREZI SCRIPTURA?
•

În timpul t u devo ional.

•

Când faci mi care.

•

În momente scurte de a teptare.

•

La culcare (Ps. 63:6).
CUM S MEMOREZI UN VERSET

1. Alege un verset care- i vorbe te.
2. Spune referin a biblic înainte i dup verset.
3. Cite te versetul de mai multe ori cu voce tare. Înregistreaz -l! Re ine-l!
4. Împarte versetul în propozi ii (fraze).
5. Accentueaz cuvintele cheie când roste ti versetul.
6. Scrie versetul i terge pe rând cuvintele.
7. Scrie versetul pe un cartona .
8. Ia cu tine câteva cartona e, s po i repeta versetele dac ai ocazia
9. Afi eaz versetele în locuri vizibile, unde le po i vedea mereu.
10. Întotdeauna memoreaz exact versetul, f r gre eli.
11. Pune versetul pe note. Scrie un cântec!
12. Memoreaz împreun cu un prieten, ca s v pute i verifica reciproc.
8
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Sugestia mea este s începi cu memorarea a dou versete pe s pt mân
TREI SECRETE PENTRU A MEMORA SCRIPTURA: ________, ________, ________
Ne amintim întotdeauna ____________________________
„Mai mult pre uie te pentru mine legea gurii Tale decât o mie de lucruri de aur i de
argint” (Ps. 119:72)

GHID DE MEMORARE A SCRIPTURII
Urm toarele versete „echilibreaz ” memorarea Scripturii. Ele sunt versete cheie pentru
în elegerea principiilor de baz ale vie ii cre tine i ale cre terii spirituale. Nu trebuie s te
sim i constrâns de aceast list . Este doar un mijloc prin care s î i dai seama de importan a
memor rii versetelor „cheie”.
Tr ie te via a nou :
Cristos în centrul vie ii
Ascultarea de Cristos
Cuvântul
Rug ciunea
P rt ia
M rturia

2 Cor. 5:17; Gal. 2:20
Rom. 12:1; Ioan 14:21
2 Tim. 3:16; Ios. 1:8
Ioan 15:7; Filip. 4:6-7
Matei 18:20; Evr. 10:24
Matei 4:19; Rom. 1:16

Proclam -L pe Cristos:
To i au p c tuit
Pedeapsa p catului
Cristos a pl tit pedeapsa
Mântuirea nu este prin fapte
Trebuie s -L prime ti pe Cristos
Siguran a mântuirii

Rom. 3:23; Is. 53:6
Rom. 6:23; Evr. 9:27
Rom. 5:8; 1 Pet. 3:18
Efes. 2:8-9; Tit 3:5
Ioan 1:12; Apoc. 3:20
1 Ioan 5:13; Ioan 5:24

Bazeaz -te pe resursele lui Dumnezeu:
Duhul S u
Puterea Sa
Credincio ia Sa
Pacea Sa
Purtarea Sa de grji
Ajutorul S u în ispite

1 Cor. 3:16; 1 Cor. 2:12
Is. 41:10; Filip. 4:13
Plâng. 3:22; Num. 23:19
Is. 26:3; 1 Pet. 5:7
Rom. 8:32; Filip. 4:19
Evr. 2:18; Ps. 119:9, 11

Fii ucenicul lui Cristos:
Pune-L pe Cristos pe primul loc în via a ta
Separat de lume

Matei 6:33; Luca 9:23
1 Ioan 2:15-16; Rom. 12:2
9
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Fii statornic i neclintit
Sluje te-i pe cei din jurul t u
D ruie te cu generozitate
Dezvolt - i o viziune mondial

1 Cor. 15:58; Evr. 12:3
Marcu 10:45; 2 Cor. 4:5
Prv. 3:9-10; 2 Cor. 9:6-7
Fapte 1:8; Matei 28:19-20

Cre ti în asem nare cu Cristos:
Dragostea
Umilin a
Puritatea
Onestitatea
Credin a
Faptele bune

Ioan 13:34-35; 1 Ioan 3:18
Filip. 2:3-4; 1 Pet. 5:5-6
Efes. 5:3; 1 Pet. 2:11
:ev. 19:11; Fapte 24:16
Evr. 11:6; Rom. 4:20-21
Gal. 6:9-10; Matei 5:16

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!” (Ps. 1:2-3)
A medita înseamn __________________________ la un verset din Biblie pentru a
descoperi cum po i aplica adev rul din el la via a ta.
DE CE S MEDITEZI ASUPRA SCRIPTURII?
1. Este cheia spre a deveni asemenea lui Cristos.
„Gândurile tale î i modeleaz via a” (Prov. 4:23, GN).
„S v preface i prin înnoirea min ii voastre” (Rom. 12:2).
„To i privim [...] slava Domnului i suntem schimba i în acela i chip al Lui” (2 Cor.
3:18).
2. Este cheia rug ciunilor ascultate.
„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” (Ioan 15:7)
3. Este cheia unei vie i pline de succes.
„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” (Ios. 1:8)
ASE MODURI DE A MEDITA LA UN VERSET
1. Imagineaz - i-l! Vizualizeaz scena în minte.
2. Roste te-l! Roste te versetul cu voce tare, accentuând de fiecare dat alt cuvânt.
3. Parafrazeaz -l! Rescrie versetul cu propriile tale cuvinte.
4. Personalizeaz -l! Înlocuie te pronumele sau numele personale din verset cu numele t u.
5. Transform -l într-o rug ciune! Roag -te lui Dumnezeu cu versetul respectiv.
6. Verific -l! Domnul î i va vorbi în timp ce î i vei pune urm toarele nou întreb ri:
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Este…
VREUN P CAT DE M RTURISIT?
VREO PROMISIUNE DE REVENDICAT?
VREO ATITUDINE DE SCHIMBAT?
VREO PORUNC DE ÎNDEPLINIT?
VREUN EXEMPLU DE URMAT?
VREO RUG CIUNE DE ROSTIT?
VREO GRE EAL DE EVITAT?
VREUN ADEV R DE CREZUT?
CEVA PENTRU CARE S -I MUL UME TI LUI DUMNEZEU?
VI. CUM S APLICI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
„Fi i împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascult tori, în elându-v singuri” (Iac. 1:22)
„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” (Matei 5:19)
Iat trei întreb ri pe care trebuie s i le pui:
1. Ce a însemnat pentru ascult torii ini iali?
2. Care este principiul fundamental etern?
3. Unde sau cum a putea pune în practic acest principiu?
Un bun proiect aplicativ are patru caracteristici:
–

este ______________

–

este ______________

–

este ______________

– este ______________
Descrie într-o propozi ie un plan sau o ac iune prin care s aplici adev rul descoperit.
„Dac

ti i aceste lucruri, ferice de voi dac le face i” (Ioan 13:17)

„Acum c ti i aceste lucruri, împlini i-le. Aceasta este calea binecuvânt rii” (Ioan
13:17, Living Bible)
OBICEIUL DE A PETRECE ZILNIC
UN TIMP DE P RT IE CU DUMNEZEU
„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
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.”
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I. IMPORTAN A UNUI TIMP ZILNIC DE P RT

IE CU DUMNEZEU

1. Am fost __________ pentru a avea p rt ie cu Dumnezeu.
„Dumnezeu l-a f cut pe om dup chipul S u” (Gen 1:27, 2:7, 3:8).
„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” (Apoc. 3:20)
2. Isus __________ ca s fac rela ia posibil .
„Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la p rt ia cu Fiul S u Isus Cristos,
Domnul nostru” (1 Cor. 1:9)
3. Timpul petrecut personal în p rt ie cu Dumnezeu a fost pentru Isus ________
__________________
Marcu 1:35, Luca 22:39, Luca 5:16: „Isus S-a sculat, a ie it i S-a dus într-un loc pustiu.
i Se ruga acolo.”
4. To i cei care au fost eficien i în ____________________ lor pentru Dumnezeu au
cultivat acest obicei.
David, Avraam, Moise, Daniel, Pavel etc.
5. Nu po i fi un cre tin ______________, __________________________, dac nu
petreci timp cu Dumnezeu.
„Omul nu tr ie te numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”
(Matei 4:4)
„Am pre uit cuvintele gurii Lui mai mult decât hrana necesar trupului meu” (Iov 23:12, NAS)
„Cum î i va inea tân rul curat c rarea? Îndreptându-se dup Cuvântul T u” (Ps.
119:9)
II. SCOPUL UNUI TIMP ZILNIC DE P RT

IE CU DUMNEZEU.

1. S ÎI ADUCI ___________________ LUI DUMNEZEU.
„Da i Domnului slava cuvenit Numelui Lui! Închina i-v înaintea Domnului îmbr ca i
cu podoabe sfinte!” (Ps. 29:2)
„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” (2 Cron 31:21, GN).
Dumnezeu merit
noastr ! (Ioan 4:23)

închinarea noastr ! (Apoc. 4:11). Dumnezeu dore te închinarea

2. S PRIME TI ____________________ DE LA DUMNEZEU.
„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 ” (Ps. 25:4, 5)
Dou lucruri ce trebuie f cute în timpul de p rt ie cu Dumnezeu:
Mediteaz la calea ta. „Cuget la c rarea pe care mergi i toate c ile tale s fie
hot râte” (Prov. 4:26, KJV)
12
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„Recunoa te-L în toate c ile tale i El î i va netezi [direc iona, KJV] c r rile” (Prov 3:6)
Încredin eaz - i ziua Domnului. „Încredin eaz - i soarta în mâna Domnului, încrede-te
în El i El va lucra” (Ps. 37:5)
3. S TE _______________________ ÎN DOMNUL.
„Domnul s - i fie desf tarea i El î i va da tot ce- i dore te inima” (Ps. 37:4)
„Îmi vei ar ta c rarea vie ii; înaintea Fe ei Tale sunt bucurii nespuse i desf t ri ve nice
în dreapta Ta” (Ps. 16:11)
REALITATE: Cu cât Îl cunosc mai mult pe Cristos, cu atât ____________________
Obiectivul timpului t u devo ional nu este s studiezi despre Cristos, ci s petreci efectiv
timp cu El.
4. S CRE TI _____________________ ÎN ASEM NARE CU DOMNUL.
„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” (2 Pet. 1:3).
„Când au v zut ei îndr zneala lui Petru i a lui Ioan, s-au mirat […] i au priceput c
fuseser cu Isus” (Fapte 4:13)
CUM S INI IEZI UN TIMP DE P RT

IE CU DUMNEZEU.

1. ALEGE UN TIMP ANUME
Cel mai potrivit moment al zilei este _______________________________
Indiferent de perioada de timp pe care o stabile ti, ____________________________
___________________________________
Motive în favoarea alegerii unui timp de p rt ie în zorii zilei.
• Avem exemplul celor de pe paginile Bibliei
(Avraam, Iacov, Moise, Ana, Iov, Ezechia, David, Daniel, Isus etc.)
• Pur i simplu pare logic s începi ziua astfel.
„Momentul cel mai bun pentru a- i acorda instrumentul este înainte de
concert, nu dup !”
• Demonstreaz c pentru noi este prioritar întâlnirea cu
Dumnezeu. Îi dai Lui prima parte din zi.
• Mintea ta este mai odihnit , mintea ta este mai pu in
aglomerat i adesea cele mai lini tite momente ale zilei sunt
diminea a devreme.
CÂT DE LUNG S FIE ACEST TIMP DE P RT
Trei principii c l uzitoare:
Începe cu 15 minute pe zi, crescând progresiv perioada.
Nu te uita la ceas
Pune accentul pe calitate, nu pe cantitate.
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2. ALEGE UN LOC SPECIAL.
„Dup ce a ie it afar , S-a dus, ca de obicei, în Muntele M slinilor” (În Luca 22:39)
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” (Marcu 1:35).
3. STRÂNGE- I INSTRUMENTELE DE CARE VEI AVEA NEVOIE.
1) O Biblie cu scris cite .
2) Un caiet în care s - i notezi ce- i vorbe te Dumnezeu i în care s - i p strezi i lista de
rug ciune.
3) O carte de cânt ri, dac vei sim i dorin a s cân i.
4. ÎNCEPE CU ATITUDINEA CORECT
1) __________________
„Opri i-v i s ti i c Eu sunt Dumnezeu” (Ps. 46:10)
2) __________________
„Deschide-mi ochii ca s v d lucrurile minunate ale Legii Tale!” (Ps. 119:18)
3) __________________
„C uta i mai întâi Împ r ia lui Dumnezeu i neprih nirea Lui” (Matei 6:33).
5. URMEAZ UN PLAN SIMPLU.
„15 MINUTE CU DUMNEZEU”
(Un plan de început!).
1) __________________ (1 minut)
Opre te-te. Taci. Lini te te-te. Preg te te- i inima. Inspir de 2-3 ori i relaxeaz -te.
2) __________________ (4 minute)
Vezi sec iunea „Cum s cite ti Cuvântul lui Dumnezeu”.
Începe de unde ai r mas cu o zi în urm . Cite te pân când sim i c Dumnezeu te-a
înv at ceva. Apoi opre te-te i mediteaz la ce ai citit.
3) __________________ (4 minute)
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.
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) ____________________________ (2 minute)
Vezi sec iunea „Cum s aplici Cuvântul lui Dumnezeu”.
14
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Scrie o aplica ie personal , practic i verificabil .
„Gândurile se clarific atunci când trec de buze i prin degete.”
5) ____________________________ (4 minute)
Vezi sec iunea „Obiceiul rug ciunii”. 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.
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 sau nu din pat?”
Sugestii
1. Culc -te _______________________
2. Scoal -te _______________________
3. Fii con tient c exist _____________ ce vor s te priveze de timpul de p rt ie.
4. _______________________ când mergi la culcare.
2. PROBLEMA DISTRAGERII ATEN IEI
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 ____________________
2. Treze te-te ___________________
3. Cite te i roag -te _________________
4. _________________ în timpul rug ciunii_________________
5. P streaz _________________
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 _________________
Cauze posibile ale aridit ii spirituale
1. Condi ia fizic .
2. Neascultarea fa de Dumnezeu.
3. Graba în timpul de p rt ie.
4. Ajungerea în rutin .
5. Neîmp rt irea descoperirilor.
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4. PROBLEMA SÂRGUIN EI
Cea mai mare problem cu care te vei confrunta va fi lupta de a r mâne consecvent.
Satan duce lupta cea mai înver unat împotriva timpului meu de p rt ie cu Dumnezeu.
Sugestii:
1. Încheie un leg mânt cu Dumnezeu.
2. Consemneaz acest timp devo ional în agenda zilnic .
3. Fii preg tit pentru scuzele lui Satan.
4. Seara, las Biblia deschis la pasajul pe care urmeaz s îl cite ti diminea a!
Dar dac pierd o zi?
Nu _________________________________
Nu _________________________________
Nu _________________________________
Este nevoie de _______ s pt mâni ca s te familiarizezi cu o nou îndatorire. Apoi
mai trebuie s treac alte _______ s pt mâni ca s - i faci din ea un obicei.
„S nu obosim în facerea binelui; c ci la vremea potrivit vom secera dac nu vom
c dea de oboseal ” (Gal. 6:9).
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
Obiceiul de a vorbi cu Dumnezeu

„Bucura i-v în n dejde. Fi i r bd tori în necaz.
St rui i în RUG CIUNE.”
Romani 12:12
CUM S - I REÎNSUFLE E TI VIA A DE RUG CIUNE
I. ABORDEAZ RUG CIUNEA CU ATITUDINEA CORECT . (Matei 6:5-8)
•

FII _____________

„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” (v. 5).
Nu încerca _________________________
Nu încerca _________________________
•

FII RELAXAT.

„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” (v. 6).
•

FII SINCER

„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” (v. 7-8).
II. FOLOSE TE MODELUL PE CARE NI L-A DAT ISUS.
Matei 6:9-15 – „Iat dar cum trebuie s v ruga i...”
CELE ASE P R I ALE UNEI RUG CIUNI
1. LAUDA. EU ÎNCEP PRIN A-MI _____________________________________
__________________________________
„Tat l nostru care e ti în ceruri, sfin easc -se Numele T u....”
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DOU TIPURI DE LAUD :
•
•

„ADORAREA” – a-L l uda pe Dumnezeu pentru ceea ce este El.
„MUL UMIREA” – a-L l uda pe Dumnezeu pentru ceea ce a f cut El.

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

i

CUM S -L LAUZI PE DUMNEZEU
1) 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. (Vezi Ghid de rug ciune 1)
Exemple:
Dumnezeu este r bd tor.
Numeri 14:18
Dumnezeu este îndur tor.
Numeri 14:18
Dumnezeu este iert tor.
Numeri 14:18
Dumnezeu este atot tiutor.
1 Samuel 2:2
Dumnezeu ne iube te.
1 Ioan 4:8
CHEIA: _______________________ 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.
2) Reaminte te- i i afirm promisiunile f cute de Dumnezeu i care sunt cuprinse în
Numele S u. (Vezi Ghid de rug ciune 2)
3) F o list cu toate motivele tale de mul umire la adresa lui Dumnezeu, list pe care s
o parcurgi apoi când te rogi. (Vezi Ghid de rug ciune 3)
2. SCOPUL. EU RECUNOSC ____________________________________________
_________________________________
„Vie Împ r ia Ta, fac -se voia Ta, precum în cer i pe p mânt...”
Eu m rog acum ca voia lui Dumnezeu s se fac în familia mea, în biserica mea, printre
prietenii mei, în ora ul meu, în poporul meu, în lumea întreag .
„Aduce i trupurile voastre ca o jertf vie, sfânt , pl cut lui Dumnezeu: aceasta va fi din
partea voastr o slujb duhovniceasc ” (Rom. 12:1)
3. SUS INEREA. EU ÎL ROG PE DUMNEZEU _____________________________
_________________________________
„Pâinea noastr cea de toate zilele, d -ne-o nou ast zi...”
Care nevoi le aduc înaintea lui Dumnezeu? __________________________________
„ i Dumnezeul meu s îngrijeasc de toate trebuin ele voastre, dup bog ia Sa, în
slav , în Isus Cristos” (Filip. 4:19).
„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?” (Rom. 8:32)
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„Nu ave i, pentru c nu cere i” (Iac. 4:2).
CHEIA: ________________________________________________________________
Noteaz - i cererea împreun cu promisiunea din Biblie pe care te bazezi i a teapt -te ca
Dumnezeu s - i r spund . (Vezi Ghid de rug ciune 4)
„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” (Filip. 4:6).
4. IERTAREA. EU ÎL ROG PE DUMNEZEU ________________________________
„ i ne iart nou gre elile noastre...”
Iertarea cuprinde 4 pa i:
1) Roag -L pe Duhul Sfânt _______________ fiecare p cat
în parte.
„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!” (Ps. 139:23-24)
2) M rturise te fiecare p cat _______________
„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” (Prov. 28:13).
3) Al treilea pas al iert rii cuprinde _______________
______________________________, dac este cazul.
„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 du-te întâi de împac -te cu fratele t u, apoi vino de adu- i
darul” (Matei 5:23-24).
4) _______________ 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).
5. OAMENII. EU M ROG PENTRU _______________________
„Precum i noi iert m gre i ilor no tri.”
„V îndemn dar, înainte de toate, s face i rug ciuni, cereri, mijlociri, mul umiri pentru
to i oamenii” (1 Tim. 2:1)
Dac vrei s tii cum s te rogi pentru al i oameni,
______________________________________
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Efes. 1:15-19; Col. 1:3-12; 1 Tes. 1:2-3; 2 Tes. 1:11-12
F - i o list cu oamenii pentru care vrei s te rogi. În fiecare zi a s pt mânii te po i ruga
pentru o parte din oamenii de pe lista ta de rug ciune. (Vezi Ghid de rug ciune 5)
6. OCROTIRE. EU CER _________________________________________________
„ 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 Îl vei ruga pe Dumnezeu s te ocroteasc , vei avea încrederea necesar pentru a te
confrunta cu fiecare situa ie de pe parcursul zilei.
„Cel ce [Duhul] este în voi este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4).
GHID DE RUG CIUNE 1
TR S TURI DE CARACTER ALE LUI DUMNEZEU
Credincio ie
Dreptate
Lumin

2 Corinteni 1:20
2 Timotei 4:8
Ioan 8:12

GHID DE RUG CIUNE 2
NUMELE LUI DUMNEZEU
Ai tiut c Dumnezeu are mai multe nume? Pe toate le po i g si în Biblie i fiecare î
nparte descrie o fa et a caracterului S u. Po i lua pe rând fiecare dintre urm toarele 8 Nume
ale lui Dumnezeu i s te concentrezi asupra lui! Laud -L în rug ciune bazat pe aceste Nume!
OPT NUME ÎN EBRAIC ALE LUI DUMNEZEU – PROCLAM
IDENTITATEA LUI DUMNEZEU!
Iehova-Shammah – Dumnezeu este prezent aici, cu mine! (Ezech. 48:35)
Tu e ti aici! Eu nu sunt niciodat singur!
Iehova-Rohi – Dumnezeu este P storul meu! (Ps. 23:1)
Tu m c l uze ti, Tu m hr ne ti, Tu m ocrote ti!
Iehova-Iireh – Dumnezeu va purta de grij ! (Gen. 22:14)
Tu îmi cuno ti nevoile înc înainte de a m ruga pentru ele!
Iehova-Rophe – Dumnezeu este Cel care m vindec ! (Exod. 15:26)
Tu îmi po i vindeca trupul, via a emo ional i rela iile!
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Iehova-Tsidkenu – Dumnezeu este Dreptatea mea! (Ier. 23:6)
Tu m accep i i m ier i pe baza meritelor lui Isus!
Iehova-M'Kiddish – Dumnezeu este Cel care m sfin e te! (Lev. 20:8)
Tu m sfin e ti i m faci asemenea lui Isus!
Iehova-Shalom – Dumnezeu este Pacea mea! (Jud. 6:24)
Tu îmi dai pace în pofida împrejur rilor!
Iehova-Nissi – Dumnezeu este Steagul meu! (Exod. 17:15)
Tu e ti Biruin a mea în conflicte i vonfrunt ri!
Gânde te-te la implica iile acestor Nume i vei avea suficiente motive de a-L l uda pe
Dumnezeu!
GHID DE RUG CIUNE 3
LISTA MEA DE MUL UMIRE
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
GHID DE RUG CIUNE 4
CERERILE MELE PERSONALE
Data

Cererea

Promisiunea
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GHID DE RUG CIUNE 5
PERSOANE PENTRU CARE M ROG
Din familia mea ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dintre prietenii întor i la Domnul __________________________________________
_____________________________________________________________________
Dintre prietenii pe care vreau s -i v d întor i la Domnul ________________________
_____________________________________________________________________
Dintre liderii spirituali ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dintre liderii guvernamentali______________________________________________
_____________________________________________________________________
Diferite alte persoane ____________________________________________________

OBICEIUL DE A DA ZECIUIAL
Obiceiul de a-L onora pe Dumnezeu cu d rnicia mea
„În ziua dintâi a s pt mânii, fiecare din voi s pun deoparte acas ce va putea, dup
câ tigul lui” (1 Cor. 16:2).
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 Cor.8:7).
DE CE VREA DUMNEZEU S D RUIESC?
apte beneficii pentru via a mea
1. D RNICIA M FACE _________________________________________
„Fiindc atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Singurul S u Fiu” (Ioan
3:16).
2. D RNICIA _________________________________________
„Unde este comoara voastr , acolo va fi i inima voastr ” (Matei 6:21).
3. D RNICIA ESTE ANTIDOTUL __________________________________
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„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 .” (1 Tim. 6:17-19)
4. D RNICIA ÎMI FORTIFIC _________________________________________
„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.” (Prov. 3:5, 9)
„Da i i vi se va da. [...] C ci cu ce m sur ve i m sura, cu aceea vi se va m sura”
(Luca 6:38).
5. D RNICIA ESTE O INVESTI IE _______________________________________
„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 Tim. 6:18-19).
6. D RNICIA M BINECUVÂNTEAZ ______________________________
„Omul milostiv va fi binecuvântat pentru c d s racului din pâinea lui” (Prov. 22:9)
„Sufletul binef c tor va fi s turat i cel care ud pe al ii va fi udat i el” (Prov. 11:25)
„Ce bine-i merge omului care face mil ” (Ps. 112:5).
7. D RNICIA ______________________________
(Isus) „Este mai ferice s dai decât s prime ti” (Fapte 20:35).
CE NE ÎNVA
BIBLIA DESPRE ZECIUIAL ?
CE ESTE ZECIUIALA?
Zeciuial înseamn ____________ parte.
CARE ESTE DIFEREN A DINTRE „ZECIUIAL ” I „DAR DE JERTF ”?
•
•

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

DE CE TREBUIE S
Dumnezeu.

DAU ZECIUIAL ? Exist

opt motive în Cuvântul lui

1. Pentru c Dumnezeu _______________
„Orice zeciuial din p mânt, fie din roadele p mântului, fie din rodul pomilor, este a
Domnului; este un lucru închinat Domnului” (Lev. 27:30).
2. Pentru c Isus ___________________
„Da, trebuie s da i zeciuial i nu trebuie s
importante” (Matei 23:23).
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3. Zeciuiala demonstreaz c Dumnezeu este pe ________________________
„Scopul zeciuielii este s te înve e s Îl pui întotdeauna pe Dumnezeu pe primul loc în
via a ta” (Deut. 14:23, LB).
4. Zeciuiala îmi aminte te c ________ mi-a fost dat de Dumnezeu.
„Ci adu- i aminte de Domnul, Dumnezeul t u, c ci El î i va da putere s le câ tigi”
(Deut. 8:18).
5. Zeciuiala exprim __________________________________________________
______________________________
„Cum voi r spl ti Domnului toate binefacerile Lui fa de mine?” (Ps. 16:12)
„Fiecare s dea ce va putea, dup binecuvântarea pe care i-o va da Domnul” (Deut.
16:17).
6. Dumnezeu spune c a refuza s dau zeciuiala înseamn ___________ de la El.
„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.” (Mal. 3:8-10)
7. Zeciuiala Îi d ocazia lui Dumnezeu s dovedeasc faptul c _________ i c vrea
s m binecuvânteze.
„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.” (Mal. 3:10-11)
8. Zeciuiala dovede te c eu ________________________
(Isus) „Dac M iubi i, ve i p zi poruncile Mele” (Ioan 14:15).
„...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 Cor. 8:7b-8)
CE TREBUIE S ZECIUIESC?
_____________ parte din ceea ce câ tig, nu _____________
„Cinste te-L pe Domnul cu averile tale i cu cele dintâi roade din tot venitul t u” ((Prov.
3:9-10)
UNDE S -MI DAU ZECIUIALA?
Acolo unde _____________
„Aduce i îns la casa vistieriei toate zeciuielile” (Mal. 3:10).
CÂND S -MI DAU ZECIUIALA?
„În ziua dintâi a s pt mânii, fiecare din voi s pun deoparte acas ce va putea, dup
câ tigul lui” (1 Cor. 16:2)
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Modalit i de a- i aduce aminte
•
ine eviden a cheltuielilor, iar pe primul loc pune rubrica: Zeciuiala
mea!
• Folose te plicuri s pt mânale!
• Înva - i copiii s dea zeciuial !
ATITUDINEA CORECT A D RNICIEI
1. Trebuie S D M _______________________
„Pentru c dac este bun voin , darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva,
nu ce n-are” (2 Cor. 8:12).
„Fiecare s dea dup cum a hot rât în inima lui: nu cu p rere de r u sau de sil ”
(2 Cor. 9:7).
2. Trebuie S D M _______________________
„...pe cine d cu bucurie îl iube te Dumnezeu” (2 Cor. 9:7).
3. Trebuie S D M ________________________
„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.” (2 Cor. 8:3-4).
4. Trebuie S D M _________________________
„S ti i: cine seam n pu in, pu in va secera; iar cine seam n mult, mult va secera”
(2 Cor. 9:6).
CHEIA PENTRU D RNICIE
„S-AU DAT MAI ÎNTÂI PE EI ÎN I I DOMNULUI.” (2 Cor. 8:5)
RUG CIUNE DE ANGAJAMENT
„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
„S nu p r sim adunarea noastr , cum au unii obicei;
ci s ne îndemn m unii pe al ii”
(Evr. 10:25).
DE CE ESTE P RT IA ATÂT DE IMPORTANT ?
1. EU ________________________ FAMILIEI LUI DUMNEZEU ÎMPREUN
AL I CREDINCIO I.

CU

„A adar, cât avem prilej, s facem bine la to i, i mai ales fra ilor în credin ” (Gal.
6:10).
„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” (Efes. 2:19).
„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” (Rom. 12:5).
„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.”
Ray Ortland
2. EU AM NEVOIE DE ____________________ PENTRU A CRE TE SPIRITUAL.
„S veghem unii asupra altora, ca s ne îndemn m la dragoste i la fapte bune” (Evr.
10:24)
„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.” (Ecles. 4:9-10, 12)
3. EU AM NEVOIE ____________________________ CA S CRESC SPIRITUAL.
„Dup cum fierul ascute fierul, tot a a i omul a â mânia altui om” (Prov. 27:17).
„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” (Evr. 3:13).
„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.” (Gal. 6:1-2)
4. CRISTOS ESTE ________________ CÂND AVEM P RT IE UNII CU AL II.
„C ci acolo unde sunt doi sau trei aduna i în Numele Meu sunt i Eu în mijlocul lor”
(Matei 18:20).
5. CÂND OAMENII SE ROAG
___________________________________
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„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” (Matei 18:19)
6. P RT IA ESTE ________________________ PENTRU LUME.
(Isus) „M rog ca ei s fie una [...] ca lumea s cread c Tu M-ai trimis” (Ioan 17:21)
7. EU _______________________ FA
DE FIECARE CRE TIN ÎN PARTE.
„Ca ni te buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi s slujeasc
altora dup darul pe care l-a primit” (1 Pet. 4:10).
„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.” (1 Cor. 12:5, 27)
P rt ia în reciprocitate
Conceptul de „unii altora”
(List par ial )
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

Gal. 5:13
Rom. 15:7
Col. 3:13
Rom. 16:16
Gal. 6:2
Rom. 12:10
Rom. 12:10
Rom. 15:14
Efes. 5:21
1 Tes. 5:11

CUM POATE MEN INE BISERICA RELA IILE DE PRIETENIE
DINTRE MEMBRII?
FIECARE MEMBRU TREBUIE S FAC PARTE DINTR-UN ________________
_________________________
„ 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” (Fapte 5:42)
Dou feluri de întâlniri ale Bisericii
În grup mare ______________
În grup mic ______________
„Spune i s n tate i Bisericii care se adun în casa lor” (Rom. 16:5).
De asemenea Fapte 2:26; 8:3; 16:40; 20:20; 1 Cor. 16:19; Col. 4:15
Noi credem c biserica noastr trebuie ___________ i, în acela i timp, ______________
CARE ESTE SCOPUL GRUPURILOR MICI?
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Principiile din Fapte 2:42-47
1. ______________
„Ei st ruiau în înv tura apostolilor...
2. ______________
„...în leg tura fr easc ...”
3. ______________
„... i în rug ciuni.”
„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).
4. ______________
„...împ r eau între to i, dup nevoile fiec ruia.”
„...nici o Biseric n-a avut leg tur cu mine în ce prive te «darea» i «primirea» afar
de voi” (Filip. 4:15)
5. ______________
„To i împreun [...] luau hrana cu bucurie i cur ie de inim .”
„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).
6. _______________________________________________
„Ei Îl l udau pe Dumnezeu i erau pl cu i înaintea întregului norod.”
7. _______________________________________________
„ i Domnul ad uga în fiecare zi la num rul lor pe cei care erau mântui i.”

CUM S - I FORMEZI I S - I CULTIVI OBICEIURI BUNE
PRIMUL PAS este ______________
Trebuie s porne ti la drum cu o dorin puternic . Trebuie s ai o motiva ie interioar .
Motiva iile exterioare nu in prea mult. Dac începi cu inima împ r it , nu vei reu i!
AL DOILEA PAS este ______________
Începe chiar acum! Nu a tepta! Nu sta pe gânduri! Obiceiul nou nu se formeaz din
senin. Acel „odat ” pe care îl a tep i nu va sosi niciodat . Trebuie s faci primul pas. Este
mai u or s te la i de un obicei r u ast zi decât va fi mâine!
„Cine se uit dup vânt nu va sem na i cine se uit dup nori nu va secera” (Ecles.
11:4).
AL TREILEA PAS este ______________
Anun
public ce ai hot rât. Încheie un leg mânt. Puterea leg mântului este
nemaipomenit . Iar puterea lui este i mai mare dac îl faci în scris.
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„Face i juruin e Domnului, Dumnezeului vostru i împlini i-le” (Ps. 76:11)
AL PATRULEA PAS este ______________
Nu- i îng dui nici o excep ie pân ce noul obicei nu a prins r d cini în via a ta. Fiecare
omitere va fi fatal . O singur alunecare va atrage i altele dup ea. Continuitatea i reu ita
înc de la început sunt esen iale. Nu te l sa am git niciodat de „numai o singur dat ”. Dac
vei ceda, voin a ta va sl bi i vei fi controlat din nou de lipsa st pânirii de sine. Sunt necesare
trei s pt mâni pentru a te obi nui cu un nou obicei i alte trei-patru s pt mâni (de practicare
zilnic a lui) pentru a deveni parte integrant din via a ta.
Sunt necesare între ______________de repeti ii pentru a înv a ceva!
AL CINCILEA PAS ______________
Ori de câte ori sim i cel mai mic îndemn sau cel mai slab impuls de a practica noul
obicei, F -O ATUNCI! 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.
AL ASELEA PAS este ______________
Caut - i un partener care s te încurajeze i care s te sprijine. G se te pe cineva care este
dispus s te verifice mai ales în primele zile, când obiceiul nu este înc bine înr d cinat în
via a ta.
„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.” (Ecles. 4:9-10)
AL APTELEA PAS este ______________
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. Roag -te!
„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).
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CELE CINCI NIVELE DE ANGAJAMENT

CE URMEAZ MAI DEPARTE?
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