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Prezentarea conținutului

Video
Fiecare zi începe cu un scurt mesaj video (5-7 minute), care are rolul de
a prezenta ideea/ideile cheie ale zilei. Este esențial să urmărești acest
material video înainte de a trece mai departe. El conține și idei care nu
sunt menționate altundeva, precum și mărturii și încurajări personale.

Conținutul fiecărei zile
După ce ai vizionat mesajul video, începe cu introducerea conținutului
zilei respective. Vei observa secțiuni distincte care trebuie parcurse în
fiecare zi. Le poți parcurge pe toate odată sau poți completa o secțiune
sau mai multe, revenind ulterior ca să finalizezi tot materialul zilei
respective. 

Conținutul cursului online este identic cu cel al manualului de lucru
care poate fi descărcat. Poți parcurge cursul folosind formatul preferat.

Timp de reflecție personală
După fiecare secțiune urmează o întrebare pentru reflecție personală.

Unele întrebări au menirea să te ajute să înțelegi mai bine conținutul.
Altele te vor ajuta să aplici conținutul pe plan personal. 

Poți răspunde la întrebări în manualul digital sau într-un jurnal personal. 

Te rugăm să nu sari și nici să nu treci în grabă peste aceste întrebări de
reflecție. Ele oferă un moment de pauză și-L invită pe Dumnezeu să-ți
vorbească, să-ți descopere adevărul și să te ajute să crești și să te
schimbi.

Privire de ansamblu a cursului

Introducerea Cursului
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Sapă mai adânc
La finalul fiecărei zile vei găsi o secțiune care are scopul de a te ajuta să
adâncești ideile expuse în ziua respectivă. Vei găsi o listă cu pasaje
biblice pe care le poți citi și aprofunda. Vei găsi și câteva link-uri pentru
articole online și postări relevante. 

Poate că în unele zile vei dori să petreci mai mult timp explorând aceste
resurse suplimentare, în timp ce în altele nu vei simți această nevoie.

Această secțiune poate adresa anumite nevoi specifice cu care te
confrunți chiar în acele zile. 

În funcție de modul tău de învățare, poți citi anumite texte biblice sau
resurse adiționale înainte de a parcurge materialul zilei respective, pentru
a te familiariza cu contextul mai larg al ideilor prezentate. Te rugăm să
folosești aceste resurse astfel încât să beneficiezi cât mai mult de ele! 

Împărtășește și altora
Motivați de dorința de a te ajuta să împărtășești și altora câteva dintre
aceste idei, am creat niște slide-uri pe care le poți folosi. 

Acestea te vor ajuta să împărtășești câteva dintre ideile cheie altor
persoane cu care lucrezi sau cărora ai ocazia să le predai. Ideile din curs și
slide-urile sunt la dispoziția ta ca să le folosești după cum consideri
potrivit. 

Dacă cunoști persoane interesate de conținutul complet al acestui curs,
te rugăm să le încurajezi să se înscrie. 

Dacă folosești aceste resurse cu alte persoane, ne-am bucura să primim o
scurtă mărturie despre felul cum tu, sau cei cărora le-ai prezentat
materialul, ați fost binecuvântați de conținutul lui. Acest lucru ne va ajuta
să-i încurajăm pe partenerii noștri de lucrare care dăruiesc și se roagă
pentru ca acest tip de instruire online să fie disponibil.

Mulțumim!
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Linia timpului
De acum ai acces permanent la acest curs. Găsește ritmul care ți se
potrivește pentru a parcurge cursul. Dacă simți nevoia, reia anumite
secțiuni pentru a înțelege mai bine învățătura expusă. 

Ai putea chiar să reiei cursul în fiecare an pentru a-ți evalua umblarea
personală cu Dumnezeu!
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Introducerea Cursului

Harry Robinson – Director Executiv, și soția 
lui, Wendy

Organizația One Another Ministries [n. trad. – Slujind Unii Altora] are scopul de
a întări și încuraja organizațiile creștine internaționale și lucrătorii acestora,

oferind instruire profesională, consultanță, consiliere și resurse. Această 

modalitate de instruire nouă, online, reprezintă o extensie a acestei lucrări și
pare foarte relevantă în zilele noastre. Funcționăm ca organizație de 22 de ani
și credem că misionarii încurajați pot să-L iubească pe Dumnezeu mai mult și
să-i slujească pe alții mai bine. Pe scurt, Evanghelia merge mai departe. 

Știm că te numeri printre cei care slujesc altora zilnic, cu dragoste și sacrificiu.

Dorim să te încurajăm în continuare în această lucrare. Viziunea din spatele
acestui curs online nou este ca mulți dintre voi să experimenteze prezența și
realitatea lui Dumnezeu într-o manieră proaspătă. Știm că în contextul unei
relații intime cu Dumnezeu lucrarea va înflori. 

Amintește-ți că Dumnezeu este mai interesat de tine ca persoană decât de
orice ai putea „face“ tu pentru El. El te iubește și S-a dat pe Sine pentru tine.  

Suntem binecuvântați să putem dezvolta acest curs în parteneriat cu Carol
Johnson. Am avut privilegiul să vedem cum Dumnezeu a folosit-o pe Carol și
cu alte ocazii pentru a transmite acest adevăr și suntem încântați că El ne
ajută să îl transmitem și online. 

Și ... pe lângă beneficiul personal, știm că mulți dintre voi lucrați în echipe care
ar putea beneficia la rândul lor de îndemnurile și încurajările din acest
material. Astfel, dacă faceți cursul și sunteți binecuvântați, dorim să vă ajutăm
să-l împărtășiți și altora. Mare parte din conținutul cursului poate fi descărcat. 

Acesta este dezideratul organizației One Another Ministries. Dorim ca atât tu,

cât și cei cu care lucrezi, să fiți binecuvântați. Astfel, ne vom ruga folosind
Psalmul 57, pentru ca slava Lui să fie cunoscută între popoare, iar copiii Lui să
fie binecuvântați în umblarea cu El.

Fă cunoștință cu echipa
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Facilitatorul Cursului
Carol Johnson

Carol a fost implicată în lucrarea creștină cu normă întreagă timp de 17 ani,
după care a făcut tranziția spre scris și vorbirea în public. Pe parcursul anilor
petrecuți în lucrarea creștină cu normă întreagă, ea a experimentat neîmpliniri
și tânjiri sufletești, încercând totodată să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat să
fii într-o relație cu Dumnezeu. 

Carol știe din experiență că în mijlocul unei lucrări epuizante și cu solicitări fără
sfârșit, relația personală cu Dumnezeu poate fi neglijată cu ușurință.

Aglomerarea, presiunea realizărilor, sacrificiile și nevoile permanente pot duce
la descurajarea și epuizarea celor implicați în lucrarea creștină. Poate că și tu
treci printr-o astfel de stare. 

Soluția pentru fiecare din aceste probleme este intimitatea cu Dumnezeu. O
relație personală cu Dumnezeu îți dă putere să faci față imposibilului, să-ți
stabilești corect prioritățile, să spui nu atunci când este necesar și să faci
lucrarea fără a încerca să te bazezi doar pe forțele proprii. 

Poți descoperi frumusețea și împlinirea care decurg dintr-o viață trăită în
intimitate cu Dumnezeu – relaționând cu El, adică petrecând timp cu El,
axându-te pe mai mult decât a face lucruri pentru El și dorind creșterea
interioară și schimbarea în locul creșterii exterioare și aprecierii oamenilor.

Lui Carol îi place mult să-i ajute pe alții să trăiască așa cum a intenționat
Dumnezeu, adică bucurându-se de apropiere sau intimitate cu El! Ea este
încântată de parteneriatul cu One Another Ministries în crearea și prezentarea
acestui curs pentru a te ajuta să descoperi intimitatea cu Dumnezeu. Carol te
va asista în parcurgerea acest curs prin intermediul materialului video al
fiecărei zile, fiind gata să te ajute dacă ai nevoie.

Pe blogul ei -  www.FindingRythmsEnjoyingLife.com -  Carol postează periodic
și prezintă resurse practice care să te ajute să găsești intimitatea cu Dumnezeu.

Introducerea Cursului

Fă cunoștință cu echipa
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Ziua 1: 
Ești invitat să vii
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Elemente componente
Prezentare Video

Introducere - Ești invitat să vii

Secțiunea 1 - Exemple din Scriptură

Secțiunea 2 - Domnul Isus avea nevoie de intimitate

Secțiunea 3 - Intimitatea: o apropiere de Dumnezeu

Secțiunea 4 - Caracteristici ale intimității

Secțiunea 5 - Cunoașterea lui Dumnezeu

Secțiunea 6 - Sapă mai adânc  (opțional)

Secțiunea 7 - Împărtășește aceste idei cu alții (opțional)





Ziua 1 Introducere

Bine ai venit la cursul „Ce alimentează lucrarea ta!” Suntem încântați că ți-
ai pus timp deoparte pentru a investi în umblarea ta spirituală cu
Dumnezeu. 

Știm că cerințele lucrării spirituale sunt multe. Întotdeauna există ceva
urgent de rezolvat. Niciodată nu ai timp destul să faci tot ce se așteaptă
de la tine.  

Știm și că lucrarea nu este întotdeauna ușoară. Poverile sunt grele.

Comunitatea pe care o slujești poate fi dificilă, iar presiunea de a trăi o
viață vrednică de chemarea ta este uneori prea intensă.

În mijlocul acestor cerințe și poveri, credem că numai Dumnezeu poate
aduce odihna și bucuria în viața ta. Da, El te-a chemat să-i slujești pe alții,
dar în primul rând, care este și cel mai important, El te-a chemat la o
relație cu Sine.

El te invită să vii; să găsești odihnă pentru sufletul tău obosit; să găsești o
viață liberă și plină de speranță, chiar dacă nimic nu se schimbă în
contextul exterior (Matei 11:28-30). Aceasta este rugăciunea noastră
pentru tine.

Ești invitat să vii
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Ziua 1 Secțiunea 1

Încă de la începutul lumii, Dumnezeu a dorit o relație apropiată cu
oamenii. El avea o părtășie neîntreruptă cu Adam și Eva în grădină. Se
plimba cu ei și vorbea cu ei. Așa intenționase El să fie viața oamenilor. Așa
va fi în cer. Aceasta este o stare pe care putem începe s-o experimentăm
încă de aici, de pe pământ.

Bineînțeles că păcatul a distrus planul perfect al lui Dumnezeu, dar totuși,
intenția lui Dumnezeu rămâne aceeași. Apropierea de Dumnezeu
garantează o viață împlinită. În Scriptură vedem câteva exemple de
părtășie apropiată dintre om și Dumnezeu.

Avraam – Dumnezeu l-a binecuvântat mult pe Avraam în aspecte care

continuă până astăzi. Avraam s-a încrezut în Dumnezeu și a ascultat de El
chiar și atunci când lucrurile nu aveau sens. Și ce a declarat Dumnezeu
cu privire la relația dintre El și Avraam? Că Avraam era prietenul Lui. (Isaia
41:8)

David – Dumnezeu l-a ales pe David în defavoarea fraților lui, nu datorită

înfățișării lui exterioare sau a farmecului personal, ci din cauza inimii lui
deschise față de Dumnezeu. (1 Samuel 16:6-12) David nu a fost nicidecum
un om perfect în ascultarea de Dumnezeu, dar a continuat să se
pocăiască și să caute iertarea și restaurarea. Iată motivul pentru care
Dumnezeu l-a numit un om după inima Lui. (Fapte 13:22)

Domnul Isus – Fiind Dumnezeu întrupat, Domnul Isus a experimentat o

părtășie perfectă cu Dumnezeu – până când a purtat pe cruce pedeapsa
pentru păcatul nostru. Adesea Îl vedem pe Domnul Isus retrăgându-Se
pentru a petrece timp cu Tatăl. De ce? Nevoia Lui de intimitate cu Tatăl
era mai mare decât orice altă nevoie a Lui – chiar și decât nevoia de
mâncare! (Ioan 4:32)

Exemple din Scriptură

Ce alimentează lucrarea ta? Manual de Lucru
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Reflecție

Este important să-ți faci timp să răspunzi la aceste întrebări de reflecție care
apar în timpul cursului. Ele te vor ajuta să înțelegi materialul și să asculți la
ceea ce-ți vorbește Dumnezeu. Poți răspunde la aceste întrebări de reflecție în
manualul de lucru tipărit sau într-un jurnal personal.

Cum ai descrie relația ta actuală cu Dumnezeu?

Ce alimentează lucrarea ta? Manual de Lucru
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Distantă față de Dumnezeu Apropiată de Dumnezeu



Ziua 1 Secțiunea 2

Prin exemplul Său, Domnul Isus ne-a arătat ce trebuie să alimenteze
lucrarea noastră. El știa că lucrarea Lui depindea de puterea și călăuzirea
Tatălui. Știa și că sufletul Lui nu putea face față singur presiunii vieții – nu
a fost întocmit așa.

Drept urmare, Domnul Isus alerga mereu la Tatăl – dimineața devreme,

seara târziu, atunci când alții aveau nevoie de El, dar și atunci când a știut
că se apropia moartea.

În noaptea petrecută în Grădină, El Și-a vărsat inima înaintea lui
Dumnezeu. Era într-un chin groaznic. Prietenii cei mai apropiați nu-L
puteau ajuta, dar Dumnezeu a fost acolo cu El. Dumnezeu L-a întărit.
Dumnezeu L-a ajutat să facă față ridiculizării, batjocurilor, durerii fizice și
unei defăimări mai mari decât a experimentat cineva vreodată.

Ce tablou minunat al unei vieți trăite în intimitate cu Dumnezeu – modul
de viață pe care Domnul Isus l-a făcut posibil și pentru noi și la care ne
invită Dumnezeu.

Domnul Isus a avut nevoie de
intimitate

Ce alimentează lucrarea ta? Manual de Lucru
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Reflecție

Care exemplu de relație intimă cu Dumnezeu, prezentat mai sus, te
inspiră cel mai mult? (Avraam, David, Domnul Isus) Oare de ce?



Ziua 1 Secțiunea 3

o relație apropiată, familiară și plină de dragoste cu altcineva 

cunoașterea amănunțită sau înțelegerea în profunzime a altcuiva 

o expresie care arată familiaritate sau afecțiune 

calitatea de a fi confortabil, cald sau familiar 

Ce este intimitatea? Iată cum este definit acest cuvânt:

Mulți psalmiști ne arată prin cuvintele lor ce înseamnă să trăiești în
intimitate cu Dumnezeu.

Psalmul 63:8 - Sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijină.
    

Psalmul 62:5-8 - Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi
vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de
scăpare: nicidecum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază
ajutorul și slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu
de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă
inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.
 

Psalmul 73:28 - Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de
Dumnezeu: pe Domnul Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc
toate lucrările Tale.

Aceste cuvinte au izvorât din inimi care experimentaseră apropierea de
Dumnezeu. Ele pot deveni și cuvintele tale. Chiar dacă nu
experimentezi încă această intimitate cu Dumnezeu, poți folosi cuvinte
din Scriptură pentru a da glas dorințelor sufletului tău.

Intimitatea: O apropiere de
Dumnezeu

Ce alimentează lucrarea ta? Manual de Lucru
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Reflecție

Care părți din definiția intimității te-au marcat în mod special? Ce
caracteristici ai vrea să aibă relația ta cu Dumnezeu?

Citește din nou versetele din Psalmi, prezentate mai sus. Te imaginezi
spunându-I lui Dumnezeu aceste lucruri? De ce? Sau de ce nu?

Ce alimentează lucrarea ta? Manual de Lucru
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Ziua 1 Secțiunea 3

Apropiindu-ne de finalul acestei zile, haideți să privim la câteva cuvinte
care descriu niște calități remarcabile ale relațiilor apropiate. Odată cu
creșterea intimității tale cu Dumnezeu, aceste calități vor apărea în mod
natural în conversațiile tale cu El și în viața trăită cu El.

    1. Încredere – Cu cât Îl cunoști mai bine pe Dumnezeu și
experimentezi bunătatea apropierii de El, cu atât mai mult te vei baza
pe abilitățile Lui și nu pe ale tale. Dependența Ta de El va crește în mod
natural. 
 

    2. Vulnerabilitate - Dumnezeu nu pretinde sau nu Se așteaptă să fii
perfect. Adâncind relația cu Dumnezeu, te vei simți tot mai liber să-I
mărturisești slăbiciunile, ispitele sau rănile tale.

 

    3. Autenticitate – Simțindu-te tot mai confortabil în prezența lui
Dumnezeu, vei deveni în mod natural tot mai sincer față de El,
împărtășindu-I emoții, dorințe și cereri pe care nu le-ai mai rostit
niciodată până acum. 

 

    4. Ascultare – Încrederea și ascultarea merg mână în mână. Odată cu
creșterea încrederii va crește și ascultarea. Această ascultare nu este
neapărat o conformare externă, fiind mai degrabă motivată de
dragostea pentru Dumnezeu. 

 

    5. Apropiere – Păcatul separă și desparte. Intimitatea apropie, aduce
împreună. Doar atunci când două persoane sunt aproape una de
cealaltă pot împărtăși în mod real experiențele vieții. 

Aceste calități nu trebuie căutate ca un scop în sine. Ele sunt mai
degrabă calități care vor începe să apară atunci când Îl cauți pe
Dumnezeu. Dumnezeu este întotdeauna Cel care trebuie căutat!

Caracteristicile intimității
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21



Reflecție

Ce caracteristici ale intimității cu Dumnezeu se regăsesc în viața ta
acum?

Ce alimentează lucrarea ta? Manual de Lucru
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Ziua 1 Secțiunea 5

Dumnezeu este un loc sigur. 
El este un refugiu. 

El te vede și te cunoaște chiar mai bine decât te cunoști tu însuți. 
El vrea să te adăpostească sub aripile Lui. 
El este un Dumnezeu bun care are o inimă bună. 

Oriunde te-ai afla astăzi în umblarea ta cu Dumnezeu, fii încurajat!
Intimitatea nu vine în mod natural în această lume ruinată de păcat. În
loc să se simtă în siguranță și liberă în contextul intimității, așa cum a
intenționat Dumnezeu, o persoană se poate simți expusă și rușinată.

Aceasta duce deseori la îndepărtare și ascundere – exact opusul a ceea
ce dorește Dumnezeu.

Dar cu cât cunoști mai bine caracterul lui Dumnezeu, cu atât vei avea
mai multă încredere ca să te apropii de El. Pune-ți deoparte un timp în
care să te gândești la cine este Dumnezeu.

El te invită să guști și să vezi cât de bun este El! (Psalmul 34:8)

Cunoașterea lui Dumnezeu

Ce alimentează lucrarea ta? Manual de Lucru
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Provocare

Petrece un timp în care să-I spui lui Dumnezeu unde te afli în relația ta cu
El. Spune-i unde ai vrea să fii și de ce. Roagă-L să lucreze în inima ta în
timp ce parcurgi acest curs și să te conducă spre o relație mai adâncă,

mai intimă cu el. 

Meditează la Psalmul 73:28. Ia-ți timp să te gândești la fiecare frază și la
cât de adevărată este ea în viața ta. Folosește zilnic acest verset ca pe o
rugăciune. Tipărește ajutorul vizual cu versetul din manualul cursului și
pune-l undeva la vedere.





PSALMUL 73:28

Cât pentru mine, fericirea mea este
să mă apropii de Dumnezeu.

Pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu
de adăpost, ca să povestesc toate

lucrările Tale.





Ziua 1 Secțiunea 6

Dorești să citești sau să studiezi mai mult pasajele menționate astăzi?
Iată o listă cu alte versete care au fost folosite:

Sapă mai adânc

Ce alimentează lucrarea ta? Manual de Lucru
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Ioan 5:37-40
Ioan 14:1-7
Matei 11:28-30
Isaia 41:8
1 Samuel 16:6-12
Faptele Ap. 13:22

Ioan 4:32
Psalmul 63:8
Psalmul 62:5-8
Psalmul 73:28
Psalmul 34:8

Dorești să apelezi și la alte resurse pentru a explora mai adânc anumite
idei din lecția de astăzi? Iată câteva sugestii din partea noastră. (n.trad.
Aceste resurse sunt disponibile doar în limba engleză).

Prietenia cu Dumnezeu - ce înseamnă să fii prietenul lui
Dumnezeu din perspectiva vieții lui Avraam.

(https://bible.org/seriespage/lesson-37-friendship-god-genesis-181-8)

Predică de Spurgeon: Prietenul lui Dumnezeu - articol
tipărit care conține predica lui Spurgeon despre prietenia cu
Dumnezeu și viața lui Avraam.

(https://www.spurgeongems.org/sermon/chs1962.pdf)

Cea mai mare nevoie a lui Isus: Intimitatea - motive
pentru care Domnul Isus avea nevoie de intimitatea cu
Dumnezeu, valabile și pentru noi.
(https://findingrhythmsenjoyinglife.com/jesusgreatestneed)

NOTĂ: Link-urile directe către aceste resurse se află în conținutul
cursului online.



Ziua 1 Secțiunea 7

Împărtășește aceste idei
cu alții
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Cunoști persoane cărora ai dori să le împărtășești câteva dintre aceste
idei? Dacă da, ne-ar face plăcere să te ajutăm să faci acest lucru pentru
a fi o binecuvântare pentru cât mai mulți.

Poți folosi fără rezerve conținutul acestui curs ca material devoțional, ca
material pentru prezentări sau seminarii, ori în alt tip de instruire.

Dacă alegi să împărtășești din aceste resurse și altora, am fi încântați să
primim o scurtă mărturie despre modul în care ele au fost o binecuvân-

tare pentru tine sau cei cărora le-ai împărtășit. Astfel îi vom putea
încuraja pe susținătorii noștri financiari care dăruiesc și se roagă pentru
acest curs de instruire online.

Mulțumim!



Ziua 2: 

De ce facem ceea ce
facem
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Elemente componente
Prezentare Video

Introducere - De ce facem ceea ce facem

Secțiunea 1 - De dragul chemării

Secțiunea 2 - Nevoia e mare, dar nu e Supremă

Secțiunea 3 - Pericolul datoriei

Secțiunea 4 - De la concentrarea pe sine la concentrarea pe Dumnezeu

Secțiunea 5 - Motivația supremă

Secțiunea 6 - Sapă mai adânc (opțional)

Secțiunea 7 - Împărtășește aceste idei cu alții (opțional)





Ziua 2 Introducere

Cu toții avem motive pentru care facem ceea ce facem. Motive pentru
care facem exerciții fizice (sau nu facem). Motive pentru care mâncăm
așa cum mâncăm. Motive pentru care ne trezim, dormim și muncim.

Există un factor de motivare în spatele fiecărui aspect al vieții – chiar dacă
nu suntem întotdeauna conștienți care anume este motivația respectivă.

Unele motivații sunt mai puternice și mai convingătoare decât altele.

Unele sunt de ajutor pentru un timp, dar apoi nu se mai potrivesc
nevoilor sau vieții noastre. Uneori există mai multe motivații care duc la o
anumită acțiune. Unele motivații se bazează pe adevăr, iar altele se
bazează pe convingeri sau presupuneri eronate.

Astăzi vom arunca o privire mai atentă la câteva motivații obișnuite
pentru lucrare. Mai înainte însă, iată două principii pe care e bine să le
avem în vedere:

    1. Dumnezeu folosește întotdeauna ceva specific pentru a ne
motiva să ne îndreptăm în direcția dorită de El. Dumnezeu, în
îndurarea Sa, este gata să ne întâlnească acolo unde suntem și să ne
conducă acolo unde trebuie să fim. Doar pentru că El a folosit ceva
pentru a ne motiva să ne îndreptăm acolo unde dorea să fim, nu
înseamnă că motivația aceea inițială este una de care am putea sau ar
trebui să depindem pe termen lung.

 

    2. Dumnezeu poate folosi motivații greșite pentru a-Și duce la
îndeplinire voia. Pavel explică acest lucru în mod special în Filipeni 1:15-

17. El vorbește despre cei care Îl predică pe Hristos – unii din rivalitate și
invidie, alții din dragoste și bunăvoință. Care este răspunsul lui? Bucurie
că, în ciuda motivelor, Hristos este predicat.

De ce facem ceea ce facem
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Ziua 2 Secțiunea 1

El i-a dat niște instrucțiuni precise lui Avraam, iar Avraam a ascultat.
(Geneza 12:1-9) 

A folosit rugul aprins pentru a atrage atenția lui Moise, a făcut minuni ca
să-l asigure de puterea Lui și în final l-a trimis pe Aaron înaintea lui ca să
capete încrederea de care avea nevoie. (Exodul 3:1 – 4:17)

El le-a cerut ucenicilor să lase totul și să-L urmeze, iar ei s-au conformat.
(Matei 4:18-22, 9:9)

I-a arătat lui Saul slava Sa, l-a oprit de la a-și împlini planurile și i-a acordat
trei zile în care să se gândească la adevăr înainte de a-și recăpăta vederea
și de a avea o inimă transformată. (Fapte 9:1-18)

Gândește-te la vremea în care ai simțit pentru prima dată că Dumnezeu te
conduce spre lucrare. Ce se întâmpla în viața ta în acea perioadă? Ți-a vorbit
Dumnezeu printr-un anumit pasaj din Scriptură? Printr-un cântec? Printr-o
șoaptă blândă care ți-a atins inima? Printr-o conversație cu cineva? Printr-un
eveniment foarte clar și unic?

Dumnezeu cheamă fiecare persoană în mod unic.

Este de dorit să ai parte de o chemare specifică la lucrare, de care să-ți
amintești din când în când. O chemare specifică poate reprezenta un mod
tangibil de aducere aminte a felului în care te-a condus Dumnezeu. O
amintire, un verset, o predică, un eveniment – ți le poți aminti pentru a fi
motivat să continui să asculți atunci când lucrarea devine dificilă și solicitantă.

Dar există și un dezavantaj atunci când te bazezi pe o chemare în viața și
lucrarea de zi cu zi. La un moment dat, chemarea ta în lucrare va fi un punct
distant din trecut. Dumnezeu nu dorește să te bazezi pe un anume cuvânt
din partea Lui din trecut pentru a putea continua lucrarea luni sau chiar ani la
rând. 

De dragul Chemării
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Reflecție

Cu cât timp în urmă te-a chemat Dumnezeu în lucrare? Ce-ți mai
amintești despre această chemare? 

A fost vreun moment anul trecut, în care aducerea aminte a chemării în
lucrare te-a ajutat? Când? Cum te-a ajutat?

Există situații în care te întorci la chemarea ta pentru a-ți continua
slujirea? Când? Este acest lucru suficient ca să mergi înainte?

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru chemarea Lui la slujirea în care ești
implicat acum. Spune-I că vrei să privești la El ca să primești putere
pentru lucrarea de zi cu zi.
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După cum i-a hrănit zilnic pe israeliți cu mană în deșert, așa dorește El și
este încântat să-ți dea putere și resurse în fiecare nouă zi din viață
(Deuteronom 33:25). Deși chemarea ta în lucrare este importantă, ea nu are
puterea să-ți ridice ochii deasupra circumstanțelor și problemelor zilnice
din lucrare.



Ziua 2 Secțiunea 2

A existat vreo nevoie care te-a determinat să decizi să intri în lucrare? Sau
o povară pe care Dumnezeu ți-a pus-o pe inimă și te-a invitat să te
implici?

Îmi amintesc că în studenție am mers într-o excursie interculturală în
care pentru prima oară am înțeles nevoile din altă perspectivă.

Dumnezeu a folosit acea excursie pentru a planta în inima mea încă de
atunci dorința de a lucra și cu oamenii din alte culturi.

În Biblie observăm că Dumnezeu a ridicat mulți oameni care să
împlinească anumite nevoi. Israeliții aveau nevoie să fie eliberați din Egipt
și Dumnezeu l-a ridicat pe Moise. Mai târziu au avut nevoie de cineva care
să-i elibereze periodic de dușmanii lor și Dumnezeu a ridicat numeroși
judecători. Profeții au fost chemați în lucrarea de proclamare a
adevărului, de chemare a oamenilor la pocăință și de redirecționare a
acestora spre Dumnezeu. Ei au împlinit o nevoie foarte mare.

Chiar și Domnul Isus a fost motivat de nevoile altora într-o oarecare
măsură. El a fost mișcat de compasiunea față de mulțimi și a tânjit să le
împlinească nevoile spirituale și fizice. În timp ce făcea aceste lucruri, El le
spunea ucenicilor să se roage pentru mai mulți lucrători, deoarece
câmpul nevoilor era foarte mare (Matei 9:35-38). Până și venirea Lui pe
pământ a fost motivată în parte de nevoia noastră de mântuire (1 Timotei
1:15).

Chiar dacă Domnul Isus a văzut nevoile oamenilor și a dorit să le
împlinească, El nu a fost motivat sau controlat de acestea. Nevoile nu au
fost niciodată motivația Lui supremă. De ce?

Nevoia este mare, dar nu
supremă
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Reflecție

Ce nevoie te-a atras în lucrare? Ești vreodată împovărat de această
nevoie? Epuizat? Copleșit?

Simți că ești motivat sau controlat de nevoile din jurul tău? Când?

De ce este mai de dorit să fii direcționat de Dumnezeu în loc de nevoi?

Dacă împlinirea nevoilor altora te motivează puternic, mărturisește-I
acest lucru lui Dumnezeu. Spune-I că vrei să auzi și să urmezi glasul Lui,
nu glasul multelor nevoi din jur care te cheamă.
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Deoarece dacă această motivație este cea supremă, ea poate deveni
foarte repede epuizantă și împovărătoare. Nu este niciodată suficient
timp pentru a împlini fiecare nevoie și a ajuta pe fiecare om. Mereu va
mai fi încă ceva de făcut sau încă un om de ajutat. Încercarea de a-i
ajuta pe toți te va împovăra și copleși foarte repede.

Domnul Isus și-a concentrat inima asupra voii Tatălui, Și-a acordat
urechile ca să audă glasul Tatălui. El primea instrucțiuni de la Tatăl. Tatăl
era Cel care-I spunea să Se retragă, să ocolească sau să împlinească o
nevoie (Ioan 14:31, 12:49).

Tatăl dorește ca și tu să procedezi la fel.



Ziua 2 Secțiunea 3

Ai început vreodată să faci ceva cu mult entuziasm și pasiune, pentru a
descoperi că după câteva săptămâni, luni sau ani aceste sentimente au
dispărut? Ceea ce te entuziasma la început a devenit banal. Ceea ce-ți
producea anticipare și visare a fost înlocuit de teamă sau apatie. 

Aceste schimbări pot avea loc și în lucrare. După ce pasiunea noului se
stinge, este ușor să lucrezi și să slujești din datorie sau ca să împlinești
așteptările altora. Este slujba ta, responsabilitatea ta. Oamenii contează
pe tine ca să le împlinești nevoile. Astfel ajungi să faci ceea ce este nevoie.

Este de dorit să fii credincios. Este bine să continui să slujești chiar și
atunci când „n-ai chef“. Cu toții trecem prin anotimpuri de viață în care ne
simțim așa. 

Pericolul însă este să ajungem într-o fază în care aceasta este o motivație
normală. Slujirea timp de săptămâni sau luni de zile doar din datorie sau
pentru a împlini așteptări îți va ucide inima și abilitatea de a iubi. Cea mai
mare poruncă este să iubești – să-L iubești pe Dumnezeu și să iubești
oamenii (Matei 22:36-40). Datoria și dragostea nu pot exista una lângă
cealaltă. 

Pericolul datoriei
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Reflecție

Cuvântul datorie înseamnă ceva care este de așteptat sau se cere. Ai
trecut prin perioade lungi în lucrare în care ai simțit că slujești din
datorie? Ce alte cuvinte ai folosi pentru a descrie lucrarea sau slujirea ta
din acea perioadă?
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Cum ți-a fost inima în aceste anotimpuri ale motivării prin datorie?

Spune-I lui Dumnezeu că vrei să faci lucrarea dintr-o inimă plină de
dragoste, nu din datorie. Roagă-L să lucreze în tine și să-ți dea putere.



Ziua 2 Secțiunea 4

dorința de a dobândi o anumită poziție 

dorința de a fi lăudați de alții 
dorința de a influența opinia altora despre noi 
găsirea identității noastre în muncă 

Mai există un tip de motivație exterioară care se regăsește chiar și în
lucrare. Uneori nu conștientizăm această motivație, mai ales în faza de
început a ei. Este vorba despre motivația sinelui. Această motivație
poate lua multe forme:

Problema cu toate acestea nu constă neapărat în rezultatul final. Sunt
momente în care munca asiduă duce la promovare, iar o slujbă bine
făcută merită laude. Problema apare atunci când aceste lucruri devin
motivația obișnuită care în final ne va duce pe calea idolatriei și a
dorințelor rele (Iacov 1:14).

În loc de aceasta, Dumnezeu ne încurajează să-L căutăm mai întâi pe El
și împărăția Lui. El ne promite că Se va îngriji de toate nevoile zilnice ale
celor care fac așa (Matei 6:25-34).

De la concentrarea asupra sinelui la
concentrarea asupra lui Dumnezeu
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Reflecție

Ai observat că sinele poate deveni o motivație pentru lucrare în viața ta?

Cum? După ce tânjește inima ta mai mult decât după Dumnezeu?

Pentru ce sau în ce scop lucrezi?
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Cum s-ar putea interpune aceste lucruri în calea căutării lui Dumnezeu
mai întâi?

Mărturisește orice îți descoperă Dumnezeu. Spune-i lui Dumnezeu că
vrei să ai încredere că El va purta de grijă tuturor nevoilor tale, fără a te
strădui tu singur pentru aceasta.



Ziua 2 Secțiunea 5

După cum am observat, multe motivații pot influența slujirea noastră în
lucrare. Unele motivații slujesc unui scop specific la un anumit moment.
Unele sunt bune și corecte, dar trebuie ținute la locul lor. Alte motivații
contravin activ lucrării pe care Dumnezeu dorește să o facă în și prin noi.

Dincolo de toate celelalte motivații, trebuie să fim motivați de dragoste.

Dragostea pentru Dumnezeu. Dragostea pentru copiii Lui. Dragostea
pentru cei pierduți. Există un motiv pentru care acestea sunt cele mai
mari porunci – ele formează nu doar fundamentul lucrării noastre, ci și al
întregii noastre vieți.

În 2 Corinteni 5:14-15 Pavel spune tuturor celor din Corint că dragostea lui
Hristos trebuie să-i strângă (sau să-i controleze), deoarece nu mai trăiesc
pentru ei înșiși, ci pentru Dumnezeu. Când trăim pentru Dumnezeu,

murim față de sine. Când Dumnezeu este pe primul loc, la fel este și
dragostea. Când iubim, ne apropiem de intimitatea cu Dumnezeu. 

Iată ce dorește Dumnezeu și ce trebuie să realizeze în noi și prin noi.
Totuși nu putem decide pur și simplu să iubim. Dragostea nu vine prin
efortul propriu. Ea vine doar atunci când Dumnezeu locuiește în inimile
noastre și Își trăiește viața prin noi. 

Motivația supremă
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Provocare

1 Ioan 4:19 ne amintește că dragostea noastră este rezultatul dragostei
lui Dumnezeu pentru noi. Nu putem iubi prin puterile noastre. Nu
putem decide pur și simplu să iubim și totul se rezolvă.

 

Ținând cont de aceasta, pune-ți deoparte un timp în care să reflectezi la
dragostea lui Dumnezeu pentru tine personal. Gândește-te la felul în
care te-a chemat la mântuire, la situațiile în care ți-a purtat de grijă în
mod miraculos, la darurile bune pe care ți le-a dat cu generozitate, la
promisiunile care revelează caracterul Lui. Fă o listă cu acestea sau
notează-le într-un jurnal în timp ce reflectezi. 

Petrece un timp în rugăciune, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru
dragostea pe care ți-a arătat-o. Lasă-ți inima să fie umplută de
dragostea lui Dumnezeu pentru tine, ca apoi să fie gata să se reverse în
slujirea ta.



Ziua 2 Secțiunea 6

Dorești să citești sau să studiezi mai mult pasajele menționate astăzi?
Iată o listă cu alte versete care au fost folosite:

Sapă mai adânc
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Filipeni 1:15-17
Geneza 12:1-9
Exodul 3:1 – 4:17
Matei 4:18-22, 9:9
Faptele Ap. 9:1-18
Deuteronom 33:25
Matei 9:35-38
1 Timotei 1:15

Ioan 14:31
Ioan 12:49
Matei 22:36-40
Iacov 1:14
Matei 6:25-34
2 Corinteni 5:14-15
1 Ioan 4:19

Dorești să apelezi și la alte resurse pentru a explora mai adânc anumite
idei din lecția de astăzi? Iată câteva sugestii din partea noastră. (n.trad.

Aceste resurse sunt disponibile doar în limba engleză).

The Art of Motivation [n.trad. - Arta Motivației] - Cea mai bună
slujire izvorăște din dragostea pentru Dumnezeu și bucuria în El.
(https://www.desiringgod.org/articles/the-art-of-motivation)

Motivation for Ministry [n.trad. - Motivația în Slujire] - O
expunere din 2 Corinteni 5:14 despre modul în care dragostea lui
Hristos l-a umplut pe Apostolul Pavel și s-a revărsat din el.
(https://banneroftruth.org/us/resources/articles/2013/motivation-

for-ministry/)

NOTĂ: Link-urile directe către aceste resurse se află în conținutul
cursului online.



Ziua 2 Secțiunea 7

Împărtășește aceste idei
cu alții
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Cunoști persoane cărora ai dori să le împărtășești câteva dintre aceste
idei? Dacă da, ne-ar face plăcere să te ajutăm să faci acest lucru pentru
a fi o binecuvântare pentru cât mai mulți.

Poți folosi fără rezerve conținutul acestui curs ca material devoțional, ca
material pentru prezentări sau seminarii, ori în alt tip de instruire.

Dacă alegi să împărtășești din aceste resurse și altora, am fi încântați să
primim o scurtă mărturie despre modul în care ele au fost o binecuvân-

tare pentru tine sau cei cărora le-ai împărtășit. Astfel îi vom putea
încuraja pe susținătorii noștri financiari care dăruiesc și se roagă pentru
acest curs de instruire online.

Mulțumim!





Ziua 3:

Intimitatea este cel mai
bun dar al lui Dumnezeu
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Elemente componente
Prezentare Video

Introducere - Intimitatea este cel mai bun dar al lui Dumnezeu

Secțiunea 1 - Dumnezeu nu are nevoie de noi

Secțiunea 2 - Confruntarea păcatului prin relaționare

Secțiunea 3 - Confundarea intimității cu lucrarea

Secțiunea 4 - Experimentarea siguranței în Dumnezeu

Secțiunea 5 - Căutarea intimității prin psalmi

Secțiunea 6 - Sapă mai adânc (opțional)

Secțiunea 7 - Împărtășește aceste idei cu alții (opțional)





Ziua 3 Introducere

Ai observat vreodată că cea mai mare bucurie a copiilor noștri este să
vadă că ne dăruim lor? Urechi care ascultă. Ochi care veghează. Atenție
neîmpărțită. Interesul nostru față de ei le spune că au valoare. Prezența
noastră îi asigură de dragostea noastră și dorința de a avea o relație cu ei.

La fel stau lucrurile între Dumnezeu și noi. Dumnezeu ne-a creat pentru a
avea o relație cu El. Urechile Lui ascultă și ochii Lui veghează. (Psalmul
34:15) Prin Hristos El ne-a răscumpărat, a restaurat relația dintre noi și El,
ne-a înfiat în familia Lui și ne-a promis o moștenire. (Efeseni 1:3-10)

Ce dragoste! Fără îndoială că Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru că
merităm, sau pentru că putem câștiga în vreun fel mântuirea, sau doar
pentru a-L sluji (El este capabil să existe și singur), ci din dragoste. Pentru
o relație. Pentru intimitate. 

Dumnezeu ne vede așa cum suntem și ne primește în prezența Lui. Nu
trebuie să realizăm ceva pentru a experimenta intimitatea. Dragostea Lui
este diferită de dragostea noastră. El este mai aproape de noi decât
oricine altcineva. Prin El putem fi cunoscuți pe deplin, văzuți pe deplin și
acceptați pe deplin. Acestea sunt tânjirile sufletului nostru care își găsesc
împlinirea doar în relația cu Dumnezeu.

Ce dar!

Intimitatea este cel mai
bun dar de la Dumnezeu
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Ziua 3 Secțiunea 1

Înainte de a merge mai departe în explorarea intimității cu Dumnezeu, este
important să clarificăm ceva. Dumnezeu nu ne-a creat pentru o relație cu El
fiindcă ar fi avut nevoie de noi în vreun fel. Înainte de crearea lumii Dumnezeu a
existat într-o relație de trinitate perfectă – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei se
bucurau de o părtășie perfectă, o bucurie perfectă și o dragoste perfectă.

Dumnezeu nu a dorit o relație apropiată cu noi pentru că I-ar lipsi ceva sau
pentru că ar primi de la noi ceva care-I lipsea. Fapte 17:24-25 ne amintește acest
adevăr.

Dumnezeul care a creat lumea și tot ce există în ea, fiind Domnul cerului și al
pământului, nu locuiește în temple făcute de oameni, nici nu este slujit de
mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, ci El Însuși dă întregii omeniri
viața, suflarea și totul.

Atunci de ce inițiază Dumnezeu relația? De ce ne dăruiește din Sine? De ce
dorește intimitatea? Deoarece bunătatea, blândețea și dragostea sunt
definitorii pentru ființa Lui. Ele Îi umplu inima și nu pot să nu dea pe dinafară. El
este un Dumnezeu care inițiază și dăruiește fără a Se gândi la cât Îl costă
aceasta.

Ce Dumnezeu!

Dumnezeu nu are nevoie de noi
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Reflecție

Citește aceste versete care descriu inima lui Dumnezeu. Folosește cuvintele
din ele pentru a rosti laude la adresa lui Dumnezeu pentru caracterul Lui și
pentru că Se împărtășește pe Sine cu noi. 

 

1 Ioan 4:16
Psalmul 145:8



Ziua 3 Secțiunea 2

Când ești cel mai deschis să fii corectat? Probabil că atunci când știi că
cineva chiar îți dorește binele.

Când ești dispus să iei în considerare o perspectivă diferită de a ta? De
obicei atunci când cunoști o persoană foarte bine și ai încredere în ea.

Când simți că poți împărtăși liber și deschis cu cineva? Când persoana
respectivă ți-a văzut păcatul, rănile și luptele, dar continuă să-ți rămână
alături și să te încurajeze. 

Iată ce este intimitatea: o apropiere, o familiaritate, o relație care implică
cunoașterea profundă a celeilalte persoane, o încredere profundă.

Intimitatea ne deschide inima – nu doar spre părtășie și încântare, ci și
spre conversații grele, sinceritate și dependență.

Acesta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu fixează
rădăcinile relației noastre cu El în dragoste și intimitate. El pregătește
contextul în care să ne ajute să identificăm păcatul, să ne confruntăm
sinele și să descoperim idolii. El nu Se îndepărtează de noi și nu ne
condamnă. (Romani 8:1) În loc de aceasta, El ne atrage cu adevărul și
înțelepciunea care duc la libertate. (Ioan 8:31-32)

Dumnezeu este pentru tine. (Romani 8:31) El este de partea ta. Vrei să te
apropii de El, să crești în intimitatea relației cu El și să-I permiți să lucreze
în tine schimbare pentru binele tău și slava Lui?

Abordarea păcatului prin
relație
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Reflecție

Crezi că Dumnezeu îți vrea întotdeauna binele? De ce, sau de ce nu?

Ai încredere în vocea lui Dumnezeu chiar și atunci când nu are sens? De
ce, sau de ce nu?

Ai o părtășie liberă și deschisă cu Dumnezeu? De ce, sau de ce nu?

Simți dragostea și compasiunea lui Dumnezeu atunci când îți
descoperă păcatul din viața ta? Atunci când îți spune că te bazezi pe
tine însuți? Atunci când îți descoperă idolii inimii?
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Ziua 3 Secțiunea 3

Este posibil să confunzi intimitatea cu Dumnezeu cu lucrarea lui
Dumnezeu. Poate ți se pare ciudat, dar este adevărat. Faptul că o
persoană este în lucrare nu înseamnă că are o relație înfloritoare cu
Dumnezeu. Totodată faptul că cineva are o relație apropiată, intimă, cu
Dumnezeu nu înseamnă că este implicată în lucrarea cu normă întreagă.

Lucrarea și intimitatea sunt fundamental diferite pentru că se
concentrează pe scopuri diferite. Intimitatea cu Dumnezeu se
concentrează asupra lui Dumnezeu – a te bucura de El, a-L iubi, a-L
asculta, a-I vorbi. Totul are de-a face cu relația și apropierea ta de El.

Lucrarea este concentrată asupra slujirii – a sluji, a instrui, a învăța, a
predica, a te dărui în diferite moduri – pentru binele altora și spre slava lui
Dumnezeu. Este ușor să crezi că deoarece Îi slujim lui Dumnezeu și ne
rugăm Lui pentru călăuzire și pentru nevoile lucrării, suntem într-o relație
apropiată cu El. Nu avem voie să facem confuzie între cele două.

James Emery White, pastor și profesor la Seminarul Gordon Conwell, a
spus următoarele:

Când ești în lucrare, este ușor să confunzi a face lucruri pentru
Dumnezeu cu a petrece timp cu Dumnezeu; să confunzi activitatea cu
intimitatea; să confunzi semnele spiritualității cu a fi spiritual. (1)

Cea mai mare chemare a lui Dumnezeu este spre Sine, nu spre lucrare
(Ioan 15:5). Dumnezeu dorește ca relația noastră cu El să aibă prioritate
față de dragostea și dedicarea noastră pentru lucrare.

Confundarea intimității cu
lucrarea

Ce alimentează lucrarea ta? Manual de Lucru

51



Ce alimentează lucrarea ta? Manual de Lucru

52

Gândește-te puțin la ultima ta lună în lucrare. Ai acordat timp separat
creșterii în intimitatea cu Dumnezeu și implicării în lucrare? Sau poate
cele două s-au suprapus în viața și orarul tău? 

Vorbește cu Dumnezeu despre constatările tale. Întreabă-L ce ar trebui
să se schimbe în viața și lucrarea ta. Cere-I să te ajute să ai priorități
corecte și ca relația ta cu El să fie mai importantă decât lucrarea.

Reflecție



Ziua 3 Secțiunea 4

Setează o alarmă să sune peste două minute, timp în care fă o listă cu
schimbările prin care ai trecut în viață.

Nu știu cum este lista ta, dar a mea ar fi putut continua mult și bine și
după cele două minute! De multe ori am impresia că tocmai când m-am
obișnuit cu o situație sau am găsit un ritm bun în viață, ceva se schimbă și
ritmul dispare din nou.

În viață schimbarea nu poate fi evitată. Oamenii se vor schimba. Locul în
care trăiești se va schimba. Prieteniile se vor schimba. Până și lucrarea se
va schimba. Poate că la un moment dat vei avea un rol nou în cadrul
lucrării. Poate vei lăsa în urmă o lucrare pentru a trece la alta. Poate vei
ieși cu totul din lucrarea cu normă întreagă.

Dacă suntem sinceri, recunoaștem că multe dintre aceste tranziții pot fi
dureroase. Dificultățile dintr-o relație au nevoie de timp pentru a se
vindeca. Ne luptăm cu stima de sine atunci când ceva de valoare este
luat de la noi. Plângem pierderea a ceva care ne-a oferit bucurie și
semnificație.

Deși toate acestea fac parte din viață, există totuși un lucru care poate
ușura durerea acestor tranziții – intimitatea cu Dumnezeu. A te apropia
de Dumnezeu când au loc aceste schimbări în viața ta este bine și de
folos, dar mai bine este să fii deja aproape de Dumnezeu înainte ca ele să
se întâmple. 

Experimentând siguranța
în Dumnezeu
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Observă frazele sau versetele care te marchează. Ce vrea Dumnezeu
să-ți comunice prin ele?
 
 
 
  

Folosește aceste cuvinte în rugăciunile tale care-L așază pe
Dumnezeu în centrul vieții tale.

Reflectează asupra acestor două pasaje - 

Psalmul 73:23-28
Psalmul 62:5-8

Reflecție

Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai mult valoarea,
semnificația, nădejdea și așteptările tale vor fi legate de El și nu de
circumstanțele schimbătoare ale vieții tale. Cu cât Îl urmezi mai mult,
cu cât te încrezi în El mai mult și îți ordonezi viața în jurul Lui, cu atât vei
fi mai puțin dezorientat când totul în jurul tău se schimbă.

Doar Dumnezeu ar trebui să fie siguranța ta în viață. Intimitatea cu El îți
va oferi o fundație puternică ori de câte ori se produce o schimbare.



Ziua 3 Secțiunea 5

Nu există altceva mai bun în lumea întreagă decât o relație apropiată,

personală, cu Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu este singurul lucru care nu
se va schimba niciodată. Ea îți oferă siguranță în această lume aflată într-o
continuă schimbare. Îți întoarce privirile de la circumstanțele vieții spre Domnul
Isus.

Relația ta cu Dumnezeu este separată de lucrarea și slujirea ta. Relația
apropiată, personală, cu Dumnezeu, nu lucrarea ta, este vehiculul prin care El îți
schimbă inima și te face mai mult asemenea chipului Fiului Său.

Citind Psalmii, vei descoperi că fiecare autor își exprimă intimitatea relației cu
Dumnezeu. Cuvintele lor ne ajută să înțelegem ce este intimitatea – încredere,

dependență, adorare, laudă, dorință, tânjire și bucurie. Cuvintele psalmiștilor
pot fi totodată un ghid care să ne conducă și pe noi spre o intimitate mai mare
cu Dumnezeu.

 

Iată un exemplu – Psalmul 63:1-8.
1 Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după
Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă.
2 Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava.
3 Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele
cântă laudele Tale.
4 Te voi binecuvânta dar toată viața mea și în Numele Tău îmi voi ridica mâinile.
5 Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura mea Te laudă
cu strigăte de bucurie pe buze
6 când mi-aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în
timpul privegherilor nopții.
7 Căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale.
8 Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijină.

Caută intimitatea prin
intermediul Psalmilor
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Provocare

Citește Psalmul 63:1-8 de câteva ori, în moduri diferite.

            Citește cu voce tare.

Citește accentuând cuvintele tu, te, tine, tale, ta.

Citește accentuând cuvintele eu, meu, mea, mele, îmi.

Citește frază cu frază, lăsând ca fiecare frază să se dezvolte într-o

rugăciune către Dumnezeu din inimă.

Găsește o modalitate prin care să incorporezi citirea Psalmilor în
programul tău zilnic timp de o lună. Citește un psalm diferit în fiecare zi.
Sau citește și reflectează asupra unui psalm timp de o săptămână. (2)
Roagă-L pe Dumnezeu să folosească Psalmii pentru a te conduce spre o
intimitate mai profundă cu El.



Ziua 3 Secțiunea 6

Dorești să citești sau să studiezi mai mult pasajele menționate astăzi?
Iată o listă cu alte versete care au fost folosite:

Sapă mai adânc
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Psalmul 34:15
Efeseni 1:3-10
Faptele Ap. 17:24-25
1 Ioan 4:16
Psalmul 145:8
Romani 8:1

Ioan 8:31-32
Romani 8:31
Ioan 15:5
Psalmul 73:23-28
Psalmul 62:5-8
Psalmul 63:1-8

Dorești să apelezi și la alte resurse pentru a explora mai adânc anumite
idei din lecția de astăzi? Iată câteva sugestii din partea noastră. (n.trad.-
Aceste resurse sunt disponibile doar în limba engleză).

Intimacy with God - [n.trad. - Intimitatea cu Dumnezeu] Să-L
cunoaștem pe Dumnezeu, să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne
apropiem (https://www.godisagift.com/home/2016/5/18/intimacy-
with-god)

(2) Vino împreună cu alții într-o călătorie prin psalmi, câte unul pe
săptămână, abonându-te la blogul Finding Rhythms Enjoying
Life. Iată un exemplu de meditație săptămânală, precum și alte
informații aici:
https://findingrhythmsenjoyinglife.com/psalm_11_refuge

NOTĂ: Link-urile directe către aceste resurse se află în conținutul
cursului online.

(1)The Soul of A Leader [n.trad. - Sufletul Liderului] - Moduri în
care lucrarea spirituală este periculoasă pentru sufletul tău.
(https://www.crosswalk.com/blogs/dr-james-emery-white/the-soul-
of-a-leader.html)



Ziua 3 Secțiunea 7

Împărtășește aceste idei
cu alții
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Cunoști persoane cărora ai dori să le împărtășești câteva dintre aceste
idei? Dacă da, ne-ar face plăcere să te ajutăm să faci acest lucru pentru
a fi o binecuvântare pentru cât mai mulți.

Poți folosi fără rezerve conținutul acestui curs ca material devoțional, ca
material pentru prezentări sau seminarii, ori în alt tip de instruire.

Dacă alegi să împărtășești din aceste resurse și altora, am fi încântați să
primim o scurtă mărturie despre modul în care ele au fost o binecuvân-
tare pentru tine sau cei cărora le-ai împărtășit. Astfel îi vom putea
încuraja pe susținătorii noștri financiari care dăruiesc și se roagă pentru
acest curs de instruire online.

Mulțumim!



Ziua 4: 
Identificarea și înlăturarea

obstacolelor
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Elemente componente
Prezentare Video

Introducere - Identificarea și înlăturarea obstacolelor

Secțiunea 1 - Lipsa dorinței

Secțiunea 2 - Obișnuința

Secțiunea 3 - Teama

Secțiunea 4 - Lipsa timpului

Secțiunea 5 - Mergând înainte

Secțiunea 6 - Sapă mai adânc (opțional)

Secțiunea 7 - Împărtășește aceste idei cu alții (opțional)





Ziua 4 Introducere

Un obstacol este orice lucru care se interpune în calea progresului sau îl
încetinește. Ne confruntăm cu diverse obstacole în fiecare zi. Obstacolele fizice,

cum ar fi boala sau durerea, nu ne lasă să facem ceea ce dorim. Obstacolele în
relații, fie că vorbim despre conflict sau apatie, ne iau din timpul pe care l-am
putea folosi făcând alte lucruri. Obstacolele financiare ne pot limita visele și
planurile.

Unele obstacole sunt mici și se rezolvă de la sine odată cu trecerea timpului.
Altele necesită timp și efort pentru a fi dărâmate. Alte obstacole necesită ajutorul
altora pentru a putea fi depășite. Există și obstacole care nu vor fi îndepărtate
niciodată aici, pe pământ, devenind o constantă aducere aminte a vieții în această
lume căzută.

Aceeași idee se regăsește și în domeniul vieții spirituale. Inima noastră și lumea
din jurul nostru lucrează permanent pentru a ne împiedica creșterea în Hristos.
Sunt multe obstacole care ne împiedică să căutăm intimitatea cu Dumnezeu.

Uneori conștientizăm aceste obstacole și le putem identifica foarte ușor, alteori
nu. Uneori putem depăși sau ocoli obstacolele, alteori avem nevoie de ajutorul
altora în acest proces.

Totuși există un adevăr de care putem fi siguri atunci când ne gândim la lucrurile
care ne împiedică să avem o relație apropiată cu Dumnezeu – Dumnezeu dorește
întotdeauna să îndepărteze aceste obstacole din viața și inima noastră.

Dumnezeu dorește întotdeauna apropierea noastră de El. (Iacov 4:8) Dumnezeu
dorește și răsplătește întotdeauna încrederea noastră în El. (2 Cronici 16:9)

Oprește-te puțin și roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să identifici obstacolele din
viața ta care te împiedică să te apropii de El. Roagă-L să îndepărteze aceste
obstacole ca să te poți apropia de El și să te bucuri de prezența Lui.

Identifică și îndepărtează
obstacolele
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Ziua 4 Secțiunea 1

Puterea lui Dumnezeu ne dă tot ce avem nevoie pentru viață și evlavie.

El ne poate da și dorința pentru o relație cu El, atunci când ne lipsește!

Putem trăi această viață din ce în ce mai bine, dacă-L cunoaștem pe
Domnul Isus mai bine și ne încredem în El tot mai mult. Nu depinde de
noi!
Promisiunile lui Dumnezeu ne ajută să luăm parte la însăși viața lui
Dumnezeu. Ne conduc spre o relație intimă cu El și spre toate beneficiile
acestei relații!
Dumnezeu transformă dorințele noastre păcătoase în dorințe care sunt
pe placul Lui și care ne conduc la El. Dorințele noastre se pot schimba și
putem rămâne neatinși de dorințele păcătoase!

Dorințele noastre tind să se schimbe în funcție de câțiva factori – foame,

lipsă de somn, relaxare, influența altora, vreme, etc... Uneori ne dorim ceva
bun. Alteori dorim ceva în mod egoist. Uneori nu ne mai dorim nimic
pentru că inimile noastre sunt prea obosite și dezinteresate.

Sunt zile, sau poate chiar luni sau ani, în care nu ne dorim cu adevărat o
relație apropiată cu Dumnezeu. Ni se pare că necesită prea multă muncă,

prea mult efort. Am fost răniți sau suntem secătuiți și inima ni se închide
pentru a ne proteja. 

Deși această experiență este una naturală, nu este o stare în care trebuie să
și rămânem. Inima noastră se îndepărtează în mod natural de Dumnezeu.

Sufletul nostru este împovărat de efectele păcatului și ale durerii din jurul
nostru. Vestea bună este că nu trebuie să urmăm sau să trăim după
dorințele noastre naturale. Dumnezeu ne-a oferit darul Duhului Sfânt.
(Galateni 5:16)

2 Petru 1:3-4 ne prezintă un tablou frumos al felului în care Duhul lucrează
voia Lui și dorințele Lui în inima noastră.

Lipsa dorinței
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Ziua 4 Secțiunea 1
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Reflecție

Unde te afli astăzi față de Dumnezeu? Dorești sincer o relație apropiată
cu Dumnezeu? (Fii sincer. Dumnezeu știe deja unde te afli.
Recunoașterea locului în care ești reprezintă un prim pas în depășirea
acestui obstacol. Dumnezeu nu te condamnă. [Romani 8:1] El este gata
să Se apropie de tine și să te ajute.)

Dacă simți că-ți lipsește dorința după intimitatea cu Dumnezeu, roagă-

te folosind versetele de mai sus din Galateni și 2 Petru. Roagă-L pe
Dumnezeu să-Și facă lucrarea în inima ta și să-ți dea o dorință după El.

Folosește și următoarele versete ca inspirație când te rogi pentru ce vrei
să fie cu adevărat în inima ta: Ieremia 29:13, Psalmul 27:4, Psalmul 42:1.



Ziua 4 Secțiunea 2

Acest obstacol poate părea puțin ciudat la început, dar haideți să-l
explorăm împreună. Un obicei este ceva ce faci cu regularitate. De obicei,
faci acel lucru la fel de fiecare dată. Odată ce obiceiul s-a instalat în viața
ta, poți să-l faci aproape fără să te mai gândești la el. 

Acest lucru este bun de cele mai multe ori, pentru că scutește creierul de
a lua mereu decizii. Rutina de dimineață, șofatul până la locul de muncă
sau exercițiile fizice devin un obicei și un tipar în viața ta, cu rezultate
bune fără mult efort, odată ce obiceiul a fost creat.

Dar sunt și situații în care obiceiurile sau obișnuința ne pot face rău. Deși
este bine să ai obiceiul de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, dacă citirea lui
nu te apropie mai mult de Dumnezeu, ea nu-și atinge scopul. Dacă te
rogi în fiecare zi folosind o listă de rugăciune, dar nu vorbești cu
Dumnezeu din inimă, obiceiul acesta nu te ajută să crești în intimitatea
cu Dumnezeu.

Atunci întrebarea care se pune este: „Mă conduc obiceiurile mele
spirituale spre o apropiere reală de Dumnezeu sau nu?“ Amintește-ți ce
este intimitatea – o relație apropiată, familiară, plină de dragoste cu
altcineva, care exprimă afecțiune. Dacă îți dai seama că obiceiurile tale
spirituale te conduc spre cunoaștere, înțelegere, informație, o conștiință
curată, dar nu și spre dragoste și intimitate, este timpul să schimbi felul în
care abordezi aceste obiceiuri. 

Cel mai bun mod de a face aceasta este să găsești noi metode spirituale
practice pe care să le aplici pe termen scurt, în timp ce te concentrezi
asupra creșterii în intimitatea cu Dumnezeu. Când găsești o metodă
nouă, nu poți cădea în pericolul obișnuinței și al tiparelor vechi, deoarece
este ceva nou!

.

Obișnuința
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Reflecție

Gândește-te la metodele practice spirituale pe care le-ai folosit în
ultima lună. Care dintre ele te conduc spre intimitatea cu Dumnezeu?

Care nu te conduc?

Identifică una sau două metode practice spirituale pe care să le încerci
în luna care-ți stă înainte. Roagă-L pe Dumnezeu să le folosească pentru
a te ajuta să exprimi liber, din inimă, ceea ce simți pentru El, să-L iubești
mai mult și să te bucuri de timpul petrecut împreună cu El.
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Ține un jurnal de rugăciune.

Cântă sau ascultă muzică pentru a exprima ce simte inima ta față de
Dumnezeu. 

Reflectează asupra aceluiași verset sau pasaj timp de mai multe
săptămâni.
Citește fără întrerupere o carte din Biblie (cap-coadă). 

Încearcă să citești o altă versiune a Bibliei. 

Iată câteva metode pe care le poți lua în considerare:

Scopul este să găsești ceva care-ți va stimula mintea și inima într-un mod
nou, împiedicându-te să aluneci spre tiparele și obiceiurile vechi.



Ziua 4 Secțiunea 3

Teama ne poate determina să nu facem multe lucruri în viață. S-ar putea să ne fie
teamă de schimbare, de necunoscut, durere sau suferință. Adesea teama ne
determină să alegem ceea ce este sigur, previzibil și putem controla. 

Când vine vorba despre intimitatea cu Dumnezeu, teama poate fi o barieră care
ne împiedică să ne apropiem de El. Există multe motive practice care determină
prezența fricii în inima noastră. Dar baza oricărei temeri este neputința de a ne
încrede în Dumnezeu.

Poate nu avem încredere în dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Poate am fost
răniți de alții și ne îndepărtăm în mod instinctiv, chiar și de Dumnezeu. Poate ne
temem că Dumnezeu ne va dezamăgi la fel ca ceilalți. Poate simțim că nu
suntem suficient de buni pentru a ne bucura de o relație apropiată cu Dumnezeu. 

Cum depășim neputința de a ne încrede în Dumnezeu? Nu încercând din
răsputeri. Încrederea este rezultatul cunoașterii lui Dumnezeu așa cum este El cu
adevărat și trăirea prin credință pe baza acelei cunoașteri. 

Iată câteva principii și versete biblice care pot clădi încrederea, deci și
intimitatea, în viața noastră:

1. Dumnezeu are o inimă binevoitoare față de tine. Poți avea încredere că El este

îndurător, milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. (Psalmul 103:8)

2. Dumnezeu Se bucură de tine. Această bucurie vine din inima Lui și nu

depinde de tine. (Psalmul 18:19)

3. Dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște sfârșit sau cădere. Dragostea Lui

perfectă te poate apropia de El și poate alunga teama din inima ta. (Ieremia 31:3,

I Ioan 4:18)

4. Dumnezeu este întotdeauna cu tine, gata să te ajute. El nu te va dezamăgi

niciodată. (Isaia 41:10)

5. Dumnezeu te acceptă pe baza neprihănirii lui Hristos, nu a neprihănirii tale.

Neprihănirea lui Hristos este întotdeauna suficientă. (Filipeni 3:9)

Teama
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Cum te împiedică teama să experimentezi o relație apropiată cu
Dumnezeu?

În ce trăsături ale caracterului lui Dumnezeu îți este greu să ai
încredere? De ce?

Identifică versetele care revelează un adevăr asupra căruia trebuie să
reflectezi și pe care trebuie să-l pui în practică prin credință. Petrece
timp reflectând asupra acestor versete sau memorându-le. Roagă-L pe
Dumnezeu să cimenteze aceste adevăruri în mintea și inima ta și să
aducă încredere în viața ta.

Reflecție



Ziua 4 Secțiunea 4

Adesea ni se pare că nu avem suficient timp pentru a face tot ce trebuie făcut.
Cerințele lucrării sunt multe. Agendele sunt încărcate. Apar nevoi care solicită
timp și energie suplimentare. Zilele încep devreme și serile se încheie târziu.

Săptămânile se schimbă de la una la alta și nu prea sunt previzibile.

Toate aceste caracteristici ale lucrării pot face ca planificarea unor momente și
activități repetate în cadrul zilelor și săptămânilor să fie o provocare. Nu ne este
greu doar să găsim timpul necesar, ci și să desfășurăm anumite activități când
trupul este epuizat și mintea aglomerată.

În ciuda tuturor acestora, este vital să-ți faci timp pentru a cultiva intimitatea cu
Dumnezeu. Dacă ai citit articolul din Ziua 3, The Soul of a Leader (n. trad. -
Sufletul liderului), poate-ți mai amintești provocarea de la final de a-ți asuma
relația cu Dumnezeu. Nimeni altcineva nu o poate face o prioritate pentru tine. 

Dumnezeu nu-ți va cere niciodată să fii atât de ocupat încât să nu mai ai loc
pentru El. Doar tu poți păzi și planifica acest timp de părtășie cu El. Pentru
aceasta, trebuie să înveți să faci următoarele:

Stabilește limite în programul tău. Este în regulă să existe anumite momente

sau chiar zile în care nu ești disponibil pentru nevoile lucrării. Procedând astfel,
vei putea stabili momente folosite exclusiv pentru înviorarea ta spirituală și
petrecerea unui timp cu Dumnezeu.

Spune nu. Faptul că ești implicat în lucrare nu înseamnă că trebuie să spui da
fiecărei persoane sau nevoi. Au fost și oameni pe care Domnul Isus nu i-a
vindecat. Au fost și orașe pe care nu le-a vizitat. Au fost și mulțimi pe care nu le-a
învățat. Dumnezeu te poate ajuta să faci diferența între ceea ce vrea El să faci și
ceea ce este un lucru bun, dar nu în dreptul tău să rezolvi. 

Lipsa timpului
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Cum ai folosit lipsa timpului ca scuză pentru a sări peste timpul de
părtășie cu Dumnezeu?

Ce trebuie să faci pentru a-ți însuși timpul de părtășie cu Dumnezeu?

(stabilește limite, spune nu, fă o prioritate din timpul cu Dumnezeu)

Când planifici să ai timpul tău de părtășie zilnică cu Dumnezeu
săptămâna aceasta? (Sugestie: Găsește un lucru pe care-l faci zilnic și
leagă timpul de părtășie cu Dumnezeu de activitatea respectivă. De
exemplu, roagă-te în timp ce te plimbi, cântă-I laudă în mașină,

meditează asupra Scripturii în timp ce bei un ceai sau o cafea, etc.) 

Reflecție

Fă o prioritate din timpul cu Dumnezeu. Chiar și în lucrare, tu ești
responsabil să stabilești priorități corecte, asigurându-te că ceea ce este
cel mai important nu va rămâne nefăcut. Tu ești responsabil să faci din
timpul de părtășie cu Dumnezeu o prioritate. Da, va trebui să lupți
pentru aceasta. Da, ar putea fi incomod. Dar dacă procedezi așa, sufletul
tău va fi hrănit și vei progresa pe termen lung.



Ziua 4 Secțiunea 5

În cadrul acestui curs am observat patru obstacole diferite care ne-ar
putea împiedica să experimentăm intimitatea cu Domnul Isus (lipsa
dorinței, obișnuința, teama, lipsa timpului).

Aceasta nu este o listă completă. Poate că există și alte obstacole care te
împiedică să te apropii de Dumnezeu și să experimentezi intimitatea cu
El. Poate că îți este greu să relaționezi cu alții (inclusiv cu Dumnezeu).

Poate te îndoiești de faptul că Dumnezeu chiar Se va întâlni cu tine.

Poate că a petrece timp cu Dumnezeu nu ți se pare o activitate plăcută și
preferi în schimb ceva care să te amuze.

Este important să pui deoparte un timp în care să identifici orice lucru
care te-ar putea îndepărta de intimitatea cu Dumnezeu în loc să te
apropie. Doar atunci când cunoști și înțelegi obstacolele poți cere ajutor
ca să lupți eficient pentru a le depăși.

Spre finalul acestei zile îți adresăm o întrebare cheie: Ce vei face cu ceea
ce știi? Te rugăm să nu lași ca ideile explorate să fie doar niște informații
bune. Mai degrabă, întreabă-L pe Dumnezeu ce ar trebui să faci. Roagă-L
să-ți descopere obstacolele. Roagă-L să le îndepărteze din viața ta.

Spune-I că dorești intimitatea cu El mai mult decât orice altceva. (Poți
folosi cuvintele din Psalmul 16 ca pe o rugăciune.)

Mergi mai departe
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Provocare

Scrie o rugăciune în care să mărturisești obstacolele care te-au
împiedicat să te apropii mai mult de Dumnezeu. Spune-I lui Dumnezeu
că tânjești după intimitatea cu El. Roagă-L să te ajute să depășești
obstacolele.

Ar fi indicat să spui cuiva despre un obstacol pe care l-ai identificat și
cum vei proceda pentru a-l depăși și a te apropia de Dumnezeu. Este
recomandat și de mare ajutor să dai socoteală cuiva și să ai prilejul de a
fi încurajat de persoana respectivă pe parcursul acestui proces.



Ziua 4 Secțiunea 6

Dorești să citești sau să studiezi mai mult pasajele menționate astăzi?
Iată o listă cu alte versete care au fost folosite:

Sapă mai adânc
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Iacov 4:8
2 Cronici 16:9
Galateni 5:16
2 Petru 1:3-4
Romani 8:1
Ieremia 29:13
Psalmul 27:4
Psalmul 42:1

Psalmul 103:8
Psalmul 18:19
Ieremia 31:3 

1 Ioan 4:18
Isaia 41:10
Filipeni 3:9
Psalmul 16

Dorești să apelezi și la alte resurse pentru a explora mai adânc anumite
idei din lecția de astăzi? Iată câteva sugestii din partea noastră. (n.trad.-
Aceste resurse sunt disponibile doar în limba engleză).

How to Have Intimacy with God – [n. trad. – Cum să ai
intimitate cu Dumnezeu] -  Intimitatea trebuie să se bazeze pe
încredere și poate crește de acolo.

https://www.desiringgod.org/articles/how-to-have-intimacy-with-

god

NOTĂ: Link-urile directe către aceste resurse se află în conținutul
cursului online.



Ziua 4 Secțiunea 7

Împărtășește aceste idei
cu alții
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Cunoști persoane cărora ai dori să le împărtășești câteva dintre aceste
idei? Dacă da, ne-ar face plăcere să te ajutăm să faci acest lucru pentru
a fi o binecuvântare pentru cât mai mulți.

Poți folosi fără rezerve conținutul acestui curs ca material devoțional, ca
material pentru prezentări sau seminarii, ori în alt tip de instruire.

Dacă alegi să împărtășești din aceste resurse și altora, am fi încântați să
primim o scurtă mărturie despre modul în care ele au fost o binecuvân-

tare pentru tine sau cei cărora le-ai împărtășit. Astfel îi vom putea
încuraja pe susținătorii noștri financiari care dăruiesc și se roagă pentru
acest curs de instruire online.

Mulțumim!





Ziua 5: 

Cultivarea unei relații
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Elemente componente
Prezentare Video

Introducere - Cultivarea unei relații

Secțiunea 1 - Un cuvânt de avertizare

Secțiunea 2 - Desfătarea în Dumnezeu

Secțiunea 3 - Savurând viața cu Dumnezeu

Secțiunea 4 - Începe și Încheie cu Dumnezeu

Secțiunea 5 - Întocmește un plan

Secțiunea 6 - Sapă mai adânc  (opțional)

Secțiunea 7 - Împărtășește aceste idei cu alții (opțional)





Ziua 5 Introducere

Ești gata să crești în intimitatea cu Dumnezeu? Recunoști nevoia ca
dragostea pentru El să-ți motiveze lucrarea? Ai nevoie de niște idei
practice?

Atunci te invit să plonjăm în această ultimă zi de curs!

Parcurgând ideile acestei zile, nu te gândi că ele sunt în vreun fel speciale.

Aceste idei nu indică un traseu unic, sigur, spre intimitatea cu Dumnezeu.

Ele nu sunt ceva ce „faci“ pur și simplu și apoi te trezești cumva mai
aproape de Dumnezeu. 

La fel ca oricare altă relație, apropierea de Dumnezeu necesită timp și
efort. Este nevoie de dorință, dar și de intenție. Există un cuvânt care
descrie destul de bine acest proces. Mă refer la cuvântul „a cultiva“.

Acest cuvânt este folosit mult în domeniul grădinăritului. Solul trebuie
pregătit dinainte – se îndepărtează buruienile și se pune îngrășământ.
Este nevoie de timp, atenție, muncă și îngrijire. Plantele trebuie îngrijite
continuu prin stârpirea dăunătorilor, udare și hrănire.

Dacă plantele sunt cultivate bine, rezultatul este o recoltă sănătoasă și
îmbelșugată. Dacă relația noastră cu Dumnezeu este una cultivată,

rezultatul este tot o recoltă sănătoasă și îmbelșugată – aceea a unei vieți
din belșug! (Ioan 10:10)

Fiecare persoană este diferită. Tot așa și relațiile noastre individuale cu
Dumnezeu sunt diferite. Ceea ce ajută o persoană să cultive intimitatea
cu Dumnezeu s-ar putea să nu ajute la fel pe altcineva. Scopul este să
descoperi ce te ajută pe tine să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu, să-L
iubești mai mult și să dezvolți o relație mai apropiată cu El. 

Cultivarea unei relații
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Ziua 5 Secțiunea 1

Aceasta înseamnă că inima noastră are nevoie disperată de ajutorul lui Dumnezeu
în acest domeniu. Este nevoie ca El să ne călăuzească inima și motivațiile. Avem
nevoie ca El să facă pentru noi ce nu putem face noi înșine.

Înainte de a începe să gândim în termeni practici, este important să stabilim ce
NU este intimitatea. Intimitatea nu se bazează pe liste bifate sau performanță.

Intimitatea nu se întâmplă pur și simplu dacă faci ceva. Intimitatea este alimen-

tată de dragoste și de dorința de a fi cu cineva și a te bucura de acea persoană.

La fel stau lucrurile și în relație cu Dumnezeu. Nu poți crește în intimitatea cu
Dumnezeu citind pur și simplu Biblia sau rugându-te mai mult. Nici ajutându-i pe
alții sau slujind prin metode noi nu te vei apropia mai mult de Dumnezeu.

Isaia ne amintește că faptele noastre bune nu sunt nimic în ochii lui Dumnezeu.

(Isaia 64:6) Tot în Isaia citim cum îi vede Dumnezeu pe oamenii care Îl cinstesc
doar în exterior, prin cuvintele și faptele lor, dar în inima lor nu există dragoste și
dorință după El. (Isaia 29:13)

Nu este vorba atât de mult despre ceea ce facem, ci despre cum și de ce facem
aceste lucruri. Alimentați de dragoste și dorință, citind Biblia mai mult și vorbind
cu Dumnezeu, putem crește în intimitatea cu El. În lipsa motivațiilor corecte,

aceste activități nu fac decât să ne umple de mândrie. (1 Corinteni 8:1-3)

Un cuvânt de avertizare
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Reflecție

Pe ce se concentrează mai mult inima ta – pe ceea ce faci sau pe
motivația din spatele a ceea ce faci? Vorbește cu Dumnezeu despre
răspunsul tău.

Roagă-te folosind versetul 14 din Psalmul 19 – Primește cu bunăvoință
cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea și
Izbăvitorul meu!



Ziua 5 Secțiunea 2

Observă creația
Fă o plimbare sau o drumeție în natură
Pictează 

Cântă sau ascultă muzică
Stai în liniște
Reflectează asupra unui verset
Citește psalmul sau pasajul tău biblic favorit
Privește un răsărit sau un apus de soare
Întinde-te pe iarbă și privește stelele

Uneori ne concentrăm atât mult pe a ști și a face ce este bine încât efectiv
ratăm scopul relației cu Dumnezeu. Dumnezeu nu pretinde să avem o
teologie perfectă. Este imposibil să înțelegem toate căile lui Dumnezeu. (Isaia
55:8-9) Dumnezeu știe că nu vom fi perfecți în atitudinile și comportamentul
nostru. (Romani 7:19)

În loc să ne străduim să știm mai mult și să facem mai bine, avem nevoie să
ne oprim și să ne bucurăm de timpul petrecut cu Dumnezeu. Când ne place
și ne dă bucurie acest timp petrecut cu Dumnezeu, ajungem să-l anticipăm.

El ne umple mintea. Poverile devin mai ușoare. Avem o cântare în inimă.

Când te gândești cum este să te bucuri de ceva, la ce te gândești de fapt?
Când te bucuri de ceva, experimentezi bucuria, găsești împlinirea sau îți face
plăcere acel lucru. Abia aștepți să vină acel moment și îi inviți și pe alții să ți se
alăture. Nu poți păstra tăcerea, ci cauți să împărtășești și altora în mod natural
lucrul de care te bucuri.

Dar ce înseamnă toate acestea când este vorba despre timpul tău cu Dumne-

zeu? Identifică un mod în care-ți face plăcere să petreci timp cu Dumnezeu.

Notează-ți în calendar când intenționezi să faci acest lucru. Anticipează
momentul respectiv. Bucură-te de acea activitate și de Dumnezeu Însuși.

Iată câteva idei:

Bucură-te de Dumnezeu
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Reflecție

Alege un mod în care vrei să te bucuri de timpul tău cu Dumnezeu
săptămâna aceasta. Notează-l în calendar și fă ce ți-ai propus!

Citește Psalmul 36:7-9. Cum Își arată Dumnezeu dragostea și purtarea
de grijă în aceste versete? Cum se bucură psalmistul de Dumnezeu?

Cum își găsește împlinirea în Dumnezeu? Cum îți influențează aceste
versete ideea de relație cu Dumnezeu? Vorbește cu Dumnezeu despre
aceste lucruri.
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Ziua 5 Secțiunea 3

Gătitul sau coacerea prăjiturilor 
Grădinăritul
Mersul cu bicicleta
Activitățile creative
Cântatul 
Cântatul la un instrument
Pescuitul
Fotografia

Cu cât te vei bucura mai mult de Dumnezeu și de timpul petrecut cu El,
cu atât mai natural îți va fi să interacționezi cu El cu regularitate pe
parcursul evenimentelor zilnice obișnuite. Aceste interacțiuni vor deveni
momente obișnuite în care să-I împărtășești lui Dumnezeu bucuria,

încântarea, durerea, suferința, nevoia, râsul, cântarea și lacrimile tale.

Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. (1 Timotei
6:17) El este Dătătorul a tot ce este bun în viața noastră. (Iacov 1:17) Orice
facem noi trebuie să aibă un singur scop final – să-I aducă slavă lui
Dumnezeu. (1 Corinteni 10:31)

Cum Îi aducem slavă când ne bucurăm de lucrurile pe care ni le-a dat?
Nu ne limităm la a ne bucura de activitatea sau lucrul în sine, ci Îl
recunoaștem pe El ca sursă. Permitem darului să ne îndrepte atenția
asupra Dătătorului, ca să găsim satisfacția și împlinirea absolută în El.

Poți proceda astfel cu orice activitate pe care o desfășori cu regularitate și
de care te bucuri. Gândește-te la hobby-uri, talente sau la daruri naturale
pe care le ai. Cum poți împărtăși aceste plăceri ale tale cu Dumnezeu?

Cum îți poți exprima adorarea și dragostea pentru El când desfășori
anumite activități? Printre acestea s-ar putea număra:

  

Bucură-te de viața cu
Dumnezeu
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Fă o listă cu activități sau hobby-uri care-ți fac plăcere. Fă o listă cu
momente specifice din timpul zilei în care L-ai putea invita pe
Dumnezeu lângă tine.

Alege ceva de pe listă și planifică să faci acel ceva săptămâna aceasta.

Invită-L pe Dumnezeu alături de tine. Recunoaște prezența Lui.
Împărtășește-i bucuria ta. Laudă-L pe Dătător pentru bunătatea Lui
arătată prin orice ai face.

Reflecție

Alergarea de dimineață
Drumul cu mașina spre sau de la serviciu 

O dimineață liniștită
Prânzul 
Pauza de ceai sau cafea

Gândește-te și la anumite momente din zi în care Îl poți invita pe
Dumnezeu să Se bucure alături de tine:

Caută activități pe tot parcursul zilei, în care să te poți bucura împreună
cu Dumnezeu. El vrea să Se apropie de tine în viața de zi cu zi. Poți
descoperi moduri de a te simți împlinit în El, aducându-I astfel slavă
prin tot ceea ce faci!



Ziua 5 Secțiunea 4

Felul în care intrăm în relații zi de zi poate da cu ușurință tonul
interacțiunilor noastre din fiecare zi. Un gest de bunătate sau un salut
prietenos pot duce la interacțiuni pline de dragoste. Mânia, frustrarea sau
nerăbdarea pot cauza răniri sufletești sau stări de supărare.

Stabilirea în mod intenționat a unui timp de părtășie cu Dumnezeu
dimineața este o premisă obligatorie interacționării cu El pe parcursul
întregii zile. Aceasta înseamnă mai mult decât citirea în grabă a unui
verset sau ascultarea unui scurt material devoțional.

Scopul nu este acela de a-ți face datoria sau a învăța ceva nou. În loc de
aceasta, scopul este să-ți îndrepți atenția asupra lui Dumnezeu și să te
apropii de El – să-I mulțumești pentru bunătatea și purtarea Lui de grijă
față de tine, să-ți exprimi dragostea față de El, să-L inviți să facă parte din
ziua ta și să-L rogi să te ajute să fii conștient de prezența Lui, să-I spui că ai
nevoie de El și să-ți declari dependența de El. Nu trebuie neapărat să fie
un timp lung, dar trebuie să fie un timp stabilit intenționat.

Finalul zilei îți oferă o altă oportunitate de a relaționa cu Dumnezeu și a-ți
întări intimitatea cu El. Este un timp minunat în care să faci o pauză și să
reflectezi împreună cu El asupra celor întâmplate în ziua respectivă.

Gândește-te la ziua care se încheie. Când ai simțit prezența lui
Dumnezeu? Când te-a ajutat? Când te-a încurajat? Când te-a călăuzit?
Când ai simțit dragostea și purtarea Lui de grijă? Vorbește-i despre diferite
momente din acea zi, mulțumindu-I, mărturisind, lăudându-L și
comunicând cu El în mod natural. 

Începe și încheie cu
Dumnezeu
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Planifică cinci minute cu Dumnezeu în dimineața fiecărei zile din
săptămâna viitoare, în care să relaționezi în mod intenționat cu
Dumnezeu, după sugestiile de mai sus.

La finalul săptămânii reflectează asupra acestui exercițiu. Ce aspecte te-

au ajutat? Cum te-a ajutat faptul că ai relaționat cu Dumnezeu în mod
diferit? Cum te-a ajutat acest exercițiu să fii mai conștient de prezența
lui Dumnezeu pe parcursul zilei?

Reflecție
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După cum am spus deja, ideile pe care vi le-am împărtășit nu au valoare
în ele însele. Ele nu produc în mod automat intimitatea cu Dumnezeu.

Totuși, ele pot fi o cale care să te ajute să te raportezi la Dumnezeu și să
te conducă spre intimitatea cu El. Nu trebuie să ne concentrăm asupra
activităților în sine, ci asupra apropierii de Dumnezeu și a bucuriei de a
avea o relație cu El!

Aceste idei pot stabili un tipar și un curs nou pentru viața ta. Va fi nevoie
de timp pentru ca unele dintre aceste idei și practici să devină obiceiuri.
Diverși cercetători pledează pentru perioade de timp diferite ca lungime
de care ar fi nevoie pentru formarea unui nou obicei – unii spun că este
nevoie de numai trei săptămâni, alții vorbesc de opt luni. Indiferent de
durată, cert este că trebuie să depui efort pentru a forma noi obiceiuri.

Va fi nevoie de efort și ca să îndepărtezi obstacolele, să-ți înfrânezi mintea
și reacțiile și să intri cu regularitate în intimitatea cu Dumnezeu. Dar
răsplata merită tot efortul! Dumnezeu este gata să Se apropie de tine
dacă tu te apropii de El. (Iacov 4:8) El este gata să Se dăruiască pe Sine ție.

Este gata să te ajute să trăiești așa cum a intenționat El, în intimitate cu
El!

Schimbarea felului în care te raportezi la Dumnezeu și deprinderea
obiceiului de a intra în intimitate cu El nu vor avea loc peste noapte – cu
siguranță nu la finalul acestui curs. Trebuie să stabilești tipare și obiceiuri
noi, iar aceasta va dura. Totuși, scopul este să urmezi modelul Domnului
Isus și să găsești mereu moduri de a găsi intimitatea și părtășia cu
Dumnezeu. Domnul Isus Se retrăgea în singurătate după cum avea
obicei. Ce zi măreață va fi aceea în care se va putea spune și despre tine
că intri în intimitate cu Dumnezeu după cum ai obiceiul!

Stabilește un plan
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Provocare

Această provocare finală are menirea de a te ajuta să sintetizezi toate
ideile prezentate în acest curs pentru a-ți crea propriul plan personalizat
pe 30 de zile, de căutare a intimității cu Dumnezeu. Mai jos găsești un
link care te va duce la câteva fișe de lucru care-ți vor fi de ajutor. Aceste
fișe de lucru includ:

1. Întrebări de reflectare care să te ajute să identifici elementele cheie ale
planului tău.

2. Activități sugerate care să-ți arate ce ar putea include planul tău.

Roagă-te și completează fiecare dintre aspectele acestui plan pe 30 de
zile. Poate nu vei termina totul deodată. Poate vei avea nevoie de mai
mult timp în care să te rogi și să fii călăuzit de Dumnezeu.

Odată încheiate reflectarea și planificarea, notează-ți în calendar sau în
agendă activitățile alese.

Poate vei descoperi că ai nevoie de 60 de zile în loc de 30 pentru a
implementa obiceiurile noi. Poate vei găsi că este de folos să așezi
anumite activități în agendă pe termen lung pentru a te asigura că au
prioritate. 

Folosește această provocare de 30 de zile pentru a începe să te îndrepți
spre intimitatea cu Dumnezeu, continuând apoi prin metodele care ți se
potrivesc cel mai bine!



De ce îți dorești o mai mare intimitate cu Dumnezeu? (Acest „de ce”

este important! Te poate motiva să perseverezi!)

Cu ce motivație greșită te lupți cel mai mult? Cum ai putea să i te
împotrivești în următoarele 30 de zile?

Ce obstacol te vei strădui să dai la o parte? Cum ai putea face lucrul
acesta?

Alege ceva ce îți place să faci și petrece timp cu Dumnezeu când faci
acel lucru. (vezi exemple de la Secțiunea 2 a Zilei 5). Ai putea face
același lucru săptămânal sau ceva diferit în fiecare săptămână.

Planificarea Provocării de
30 de Zile
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Identifică un aspect din viață de care te bucuri și la care L-ai putea invita
pe Dumnezeu să te bucuri împreună cu El. Urmărește să vezi când
anume în timpul fiecărei săptămâni faci deja lucrul acesta (sau ai de
gând să îl faci) și notează-l undeva. (vezi exemple la Secțiunea 3)

De dimineață, când ai putea să pui deoparte cinci minute pentru a sta
în părtășie cu Dumnezeu (în afara timpului de citire a Bibliei, rugăciune,

etc.)? Ce ai putea face pentru a nu uita de acest lucru (să setezi o
alarmă, să legi acest lucru de ceva ce faci deja, etc.)? 

Seara, când ai putea să pui deoparte cinci minute pentru a reflecta
asupra zilei tale cu Dumnezeu? Ce ai putea face pentru a nu uita de
acest lucru (să setezi o alarmă, să legi acest lucru de ceva ce faci deja,

etc.)?

Planificarea Provocării de
30 de Zile
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Săpt. 1 - Laudă-L și închină-te prin muzică într-o dimineață

Săpt. 2 - Notează în jurnal gândurile și simțirile duminica după-masă

Săpt. 3 - Fă o plimbare și vorbește cu Dumnezeu într-o seară

Săpt. 4 - Stai în tăcere și meditație înaintea Domnului duminica după-

amiază

În timpul pauzei de prânz de la servici, alege să petreci timp cu
Dumnezeu, nu cu altceva (mâncare, prieteni, social media, etc.).

Meditează asupra unui verset. Bucură-te de prezența Sa. Vorbește cu El.

În timp ce servești cafeaua.

Când te așezi în pat, înainte de a citi ceva.

Moduri de a te bucura de Dumnezeu:

Moduri de a-L invita pe Dumnezeu în viața ta:

Timp personal de părtășie cu Dumnezeu

dimineața:

Timp de reflecție, seara, asupra zilei ce se încheie:

Exemple de activități -
Provocarea de 30 de zile
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Dorești să citești sau să studiezi mai mult pasajele menționate astăzi?
Iată o listă cu alte versete care au fost folosite:

Sapă mai adânc
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Ioan 10:10
Isaia 64:6
Isaia 29:13
1 Corinteni 8:1-3
Psalmul 19:14
Romani 7:19

Psalmul 36:7-9
1 Timotei 6:17
Iacov 1:17
1 Corinteni 10:31
Iacov 4:8

Dorești să apelezi și la alte resurse pentru a explora mai adânc anumite
idei din lecția de astăzi? Iată câteva sugestii din partea noastră. (n.trad.-
Aceste resurse sunt disponibile doar în limba engleză).

How Are You Enjoying God? [n.trad. – Cum te bucuri tu de
Dumnezeu?] – Dacă dorim să ne bucurăm de Dumnezeu trebuie
să ne împotrivim tendinței înspre datorie și să facem o prioritate
din interacțiunea personală care aduce viață, liberă și deplină.

https://findingrhythmsenjoyinglife.com/enjoying-god

NOTĂ: Link-urile directe către aceste resurse se află în conținutul
cursului online.

God Is Most Glorified in Us When We Are Most Satisfied in
Him – [n.trad. – Dumnezeu este cel mai mult glorificat în noi
atunci când noi suntem cei mai împliniți în El] – Un mesaj care
explorează ideile din spatele acestui principiu.

https://www.desiringgod.org/messages/god-is-most-glorified-in-

us-when-we-are-most-satisfied-in-him

Seek the Giver, Not the Gift? – [n.trad. – Caută Dătătorul, nu
darul?] – Încurajarea creștinilor de a se bucura de Dumnezeu prin
darurile pe care El le oferă.

https://www.epm.org/blog/2019/Jul/5/seek-giver-not-gift
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Împărtășește aceste idei
cu alții
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Cunoști persoane cărora ai dori să le împărtășești câteva dintre aceste
idei? Dacă da, ne-ar face plăcere să te ajutăm să faci acest lucru pentru
a fi o binecuvântare pentru cât mai mulți.

Poți folosi fără rezerve conținutul acestui curs ca material devoțional, ca
material pentru prezentări sau seminarii, ori în alt tip de instruire.

Dacă alegi să împărtășești din aceste resurse și altora, am fi încântați să
primim o scurtă mărturie despre modul în care ele au fost o binecuvân-

tare pentru tine sau cei cărora le-ai împărtășit. Astfel îi vom putea
încuraja pe susținătorii noștri financiari care dăruiesc și se roagă pentru
acest curs de instruire online.

Mulțumim!





Ieremia 9:23-24
                Așa vorbește Domnul: „Înţeleptul să                 
                 nu se laude cu înţelepciunea lui, cel 
                  tare să nu se laude cu tăria lui, 
                  bogatul să nu se laude cu bogăţia
                 lui. Ci cel ce se laudă să se laude că 
              are pricepere și că Mă cunoaște, că știe 
            că Eu sunt Domnul, care fac milă, 
          judecată și dreptate pe pământ! Căci în 
       acestea găsesc plăcere Eu”, zice Domnul.

Există multe lucruri în viață și în lucrare care ne pot aduce plăcere, dar oare
ce Îi face plăcere lui Dumnezeu? El se bucură atunci când noi creștem în
înțelegerea și cunoașterea Lui - nu doar știind despre El, ci cunoscându-L cu
adevărat pe El. Aceasta este cunoașterea care vine dintr-o relație strânsă cu El. 

Le putem aduce bucurie celorlalți atunci când ne folosim timpul, talentele și
comoara în slujire - dar Îi putem aduce Lui bucurie atunci când ne apropiem
pentru a-L cunoaște. Acest curs se vrea a fi un îndrumar către această relație -
adevărata cunoaștere și părtășie cu Domnul care Își arată dragostea neclintită,
dreptatea și neprihănirea pe pământ. 

Fie ca tu să experimentezi realitatea faptului că Dumnezeu se bucură de tine și
să fii înviorat în prezența Sa.


