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Prefață

De câte ori ai auzit fraze care păreau să aibă o mare semnificație spirituală pentru oamenii mai în
vârstă, dar cumva pe tine te lăsau confuz sau chiar ridicau în mintea ta îndoieli și întrebări? Afirmații
precum: „Dumnezeu mi-a vorbit și a spus…“ (Au auzit o voce?!) „Nu trebuie decât să te rogi și vei
primi un răspuns.“ (Cum „primesc un răspuns“? Ca un scris de mână pe un perete?!) „Ai nevoie de o
relație de dragoste cu Isus.“ (Cum iubesc pe cineva pe care nu-L pot nici măcar atinge?) „Nu crede ce
îți spune mintea ta… crede duhul.“ (Adică nu pot să cred ce gândesc? Mintea mea este nefolositoare?)
„Am văzut într-un vis…“ (Cum știu ei că visul a fost de la Dumnezeu și nu de la Satan? Nu aș avea
încredere în visele mele pentru că nu sunt eu „în control“) „Am intrat în Sfânta Sfintelor.“ (Adică va
deveni călugăriță?!) „Am avut o viziune…“ (Sună ca yoga sau ca meditația transcendentală… ar trebui
să îl cred? și alte asemenea subiecte.
Suntem bombardați cu gânduri și idei noi, dintre care unele sunt încurajatoare, unele sunt
conflictuale, unele pur și simplu confuze! Știm că rugăciunea trebuie să fie puternică și eficientă și
plină de sens în viețile noastre și în viețile celor din jurul nostru, și totuși de multe ori nu este. Trebuie
să fim sinceri și deschiși în legătură cu îndoielile noastre și sentimentele de inadecvare… cu succesele
și eșecurile noastre.
Recapătă-ți curajul! Acest studiu pe care îl începi despre comuniunea cu Dumnezeu îți va
răspunde la întrebări și va deschide uși spre o înțelegere mai bună, care te va încuraja spiritual și
emoțional și te va învăța să mergi mai departe construind o relație cu Domnul puternică în anii ce vor
veni. Va fi diferit de orice alt studiu sau curs pe care le-ai urmat anterior. Dacă chiar ai de gând să te
bucuri de el și să înveți din el, trebuie să fii gata să faci… nu doar să asculți. Îți pot garanta o aventură
spirituală extraordinară dacă vei dedicat acest timp și acest studiu Dumnezeului Atotputernic, Tatăl și
Creatorul tău, capabil de orice… și Duhului Sfânt, Învățătorul tău, care te va conduce la picioarele lui
Isus, unde poți să stai și să asculți și să înveți și să iubești și să crești. Dar în loc să vorbim doar despre
ce vom învăța, să începem!
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Atenție:
Condiții obligatorii

Această carte nu este pentru oricine! Vezi tu, când te deschizi spre lumea spirituală, trebuie să fii
conștient de faptul că acolo sunt și duhuri bune, și duhuri rele. Trebuie să fii sigur că nu vii în contact
cu duhuri rele, deoarece ele caută să te distrugă, folosind orice mijloace pot. De aceea Dumnezeu a
stabilit un cadru foarte bine definit pentru noi.
1.

Asigură-te că citirea zilnică a Bibliei este parte din viața ta.

2.

Asigură-te că aduci viața ta în ascultare de ce citești în Biblie.

3.

Asigură-te că ai o atitudine de supunere față de părinții tăi și de pastorul tău. Dacă primești

o călăuzire în jurnalul tău de rugăciune care te conduce spre o decizie majoră în viața ta, pentru
protecția ta trebuie să o supui celor care sunt deasupra ta în Domnul.
4.

Pentru ca părinții tăi să înțeleagă bine și să te ajute în scrierea jurnalului, este important ca

ei să urmeze cursul Comuniune cu Dumnezeu sau să citească Dialog cu Dumnezeu.
Dacă aceste premise nu se regăsesc în viața ta, unele dintre principiile cărții poate vor fi mai
dificil de urmat. Dumnezeu chiar vrea să îți vorbească, deci asigură-te că ai pe cineva matur spiritual
care să umble cu tine în această călătorie.
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Planul lui Dumnezeu pentru noi

… începe prin comunicare (El cu noi… noi cu El)

Mântuirea
Notează Isaia 59:2.

În Vechiul Testament, auzim multe despre altare și preoți și jertfe. Sună cam sângeros! Dar, de
fapt, Dumnezeu a folosit cortul, altarul și jertfele din Vechiul Testament ca simboluri ale mântuirii
noastre. Ce făceau oamenii din Vechiul Testament când păcătuiau? Cum puteau ei să fie iertați? De
fapt, păcatul lor îi despărțea de Dumnezeu (ca și păcatul nostru) și pedeapsa lor ar fi trebuit să fie
moartea. În schimb au găsit un substitut... un miel sau o capră sau un vițel sau o pasăre… diferite
animale pentru diferite păcate și diferite niveluri de iertare.
Un preot trebuia să facă de obicei sacrificiul, deoarece el era reprezentantul lui Dumnezeu
(Dumnezeu a decis ca acești oameni, leviții, să fie preoți), și el parcurgea diverse ritualuri și formalități
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pentru a se pregăti de sacrificiu… apoi se ocupa de ucidere și de aducerea jertfei înaintea lui
Dumnezeu cu rugăciuni și cereri. O dată pe an, preotul trecea prin toate aceste pregătiri și jertfe și apoi
intra în „Sfânta Sfintelor“… o cameră specială din cort, a cărei intrare era acoperită de o perdea uriașă
(Exod 26:33b, 40:3b). În această cameră, el primea revelație directă de la Dumnezeu pentru toți
oamenii, pentru anul care venea. Nimeni nu putea să intre în acest loc, cu excepția preoților, și de fapt
oamenii îi legau adesea o funie în jurul piciorului, în caz că era copleșit de Duhul lui Dumnezeu și
murea… ceilalți puteau să-l în tragă afară!
Bine, dar ce are asta de-a face cu noi? Simplu. Dumnezeu are un plan pentru noi, care urmează
același model stabilit în Vechiul Testament:
1. jertfă – un substitut pentru noi (Isus, Fiul lui Dumnezeu, a luat locul nostru și, în loc să murim
noi, El a murit pentru păcatele noastre – 1 Petru 1:18,19);
2. preoți – noi suntem preoți (1 Petru 2:5), în stare să intrăm în
3. Sfânta Sfintelor – moartea lui Isus a rupt acea perdea și acum noi putem intra pe cont propriu,
oricând (Marcu 15:38; Evrei 4:16). Tot ce trebuie să facem este să acceptăm ce a făcut Isus pentru
noi. Putem încerca să facem numeroase fapte bune și să fim o persoană de treabă și să încercăm să ne
întoarcem la Dumnezeu, dar nu acesta este planul Lui. Tot ce trebuie să facem este să recunoaștem că
Isus este înlocuitorul nostru… o jertfă pentru noi… și să acceptăm asta (Romani 10:9).
Notează Ioan 1:29.

Ai acceptat tu asta? Descrie când și cum s-a întâmplat asta sau ce te-a condus spre acceptarea
Lui? Unde ești tu în relația cu Isus?

Dacă nu ai primit niciodată mântuirea de la Isus (și El ar fi murit pentru tine chiar dacă ai fi fost
singura persoană din preajmă! Uimitor, nu?!), atunci de ce să nu faci asta acum?
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Uită-te la versetele următoare și scrie o declarație despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Prima
este dată ca un exemplu.
1. Crede că Dumnezeu te iubește!
Ioan 3:16 Recunosc că Dumnezeu mă iubește și că L-a dat pe singurul Lui Fiu să moară pentru
mine, ca eu să pot trăi veșnic crezând în El.

I Ioan 4:16

2. Recunoaște-ți păcatul.
Romani 3:23

3. Recunoaște că Isus Hristos este darul lui Dumnezeu pentru noi… reconectarea noastră cu
Dumnezeu prin moartea și învierea lui Isus.
Ioan 14:6

4. Acceptă ce a făcut Hristos pentru tine și cere iertarea lui Dumnezeu prin Isus.
Ioan 1:12

5. Aleluia! Laudă-L pentru că te-a reunit cu Creatorul tău și Cel care planifică viața ta!
Luca 15:10
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Botezul în apă

„Sacramentul botezului în apă“ – ce înseamnă el? Există trei sacramente acceptate și practicate
de aproape toate Bisericile Creștine: sacramentul căsniciei, Cina Domnului (Comuniunea) și botezul în
apă. Unele biserici recunosc și altele, dar acestea trei sunt aproape universale.
Ce este un sacrament? Ei bine, este o ceremonie sau un act religios formal care a fost ordinat de
Dumnezeu ca un mod de a experimenta harul Său într-un mod special. Este simbolic în natura lui, prin
asta ilustrează pictural o realitate spirituală. Dar nu este un simbol gol. Umbrele aparțin Vechiului
Legământ, nu celui Nou. În actul unui sacrament, Dumnezeu a promis să Se miște în mod supranatural
și să ne întâlnească, împărțind harul Său într-un mod specific.
Deci, ce înseamnă sacramentul botezului în apă? Și ce har special a promis Domnul să ofere prin
această ceremonie? Ca și în alte sacramente, ceremonia exterioară dă o cheie simbolică spre realitatea
spirituală. O parte din noi este îngropată și noi înviem la o nouă viață. Gândește-te cu atenție la
următorul pasaj:
„În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur
spirituală făcută de Hristos, prin dezbrăcarea de trupul poftelor – întreaga natură carnală, coruptă, cu
pasiunile și poftele ei! Astfel ați fost tăiați împrejur voi când ați fost îngropași împreună cu El, prin
botez, prin care ați fost, de asemenea, înviați împreună cu El la o viață nouă prin credința voastră în
puterea lui Dumnezeu așa cum a fost ea arătată când L-a înviat din morți.“ (Coloseni 2:11,12 Biblia
Amplificată)
Sub Vechiul Legământ, circumcizia a fost instituită ca un simbol al legământului dintre
Dumnezeu și om (Geneza 17:9-14) și a fost o pecete a neprihănirii care vine prin credință (Romani
4:11). Era o extirpare a firii, a realității fizice. Sub Noul Legământ, ceva spiritual este extirpat. Vechea
noastră natură carnală, omul vechi, trupul păcatului, este tăiat de Hristos prin sacramentul botezului în
apă. Aceasta nu este o moarte graduală sau o biruință asupra vechilor tipare și stiluri de viață. Mai
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degrabă este o extirpare instantanee a întregii tale naturi carnale. Timpul verbului din greacă indică
faptul că acțiunea are loc într-un anumit moment. Se realizează la botezul nostru în apă.
Care sunt câteva dintre rezultatele tăierii împrejur a inimii? Te rog să notezi Evrei 8:10 pentru a
vedea ce ne-a promis Dumnezeu.

Isus a fost botezat. Noi trebuie să urmăm exemplul Lui!
Matei 3:16,17

Ai fost botezat? (Încercuiește un răspuns și completează)
DA
(Când? Unde? Descrie.)

NU
(Ce crezi despre asta? Ce întrebări ai în legătură cu asta?)

Dumnezeu mai spune că noi trebuie să spunem oamenilor despre experiența primirii iertării lui
Isus și a încredințării controlului vieților noastre Lui.
Marcu 16:15
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Botezul cu Duhul Sfânt

Notează Fapte 1:4,5,8.

Acum să vorbim despre un alt botez, botezul cu Duhul Sfânt. „Botez“ înseamnă „imersare“ sau
„scufundare“, deci vorbim pur și simplu despre scufundare în Duhul Sfânt.
Isus a promis că atunci când va pleca de pe acest pământ El ne va lăsa cu un Învățător și un
Sfătuitor care să ne ajute să mergem înainte și să ne dea puterea de care avem nevoie pentru a fi
reprezentanții Lui pe acest pământ (Ioan 14:16,26, 16:7,13). Acest Învățător este Duhul Sfânt! Duhul
Sfânt nu este Cineva pe care Îl putem vedea sau atinge sau mirosi sau gusta. El nu este tangibil, deci
pare dificil de definit și uneori e dificil chiar de vorbit despre El! Dar Dumnezeu vorbește cu noi prin
Duhul Lui cel Sfânt, deci este important să fim umpluți cu acest Duh pentru a putea folosi puterea și
tăria și călăuzirea Lui în cel mai înalt grad.
Dumnezeu a descris modul în care oamenii din Noul Testament erau umpluți cu Duhul și în care
i-a afectat asta. El a subliniat faptul că ei nu ar trebui să iasă și să le spună altora despre Isus și
mântuirea Lui până când nu vor fi umpluți cu Duhul Sfânt. Dacă ei au avut nevoie de asta atunci, de ce
nu ar trebui să avem și noi nevoie de asta acum?!
Dumnezeu vrea ca noi să „însetăm“ după El. El caută oameni „înfometați“ și „însetați“ pentru a
turna Duhul Lui cel Sfânt peste ei (Ioan 7:37-39a). Dacă nu ești cu adevărat preocupat să faci voia lui
Dumnezeu în viața ta sau dacă nu vrei să fii 100% dedicat Domnului, nu cere botezul cu Duhul Sfânt!
Dumnezeu vrea ca noi să avem putere și tărie și direcție călăuzite de Duhul în viețile noastre. El vrea
asta foarte mult! Deci, dacă ești serios în legătură cu trăirea pentru Domnul și comunicarea cu El „la
maximum“, atunci cere-I să te umple cu Duhul Lui! Asta nu te va face perfect. Nu îți va rezolva toate
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problemele. Dar îți va da o resursă care este uimitoare și minunată și incredibil de importantă pentru a
fi ucenic eficient al lui Hristos!
Citește Fapte 2:4,14-40, 9:17,18, 19:6 și scrie un rezumat al ceea ce descoperi.

Oamenii din Noul Testament care au primit botezul cu Duhul Sfânt s-au purtat diferit (Fapte
2:43, 8:19). Ei puteau vorbi în limbi (alte limbi, pe care nu le cunoșteau), erau mai curajoși, unii
profețeau, erau mai puternici, făceau semne și minuni... WOW! O grămadă de lucruri grozave! Și
rezultatul a fost că Dumnezeu a fost glorificat și mesajul Lui despre iertarea păcatelor prin Isus Hristos
și despre viața veșnică a fost proclamat cu îndrăzneală întregii lumi! Nu îți pot garanta cum Se va
descoperi Dumnezeu prin tine când te va umple cu Duhul Lui, dar... El o va face. El caută oameni
înfometați și însetați și te așteaptă să ceri!
Ai fost umplut cu, botezat cu Duhul Sfânt? (Încercuiește un răspuns și completează)
DA
(Când? Cum? Ce este diferit?)

NU
(Ce întrebări ai în legătură cu această experiență?
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Cuvântul lui Dumnezeu

Notează Psalmul 19:7…

…și 2 Timotei 3:16,17.

Biblia, foarte simplu, este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Mulți încearcă să o discrediteze,
numind-o o lucrare literară interesantă sau folosind numai părți din ea, dar trebuie să înțelegem clar că
Dumnezeu a inspirat oameni să scrie mesajul Lui pentru noi și dacă suntem interesați să știm ce are
Dumnezeu să ne spună o cale este să ne uităm pur și simplu în Biblie.
Dacă vrei să dovedești cât de „validă“ este Biblia, îți recomand cartea lui Josh McDowell
Evidence that Demands a Verdict (Dovada care cere un verdict). Noi nu vom dovedi validitatea ei.
Noi vom porni de la premisa că Biblia chiar este Dumnezeu care ne vorbește. Nu am început să vorbim
despre cum comunicăm cu Dumnezeu și cum comunică El cu noi (asta urmează în curând!), ci doar
strecurăm o idee: Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este o modalitate importantă prin care El vorbește cu
noi.
Pot pur și simplu să îi aud pe unii dintre voi spunând: „Dar nu înțeleg Biblia. Este plictisitoare.
Folosește cuvinte caraghioase.“ Cine a spus că trebuie să înțelegem totul deodată? Încearcă!
Dumnezeu revelează câte puțin la un moment dat, atât cât putem noi înțelege (Iov 32:8). Și dacă
suntem credincioși să-L urmăm și să mergem pe căile Lui, El deschide înțelegerea noastră după cum
avem nevoie.
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Noi ne-am născut într-o generație „instant“ (totul se întâmplă repede, de la cereale la seriale de
comedie!) și trebuie să încetinim și să înțelegem mesajul lui Dumnezeu pentru noi atunci când El vede
că suntem pregătiți pentru asta. Citește, întreabă, caută... dar, de asemenea, crede, ascultă, așteaptă.
Cred că vei fi surprins să descoperi că sunt părți din Biblie pe care le poți înțelege chiar acum. Așa că
bucură-te și învață din acele părți! Biblia este un volum de informații, sfaturi, înțelesuri, încurajări,
avertizări, bucurii... o comoară de care să te bucuri întreaga ta viață! Nu te panica și nu presupune că
nu este relevantă sau că nu va avea sens pentru tine. Relaxează-te și crede că sunt părți din ea care pot
fi înțelese clar de tine acum!
Notează Iacov 1:5
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Întâlniri spirituale

1. De la Dumnezeu
2. Pentru duhul meu
3. Verificate și testate de mintea mea și de cunoașterea învățată a lui Dumnezeu
Cele mai multe religii au un fel de dumnezeu căruia i se închină. De obicei oamenii speră că el
este pe undeva ascultându-i și privindu-i și speră că el nu se va mânia prea tare și nu-i va distruge!
Creștinismul este diferit! Creștinismul proclamă și știe că există un Dumnezeu viu și iubitor! Este
dincolo de o listă de reguli și legi și ne arată că putem avea contact spiritual direct cu Dumnezeul cel
viu care ne-a creat. E încântător să te gândești la asta!
Acum, poate că nu ai simțit niciodată că ai auzit de la Dumnezeu sau că ai stabilit vreun fel de
contact spiritual cu El. Bine. Să ne uităm la câteva lucruri și să vedem dacă ne putem da seama de ce.
Dumnezeu ne spune iar și iar că El ne-a dat Duhul Lui cel Sfânt și că vom fi călăuziți și învățați de El.
Asta trebuie să însemne să auzim de la El, nu?
Deci cum auzi de la un duh?

Creștinismul este o relație cu Isus, Regele Regilor. Isus a venit pe pământ pentru a comunica
direct cu noi. El a trebuit să ia locul nostru ca substitut de jertfă și să moară și să trăiască iar pentru a
dovedi victoria Lui asupra morții și puterea Lui și să stea la dreapta lui Dumnezeu pentru a mijloci (a
media) pentru noi. Deci El ne-a trimis Duhul Sfânt și prin intermediul acestei întâlniri Duh cu duh
(Duhul Sfânt cu duhul nostru) noi comunicăm cu Dumnezeu.
Simplu, nu? Ei bine, nu este atât de simplu când descoperi că ni s-a „spălat creierul“ cumva în
această parte de lume. În Statele Unite avem foarte puține idei despre cum este lumea spirituală (cu
excepția lucrurilor de genul Hollywood), pentru că am fost învățați că creierul nostru are toate
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răspunsurile. Noi suntem un popor rațional și avem minți minunate și putem face orice, nu? „Poți face
orice îți pui în minte să faci“ – de câte ori ai auzit asta? Și știi de? Adesea este adevărat! Noi chiar
avem minți grozave (uită-te Cine le-a creat!) și chiar putem face aproape orice decidem că vrem să
facem. Problema este că mințile noastre lăsate de capul lor adesea ne duc mai departe de Dumnezeu în
loc să ne ducă mai aproape de El.
Citește 1 Corinteni 1:18 - 2:16. Ce îți spune asta?

Ideea este că noi nu vrem să fim cei care decidem cum să ne folosim mințile. Te rog să scrii Ioan
5:19 și Romani 12:1,2 cu cuvintele tale.

Noi nu ne folosim mințile înnoite; noi I le oferim lui Dumnezeu ca să le folosească El. Să
comparăm aceste două abordări (minte/duh) și să vedem dacă putem începe să înțelegem diferențele.

Minte

Duh

1. Ce este real este ce pot să simt, să văd, să

1. Ce este real este ceea ce există în lumea

aud, să gust sau să ating.

spirituală.

2. Ce este real (realitate) este simțit și înțeles

2. Ce este real (realitate) este simțit și înțeles

prin mintea mea.

prin duhul meu.

3. Scopul meu este să-mi dezvolt mintea.

3. Scopul meu este să-mi dezvolt duhul.

4. Trăiesc pe baza a ceea ce îmi spune mintea

4. Trăiesc pe baza a ceea ce îmi spune duhul

mea.

meu.

5. Mintea mea mă direcționează prin

5. Duhul meu mă direcționează prin gânduri

intermediul gândurilor pe care le-am luat în

spontane, la care nu am meditat, care sunt puse

considerare și pe care le-am gândit.

acolo de Duhul lui Dumnezeu.

6. Mintea mea este cultivată prin folosirea

6. Duhul meu este cultivat prin folosirea lui în

studiului academic.

comunicarea cu Dumnezeu.
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Minte

Duh

7. Direcția se primește de la ea, meditând

7. Direcția se primește de la el când aștept în

asupra cunoștințelor acumulate.

liniște după Domnul, lăsându-L să injecteze în
inima mea gândurile Lui (rhema*).

8. Din minte curge logos* - Cuvântul scris,

8. Din duh curge rhema – ce îmi spune

notat.

Dumnezeu în acel moment.

9. Un creștin care și-a dezvoltat doar mintea

9. Un creștin cu un duh dezvoltat curge cu

curge cu o cunoștință care vine din logos.

puterea Duhului, ancorată într-o cunoștință a
logos-ului.

(* Vezi următorul capitol pentru o explicație a acestor cuvinte)
A fi creștin nu înseamnă a-ți arunca mintea. Mintea ta este folosită când te apropii de Dumnezeu,
dar mintea ta și-a găsit acum locul potrivit. Deși ea este organul care procesează și testează mesajele pe
care le primim de la Dumnezeu, ea nu este organul prin care primim mesaje. Duhul este! Mintea și
duhul lucrează împreună.
Direcția în umblarea ta vine din „rhema” prin duhul tău. Mintea ta acționează ca un controlor și
un paznic, comparând toate „rhema” cu „logos.” Comunicarea sau revelația în sine nu este o prostie;
ea pur și simplu știe cât de reală este lumea spirituală! Și asta pare prostesc sau irațional pentru cei
care văd doar lucrurile din lumea fizică.
Gândește-te la întâmplările pe care le știi din Biblie și dă câteva exemple de lucruri pe care
Dumnezeu le-a spus unor oameni să le facă (sau lucruri care se vor întâmpla) și care păreau destul de
prostești. Notează-le...
(Dacă ai probleme în sensul de a nu avea idei, încearcă Geneza 22:1-18!)

Ai văzut sau ai auzit tu însuți vreodată ceva ce părea prostesc, dar Dumnezeu a dovedit altceva?
Ce? Te poți gândi la niște momente în care ai simțit că ai comunicare de la inimă la inimă sau de la
duh la duh cu Dumnezeu? Când știai că El îți spune să faci sau să spui ceva? Notează.
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Rhema și Logos

„Rhema” și „Logos” sunt două cuvinte grecești care se traduc în română, amândouă, prin
„cuvânt“. „Logos” se referă la întreaga Biblie, Cuvântul scris. „Rhema” se referă la un cuvânt specific
al lui Dumnezeu pentru o situație specifică.
Logos este ca un instrument de măsurat... este un standard pentru a măsura, prin comparație,
orice „adevăr“. Este un paznic care ne împiedică să facem greșeli.
Rhema oferă exact cuvântul potrivit de care avem nevoie într-o anumită situație în care suntem.
Deci avem nevoie de amândouă!
Poate această diagramă te va ajuta!

Logos

Rhema
Dumnezeu, Isus și Duhul Sfânt

Întreaga Biblie

Duh
Mintea care citește și înțelege Biblia

Când îmi direcționez inima și mintea să-L
caute pe Domnul, Duhul Lui îmi vorbește în inima
mea, imprimând acolo direct gândurile și ideile Lui.

„Rhema” este ceea ce căutăm noi. Rhema este Dumnezeu care ne vorbește. Deci, cum cunoaștem
vocea lui Dumnezeu în inimile noastre? Să încercăm să răspundem la asta!
De obicei mințile noastre sunt pline de diverse gânduri care sar de colo colo. Cuvântul cheie
pentru noi astăzi este „spontan“ – natural, neforțat, la care nu ne-am gândit înainte.
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Rhema se simte
sub formă de gând, idee, cuvânt,
emoție sau imagine spontane.
Gândurile din mintea mea sunt analitice.
Gândurile din inima mea sunt spontane.
Își poți aminti de vreun moment în care ai avut deodată o impresie în legătură cu cineva și fie teai gândit la acea persoană, fie te-ai rugat pentru ea? Nu te gândiseși la ea; gândul ți-a venit pur și
simplu de nicăieri. Atunci experimentai rhema. Vocea lui Dumnezeu este o „idee întâmplătoare“ care
se intersectează cu mintea noastră... care apare pur și simplu în inimile noastre... o idee de la
Dumnezeu care ne luminează inima și se înregistrează în mintea noastră sub formă de gând spontan.
Gândurile lui Dumnezeu strecurate în inimile noastre sunt cam așa:
1. Ele sunt ca propriile noastre gânduri, cu excepția faptului că le simți ca și cum ar veni din
inimă, nu din creier. Ele vor fi spontane, nu analitice.
2. Ele pot veni ușor, ca și cum Dumnezeu vorbește (la persoana întâi).
3. Ele sunt adesea blânde și suave și ușor de întrerupt prin orice efort al sinelui (propriile noastre
gânduri etc.).
4. Ele vor avea un conținut neobișnuit. Vor fi mai bune, mai înțelepte, mai drăguțe și adesea
cumva diferite de propriile tale gânduri.
5. Ele vor provoca o reacție specială în ființa ta (un sentiment de încântare, convingere, credință,
viață, venerație, pace etc.).
6. Când decizi să faci ce îți spun aceste gânduri, știi că vei avea și puterea să faci asta și că vei
putea să o faci cu bucurie.
7. Simțurile tale spirituale sunt antrenate pe măsură ce trece timpul și Îl vei experimenta mai ușor
și mai des pe Dumnezeu vorbind astfel.
8. Ține minte: Dumnezeu îți vorbește tot timpul și tu primești gândurile Lui. Până când începi să
le distingi de propriile tale gânduri le vei aduna pur și simplu la un loc și vei presupune că sunt ale tale.
Învățând să distingi vocea Lui înveți să separi gândurile spontane care vin de la El de gândurile la care
ai meditat, care vin din propria ta minte.
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Un simplu gând...
Dacă nu învățăm să auzim vocea lui Dumnezeu, dar vrem să facem ce este „corect“, singura
noastră alegere este să respectăm regulile pe care le găsim în Biblie (Vezi Deuteronom 5:22-31 și
Evrei 12:18-29.) Regulile sunt „confortabile“, nu? Măcar știi ce se așteaptă de la tine! Dar, din
nefericire, așa cum au descoperit israeliții (Deuteronom 5:22-31; Evrei 12:18-29), regulile au devenit
tot mai multe și mai multe, până când a fost o adevărată bătaie de cap să urmeze vreuna dintre ele!
Cu cât studiezi mai mult, cu atât mai multe reguli vei găsi și cu atât va fi mai greu să le respecți.
Deci fie nu studiezi deloc și Îl ignori pe Dumnezeu, fie încerci să respecți toate „regulile“ (litera legii,
nu spiritul legii) și o iei razna! Ce trist!
E mult mai bine să cauți o relație cu Dumnezeul cel viu care ne-a pus la dispoziție Duhul Sfânt
cel viu prin Fiul Lui cel viu, Isus! O cale cu mult mai bună!

Fii încurajat să înveți cum să auzi vocea lui Dumnezeu!!!
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„REDU VITEZA!“
„ȘȘȘ!“
„OOO!“

Repede, scoală-te! Autobuzul școlii este aici! Ia-ți micul dejun din mers! Mișcă-te! Grăbește-te!
De ce durează atât de mult?! Ia-ți cărțile, nu avem prea mult timp! Grăbește-te și mănâncă, să putem
pleca! Autobuzul este aici! Înghesuie-te! Fă-ți tema aia, și REPEDE! Dacă nu mergi ACUM în pat vei
avea probleme! AOLEU!!!
Viața este așa o goană în cea mai mare parte a timpului, nu? Încercăm să punem în ea de toate...
nu vrem să pierdem nimic. Această alergare de ici colo chiar devine un stil de viață, deci nu e de
mirare că inserăm și rugăciunea în viețile noastre în același mod... pe fugă. Aruncăm cumva
rugăciunile noastre spre Dumnezeu și trecem la lucruri mai importante!

Un fapt simplu: Nu vom învăța niciodată să comunicăm
cu Dumnezeu dacă facem așa.
Pentru ca noi să vorbim cu Dumnezeu și pentru ca El să răspundă trebuie să încetinim ritmul, să
ne luăm timp și să ne liniștim cu El. Nu este un lucru ușor de făcut într-o lume aflată într-o continuă
agitație, dar dacă suntem serIoși în legătură cu această comunicare cu Dumnezeu trebuie să ne
propunem să ne oprim șI să ascultăm!
Deci, ce te oprește? Ce te împiedică să fii liniștit cu Isus? Analizează situația ta. În primul rând,
găsește un loc... nu în fața televizorului, nu în timp ce te uiți la un meci, nu în mijlocul unei petreceri,
ci undeva unde să poți fi singur și să nu fii deranjat.
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1. Găsește un loc în casă sau ieși când e vremea frumoasă (ține minte, gândacii, animalele, o
temperatură prea ridicată sau prea scăzută pot fi și ele distrageri). Spune-le rudelor tale că nu vrei să
răspunzi la telefon sau să vorbești cu nimeni. Vrei doar să nu fii deranjat pentru o vreme. Ei vor
respecta asta.
2. Stai într-o poziție confortabilă... o poziție care va fi confortabilă pentru mai mult timp.
Acum, că te-ai ocupat de partea exterioară, începe să liniștești interiorul. O grămadă de voci și
de gânduri vor vrea atenția ta, dar trebuie să înveți să le reduci la tăcere pe toate.
3. Lucruri pe care îți aduci aminte că trebuie să le faci („Oh, să nu uit, trebuie să îl sun azi pe
Jim...“) notează-le, ca să le faci mai târziu.
4. Liniștește-ți restul interiorului concentrându-te asupra lui Isus. Vizualizează-L aici cu tine,
cântă-I cântece de închinare, cere iertare pentru ceva și ia-ți asta de pe inimă... relaxează-te pur și
simplu în mod conștient cu El. Nu încerca să faci nimic, pur și simplu fii acolo și fii în contact cu
Isus. Nu te îngrijora de ziua de ieri sau de ziua de mâine... concentrează-te pur și simplu asupra
momentului prezent cu Isus.
Acest lucru nu poate fi grăbit. Trebuie pur și simplu să îl lași să se întâmple ușor. Atunci
Dumnezeu preia conducerea și începe să comunice. Simți curgerea Lui activă în tine. Gândurile și
imaginile Lui spontane trec ușor prin tine, dându-ți înțelepciune și putere. Poate fi o senzație de a fi în
siguranță și protejat și că „totul e bine“. Poate fi o soluție la o problemă sau o întrebare cu care te lupți.
Poate fi un val de dragoste și apreciere pentru cineva pe care aveai dificultăți în a-l plăcea. Poate fi
direcția în legătură cu ce să faci în acea zi. Sau poate fi ceva total diferit, dar perfect pentru tine!
Comunici cu Dumnezeu! Bucură-te de asta!
Adesea, să te liniștești nu este ușor, mai ales nu la început. Pur și simplu nu suntem obișnuiți cu
asta pentru că întotdeauna suntem pe fugă. Dar de aici trebuie să începem. Dacă chiar vrem să
comunicăm cu Dumnezeu, trebuie să învățăm (remarcă faptul că am spus să învățăm – asta înseamnă
că poate să nu fie perfect de prima dată și că vom face greșeli pe parcurs) să ne liniștim cu Isus.
Încearcă asta. Încearcă să faci ce am sugerat eu. Nu încerca într-un minut! Pune timp deoparte și
găsește un loc liniștit și chiar încearcă asta! Apoi scrie cum a mers, ce succese ai avut, ce probleme
(și cum te-ai descurcat cu ele), cum te-ai simțit etc.

Rugăciunea nu înseamnă să faci ceva...
ci să fii cu Cineva.
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Visele și viziunile

Vise și viziuni? Stai puțin... pare puțin ciudat în acest context! Ești sigur că asta vrea Dumnezeu
să fac?
„Voi turna din Duhul Meu... și tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise“
(Fapte 2:17).
Ai aici răspunsul. Dumnezeu chiar intenționează ca noi să avem vise și vedenii! Dar înainte să
devii prea încântat sau doar „să lași asta în seama adulților“, să aruncăm o privire.
Privește aceste versete și completează spațiile libere:

Habacuc 2:1-3
Habacuc _______________ să vadă ce are să-i spună Dumnezeu.

Ioan 8:38
Isus spunea lucrurile pe care ____________________ la Tatăl Lui.

Apocalipsa 4:1,2
Ioan s-a uitat după ________________ și a auzit o voce care i-a zis: „Suie-te aici și îți voi
_____________ ce trebuie să se întâmple după aceste lucruri“, și imediat el ____________________.
Dumnezeu ni Se revelează prin folosirea „ochilor inimii“, și asta înțelegem noi prin vise și
viziun. Din moment ce creștinismul este o relație de la inimă la inimă sau de la duh la duh, ne putem
aștepta să folosim acest mod în care comunică Dumnezeu cu noi. Dar, deoarece am fost învățați să ne
folosim capul în loc de inimă, avem tendința de a lăsa visele și vedeniile nefolosite. Dumnezeu vrea să
comunice cu noi prin acești „ochi ai inimii“, dându-ne vise, vedenii și o curgere interioară de imagini,
așa că hai să recunoaștem asta și să-L rugăm să ne arate cum să-L lăsăm pe El să le folosească!
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„Deschide-mi ochii inimii“

Trei lucruri sunt necesare pentru a-ți îmbunătăți abilitatea de a vedea cu ochii spirituali, mai ales
pentru a vedea ceea ce vrea Dumnezeu să-ți arate.
1 Trebuie să crezi că este important să folosești această lume a imaginilor. Trebuie să înțelegi că
acesta este limbajul inimii și un mod important prin care Dumnezeu vrea să comunice cu noi.
2 Trebuie să vrei să îți pui deoparte timp pentru a fi cu Dumnezeu, astfel încât El să îți poată da
imagini și să îți arate cum să le folosești. Cu cât Îi oferi mai mult Domnului acest canal de comunicare,
cu atât mai mult va fi el folosit.
3 Trebuie să crezi cu adevărat... să ai credință... că Dumnezeu dă și folosește vise și viziuni.
Satan va încerca întotdeauna să ne facă să ne îndoim. Dacă încercăm să-L lăsăm pe Dumnezeu să
folosească asta și ne îndoim de validitatea sau scopul său, nu vom ajunge nicăieri.
Dumnezeu ne-a creat și știe sigur cum funcționăm cel mai bine. Gândește-te la asta. Cum înveți
cel mai bine și te bucuri cel mai mult să înveți? Citind despre un subiect? Ascultând o lectură? Nu!
Văzând... filme, videoclipuri, emisiuni de televiziune, vorbitori în direct, teatru etc. Deci de ce nu ar
folosi Dumnezeu acest mod de a comunica pe care El l-a pus în noi – „imagini“, vedenii, imaginație –
o adevărată dramaturgie a Duhului Sfânt!

Regizor: Dumnezeu Tatăl
Producător: Duhul Sfânt
În distribuție: Isus Hristos
Bine, deci să ne uităm acum la asta în mod practic și să vedem ce sugestii avem pentru a începe
să ne deschidem ochii inimii:
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1. Liniștește-te în exterior și în interior, astfel încât Duhul Sfânt să îți poată da imagini puternice,
vii. Mergi într-un loc liniștit și liniștește-te ca să te poți concentra asupra a ceea ce îți va arăta
Dumnezeu.
2. Intră, în imaginația ta, într-o povestire din Biblie. Probabil că este modul cel mai comun dintre
toate. Lasă-te pur și simplu să vezi ce citești. Și poți face mai mult decât să îți imaginezi scena tu
însuți. După ce îți imaginezi scena, roagă-L pe Dumnezeu să îți arate ce vrea El să îți arate, și poate
apărea o curgere de imagini interioare, direcționată de Dumnezeu.
3. Deschide-ți ochii inimii în timpul tău de liniște, lăsându-L pe Dumnezeu să îți arate lucruri.
Am descoperit că dacă mă concentrez intens asupra lui Isus până când El începe să Se miște sau să
vorbească asta ajută la curgerea imaginilor Duhul Sfânt.
4. În mijlocire pentru alții, imaginează-ți persoana pentru care te rogi și apoi imaginează-ți-L pe
Hristos întâlnind acea persoană. Privește ce face El și apoi roagă-te ca acel lucru să se întâmple...
roagă-te să vină în existență.
5. Ascultă-ți visele, care sunt expresii naturale ale lumii interioare. Roagă-L pe Dumnezeu să îți
vorbească în timpul nopții. Când te trezești, notează imediat visele și apoi roagă-L pe Dumnezeu să-ți
dea o interpretare a ceea ce înseamnă ele. El ți-o va da.
6. Rugăciunea liniștită, care afirmă pur și simplu dragostea ta pentru Isus și dragostea Lui pentru
tine, te deschide spre reflecție și percepție, care sunt forme de imaginație în acțiune.
7. În timpul laudei și închinării, vezi ce cânți și lasă-L pe Duhul Sfânt să poarte viziunea unde
vrea El.
Poate aceste idei te-au ajuta cumva. Probabil ai avut deja vise și vedenii și imaginație și nici
măcar nu ai realizat! Începe să devii conștient de modul în care Dumnezeu folosește imaginile și lasă-L
pe El să continue să dezvolte acest mod de a dialoga cu tine.

Notează orice experiențe, percepții, întrebări sau comentarii
pe care le ai.
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Jurnal – Să corespondăm cu Isus

Acum, nu fi îngrijorat de faptul că am ajuns la partea cu scrisul a acestui curs și tu „pur și simplu
nu poți scrie“. Eu îți zic: „Nuuu!“ Pari să poți lua notițe în clasă când vrei să faci asta, nu? „Da, dar e
diferit“, răspunzi tu. „Nimănui nu-i pasă de ortografie și de caligrafie și de alte lucruri de acest fel.“ Ei
bine, nici mie. Și nici lui Isus nu-I pasă. Jurnalul înseamnă pur și simplu să Îi scrii mesaje lui Isus și să
primești înapoi mesaje de la El. Lui nu-I pasă de caligrafia ta sau de ortografia ta sau de structura
frazei tale, ci numai de inima ta. Asta simplifică lucrurile, nu?
De fapt, jurnalul este un mod de a-ți separa gândurile tale de gândurile lui Dumnezeu. Toți
psalmii și cartea Apocalipsa și cărțile profeților au fost scris astfel și mulți, mulți oameni învață să
corespondeze cu Dumnezeu prin această metodă, deci să spunem că este o experiență comună. Știu că
și tu poți învăța să faci asta și chiar să ai beneficii!
Dar de ce este atât de bun scrisul? De ce nu poți pur și simplu să spui și să nu te deranjezi să
scrii? Îți aduci aminte când am vorbit despre gândurile spontane? Ai experimentat vreun gând
spontan? Sunt sigur că da. Și care este primul lucru care se întâmplă când ai un astfel de gând? Te
gândești la el, te întrebi de unde vine și dacă e ideea ta sau a lui Dumnezeu și te învârți într-un cerc
întrebându-te de ce și când și dar dacă. „Scurtcircuitezi“ comunicarea lui Dumnezeu cu tine prin faptul
că te îndoiești. Este normal! Toți facem asta! Acum, să te gândești „de ce“ și „dar dacă“ este în regulă,
și avem nevoie să testăm gândurile noastre spontane. Dar nu chiar acum. Înțelegi? Notează repede
gândurile atunci când vin și înainte de a avea șansa să te gândești la ele. Apoi gândește-te la ele și
testează-le mai târziu, și folosește pentru asta cât timp vrei! De asemenea, te poți uita în urmă la
notițele tale să vezi cum ți-a răspuns Dumnezeu la întrebări sau cum ți-a revelat ceva care chiar te-a
putut ajuta.
Bine, dar ce este de fapt jurnalul? E ca un jurnal obișnuit? Ei bine, este ca un fel de jurnal. De
fapt, poate începe ca un jurnal, și asta e bine. Notează pur și simplu ce se întâmplă în viața ta.
Concentrează-te asupra lucrurilor care se întâmplă în inima ta, nu scrie doar „am mers la școală și am
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luat prânzul cu Suzi Q, aproape că am pierdut autobuzul, am spălat vasele (of!), mi-am făcut temele și
m-am dus la culcare. Noapte bună!“ Nu este tocmai ce am eu în minte!
Amintește-ți, nu începi să scrii în jurnal în pauzele de publicitate ale programului tău preferat de
la televizor. Este ceva ce faci când stai liniștit și singur cu Domnul și te aștepți să comunici cu El.
Acesta este unul dintre motivele pentru care e important să ai o relație cu Isus, ca să poți
comunica! Dacă nu vorbești niciodată cu cineva sau nu petreci timp cu el, atunci cum te poți aștepta să
te simți confortabil cu el și să recunoști vocea lui când vorbește? Când vei face asta, vei descoperi că
devine tot mai simplu și mai distractiv și că prietenul tău (Isus) va începe să aprindă gânduri și idei
spontane în mintea ta, pe care le notezi și... bravo! Comunicați!
Deci ideea este să notezi cum te simți în legătură cu anumite lucruri sau întrebări pe care le ai sau
pur și simplu să Îi scrii mesaje sau o scrisoare lui Isus, așa cum ai face-o pentru un prieten bun. Apoi,
când ai terminat, întoarce-te și pune întrebări și îndoiește-te și testează conținutul inimii tale!
Dumnezeu va binecuvânta inclusiv „testul“ tău cu noi înțelegeri și cu înțelepciune și înțelegere!
Înaintea de a încerca la propriu să scriem în jurnal, să devenim cu adevărat practici și să amintim
câteva sfaturi și câteva măsuri de protecție.

Sfaturi:
1. Găsește cel mai bun moment pentru tine. Trebuie să fii în formă bună, nu obosit sau epuizat
sau pe fugă. Eu cred că pentru mine acest moment este dimineața devreme. Decid că mă voi trezi
devreme pentru a fi liniștit cu Isus, merg la culcare puțin mai devreme în noaptea de dinainte, îmi pun
ceasul să sune și mă trezesc!
Harul lui Dumnezeu este suficient!
2. Folosește un caiet obișnuit, în care e ușor de scris. Cresc că un caiet cu spirală, de dimensiune
medie, este cel mai bun, sau un jurnal drăguț de la librărie, orice este confortabil pentru tine. Poți chiar
să descoperi că să tastezi la computer este mai rapid și mai ușor. Fă pur și simplu ce funcționează cel
mai bine pentru tine.
3. Păstrează-ți jurnalul privat. Nu îl lăsa aiurea, ispitindu-ți frații și surorile să arunce o privire.
Folosește orice fel de coduri sau simboluri sau scurtături cu care ești confortabil. Ține minte, numai tu
vei citi asta!
4. Pune data la începutul fiecărei sesiuni noi.
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5. Include în jurnalul tău comuniunea cu Dumnezeu, visele tale și interpretarea lor, vedeniile și
imaginile pe care ți le dă Domnul și emoțiile și evenimentele personale care au contat pentru tine (de
exemplu, mânii, frici, anxietăți, dezamăgiri, bucurii, mulțumiri).
6. Lasă-L pe Dumnezeu să te iubească în moduri simple. Comunicarea ta cu El nu trebuie să fie
complicată și plină de înțelepciune. Lasă-L să-ți spună că te iubește și să te asigure din nou că ești bine
și că nu ești un prost și să te încurajeze. El ar putea spune ceva de genul: „Știu că te simți prost pentru
că ai răspuns greșit astăzi la ora de științe, dar Eu încă te iubesc și întotdeauna voi fi prietenul tău
indiferent de ce spui tu!“

Măsuri de siguranță:
1. Fii dispus să înveți, gata să înveți lucruri noi. Nu crede că le știi pe toate, altfel nu te vei
schimba niciodată.
2. Continuă să citești Biblia, ca să poți testa rhema ta cu Logos.
3. Rămâi la zonele tale de responsabilitate – în principal la persoana ta. Nu căuta mesaje de la
Dumnezeu pentru prietenii tăi și pentru pastor și pentru părinți. Dumnezeu îți poate da o idee pe care să
o împărtășești cu ei, dar El va fi preocupat mai ales să comunice cu tine despre tine.
4. Dedică-te familiei tale și bisericii și propune-ți să crești avându-i pe ceilalți în jurul tău.
5. Asigură-te că toate experiențele tale te conduc spre maturitate, dragoste mai mare și mai multă
ușurință în a împărtăși despre Isus cu alții. Dacă experiențele tale sunt distructive pentru tine sau te trag
în jos din punct de vedere emoțional, înseamnă că intri în contact cu duhurile greșite și ar trebui să
vorbești imediat cu părinții tăi sau cu pastorul tău de tineret.

Întrebări de început pentru începătorii în scrierea jurnalului
Să ai antrenori este întotdeauna un lucru grozav, pentru că ei te iau de mână și te ajută să faci
corect o activitate. Următoarele întrebări îți pot servi drept antrenor, ajutându-te să-I pui Domnului
întrebări înțelepte și eficiente
Începe să scrii în jurnal prin a te liniști, poate cu închinare, și a privi țintă la Isus într-un cadru
confortabil. Roagă-L pe Isus să-ți vorbească, apoi acordează-te la gândurile care curg și la imaginile
care curg. Notează întrebările și ce îți spune Domnul.
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Asigură-te că împărtășești cu sfătuitorii tăi spirituali toate sesiunile de jurnal despre care ești
nesigur dacă vin de la Dumnezeu (ca ei să te poată ajuta să știi sigur) și orice lucru care ar cere o
decizie majoră sau o nouă direcție majoră.

???????
Bună dimineața, Doamne. Te iubesc și Îți încredințez Ție această zi. Ce ai vrea să-mi spui?
Cum mă vezi Tu pe mine?
Ce vrei să-m spui? Mă iubești? Ce lucruri mă împiedică să merg înainte în relația mea cu Tine?
Cum să mă ocup cel mai bine de aceste lucruri?
Doamne, există vreo persoană pe care trebuie să o iert și să o eliberez mai mult decât am făcut-o
deja?
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Domnul răspunde
Cum a sunat vocea lui Dumnezeu pentru alți oameni

Iată câteva exemple de jurnal al altor adolescenți, copii și adulți.
Sper că ele îți vor da mai multă încredere că ești pe calea cea bună
când Îl auzi pe Dumnezeu spunând lucruri ca acestea în jurnalul tău.

(Mai jos, cuvintele lui Dumnezeu sunt cu italice.)

Să plantăm semințe
„Dumnezeule, mi-e frică să le spun oamenilor de la școală despre Tine.“
„Nu ar trebui să-ți fie frică. Ce vreau Eu să faci întâi este să le spui despre Mine prietenilor tăi
sau oamenilor pe care îi cunoști. Spune-le prietenilor despre care știi că nu cred cu adevărat în Mine.
Dacă râd de tine, atunci poate nici măcar nu sunt cu adevărat prietenii tăi.
Deci, întâi spune-le prietenilor tăi, apoi mergi și la oameni pe care nu îi cunoști. Nu te îngrijora
în legătură cu modul în care vor reacționa ei. Doar spune-le și măcar ai plantat o sămânță.“
(15 ani)

Rămâi concentrat asupra Mea
„Ce pot să rostesc peste viețile altora? Ce pot să spun care să fie de folos vieții celor din
generația mea, din școala mea, oamenilor cu inima împietrită? Nu vreau să mă gândesc la mine, nu
vreau să scriu în jurnal despre mine.“
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„Nu te arunca. Tu vrei o inimă atentă la Mine, care să bată pentru Mine. Vrei să fii consacrat
Mie. Să știi că știu asta, văd că inima ta vrea să trăiască pentru mine, sacrificându-te pe tine însuți și
trăind pentru prietenii tăi, astfel încât ei să Mă înțeleagă pe Mine.
Atitudinea, setul de atitudini, concentrarea asupra propriei persoane... Nu pot să fac nimic când
nu-i dai drumul egoismului tău. Nici măcar să nu crezi acea minciună că „este un blestem
generațional“. Nu sunt Eu Dumnezeu care înrădăcinez și dezrădăcinez lucruri? Să faci gândurile tale
roabe lui Hristos este doar începutul. Are loc un cutremur. 1 Ioan 4.”
„Pentru ce mă pregătești? Pentru care dintre lucrurile ce stau înaintea mea este momentul potrivit
acum? Captează-mi atenția, Doamne!“
(17 ani)

Chiar și un copil...
Prima sesiune de jurnal a unei fetițe de șapte ani: „De ce ne iubești atât de mult?“
„Pentru că sunteți copiii Mei.“
„Doamne, este ceva ce vrei să-mi spui?“
„Da, ceva foarte, foarte important. Că te iubesc foarte, foarte mult.“
„Vrei să îmi spui mai mult?“
„Nu.“
„Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai vorbit. Noapte bună!“
Aceeași fetiță a scris în jurnal pentru a doua oară în dimineața următoare.
„Dragă Doamne Dumnezeu, Îți mulțumesc foarte mult că m-ai ajutat să scriu în jurnal seara
trecută. Am o întrebare pentru Tine. De ce ai spus lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, pentru
că Împărăția Cerurilor este a celor ca ei?“
„Pentru că Eu sunt Mântuitorul lor și îi iubesc.“
Tatăl ei i s-a alăturat și au citit Matei 19:13-15. Ea a încercat să-și imagineze scena cu Isus și
copiii și să se vadă pe ea în acea scenă în orice mod i-ar fi apărut. Iată ce a notat:
„Stau în brațele lui Isus. El are o mână pe umărul meu și cealaltă este în jurul mijlocului. El a
spus: «Dumnezeu să te binecuvânteze». M-am simțit foarte, foarte bine.“
(Charity)
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Predă-te destinului tău
„Mai spune-mi o dată de ce trebuie să mă predau?“
„Nu ai suficient spațiu pe hard-disk pentru a stoca răspunsul, nici cerneală să-l imprimi! Dar,
da, înțeleg că ai nevoie de un motiv. Predă-te Mie pentru că dacă faci asta îți îngădui să fii ce ai fost
creat să fii: un copil al Tatălui tău. Unii oameni nu își înțeleg niciodată destinul pentru că nu vor să
renunțe la puterea și poziția lor de adulți. Nu fi unul dintre acești oameni, Jess!“
(Jessie)

Se numește credință
„Dumnezeule, chiar nu vreau să muncesc atât de mult ca să mă pregătesc pentru colegiu, dar
vreau să fiu în voia Ta. Nici măcar nu știu unde va fi familia mea anul următor. Umblu prin credință,
sau prin frică?“
„Credința fără fapte este moartă. Este grozav să faci acești pași ai credinței, fără să știi unde
vei fi, fără să știi unde va fi familia ta. Dar, dacă vei face asta, fă-o cu ambele picioare. Se numește
credință, apoi acțiune în direcția credinței. Nu ai fost creat să fi leneș. Dacă vrei să vezi planurile
Mele revelate, trebuie să te înscrii la colegiu și să nu ai drumul tău, ci să Mă lași pe Mine să îl fac pe
al Meu. Se numește dragoste. Eu te iubesc și datorită dragostei Mele planurile Mele pentru viitorul tău
vor fi mai mult decât meriți. Este despre Mine care aud inima strigând «Vreau să fiu de folos» și
având în ea calea Mea.“
(17 ani)

Predă-te Mie
„De ce tata se enervează atât de tare tot timpul?“
„Benji, Eu te trec chiar acum prin multe teste. Și vă învăț, pe tine și pe el, multe lucruri. Tu
acum devii adult din punct de vedere spiritual și trebuie să înveți multe lucruri. Tatăl tău și mama ta
vor deveni mai severi cu tine pentru o scurtă perioadă și în acest timp Eu te voi învăța multe lucruri.
Unii dintre prietenii tăi te vor displăcea pentru că devii mai înțelept și mai spiritual. Eu te iubesc și
părinții tăi te iubesc și Eu voi mijloci pentru tine la dreapta Tatălui în acest timp.“
32

„Doamne, mă vei ajuta să am o atitudine mai bună față de persoanele mai în vârstă și față de
colegii de școală?“
„Da! Tot ce trebuie să faci este să-Mi ceri ajutorul!“
„Te rog să mă ajuți să am o atitudine mai bună.“
„Bine. Dar în primul rând vreau să te predai Mie și să Mă lași să preiau controlul.“
„Bine. Vreau să preiei tot controlul asupra mea și mă predau Ție.“
„Benji, vei avea o atitudine mai bună tot timpul. Ești foarte, foarte special pentru Mine. Îți
mulțumesc pentru că te-ai predat Mie.“
„Te iubesc foarte mult!“
„Și Eu te iubesc, Benji.”
(10 ani)

Insistă să mergi înainte
„Uneori mă simt ca și cum Tu mă conduci spre nicăieri. Simt că sunt pe un drum închis.“
„Am planuri mari pentru viața ta. Vreau ca tu să prosperi. Calea e o lumină cețoasă acum, dar
pe măsură ce continui să mergi înainte, la final, răsplata este mare. Nu te îngrijora, Eu am toate
lucrurile sub control și am planuri să te ajut, nu să-ți fac rău.“
(16 ani)

Știu că o să-ți placă la nebunie!
„Vreau să fiu ca ucenicii Tăi. Ei au umblat atât de aproape de Tine. Asta e ceea ce vreau! Să
umblu cu Tine și să urmez călăuzirea Ta pe măsură ce îmi arăți planul Tău.“
„Urmează-Mă și îți voi arăta planul Meu. Fii ascultător și credința ta va crește! Am un plan atât
de mare pentru tine, știu că îți va plăcea la nebunie. Este dincolo de ce ai putea tu gândi cu mintea
ta.“
„Vreau să înviez morții, exact așa cum ai spus Tu că voi face. Sunt atât de încântat. Doamne, fămă neprihănit! Dă-mi caracterul Tău! Vreau să-i iubesc pe oamenii Tăi așa cum o faci Tu. Dă-mi o
revelație a dragostei Tale pentru mine. Arată-mi măreția Crucii. Lasă ca slujirea mea să se concentreze
numai asupra Ta și asupra Împărăției Tale!!!“
33

„Așa va fi. Îți voi arăta dragostea Mea.“
(17 ani)

Fii sincer
„Dumnezeule, de ce am fost atât de bolnav în ultimul timp?“
„Ai citit tu Cuvântul Meu, ai scris în jurnal, te-ai rugat și ai meditat în ultima lună?“
„Nu, Doamne, din cauza programului meu.“
„Atunci rearanjează anumite lucruri.“
„Dumnezeule, este atât de dificil să îmi rearanjez programul.“
„Mă iubești suficient cât să faci asta?“
„Doamne, pentru Tine... Știi că da.“
„Nu da vina pe programul tău sau pe faptul că tu crezi că nu ai timp. Ci fii sincer în jurnalul
tău. Fii sincer cu tine însuți și cu Mine. Scrie mai mult cu Mine în jurnal.“
(13 ani)

Trebuie să lași să treacă
„Doamne, de ce sunt atât de mânios pe părinții mei?“
„Diavolul îți întinde o cursă cu ajutorul mâniilor ușoare și apoi proporțiile lor cresc. Trebuie să
înțelegi că nimeni nu este perfect. Acceptă-ți părinții așa cum sunt ei, indiferent de micile lor probleme
de caracter. Trebuie să lași neiertarea.“
„Doamne, curățește-mă de neiertare. Îți dau Ție toate motivele mele de nemulțumire, Te rog
ajută-mă să nu trăiesc cu ele. Amin.“
(16 ani)

Voi fi credincios
„Dumnezeule, de ce mă doare inima atât de tare? Mă simt de parcă aș fi trasă în atât de multe
direcții diferite și întinsă în atât de multe moduri. De ce este atât de ușor să vorbesc și să analizez cu
alții, dar nu cu Tine – de ce mă tolerezi? Eu mi-aș fi pierdut de mult răbdarea. Îmi place că pot să fiu
undeva în viața mea și să sufăr, dar să simt că dragostea Ta nu este departe. Urăsc să îmi fac rău din
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punct de vedere emoțional, dar în timp ce mă întreb «Mă voi schimba vreodată?» tot simt că dragostea
Ta nu este departe. În timp ce sunt ocupată încercând să găsesc atenție în iubiții mei sau în oamenii,
cad din nou. Doare, dar Te simt pe Tine, fiind acea Atenție perfectă pe care o vreau. În timp ce sunt
ocupată, întrebându-mă care este rădăcina, ajung la această concluzie: problema sunt eu. Te doare că
eu nu par să găsesc o cale de ieșire? Și totuși, când stau în această liniște, mi se pare că sunt lovită mai
tare. Și totuși, ce luptă, dar asta mă face să mă întreb... ce fac eu bine? Nu citesc Cuvântul Tău atât cât
e nevoie pentru a face față luptei, dar trebuie să fac ceva bine, din moment ce sunt atât de atacată.“
„Niciodată nu te voi lăsa. Te iubesc.“
„Cred că faptul că am pierdut concentrarea asupra dragostei Tale și că vreau atenția altora este
ceea ce m-a adus în acest loc în care sunt.“
„Fiica Mea, am început în tine o lucrare bună. Eu voi fi credincios să o duc până la capăt. Fă-ți
doar partea. Hrănește-te cu timp în Cuvântul Meu. Nu pot face totul pentru tine. Te iubesc suficient de
mult cât să te pun la treabă!“
(17 ani)

Nu te voi părăsi niciodată
„De ce mă simt uneori atât de respins de oameni?“
„În primul rând, nu Eu pun acest duh în tine, ci diavolul. Uneori diavolul pune lucruri în mintea
ta ca să te facă să crezi că oamenii te resping, când de fapt ei nu fac asta. Uneori cei mai apropiați
prieteni ai tăi te resping din cauză că diavolul pune gânduri în mintea lor, care sunt minciuni. De
aceea trebuie să alungi constant orice duh de respingere care vine în mintea ta. De asemenea, roagăte pentru situații în care la școală și printre prietenii apropiați Dumnezeu să lucreze în viețile
colegilor și ale oamenilor din biserică. Ține minte, Eu niciodată nu te voi lăsa și nu te voi părăsi!“
(15 ani)

Spune-le ce sunt Eu pentru tine
„Cum vrei să le spun celor de la școală despre Tine?“
„Exact cum ai făcut azi. Spune-le când ei aduc vorba despre asta. Spune-le ce crezi și ce sunt Eu
pentru tine.“ (15 ani)
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Bazează-te pe Mine
Psalm 37:3 – „Încrede-te în Domnul și fă binele; locuiește în țară și umblă în credincioșie!“
„Doamne, cum pot să-mi pun mai mult încrederea în Tine? Ce înseamnă acest verset?“
„Așa cum animalele se bazează pe fermier să are și să păstreze pământul în stare bună pentru
ca ele să poată să pască acolo, așa credința ta trebuie să fie în Mine. Bazează-te pe Mine să fac
lucruri în viața ta. Nu te îngrijora când lucrurile merg prost. Totul se face conform unui plan și pentru
un scop, ceea ce înseamnă că atunci când te încrezi în Mine să fac ceva în viața ta trebuie să ai
credință că acel lucru se va face conform cu scopul Meu, și nu cu voia ta.“
(16 ani)

El are totul sub control
Domnul mi-a dat o vedenie că școala mea va deveni în cele din urmă un loc mai bun. Tot ce
trebuie să facem este să ne rugăm pentru asta și să sperăm că totul va lucra spre bine. De asemenea, El
mi-a mai spus de mama prietenei mamei mele, pe care eu o numesc bunică pentru că ea este ca o
bunică pentru mine. Oricum, El mi-a spus să nu mă mai îngrijorez pentru ea, că este bine și că este
fericită, dar că îi este dor de toată lumea. Și să nu mă îngrijorez de nimic pe viitor, pentru că El are
totul sub control.
(14 ani – prima dată când scrie în jurnal)

Matematică într-un vis?
„În 1995, soțul meu Roger lucra la teza lui de doctorat în inginerie aerospațială. El lucra în
robotică și titlul tezei era „Cinematica și Designul unei Clase de Echipamente Paralele de Manipulat“.
Evident că e nevoie de multă matematică pentru a controla echipamentele paralele de manipulare;
singura problemă era că matematica nu mergea așa de bine cum avea nevoie Roger.
„Într-o noapte, în vis, Roger a primit ecuația de care avea nevoie pentru a-și controla robotul. El
s-a trezit și a început să scrie ce primise. Formula pe care a primit-o în vis a condus la o ecuație de 33
de pagini la finalul tezei. Pe prima parte a tezei, Roger a declarat: «Vreau să Îi mulțumesc lui
Dumnezeu pentru că mi-a dat constant înțelepciune, călăuzire și tărie.» A primit numeroase critici
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virulente pentru această declarație, mai ales din partea supervizorilor lui, dar nu a dat înapoi
niciodată.“
(Susan)

Unde stau destinele
„Doamne, cum vrei să postesc eu și când?“
„Vineri, de internet. Mai mult de o zi ar fi chiar mai bine. Am nevoie de tine curat și gata să te
rogi în furtună. Nu poți să slăbești în week-end. Deja am planuri legate de întâlniri divine și ele nu
sunt mici. O să apar și o să ți le scot în evidență. Eu nu-Mi las copiii să meargă în iad. Ungerea Mea
este disponibilă pentru cei care s-au pregătit să se arate acceptați. Studiază, studiază, studiază. Fii
gata. Nu sta deoparte și rata ungerea Mea. În ungerea mea stă destinul. Destinul pentru viața ta, ca și
pentru viețile pe care le vei atinge. Tu ești puternic în Hristos care te întărește. Nici măcar pentru o
secundă să nu crezi că ești slab și incapabil să treci un test. Eu te-am alcătuit în pântecele mamei tale.
Te cunoșteam înainte să te naști. Eu ți-am făcut mâinile; știu de ce sunt capabile. Să nu-l lași
niciodată pe diavol să îți spună că ești slab. Este o minciună. Continuă să te rogi... vezi ce fac Eu!“
(16 ani)

Nu te teme de furtună
„Ce vrei să-mi spui?“
„Ești un copil minunat cu ochi inocenți. Vezi norii care se formează la orizont? Brațele Mele te
vor păstra în siguranță. Furtunile sunt momente interesante. Fulgere și tunete – nu trebuie să-ți fie
frică de ele, pentru că brațele Mele sunt în jurul tău și nu te voi lăsa. Putem dansa pe muzica
furtunilor – cu picioarele tale peste ale Mele și cu mâinile Mele ținându-le pe ale tale. Dansăm
abandonându-ne, inima noastră bate nu de frică, ci de plăcere și de anticipare. Vântul Îmi flutură
haina în jurul tău. Privește și amuză-te de ceea ce fac Eu. Vei găsi pace în mijlocul haosului.“
(Carole)

37

Împreună suntem o gustare unică!
„Doamne, ce ai vrea să-mi spui?“
„Ești prea dur cu tine însuți. Nu te aștepta să fii perfect. Eu nu mă aștept să fii perfect. Te-am
chemat ca să pot trăi în tine și ca să putem experimenta amândoi cum arată combinația dintre Mine și
tine când ne exprimăm personalitățile prin acest „un singur“ trup. Când suntem separați – Eu sunt ca
ciocolata și tu ești ca untul de arahide. Amestecă-ne și rezultatul va fi o prăjitură gustoasă. Doar că
este numai unul singur ca noi în întreaga lume. Împreună suntem o prăjitură gustoasă și RARĂ. Vreau
să te bucuri de asta – în Mine – și să nu te mai lamentezi în legătură cu ce nu ești. Eu te voi desăvârși
în domeniile tale slabe. Fă gândurile de neadecvare roabe și aruncă-le din zona darurilor tale.
Amintește-ți să te uiți la Mine și să te bazezi pe Mine și să depinzi de Mine, și eu îți voi oferi tot ce îți
trebuie pentru a sluji în Împărăție.“
(Anonim)

Ce pun Eu în mâna ta...
„L-am văzut pe Domnul lângă mare; m-am alăturat Lui și am început să aruncăm cu pietre în
apă. Eu am făcut ca piatra mea să sară de trei ori. Domnul a făcut la fel și piatra a ajuns până la orizont.
El a zâmbit. Am făcut-o din nou și de această dată a fost mai bine – piatra a sărit de cinci ori. Domnul
a făcut și El asta din nou și piatra s-a dus până la orizont. Când m-am aplecat să iau alta El m-a oprit și
mi-a dat o piatră. Nu părea o piatră bună de aruncat în apă, dar am luat-o. Și ea a sărit și s-a dus PÂNĂ
LA ORIZONT. Domnul S-a uitat la mine cu un zâmbet și a spus: „Paul, ce pun Eu în mâna ta ajunge
mai deoparte decât lucrurile pe care le culegi tu“. Ooo, asta m-a făcut să mă întreb dacă, atunci când
mi se oferă lucruri sau primesc invitații, este ceea ce Domnul pune în mâna mea sau este ceva ce culeg
eu!“
(Paul – din Anglia)

În Sala Tronului
„În timpul închinării de dimineața devreme cu care începe în fiecare zi la Școala de Lideri... I-am
spus Domnului că voiam să intru în Sala Tronului și să-I cânt. Eu nu sunt cântăreț, dar știam că
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Domnul locuiește în mijlocul laudelor mele, deci El poate suporta asta. L-am rugat pe Duhul Sfânt să
mă ducă în Sala Tronului. Am căutat din nou o vedenie și imediat am văzut o ușă deschisă. Am intrat
pe ea și am putut vedea Tronul, dar era o ceață care-L acoperea pe Tatăl și am văzut doar conturul
picioarelor Lui. Dar L-am văzut pe Isus stând lângă tron, aplecându-se foarte familiar spre el și cu
cotul stâng odihnindu-se pe brațul Tronului. Gleznele lui Isus erau încrucișate și El stătea acolo
complet relaxat, lângă tronul Tatălui Lui. Când m-am uitat la această scenă, am remarcat că Isus avea
culoarea unui om. Am încercat să mă uit prin Slavă să-L văd pe Tatăl meu așa cum am făcut în vedenia
precedentă, dar nu am putut să-L văd. Deci mi-am ațintit ochii asupra ochilor lui Isus și am început săI cânt. Întreaga mea concentrare și atenție era la El. Nu m-am uitat în altă parte ca să nu pierd contactul
vizual cu Isus.
După câteva momente, deodată, Tatăl nostru a sărit de pe tron și a ajuns în picioare, cu brațele
întinse, și a spus: „Vreau să iau parte la asta!“ Aceasta a fost o mare surpriză pentru mine. Am fost
foarte uimit o clipă, dar mi-am adunat gândurile și am spus: „Bine, voi cânta pentru Voi amândoi“.
Isus și Tatăl nostru au stat Unul lângă Altul când am început să Le cânt cântece de laudă și de
închinare. Am remarcat că Tatăl nu avea aceeași culoare ca Isus, care arăta ca un om. El era complet
strălucitor, „alb ca lumina“, așa cum descrie Matei 17:2 schimbarea la față a lui Isus. Singura
comparație la care mă pot gândi pentru ceea ce am văzut este un fulger de lumină. De asemenea, în
această vedenie Ei aveau exact aceeași înălțime.
După câteva momente în care le-am cântat la amândoi, Isus m-a luat cu mâna Lui dreaptă de
partea de sus a brațului stâng și m-a adus într-o îmbrățișare cu Tatăl meu. Pe când ne îmbrățișam, am
putut simți dragostea Lui revărsându-se peste mine și prin mine. Mi-am spus că nu aș pleca niciodată
din acest loc. Sunt la pieptul Tatălui. Poate exista un loc mai bun decât acesta în toată lumea? Dar,
după puțin timp, Isus m-a îndepărtat și mi-a arătat ușa și a spus: „Acum, ia această dragoste și
împărtășește-o cu poporul Meu“.
Când m-am îndepărtat și L-am auzit pe Isus spunând aceste cuvinte, am remarcat că fiecare parte
din mine care fusese în contact cu Tatăl, de la mijloc până la față, devenise la fel de „albă ca lumina“
ca Tatăl nostru.
Mi-am apus: «Va fi ușor!» - referindu-mă la ce mi-a poruncit Isus să fac. Întotdeauna fusesem
emoționat și temător în legătură cu lucrarea de misiune. Dar asta m-a eliberat complet de acea frică.
Având atingerea Tatălui peste mine, știam că El mă face capabil să urmez chemarea Lui și teama a
plecat imediat. Puteam umbla în planurile Lui pentru viața mea fără nicio frică. Îți mulțumesc, Isuse!“
(Buck)
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Picături care cad pe calea Mea
Acest scriitor a simțit că Domnul îl punea pe o cale spre un anume scop. Dar părea că sunt
blocaje enorme în drum. Domnul i-a răspuns:
„Sunt Eu Domn? Atunci Eu voi determina circumstanțele și apoi voi fi Domn și peste ele. Ceea
ce vezi tu ca obstacole majore sunt picături care cad pe calea Mea. Poți să te încrezi în Mine pentru
toate lucrurile care te îngrijorează?“
(Anonim)
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Habacuc adună totul la un loc!

„Într-o zi, am stat jos cu un stilou și o hârtie și am notat întrebări și rugăciuni la care să răspundă
Isus. Când am terminat de scris, mi-am ațintit ochii inimii la Isus, vizualizându-mă cum stau lângă El
lângă o fântână de piatră. M-am uitat la El cu atenție, așteptându-L să răspundă. Deodată, în inima mea
a venit o idee la care nu mă gândisem și care era un răspuns excelent la problemă. Am notat-o și mi-am
îndreptat iar ochii interiori spre Isus. Din nou mi-a venit în inimă un gând excelent și l-am notat. După
puțin timp, am văzut că am două paragrafe notate și când m-am uitat la conținut am fost uimit de cât de
intuitiv și înțelept era. Am spus: «Pun pariu că este de la Domnul!»
Când am repetat acest experiment în următoarele zile în timpul meu devoțional am descoperit că
începeam să conversez cu Domnul.
Când veneau gânduri spontane, puteam răspunde la ele cu propriile mele gânduri și întrebări
meditative și El îmi răspundea pe urmă la întrebări. Am descoperit că dialogam cu Domnul!! O
experiență la care visasem întotdeauna și pe care nu o experimentasem niciodată se întâmpla în sfârșit.
Învățam să conversez cu Dumnezeu!! Primea în sfârșit răspuns căutarea mea a unei relații
depline cu Dumnezeu. În timp ce experimentam asta în următoarele câteva luni, am devenit tot mai
convins că înțelepciunea divină și dragostea Dumnezeului Atotputernic erau cele care curgeau prin
stiloul meu.“1
Și asta este exact ce a făcut Habacuc, un profet care auzea vocea lui Dumnezeu. Habacuc căuta o
experiență spirituală – el voia să audă de la Dumnezeu – așa că uite ce a făcut:
„M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună
Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis: «Scrie prorocia și sapo pe table...“ (Habacuc 2:1,2, sublinierea autorului).

¹ Cum să auzi vocea lui Dumnezeu de Mark și Patti Virkler
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1. El a mers într-un loc liniștit unde putea să fie singur și să se liniștească.
2. El s-a liniștit în interior „uitându-se să vadă“ ce îi va spune Dumnezeu.
3. El a recunoscut vocea lui Dumnezeu.
4. El a notat ce a spus El.
Eu descopăr că pot să comunic mai bine cu Dumnezeu când folosesc aceiași patru pași:
1. Mă liniștesc, în exterior și în interior.
2. Mă vizualizez comunicând cu Domnul.
3. Recunosc că vocea lui Dumnezeu sună ca niște gânduri, idei și imagini spontane.
4. Notez ce văd și ce spune El.
Poate această diagramă te va ajuta să înțelegi cum mă liniștesc eu în interior și cum Îl las pe Isus
să-mi vorbească:
1. Mă liniștesc în prezența Domnului.
2. Mă văd vorbind cu Isus.
3. Domnul îi vorbește inimii mele.
4. Duhurile noastre sunt în unitate.
5. Gândurile curg de la Duhul Sfânt spre duhul meu.
6. Mintea mea este ocupată parțial cu notarea acestor gânduri.

Pași pe care îi fac când mă liniștesc și aud de la Dumnezeu:
1. Mă liniștesc în prezența Domnului, cel mai des prin închinare, cântare în Duhul sau intrare
devoțională într-un pasaj din Scriptură. Ființa mea exterioară se liniștește; ființa mea interioară se
liniștește. Eu sunt neutru, pregătit înaintea Domnului meu.
2. Mintea mea devine activă văzându-mă pe mine în interior vorbind cu Isus (Asta îmi crește
credința, mă deschide și îmi ia mintea din cale.)
3. Domnul rostește gândurile Lui prin Duhul Lui în inima mea (1 Corinteni 2:9,10).

4. Duhul Lui este în uniune cu duhul meu (1 Corinteni 6:17).
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5. Gânduri și impresii spontane, la care nu meditez eu, curg de la Duhul Sfânt spre duhul meu,
mergând direct la mintea mea, unde sunt înregistrate.
6. O parte din activitatea minții mele este acum să notez aceste gânduri. Asta îmi împiedică
mintea să umble aiurea și, de asemenea, îmi stimulează credința și supunerea când recitesc ce mi-a
vorbit El. Pot scrie liber acum, știind că voi testa mai târziu.

Iată câteva lecții în legătură cu auzirea vocii Domnului:
1. Dumnezeu nu cere mai mult decât ești pregătit să dai. El îți va oferi o alternativă, o cale mai
simplă dacă ceri asta.
2. Isus vorbește adesea folosind Scripturile. Cuvântul Lui specific pentru duhurile noastre
(rhema) vine adesea direct din Cuvântul scris al lui Dumnezeu (Logos).
3. Când vocea Lui interioară se aliniază cu gândurile interioare pe care le ai deja, nu te îndoi că
este vocea Lui și nu presupune că sunt doar propriile tale gânduri, ci bucură-te! Acceptă asta ca pe o
confirmare că vocea Lui este consistentă când îți vorbește. Tu L-ai rugat să îți vorbească înainte de a
începe, nu? Ei bine, crede asta! El o face!
4. Când cuvintele Domnului nu vin cum te-ai așteptat, întoarce-te și întreabă-L de ce. El îți va
spune.
5. Acționează pe baza a ceea ce îți spune Isus. Încrederea ta va crește când vei vedea rezultatele.
6. Vei descoperi că, atunci când Isus îți dă o idee, tu poți răspunde la asta cu propriile tale
gânduri și întrebări meditative și în schimb El va răspunde iar prin idei și gânduri spontane. Poți
recunoaște distincția dintre gândurile Lui spontane și gândurile tale la care ai meditat.
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Lucruri de luat în considerare
1. Dacă vrei ceva suficient de puternic, vei merge după acel lucru. Dacă vrei să înveți să-L auzi
pe Dumnezeu vorbindu-ți, dorește-ți asta din toată și lucrează la asta!
2. Nu vei învăța multe despre lumea interioară până când nu îți pui deoparte timp să te liniștești
și să te uiți în interior.
3. Să învățăm să înțelegem lumea noastră spirituală interioară necesită la fel de mult timp și efort
cât ar lua să învățăm să înțelegem lumea noastră exterioară sau fizică, „tangibilă“.
4. Să învățăm să umblăm în lumea interioară este similar cu a învăța să umblăm fizic. Adesea ne
poticnim, cădem și ne ridicăm la loc. Dar cu timpul și cu practica devii foarte bun la asta!

Vei alege să începi această umblare interioară?
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Bucură-te de un banchet!

Să recunoaștem. Cei mai mulți dintre noi nu trăim prea mult din duhurile noastre. Trăim, totuși,
din sufletele noastre, și asta trebuie să se schimbe. Care este diferența? Ei bine, sufletul tău este partea
din tine care gândește, mintea ta, voința ta și emoțiile tale. Este partea logică, rațională din tine. Duhul,
pe de altă parte, este mai greu de definit și mai greu de înțeles, deci ni se va părea mai greu să trăim
din duhurile noastre.
Practic, duhurile noastre sunt punctul nostru de conexiune cu Dumnezeu. Ai putea să te gândești
la ele ca fiind atitudinile, motivațiile și trăsăturile de caracter profunde, care te consumă și care sunt la
baza noastră. De ce gândești sau simți sau acționezi de fapt așa cum o faci, foarte adânc, în partea cea
mai de jos? Dacă poți începe să simți aceste atitudini „de dedesubt“, ce te motivează cu adevărat pe
tine și pe alți oameni și de ce sunt ei așa cum sunt, nu un comportament de suprafață, ci un
comportament adânc, „rădăcină“, atunci discerni duhul. Să fii acordat la Duhul Sfânt înseamnă să nu
depinzi de mintea ta când vine vorba de gândurile spontane care îți vin. Este un fel de umblare pe
muchie de cuțit. Ești conștient de sufletul (minte, voință și emoții) tău și al altora, dar ești sensibil la
ceea ce este dedesubt, duhul tău și al altora.

Scrie Luca 2:40.

Scrie prima propoziție din Luca 10:21.
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Destul de interesant, Isus s-a întărit în duh și a comunicat cu Duhul Sfânt. De ce nu am face și
noi la fel? Aici începe banchetul. Duhul tău are nevoie să fie hrănit și alimentat ca să poată crește,
exact așa cum trupul tău are nevoie să fie hrănit și alimentat ca să poată crește. Duhurile noaste au fost
făcute să fie umplute cu Dumnezeu. Noi ne hrănim și ne restaurăm duhurile umplându-le cu Domnul,
digerând cuvintele Lui, sorbind din Duhul Lui și respirând comunicarea Lui cu noi (rhema). De ce
avem nevoie ca să existăm fizic? De hrană, apă, aer, nu? Deci duhul are nevoie de aceleași lucruri.
Iată ce vreau să spun:
1. Hrana Duhului – Logos – Biblia
Îți amintești ce spune Iosua 1:8? (Citește dacă nu.) Cugetă la Cuvânt, aplică-l în practică,
rostește-l și vei izbândi în toate lucrările tale! Satan este întotdeauna gata să fure tot ce îți dă
Dumnezeu. Citește pilda semănătorului (Luca 8:4-15) și copiază aici versetele 11 și 12:

De fapt, mintea ta este un câmp de luptă între Dumnezeu și Satan și depinde de tine pe cine lași
să „câștige“

Scrie 2 Corinteni 10:4,5.

Trebuie să preluăm responsabilitatea și să ne umplem mintea cu Dumnezeu astfel încât să nu fie
loc pentru Satan. Doar ca o aducere aminte, gândurile lui Satan sunt negative și distructive. Ele te fac
să te simți condamnat, inferior, învins, temător, anxios, nesigur, prejudiciat, impur, confuz etc. etc. Dar
gândurile lui Dumnezeu sunt tocmai opusul! Pozitive și ziditoare. Ele te vor face să te simți acceptat,
încurajat, iubit, netemător, plin de pace, bun, curat, puternic și sigur. Acum, decide! Și asta este exact
ceea ce ai de făcut: să alegi pe care gânduri le vrei. Întoarce-i spatele lui Satan. Cheamă-L pe Domnul
pentru ajutor și eliberare dacă ai nevoie de asta. Și fă alegeri bune, pozitive în legătură cu ceea ce intră
în inima ta (televiziune, cărți, filme, reviste, muzică, discuții și gânduri). Satan poate să te atace numai
când lași o deschidere pentru el, deci umple toate spărturile cu Isus. Ține Logos-ul înaintea ochilor tăi
și în mintea și inima ta. Aceasta este prima parte a banchetului.
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2. Apa Duhului – Să bei în Duhul
Isus a spus că Duhul care ne locuiește este ca o curgere de apă vie.
Scrie Ioan 7:37-39.

Scrie 1 Corinteni 14:2.

Scrie 1 Corinteni 14:14.

3. Respirația Duhului – Rhema
Orice ne spune Dumnezeu (rhema) produce viață! Scrie Ioan 6:63.

Ceea ce gândește mintea mea nu va reduce asta, indiferent cât de mult mă gândesc. Dar
Dumnezeu îmi vorbește prin duhul și mă învață și mă mângâie.
Citește Proverbe 20:27 și Ioan 16:13 și scrie-le cu propriile tale cuvinte:

Toate aceste trei părți ale banchetului pot fi dificile pentru noi, mai ales în cultura noastră
vestică. Este dificil pentru noi să admitem că mințile noaste luminate nu sunt răspunsul la orice, ci
Cuvântul lui Dumnezeu este. Apoi, este greu să ne disciplinăm să punem acel Cuvânt în noi și să
ascultăm de el. (Noi întotdeauna avem o idee care este cel puțin la fel de bună ca a lui Dumnezeu, nu?)
Obiectivul nostru este să fim transformați prin înnoirea minții noastre prin Cuvântul lui Dumnezeu.
Obiectivul nostru este să fim transformați lăsând Cuvântul lui Dumnezeu să ne facă mințile „noi“!
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În cele din urmă, este greu să stăm acordați la duhurile noastre și la Duhul lui Dumnezeu, pentru
că am fost învățați atât de mulți ani să ne folosim doar mintea. Să începem să trăim pe baza impresiilor
spontane ale duhului pare o treabă foarte dificilă!
Dar vestea bună este aceasta: toate aceste trei lucruri sunt posibile! Nu scrâșnind din dinți și prin
propria noastră hotărâre, ci prin harul și puterea lui Isus Hristos! Spune-I că vrei să participi la acest
banchet. Spune-I cât de slab ești. Și privește-L cum te iubește și te schimbă!
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Radioul tău este pornit?

Cum asculți un anumit post de radio? Trebuie să cauți frecvența exact la locul potrivit pentru a
auzi clar, nu? Alte posturi îți stau uneori în cale și interferează și trebuie să găsești frecvența postului
pe care îl vrei ca să auzi ce se spune.
Ei bine, inima ta este și ea ca un radio și tu trebuie să o acordezi! Dacă Dumnezeu încearcă să ne
spună ceva, trebuie să ne „acordăm“ la postul Lui. Alte „posturi“ (Satan sau tu, de exemplu) pot să îți
stea în cale (interferențe din viețile noastre aglomerate) și să facă să fie greu să auzi. Vezi tu, dacă
încercăm să ne acordăm la Dumnezeu și El le vorbește inimilor noastre, atunci trebuie să ne pregătim
starea inimii pentru a-L auzi. Să ne uităm la trei exemple de abordare a lui Dumnezeu pentru a-L auzi
vorbind:
1. Să învățăm să folosim radioul – experiența Cortului

Îți amintești că la începutul acestei cărți am vorbit despre cort și despre Sfânta Sfintelor? Ei bine,
ne întoarcem la el! Dumnezeu i-a dat lui Moise planul cortului, care este o copie a modului în care ar
trebui să Îl abordăm și să auzim vocea Lui. Este cumva simbolic, dar chiar amuzant de comparat cu
propria noastră experiență! Să explorăm unele dintre lucrurile pe care le putem învăța din cortul lui
Moise.
Cortul reprezintă duhul, sufletul și trupul omului. Curtea exterioară corespunde trupului omului,
unde primim cunoaștere mai ales prin cele cinci simțuri ale noastre. Pentru a reprezenta asta, curtea
exterioară nu avea o acoperitoare, ci era luminată de lumina naturală, arătând că primim lumină
(cunoaștere și revelație) prin mijloace naturale. Locul Sfânt corespunde sufletului omului. El are un
acoperiș deasupra, dar înăuntru este luminat de untdelemnul ce ardea în sfeșnic, reprezentându-L pe
Duhul Sfânt care revelează minții noastre adevărul. (În Biblie untdelemnul simbolizează adesea Duhul
Sfânt.) Sfânta Sfintelor era un cort închis, complet întunecat, fără sursă naturală sau artificială de
lumină. Singura lumină care a strălucit vreodată în Sfânta Sfintelor a fost lumina slavei lui Dumnezeu.
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Când Dumnezeu era prezent, era lumină. Dacă Dumnezeu pleca, totul era întunecos. Asta reprezintă
duhul uman, în care slava lui Dumnezeu luminează ființele noastre interioare, dându-ne revelație
directă în inimile noastre.
Fiecare dintre cele șase piese de mobilier reprezintă o experiență în apropierea noastră de
Dumnezeu.
În curtea exterioară erau două piese:
a) Altarul de aramă, care simbolizează crucea (Exod 27:1-8)
Altarul de aramă (sau de bronz) era primul lucru pe care îl întâlneai când intrai în cort. Nu puteai
să îl ocolești. Dacă voiai să te întâlnești cu Dumnezeu, prima dată trebuia să te oprești la altar. Acolo
preoții jertfeau animale pentru a ispăși păcatele poporului. Aceste sacrificii erau doar măsuri temporare
care învățau poporul despre păcătoșenia lui și despre nevoia să fie vărsat sânge pentru ca ei să fie
iertați. Altarul de aramă, deci, reprezintă nevoia noastră de a-L face pe Isus Domnul vieților noastre și
de a ne prezenta ca jertfe vii înaintea Lui (Romani 12:1,2). Aceasta este o condiție absolut normală
pentru a ne apropia de Dumnezeu.
b) Ligheanul de aramă, care reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu (Exod 30:17-21)
Ligheanul de aramă (sau bronz) era un bazin mare în care preoții își spălau mâinile și picioarele
înainte de a intra în Locul Sfânt. Dacă ar fi intrat în Locul Sfânt fără să se oprească aici să se
curățească, ei ar fi murit. Noul Testament spune în Efeseni 5:26 că Isus ne curățește și ne sfințește prin
spălarea cu apă prin Cuvânt. Deci ligheanul ne reprezintă pe noi care ne spălăm aplicând Logos
(Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura) în viețile noastre. Logosul aplicat are un efect de curățare asupra
inimilor și minții noastre.
Este interesant că ligheanul de aramă a fost făcut din oglinzile pe care femeile evreice le-au
donat pentru construirea cortului. În Iacov, cei care citesc Cuvântul, dar nu îl împlinesc, sunt comparați
cu cineva care se uită într-o oglindă și vede că fața lui este murdară și că părul este ciufulit, dar nu face
nimic să se aranjeze, ci doar pleacă fără să schimbe nimic. Când citim Biblia, Dumnezeu ține o oglindă
în dreptul inimilor noastre, arătând cum suntem noi de fapt. Când ne apropiem de Dumnezeu, El vrea
să fim schimbați, sfințiți și făcuți sfinți prin aplicarea zilnică a puterii de curățare a Cuvântului Lui la
viețile noastre.
După ce se oprea la altarul de aramă ca să se curețe, preotul se ducea în Locul Sfânt. Acesta era o
cameră mare cu acoperiș din piei de animale. Înăuntrul Locului Sfânt erau trei piese de mobilier.
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a) Masa pentru pâinile pentru punerea înainte, simbolizând voința noastră (Exod 25:23-30)
Aceasta este o masă pe care preoții puneau douăsprezece pâini speciale. Așa cum făina este
măcinată fin pentru a face pâine, voința noastră este măcinată fin când Îi dedicăm total căile noastre
Domnului. Dumnezeu vrea ca voințele noastre să fie setate să se supună Lui când intrăm în prezența
Lui ca să auzim de la El.
b) Sfeșnicul de aur, reprezentând mintea noastră iluminată (Exod 25:31-39)
Tot în Locul Sfânt era un sfeșnic de aur cu șapte candele cu untdelemn. Asta este ceea ce dă
lumină Locului Sfânt. Untdelemnul reprezintă Duhul Sfânt. Dumnezeu ne luminează mintea cu adevăr
când medităm la Cuvântul Lui și când scriem în jurnal.
c) Altarul pentru arderea tămâii, reprezentând emoțiile noastre (Exod 30:1-10)
Chiar în fața ușii Sfintei Sfintelor era o masă de aur unde preoții ardeau seara și dimineața o
jertfă de tămâie. Această masă era perfect pătrată sau echilibrată. Tămâia reprezintă lauda poporului lui
Dumnezeu. Intrarea în Sfânta Sfintelor, prezența manifestă a lui Dumnezeu, se face prin laudă și
închinare. Când aducem o jertfă continuă de laudă, emoțiile noaste sunt aduse sub controlul Duhului
Sfânt și vin în echilibru.
În Locul Sfânt era o cameră mică, separată, numită Sfânta Sfintelor. Înăuntrul acestui „cort al
întâlnirii“ era o singur piesă.
a) Chivotul, simbolizând revelația directă a Duhului în inimile noastre (Exod 25:10-22)
Chivotul legământului era o ladă din aur care adăpostea simbolurile legământului lui Dumnezeu
cu Israel. Capacul plat al Chivotului se numea Tronul Milei. Pe el stătea doi heruvimi cu fața unul spre
altul și cu aripile întinse spre centru, acoperind Tronul Milei. De la Tronul Milei a promis Dumnezeu
să-l întâlnească pe Moise și pe preoți și să le vorbească. Asta ne amintește că prin închinare și liniște
intrăm în comunicare inimă către inimă cu Dumnezeu când slava Lui ne umple duhurile. În liniștea
inimilor noastre Îl auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne. Schița cortului te poate ajuta să vezi aceste
adevăruri.
2. Acordarea brută pentru a primi direct rhema – modelul lui Habacuc
Rhema – gândurile, ideile, imaginile și impresiile spontane (la care nu am meditat) care vin în
inima ta de la Dumnezeu.
a. Reduci la tăcere zgomotul exterior mergând într-un loc liniștit.
b. Reduci la tăcere vocile interioare uitându-te la Isus (cu imagini).
51

c. Îți împiedici mintea să își pună întrebări folosind un jurnal.
3. Acordarea fină pentru a primi direct rhema – Evrei 10:22
„Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt pe
calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă
avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință
deplină, cu inimile stropite și curățire de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată“ (Evrei 10:1922).
Când venim în liniște înaintea lui Dumnezeu pentru a auzi în duhurile noastre cuvintele Lui
rostite, autorul Evrei ne spune că următoarele patru condiții trebuie să caracterizeze inimile noastre:
„Să ne apropiem cu...“
a. _____________________________________________
Inima ta trebuie să fie sinceră. Fără ipocrizie, fără înșelare, fără minciună. Vino cu toată inima în
dragoste, laudă, adevăr, pocăință, căutare, strigăt și ascultare de Dumnezeu.

b. _____________________________________________
Notează Evrei 11:6.

Dumnezeu este acolo să te întâlnească în inima ta, să-ți vorbească, să-ți dea viață și să-ți arate
lucruri.
„Emanuel“ - Dumnezeu cu noi

c. _____________________________________________
Acceptare prin credință a curățării complete din viețile noastre prin jertfa (sângele) lui Isus.
Notează Ioan 3:21.

Notează Iacov 4:17.
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d. ______________________________________
Notează Efeseni 5:25-27.

Trebuie să aplici rhema pe care ți-o dă Dumnezeu și să asculți de ea.

Cum îți păstrezi inima acordată?
Biblia ne dă o grămadă de idei despre cum să ne menținem „acordați“.
Iată câteva:
Notează Evrei 10:23.

Păstrează-ți inima protejată, astfel încât alții să nu-i transfere mânie sau amărăciune sau
descurajare. Veghează asupra inimii tale!
Notează Evrei 10:24.

Încurajați-vă și ajutați-vă unii pe alții!
Notează Evrei 10:25.

Întâlnește-te cu alți creștini pentru a vă susține și zidi unii pe ații!
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Radioul inimii tale are nevoie de curățare?
Iată un gând care poate nu este prea popular, dar este unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu nea direcționat să le facem... postul. Postul ne curățește trupul exterior de otrăvuri și, de asemenea, ne
curăță și duhul, ca să putem auzi mai bine de la Dumnezeu. Nu mă întreba cum face asta, dar cumva el
îți conferă o recepție mai bună. Dacă nu ai postit niciodată, învață despre asta, fă asta și uită-te la
rezultatele extraordinare! Dumnezeu folosește asta într-un mod puternic, deci fii atent!
„Pur și simplu nu cred că aud vocea lui Dumnezeu! Ce ar putea să mă împiedice?“
1. Lipsa credinței. Nu ești convins că Dumnezeu chiar vorbește cu tine! Încearcă toți „ziditorii
de credință“ la care te poți gândi: laudă și închinare, cântare, citirea Bibliei (mai ales a promisiunilor),
folosirea imaginației și să-I spui lui Dumnezeu (cu voce tare dacă este posibil) cât de mult crezi în El,
orice îți încurajează credința.
2. Mintea ta se îndoiește. Încearcă să scrii în jurnal și să folosești multe viziuni, asigurându-te
că inima ta este curățată (mărturisește orice lucru, primește iertare și înlătură-l din calea ta).
3. Crezi că Dumnezeu pur și simplu nu îți vorbește. Varsă-ți inima pe de-a întregul. Începe
prin a nota orice cuvine pe care le primești, chiar dacă sunt doar unul sau două. Amintește-ți,
impresiile Duhului sunt blânde și gândurile noastre proprii pot ușor să le îndepărteze din cale.
Iată un alt gând. Poate pui o întrebare la care Dumnezeu nu vrea să răspundă (ca la ghicioare).
Poate nu ai vrut să auzi răspunsul! Sau poate motivele tale pentru a pune întrebarea sunt greșite. Poate
ai nevoie să postești pentru a elibera răspunsul Lui. Verifică-ți acordarea!

Un ultim gând...
Să înveți cum să îți setezi radioul nu este ușor. Va necesita efort și o decizie reală de a încerca/.
Uneori vei prinde postul greșit, uneori vei avea o mulțime de interferențe și uneori vei fi descurajat și
vei vrea să renunți.
Dar nu o face! Nu renunța pentru că această comunicare cu Dumnezeu și auzirea Lui sunt cele
mai importante lucruri pe care le poți învăța! Dacă ai fi renunțat să înveți să mergi pentru că ai căzut o
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dată sau de două ori? Ai fi destul de limitat astăzi, nu-i așa? Urmărește, pune întrebări, fii doritor să
încerci și renunță la lucruri mai puțin importante dacă este nevoie, pentru a învăța această abilitate de a
te acorda la Dumnezeu. El nu face ca asta să fie greu, dar El vrea să știe dacă suntem serioși și va
onora căutarea noastră sinceră. Caută asta!
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Listă de verificare
pentru acordarea la Dumnezeu

Scopul: Să cultivi curgerea intuitivă interioară a Duhului antrenându-ți simțurile să capteze
gândurile spontane puse de Domnul în inima ta.
A. Învăț să trăiesc Experiența Cortului (Exod)
1. Altar – Sunt o jertfă vie.
2. Lighean – M-am spălat prin aplicarea Cuvântului.
3. Pâinile pentru punerea înainte – Voința mea este măcinată înaintea lui Dumnezeu.
4. Sfeșnic – Dumnezeu iluminează mintea mea, dându-mi revelație.
5. Tămâie – Jertfa mea continuă de mulțumire aduce sinele și emoțiile sub controlul lui
Dumnezeu.
6. Chivotul – Am învățat să umblu în prezența Lui imediată în liniște și să primesc cuvintele
Luii rostite în inima mea.
a. Acordare brută – să mă liniștesc și să mă concentrez la Isus (Habacuc 2:1,2)
1. Mă duc într-un loc liniștit.
2. Mă liniștesc în interior ațintindu-mi ochii la Isus.
3. Facilitez curgerea notând ce primesc.
b. Acordare fină – înlăturând blocajele din interior (Evrei 10:22)
1. Inima mea este sinceră, onestă și dedicată și nu nutresc rezerve.
2. Mă apropii de Dumnezeu prin credință deplină.
3. Conștiința mea a fost curățată prin primirea curățării lui Hristos.
4. Am fost ascultător de rhema primită anterior.
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B. Biruiesc orice rău trăind pe baza rhema pe care mi-a spus-o Dumnezeu (Evrei 10:23-25)
1. Mărturisesc asta cu gura mea.
2. Mă gândesc la moduri de a-i încuraja pe alții să umble în rhema pe care le-a spus-o
Dumnezeu.
3. Mă alătur altor oameni pentru încurajare reciprocă.
C. Confirm rhema pentru mine prin faptul că solicit sfatul autorității mele spirituale (Evrei
13:17)
1. Sunt supus liderilor mei spirituali și ei vor ca eu să vin la ei cu deciziile mele majore.
2. Aduc la ei călăuzirile majore, adică cele care au consecințe semnificative în timp sau din punct
de vedere al banilor.
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Să te îndrăgostești de... Dragoste

Ai fost vreodată îndrăgostit? Sau măcar ai crezut că ești îndrăgostit? Sau ți-ai imaginat cum ar fi
să fii îndrăgostit? Cei mai mulți oameni nu se pot gândi pur și simplu la nimic altceva în afară de
persoanele de care sunt îndrăgostiți. Ei visează mult cu ochii deschiși, își pierd pofta de mâncare și își
petrec cea mai mare parte a timpului încercând să fie cu cealaltă persoană sau dorind să fie împreună!
Este un tip de sentiment care te consumă și îți ia cea mai mare parte a timpului și a atenției.

Cel mai important lucru
pe care îl putem face în viețile noastre
este să ne îndrăgostim de Isus!
Crezi că aceasta este o afirmație ciudată? Adică, la urma urmei, cum te „îndrăgostești“ de cineva
pe care nu Îl poți vedea sau atinge? Isus a spus că „aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe Tine,
singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17:3). Dar „să-L cunoști“
pe El înseamnă mult mai mult decât un obișnuit „Buna-La revedere“ duminică dimineața. Acest fel de
a „cunoaște“ este implicat într-o relație intimă, care crește, cu Dumnezeu. Și cum urmărim această
relație intimă cu Dumnezeu, care crește? Urmărind o relație intimă, care crește, cu Isus prin puterea și
învățătura Duhului Sfânt. Este ceva ce trebuie să vrem și să urmărim și care cere timp. Orice relație de
dragoste cere timp. Așa e și relația de dragoste cu Isus. Dacă crezi că poți avea o relație caldă,
spontană cu Isus cinci minte pe zi sau o oră duminică dimineață, las-o baltă! Ai dezvolta o relație de
dragoste cu un om cu doar cinci minute pe zi? Sigur că nu! Deci cum crezi că poți să o ai vorbind cu
Isus atât de puțin timp?
Trebuie să te decizi pur și simplu că Îl vei urma pe Isus – doar pentru Cine este El, nu pentru ce
îți poate da El. Să-L urmezi pe El înseamnă să ajungi să Îl cunoști. Să ajungi să Îl cunoști înseamnă să
vorbești cu El și să asculți... să comunici... să te rogi. Rugăciunea este legătura dintre îndrăgostiți.
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Înseamnă să avem comuniune cu Iubitul nostru, Isus. Să fim intimi, să ne simțim în liniște unul altuia
prezența, să fim complet disponibili unul pentru altul. Înseamnă să ne prețuim unul pe altul atât de
mult, încât să vrem să fim împreună, constant, să împărtășim orice unul cu altul și să umblăm prin
viață împreună. De aici vine o relație intimă, care crește. Ca rezultat natural al relației noastre cu El,
vom începe să vedem puterea Lui revărsându-se din noi, atingând inimi, înnoind vieți și puteri și
făcând minuni. Pentru că din relație vine credința, credința simplă care înseamnă pur și simplu să fii
suficient de apropiat de Isus cât să știi ce vrea El să facă într-o situație și apoi să faci orice îți spune El.
Dar singurul mod în care vom putea vreodată să știm exact ce gândește și spune Isus este petrecând
mult, mult timp cu El. Sunt sigur că Îi rănim sentimentele când devenim atât de ocupați încât nu avem
timp pentru El, exact așa cum ți-ar răni ție sentimentele dacă cineva ți-ar spune că te iubește și nu ar
avea niciodată timp să te sune sau să fie cu tine. Este o nebunie să crezi că tot ce vrea Isus este ca noi
să spunem o dată „Te iubesc“ și apoi să uităm de El!
Dumnezeu știe că pentru a-L experimenta pe deplin trebuie să venim la El cu toată inima! Scrie
următoarele versete în spațiile de mai jos pentru a afla câteva direcții pe care ni le dă El:
1. Fă din Mine cea mai mare comoară a ta, astfel încât Eu să Mă pot da ție.
Marcu 12:30

2. Caută-Mă din toată inima, ca să Mă pot revela ție.
Ieremia 29:13

3. Încrede-te în Mine din toată inima ta, ca să îți pot călăuzi pașii.
Proverbe 3:5,6

4. Laudă-Mă din toată inima, ca să îți pot dărui prezența Mea.
Psalm 9:1, Psalm 22:3
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5. Întoarce-te la Mine din toată inima, ca să pot avea milă și să te binecuvântez.
Ioel 2:12,13

Cum ajungi să cunoști bine pe cineva?

Lucruri pe care le pot face

Lucruri pe care le pot face

cu un prieten:

cu Isus:
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Duhul Sfânt, inima ta și tu

Să încercăm să înțelegem puțin mai bine această lume spirituală. Dacă vrem să înțelegem cum
lucrează Duhul Sfânt și să-L lăsăm să lucreze în noi, ar fi bine să săpăm în jurul unor „legi“ sau
principii care înconjoară lucrarea Duhului Sfânt.
Te rog să notezi versetele în spațiile de mai jos:

Iată cinci principii care te pot ajuta să înțelegi mai bine:
1. Noi ne mișcăm cu putere în rugăciune când suntem conduși de Duhul Sfânt.
Romani 8:26,27

2. Noi trebuie să învățăm că întotdeauna vom fi slabi și că trebuie să ne „odihnim“ în asta. Dacă
putem învăța că întotdeauna suntem slabi în rugăciune, atunci putem depinde de Duhul Sfânt.
Romani 8:26a: Duhul ne ajută (preia povara noastră) în slăbiciunea noastră.
Cere-I Duhului să te ajute să biruiești fiecare slăbiciune pe care o întâlnești în rugăciune. El o va
face!
3. Noi trebuie să ne rugăm în Duhul: toate rugăciunile noastre trebuie să fie în Duhul, adică
inspirate, călăuzite, energizate și susținute de Duhul Sfânt.
Efeseni 6:18

Iuda 20: Zidiți-vă... rugați-vă prin Duhul Sfânt.
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Romani 8:9 Voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește
în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos nu este al Lui.
4. Noi avem dreptul să ne apropiem de Dumnezeu prin Isus Hristos, dar când chiar
experimentăm părtășia cu Dumnezeu acest lucru este oferit de Duhul Sfânt.
Ioan 14:6: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Efeseni 2:18

5. Noi avem doi mijlocitori care ne ajută să ne rugăm.
Romani 8:27: Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește
pentru sfinți după voia lui Dumnezeu.
Romani 8:34

Trinitatea la lucru pentru noi!
Deci spui că vrei să te rogi în Duhul? Bine. Iată câteva sfaturi și lucruri de care să îți aduci
aminte:
1. Rugăciunea trebuie să curgă din inima ta, nu din mintea ta.
Poate asta te va ajuta. Completează următoarele pagini, în spațiile libere, cu ceea ce lipsește din
versete
a. Relaxare: liniștește-te, fă-te confortabil și relaxat fizic, astfel încât mintea ta să fie eliberată de
gânduri despre trupul tău și să poată fi complet scufundată în ființa lui Dumnezeu și a persoanei pentru
care te rogi.
Psalm 46:10

Psalm 131:2a: Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit...
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Stai confortabil, cu capul sprijinit, cu mâinile în poală, cu coloana vertebrală relaxată, și totuși
dreaptă. Încurajează (nu porunci) diferitele părți ale trupului tău să se relaxeze. În mintea ta, vezi-le
relaxate.
b. Gândește-te la Dumnezeu și la cât de real este El. Contactează-l în duhul tău. Nu te forța; fii
liniștit și să știi că El lucrează în tine! (Filipeni 2:13)
Fapte 17:28: În El avem viața și mișcarea și ființa... Suntem din neamul Lui.
Galateni 2:20: Am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Psalm 23:1

Noi ne biruim pe noi înșine (îngrijorările, grijile, gândurile, eforturile noastre) deschizându-ne
duhurile pentru a primi curgerea de viață de la Dumnezeu în interior (folosind orice metode care Îl fac
pe El mai real pentru noi). În loc să alergăm la El cu lista noastră de dorințe, stăm în liniște cu El și
recunoaștem că El este cu noi. Îl vizualizăm.
c. Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru că este viu în inima ta. Unește-te cu viața Lui.
Luca 11:13

1 Ioan 5:14,15: Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă... și avem ce am cerut de la EL.
„Te rog să îmi crești gradul de conștientizare a puterii Tale dătătoare de viață din mine, în
Numele lui Isus.“ Unește-ți inima cu dragostea Lui iubindu-L pe El. Vezi cu ochii tăi ai credinței
realitatea spirituală care prinde viață.
d. Fii sigur prin credință că ai primit puterea Lui și mulțumește pentru asta. (Credința este
comutatorul care declanșează puterea.)
Marcu 11:23,24
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Nu spune încontinuu „Oh, Te rog, Doamne“. Mai degrabă spune „Îți mulțumesc, Doamne,
pentru că mă schimbi“. Uită de orice altceva și gândește-te la Dumnezeu și la Isus Hristos și la lumina
Lui care curge prin tine. Nu te forța. Stai confortabil și relaxat.
Acum te miști în rugăciune călăuzit de cuvintele lui Dumnezeu pentru tine (rhema)!
2. Păstrează-ți inima deschisă spre Domnul ca El să poată împărtăși cu tine pentru ce ar vrea El
să te rogi.
3. Folosește imaginile plastice. Vezi-L pe Dumnezeu. Vezi puterea Lui unită cu a ta curgând spre
alții. Lasă-L să decidă El imaginile. Nu le zugrăvi singur pas cu pas. Nu vedea ce vrei tu să vezi. În loc
de asta, deschide-ți pur și simplu ochii interiori. Roagă-L pe El să-ți arate ce vrea El să verzi. El o va
face, în același mod spontan în care îți dă rhema.
4. Folosește mulțumirile pentru a-ți menține credința. În restul zilei mulțumește-I încontinuu
pentru că viața Lui este la lucru în tine. Spune asta!
5. Fii perseverent și răbdător. „Îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ai făcut și continui să faci.“
6. Re-educă-ți subconștientul prin Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-ți împrospăta credința.
Notează Romani 12:2.

Înlocuiește

cu

Orice gând de frică

un gând de credință

Orice gând de boală

un gând de sănătate

Orice gând de moarte

un gând de viață

7 Re-educă-ți subconștientul cu dragostea lui Dumnezeu pentru a-ți înnoi dragostea (1 Ioan
4:16). Spală-te în dragostea lui Dumnezeu. Amintește-ți de dragostea lui Dumnezeu. Citește despre
dragostea lui Dumnezeu. Vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Apoi vei putea să reacționezi și să
răspunzi cu dragostea lui Dumnezeu în orice situație.

64

Fii atent la asta!

Până acum am spus: „Notează acele gânduri spontane. Le poți testa mai târziu.“ Acum este „mai
târziu“! Să testezi înseamnă pur și simplu să verifici ce ai scris ca să vezi dacă este cu adevărat de la
Dumnezeu. Aici mintea ta trece la treabă și Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne împiedică să facem
vreo greșeală mare (sau greșeli mici, pentru că ele contează!). Deoarece tu, în calitate de creștin, te-ai
conectat iar cu Dumnezeu, prin Isus, duhul tău este unit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu (1 Corinteni
6:17). Dar alte lucruri pot să te afecteze și să îți influențeze duhul. De exemplu, circumstanțele (familia
specifică în care te-ai născut), circumstanțele fizice (dacă îți este foame sau te simți bolnav), Satan (și
el este în lumea spirituală și îi place să încerce să te influențeze!), și alți oameni („Ei bine, toată lumea
face asta!“). Acum este timpul să „consulți“ și să „testezi“ gândurile spontane pe care le-ai notat și să
vezi dacă ele erau cu adevărat de la Dumnezeu. Nu este întotdeauna ușor, dar nici nu este întotdeauna
greu. Folosește-ți creierul, simțurile spirituale și bunul simț!
Iată un grafic care te poate ajuta să discerni dacă un gând este de la tine, de la Satan sau de la
Dumnezeu:
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Sine

Satan

Dumnezeu

Găsește originea – Testează duhul (1 Ioan 4:1)
Născut în minte.

O imagine fulgerătoare. Mintea era

O curgere vie de imagini care

Reprezentarea unei imagini.

goală, inactivă? Imaginea pare că

vine din ființa interioară. Ființa

obstrucționează?

ta interioară se concentra în
tăcere asupra lui Isus?

Examinează conținutul – Testează cuvintele (1 Ioan 4:5)
Reprezentarea unor lucruri

Negative, distructive, care te

Instructivă, ziditoare,

pe care le-am învățat.

presează, pline de teamă,

mângâietoare. Viziunea

acuzatoare. Violează natura lui

acceptă testarea.

Dumnezeu și Cuvântul lui
Dumnezeu. Imaginii îi este teamă să
fie testată. Apare ego-ul.
Vezi roadele – Testează roadele (Matei 7:15,16)
Variabilă

Frică, constrângere, robie, anxietate,

Credință stimulată, putere,

confuzie. Ego umflat.

pace, roadă bună, iluminare,
cunoștință, smerenie.

Una peste alta, un ghid general bun prin care să treci este să te uiți la rezultatele sau roada
experiențelor tale spirituale interioare. Ele ar trebui să te conducă spre dragoste mai mare, împăcare,
vindecare și plinătate. Dacă se întâmplă opusul, trebuie să te oprești imediat și să vorbești despre asta
cu părinții tăi, cu profesorul sau cu pastorul de tineret.
Și iată unde întâlnește cauciucul asfaltul. Cum poți să-ți verifici gândurile prin comparație cu
gândurile lui Dumnezeu (Biblia) dacă tu nu știi prea multe despre Biblie? Nu spun că trebuie să fii un
savant desăvârșit al Biblie, ci că, dacă ești serios în legătură cu auzirea vocii lui Dumnezeu și vrei să
știi că auzi de la Dumnezeu, trebuie să continui să studiezi Cuvântul Lui prețios puțin câte puțin. Biblia
este Adevărul absolut, care nu se schimbă. Ea este un standard prin care putem testa absolut orice
gând și idee. Dumnezeu nu se așteaptă ca tu să memorezi totul (o idee grozavă!), dar El onorează orice
încercare pe care o faci de a ajunge să-L cunoști mai bine cunoscând mai bine Cuvântul Lui. Și este
absolut necesar dacă vrei să fii bun la testare.
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Ai avut vreodată o idee despre care te-ai întrebat „A fost de la Dumnezeu sau de la Satan, sau
doar propria mea idee?
Noteaz-o pe scurt.

Acum, că ai văzut graficul despre testarea ideii, unde se încadrează ea?
De ce?

Un alt mod prin care putem testa gândurile noastre spontane este să le supunem (să spunem
despre ele) autorității noastre spirituale. „Autoritate spirituală?“ Sună ca un polițist cu aripi și cu nimb!
Nu chiar! Deși un polițist poate fi o autoritate peste tine în anumite cazuri, autoritatea ta spirituală
sunt de obicei părinții tăi sau oricine care are grijă de tine (părinți vitregi, mătuși sau unchi, bunici
etc.). Cât timp ești la școală, părinții tăi și-au transferat autoritatea peste tine profesorului tău. Și poate
tu ești autoritate peste frații sau surorile tale mai mici cât timp mama și tata sunt plecați. Cu alte
cuvinte, autoritatea are dreptul și responsabilitatea de a proteja persoana care este pusă sub autoritatea
sa.
Când vorbim despre testarea gândurilor noastre pentru a vedea dacă vin de la Domnul, un mod
important prin care poți fi sigur în legătură cu ce crezi că auzi este să împărtășești cu autoritatea ta
spirituală. Împărtășește pur și simplu cu mama sau tata ce crezi că ți-a spus Domnul și cere-le să se
roage în legătură cu asta și să-L întrebe și pe Dumnezeu. Este important ca voi toți să știți că nu căutați
opinii, ci vocea lui Dumnezeu.
Asta îți dă câteva idei despre cum să verifici lucrurile pe care le-ai notat în jurnal? Ține minte,
„Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun“ (1 Tesaloniceni 5:21).
Ce întrebări ai în legătură cu asta? Dacă ai probleme specifice, notează-le astfel încât să le poți
adresa profesorului tău sau altui lider spiritual.
*Vezi Apendicele B pentru mai multe informații despre autoritatea spirituală.
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Să învățăm să comunicăm
cu Dumnezeu…
Să învățăm să ne rugăm!

Principiile rugăciunii
Pentru a avea câteva principii în această lume neobișnuită și spirituală a rugăciunii, să vedem ce
are de spus Biblia despre asta. Asta ne va oferi câțiva pași clari de urmat și câteva lucruri de făcut (sau
de evitat) astfel încât Dumnezeu să ne audă și noi, în schimb, să-L auzim pe El. Citește cu atenție
aceste principii și notează versetele care vorbesc despre ele. Ți-am oferit și alte versete și ți-aș
recomanda să le cauți și să le citești și pe ele. Căutătorii adevărați să noteze toate versetele și să
mediteze cu adevărat la ele!
1. Iartă orice ai împotriva oricui, astfel încât rugăciunile tale să nu fie blocate. Noi trebuie să
trăim în dragostea lui Isus, dându-ne viața unii pentru alții (Vezi Apendicele D pentru mai multe
informații despre iertare).
Marcu 11:25

(Ioan 15:9,12,13; 1 Ioan 4:7,8, 12,18-21)

2. Este nevoie de umblare în sfințenie pentru a fi auzit de Dumnezeu.
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Psalm 66:18

(Isaia 56:1,2; Evrei 5:7, 12:1; Iacov 5:16)
3. Rugăciunea trebuie să curgă odată cu rhema (ceea ce înțelegi de la Dumnezeu). Asta îți dă
credință reală, revelează voia lui Dumnezeu și ar trebui să rămână cu tine.
Ioan 15:7

(Marcu 11:22-24; Romani 10:10a,17; 1 Ioan 5:14,15; Evrei 11:1,6; Iacov 1:6,7)
4. Roagă-te intens și sincer, cu toată inima ta.
2 Cronici 15:15b

(Iacov 5:17,18; 1 Împărați 18:43; Psalm 119:58)
5. Roagă-te în numele lui Isus
Ioan 14:13

(Marcu 16:17)
6. Vorbește munților (problemei sau întrebării) în loc să te rogi pur și simplu lui Isus. Agață-te de
ceea ce spui și crede în asta!
Matei 8:26
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(Marcu 11:23; Evrei 10:23)
7. Crede că ceea ce spui se va întâmpla și începe să vizualizezi asta.
Marcu 11:23,24

8. Roagă-te până ajungi la laudă. Nu te rogi pentru o nevoie până când nu este biruită în
rugăciune de puterea și promisiunile lui Dumnezeu și până când nu ai ajuns să ai pace.
Filipeni 4:6,7

9. Roagă-te insistent și practică răbdarea.
Luca 18:1,7

(Luca 11:8-10; Evrei 6:12)
10. Întărește-ți rugăciunea cu post, nu pentru spectacol, ci atunci când ești serios și ai nevoie de
rezultate.
Matei 17:21

(Matei 9:15)
11. Rugăciunea poate fi destul de intensă: povară, inimă zdrobită, lacrimi, agonie, gemete...
Psalm 34:18
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(Matei 20:34; Psalm 62:8; Evrei 5:7; Luca 22:44; Romani 8:26)
12. Nu te teme să-ți arăți slăbiciunea... roagă-te când ai nevoie de puterea lui Dumnezeu.
Evrei 4:16

(Psalm 50:15)

13. Roagă-te în secret.
Matei 6:6

14. Roagă-te specific
Fapte 4:29-31

15. Rezistă atacurilor lui Satan chemându-L pe Dumnezeu. Nu te lupta singur cu Satan. Vei
pierde.
Iacov 4:6-8

(2 Corinteni 10:3-5; Efeseni 6:10-13)
16. Seamănă multe rugăciuni și vei secera multe răspunsuri.
2 Corinteni 9:6-8
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(Filipeni 4:16,17,19)
17. Evită repetițiile în van. (Nu repeta pur și simplu iar și iar niște lucruri doar ca să spui că te-ai
rugat.)
Matei 6:7

18. Nu te ruga doar pentru propria ta plăcere.
Iacov 4:3

Ooo! Sunt multe, nu? Dar nu lăsa ca această listă lungă să te descurajeze! Rugăciunea este o
aventură extraordinară și sunt o mulțime de lucruri de învățat despre ea. Te-ai dat bătut când ai încercat
să înveți să mergi pe bicicletă când ai căzut prima dată și ai înțeles că sunt multe de învățat despre
acest truc numit bicicletă? Sigur că nu! A fost o provocare care a necesitat timp și răbdare și
experimente și în cele din urmă ai ajuns să știi. Apoi asta te-a condus la tot felul de distracții noi. La fel
este și cu rugăciunea. Va fi nevoie de timp și răbdare și experimente, dar dacă perseverezi vei începe
să știi. Și faptul că știi să te rogi te va conduce spre o mulțime de aventuri!
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Domenii de rugăciune

Mărturisire
În Duh
Laudă
Primire
Cereri
Folosind Cuvântul
Mijlocire
Categoric, rugăciunea nu este un proces sec, logic, plictisitor. Pentru unii oameni poate fi (și
poate este pentru tine chiar acum), dar, pe măsură ce învățăm să vedem cum vede Dumnezeu și să
simțim cum simte Dumnezeu, rugăciunea devine un instrument puternic în mâinile noastre, pentru a ne
schimba și a schimba lumea din jur. Când învățăm să fim călăuziți, energizați și conduși de Duhul
Sfânt, descoperim puterea și impactul pe care rugăciunea îl poate avea în viețile noastre.
Iată câteva domenii de rugăciune. De fiecare dată când te rogi, nu trebuie neapărat să treci prin
toate aceste lucruri și nu există o ordine în care să le faci. Dar măcar să fim conștienți de faptul că
toate aceste domenii pot fi găsite în timpul de rugăciune.
1. Mărturisirea păcatului
Notează 1 Ioan 1:9,10.

(Iată aici alte câteva versete pentru cei care caută mai mult: Psalm 139:23,24.)
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Știi deja că păcatele noastre ne despart de Dumnezeu. Trebuie să te ocupi de acestea (de păcatele
tale) în fiecare zi, altfel rugăciunea va fi fără sens, plictisitoare, lipsită de duh și nu se va întâmpla
nimic.

2. Rugăciune în Duhul
Notează un rezumat al 1 Corinteni 14:2, 4a, 14a, 18.

Rugăciunea în Duhul (numită și rugăciunea în limbi) chiar îți deschide duhul și te duce deasupra
logicii și raționalismului din mintea ta. Poate fi folosită în toate domeniile rugăciunii.
3. Lauda, Mulțumirea, Cântarea, Închinarea, Adorarea
Notează 1 Tesaloniceni 5:18.

(Psalm 100:1-4)
Asta se poate folosi oricând: pentru a începe timpul de rugăciune astfel încât să te poți concentra
la Isus, sau în orice alt moment, pentru a recunoaște puterea copleșitoare a lui Dumnezeu. Nu te-ai
rugat pentru o nevoie până când nu L-ai lăudat pe Dumnezeu în legătură cu modul în care Se ocupă de
ea.
4. Primire: Așteptare, Privire, Ascultare, Scris, Meditație
Notează Eclesiastul 5:1,2 cu propriile tale cuvinte.

(Habacuc 1:1, 2:2)
Psalmul 46:10 spune totul: „Oprește-te și să știi că Eu sunt Dumnezeu”.

5. Cereri personale
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Notează Matei 7:7.

(Matei 6:11; Psalm 50:15; Ieremia 33:3)
Aici ne întoarcem la punctul 1: sinceritate totală cu Dumnezeu! Varsă totul înaintea Lui, astfel
încât El să-ți poată împlini nevoile.

6. Mijlocire pentru alții
Notează Timotei 2:1.

(1 Timotei 2:3,4)
Dumnezeu îți va aduce în minte oameni pentru care să te rogi. E ca și cum ai „sta acolo“ pentru
ei. Vizualizează-i când te rogi pentru ei și roagă-te pentru ce Îl vezi pe Hristos făcând pentru ei.
7. Rugăciune folosind Cuvântul
Notează Matei 6:10.

„Facă-se voia Ta!“ De câte ori ai auzit acest lucru inserat la finalul unei rugăciuni? Ei bine, hai
să aflăm exact care este voia Lui și să rostim voia Lui astfel încât să ni se răspundă la aceste
rugăciuni! Uită-te la 1 Ioan 5:14,15. Ce se întâmplă când cerem „după voia Lui“?

Dumnezeu Își revelează voia Lui generală prin Cuvântul Lui (Logos) și tu primești voia Lui
specifică prin rhema. Începe-ți rugăciunile așteptând rhema, sau o povară în legătură cu modul în care
să te rogi. Apoi rostește asta ca pe o poruncă și uită-te la Dumnezeu cum împlinește asta prin puterea
Duhului Lui cel Sfânt.
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În spațiul de lângă referință, notează lucrurile despre care spun versetele că este voia lui
Dumnezeu să ne rugăm pentru ele. Adaugă altele la care te gândești sau pe care le găsești în Cuvânt.

1 Timotei 2:1

1 Timotei 2:2

Matei 9:38

Matei 6:11

Matei 6:12

Matei 6:13

Filipeni 4:6,7
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Promisiunile rugăciunii

Dumnezeu ne promite multe lucruri în legătură cu rugăciunea. Iată aici câteva. Faptul că le
cunoaștem ne ajută să învățăm cum să ne rugăm și ne încurajează, deci este bine să avem cunoștință de
ele. Citește fiecare verset și notează pe scurt, cu propriile tale cuvinte, ce promite El. Dacă găsești mai
multe, adaugă-le în listă.

2 Cronici 16:9a

Ioan 8:29

Ioan 11:40

Ioan 14:21

Ioan 15:7,8
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Ioan 16:24

Evrei 6:12
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Moduri de a te ruga

Sunt multe moduri de a te ruga, adică lucruri pe care să le faci și să le spui și să le ceri specific,
care pot „curăța calea“ spre tronul lui Dumnezeu și Îl fac pe El să fie exact ce vrei. Iată aici câteva. Din
nou, notează ideea cu propriile tale cuvinte.
1. Leagă puterile rele și alungă-le.
Marcu 3:27

Efeseni 6:12

Înainte să putem vedea rezultate efective în rugăciune, este adesea nevoie să legăm puterea lui
Satan astfel încât să fie în împiedicată să lucreze în acea situație. Legarea este o metodă temporară de a
restrânge acțiunile lui Satan.
2. Dă-I libertate Duhului Sfânt să Se miște în inimă.
Matei 16:19

Romani 2:4
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Roagă-te pentru mișcarea Duhului Sfânt.

3. Construiește un gard viu din spini în jurul cuiva.
Osea 2:6,7

Făcând asta: a) îl faci să-și piardă drumul spre rău, b) faci ca influențele rele să-și piardă puterea
peste el; și c) faci ca necazurile lui să-l îndemne să se întoarcă pe căile neprihănirii.
4. Roagă-te ca Dumnezeu să îndrepte inimi.
Proverbe 21:1

5. Roagă-te ca Dumnezeu să dea răspunsuri gurii.
Proverbe 16:1

6. Roagă-te pentru un duh de revelație
Efeseni 1:17,18

Dacă citesc Cuvântul cu mintea mea obțin înțelepciunea mea. În loc de asta, roagă-te pentru
înțelepciunea și revelația de la Dumnezeu.
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Mijlocirea în rugăciune

A mijloci pentru cineva înseamnă pur și simplu a „sta“ pentru ei sau a lua locul lor. Prin urmare,
rugăciunea de mijlocire este rugăciunea pentru cineva ca și cum ei nu s-ar putea ruga singuri pentru ei
înșiși, ca și cum l-ai duce pe prietenul tău la Dumnezeu și ai spune: „Doamne, acesta este prietenul
meu și aș vrea să-Ți vorbesc în numele lui“. Tu „stai în spărtură“ pentru acea persoană.
Rugăciunea de mijlocire este rostită în Biblie de multe ori. Exemplul pe care ți-l amintești
probabil cel mai bine este Moise, care a mijlocit (a vorbit în numele) pentru israeliți în repetate rânduri.
Iată câteva exemple. Notează ideea principală a poveștii doar ca să-ți amintești cum a avut loc
mijlocirea.
Geneza 18:32

Isaia 59:16a

Ezechiel 22:30,31

Unor oameni li s-a încredințat lucrarea specială de mijlocire (1 Timotei 5:5; Luca 2:36-38), dar
noi toți mijlocim într-un moment sau altul. Îți sugerez să încerci ceva data viitoare când mijlocești
pentru o persoană. Acum, că înțelegi puțin mai bine conceptul de vizualizare, concentrează-te asupra
acelei persoane, apoi adu-L pe Isus în poză. Lasă-L să Se miște cum vrea El. Privește și vezi ce face
Isus pentru a sluji acea persoană într-un anumit mod. Acum rostește în rugăciune ce Îl vezi pe Isus
făcând.
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Rugăciune și acțiune

Nouă tuturor ne place să fim activi și să facem lucruri, deci uneori rugăciunea pare că ne
îngrădește și că ne obosește puțin. Dar, dacă ne formăm obișnuința de a ne ruga întâi și de a acționa pe
baza a ceea ce ne arată Dumnezeu în rugăciune, acțiunile noastre vor fi utile și pline de sens și
eficiente, vor produce viață și lumină în această lume și vor fi răsplătite.
Iată patru gânduri despre rugăciune-acțiune:
1. Rugăciunea trebuie să vină înaintea acțiunii pentru ca acțiunile noaste să fie călăuzite de
Duhul Sfânt.
Este atât de ușor să sari să faci ceva și apoi să-L rogi pe Dumnezeu să binecuvânteze asta. Mai
târziu ne putem întreba de ce rezultatele nu au fost cele pe care le-am sperat. Dumnezeu vrea să venim
întâi lă El pentru direcție. Apoi El va turna binecuvântările Lui peste „proiectele noastre“, pentru ca ele
să fie cu adevărat „lucrarea Lui“.
2. Rugăciunea trebuie să ducă la acțiune.
Când ești în rugăciune poți avea adesea o direcție specifică sau o înțelegere pe care ți-a dat-o
Dumnezeu. Ascultă-L! Poți să acționezi și să vorbești cu încredere știind că Dumnezeu face lucrarea
conform cu Cuvântul Lui care ți-a fost spus.
3. Roagă-te fără încetare.
Cum putem să ne rugăm constant și totuși să ne vedem de serviciu, de școală etc? Ei bine, când
lucrezi, mintea ta se va concentra asupra sarcinii pe care o ai în față, dar duhul tău (inima) poate fi
deschisă, relaxată și acordată la Dumnezeu. Atunci tu comunici... te rogi constant.
4. Faptul că petrecem timp cu Dumnezeu ne împuternicește să aducem viață în lume.
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Numai prin puterea lui Dumnezeu putem fi o lumină în această lume. Nu putem face asta prin
noi înșine. Isus a fost exemplul nostru suprem. Cât timp Isus a fost pe pământ, El a petrecut timp cu
Dumnezeu, primind puterea Lui, și apoi a umblat prin lume. Făcând asta, El a putut birui întunericul ei
cu lumina Lui! Este exact ceea ce facem noi. Noi trebuie să petrecem suficient timp cu Dumnezeu în
rugăciune astfel încât să fim încărcați cu dragostea și puterea Lui și apoi, fiind călăuziți și direcționați
de Duhul Sfânt, trebuie să mergem la lumea aflată în nevoie și să slujim harul Lui.
Noi curgem cu puterea Lui, nu cu a noastră. Noi slujim gândurile Lui, nu ale noastre. Noi suntem
direcționați prin duhurile noastre, nu prin mințile noastre. Când simțim puterea și viața de la
Dumnezeu scăzând în noi, trebuie să mergem iar în locul nostru liniștit de rugăciune pentru a înnoi
viața lui Dumnezeu din noi.
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Gânduri finale despre rugăciune

1. Înveți cu adevărat să te rogi când începi să te rogi! Noi nu avem nevoie de oameni care se
gândesc la rugăciune, care învață despre rugăciune sau care predică despre rugăciune. Noi avem
nevoie de oameni care se roagă. Viața ta de rugăciune își dovedește valoarea în practică. Ea este acolo
unde cauciucul întâlnește șoseaua. Dacă ai învățat cu adevărat sau nu să te rogi se va vedea în funcție
de viața ta de rugăciune și de rezultatele care decurg din ea.
2. Fii un om care face. Citește Iacov 1:25 și vezi ce sugerează el. Să nu doar te gândești la
rugăciune sau doar să vorbești despre ea. Fă-o!
3. Poate o sugestie vizuală ar ajuta. De exemplu, pune-ți în cameră un panou cu punctele
importante despre comunicarea cu Dumnezeu, ca să îți amintești. Poate o listă scurtă de rugăciune cu
lucruri pe care nu vrei să le uiți când te rogi, poate o declarație provocatoare care să te facă să te
gândești la rugăciune, poate o imagine a lui Isus care îți place. Orice îți amintește, te ajută, te
încurajează să petreci timp cu Isus.

Nu uita să-L întrebi pe Dumnezeu despre:
Versetul zilei
Împărțirea camerei
Programarea la doctor
4. „Locul meu“. Ai un loc unde să poți fi singur și să nu fii deranjat? Este important să ai un
astfel de loc. Unde este el?
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5. „Timpul meu“. Ai pus deoparte un anumit moment din zi când poți fi singur cu Domnul?
Satan nu vrea ca tu să faci asta, deci fii gata de război (numeroase distrageri, întreruperi, schimbări de
program, frați sau surori nepoliticoși/nepoliticoase, lene etc. etc. etc.)! Fii perseverent. Odată ce ți-ai
format acest obicei, îți va fi mult mai ușor și vei merge înainte! Când este momentul tău?
6. Orice lucru în care ne scufundăm ne „pătrunde“ și devine real pentru noi. Dacă cea mai mare
parte a vieții noastre este implicată în a supraviețui și a face lucruri, toate lucruri tangibile (lucruri pe
care le putem vedea, auzi, mirosi, gusta sau atinge), atunci asta este ce va fi real pentru noi.
Dumnezeu, Isus, Duhul Sfânt, duhurile noastre vor părea foarte ireale și le vom lăsa să devină tot
mai palide până la a nu avea importanță. Aceasta este provocarea. Ce este real pentru tine?
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Apendice A
Lumea spirituală și
lumea fizică

Prima viziune asupra lumii!
Lumea spirituală este inexistentă sau imposibil de cunoscut.

Spațiu/Timp

Energie/Masă
miros
atingere
gust
văz
auz

Asta e tot ce există?
Doar cele cinci simțuri?

A doua viziune asupra lumii!
Lumea spirituală există și noi avem întâlnire directă cu Dumnezeu și satan.
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Lumea fizică
miros
atingere
gust
văz
auz
Lumea spirituală
ochi interior
ureche interioară
minte interioară
voință interioară
emoție interioară

Conștient
miros
atingere
gust
văz
auz
Inconștient
Omul dinăuntru – Inimă/Duh
ochi interior
ureche interioară
minte interioară
voință interioară
emoție interioară
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Apendice B
Să înțelegem principiile autorității

În viața ta vor fi mulți oameni cărora le vei fi supus deoarece sunt o autoritate peste tine: părinți,
profesori, angajatori, prezbiteri, soți/soții, guvern, Dumnezeu. Poate am uitat câteva! În organizarea
școlii de la biserica noastră, studenții trebuie să li se supună profesorilor, profesorii unii altora și
directorului, directorul prezbiterilor și prezbiterii unii altora și lui Dumnezeu. Pentru a te relaționa
corect la autoritatea din viața ta și a o respecta trebuie să înțelegi câteva lucruri.
1. Dumnezeu este responsabil pentru că a pus autoritate peste tine (Romani 13:1; Psalm 75:6,7;
Ieremia 25:9; Daniel 4:32b; Numeri 12:2,9).
2. Dumnezeu este mai mare decât orice autoritate. De aceea, dezvoltă o încredere în capacitatea
lui Dumnezeu de a lucra prin autorități (Proverbe 21:1).
3. Ar trebui să cauți motivul pentru care Dumnezeu a pus o autoritate peste tine.
4. Caracteristicile greu de suportat ale autorității de peste tine chiar sunt acolo pentru un anumit
motiv. Dumnezeu vrea să te învețe ceva.
5. Roagă-te ca Dumnezeu să lucreze în tine prin intermediul autorității (1 Timotei 2:1-4).
Rugăciunile noastre determină tipul de autoritate sub care vom lucra.
6. Înțelege că prin rugăciune vei avea influență peste orice autoritate din viața ta (Efeseni 1:2022, 2:6). Deci roagă-te ca Dumnezeu să călăuzească inima autorității și ascultă orice poruncă a
Scripturii referitoare la această situație. Apoi acceptă cu bucurie autoritatea ca fiind de la Dumnezeu (1
Peter 4:12-14).
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7. Singura excepție de la a te supune autorității de peste tine este dacă ea îți poruncește să faci
ceva ce este contrar unei porunci directe (nu vreunei interpretări neclare) a lui Dumnezeu din Scriptură
(Daniel 6; Fapte 4:18-20).
8. Succesul vine din înțelegerea faptului că Dumnezeu lucrează prin autoritatea pe care El a puso peste viața ta și că a i te opune înseamnă a te opune lui Dumnezeu (Romani 13:2).

Pașii de urmat când nu ești de acord
cu autoritățile
Dacă ajungi într-un punct de dezacord cu autoritatea ta spirituală, nu trebuie să răspunzi ca un
robot fără minte și fără duh. Există acțiuni specifice pe care le poți face.
1. Verifică-ți atitudinea! Asigură-te că atitudinile tale sunt toate purificate cu dragoste. Nu lăsa
un duh necurat de condamnare, rebeliune în inima ta (Daniel 1:19).
2. Curățește-ți conștiința! Asigură-te că ți-ai corectat atitudinile finale și că ai cerut iertare și ai
făcut restituție cât de curând posibil (Daniel 9:20). Lasă deoparte propriile dorințe pentru dorințele
celor de peste tine.
3. Care este informația de bază despre autoritatea de peste tine? Caută ea bunăstarea ta? Care
este cadrul de referință? Discerne intențiile ei de bază (Daniel 1:9).
4. Având toată această informație, concepe o alternativă creativă care să satisfacă și autoritatea
de peste tine, și pe tine (Daniel 1:8).
5. Cu o atitudine bună și fără a o condamna, prezintă-i alternativa ta ca un apel, accentuând
modul în care va sluji scopurilor ei. Lasă decizia finală în seama ei (Daniel 1:12,13).
6. Dă-I lui Dumnezeu timp să schimbe mintea persoanei aflate în autoritate (Daniel 1:14-16). Să
știi că Dumnezeu va pune presiune pe ea; că El probabil va pune presiune pe tine; și că Dumnezeu
poate folosi această presiune pentru a construi un caracter dumnezeiesc în viața ta. Asigură-te că
răspunzi constant în dragoste și neprihănire.
7. În cele din urmă, uneori poate trebuie să suferi chiar dacă nu ai făcut nimic greșit (Daniel
6:12-16). Dumnezeu va fi tăria ta.
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Poate nu vezi importanța faptului că înveți să te supui cu bucurie și încredere autorității de peste
tine, dar acesta este un principiu care te va ajuta și proteja întreaga ta viață! Începe acum cu părinții și
profesorii tăi, cu bunicii, șefii, cu oricine pune Dumnezeu în autoritate peste tine. Dacă îi poți vedea ca
pe lucrarea lui Dumnezeu în viața ta, te poți bucura învățând să respecți și să te supui conducerii lor.
Vor fi momente în care vei schimba autoritățile din viața ta: când te căsătorești, când te muți,
când îți schimbi locul de muncă sau biserica etc. Oricând trebuie să apară o schimbare, asigură-te că
faci tot posibilul pentru ca ea să fie lină și armonioasă.
„Pe cât posibil, întrucât depinde de voi, să trăiți în pace cu toți oamenii“ (Romani 12:18).
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Apendice C

Rezumat
Principiile rugăciunii
1. Călăuzirea Duhului
2. Dependență de Duhul
3. Cu duhul, cu mintea
4. Întotdeauna în Duhul
5. Acces prin Duhul
6. Iertare totală
7. Neprihănire-pietate
8. Rhema – credința din inimă
9. Înflăcărare
10. În Numele lui Isus
11. Vorbește munților
12. Vezi înfăptuirea
13. Roagă-te până ajungi să lauzi
14. Răbdare – perseverență
15. Rugăciune întărită – post
16. Rugăciune intensă – compasiune, lacrimi, strigăte
17. Când ești în nevoie
18. În secret
19. Specifică
20. Rezistă atacurilor lui Satan
21. Plantează mule rugăciuni – culege multe răspunsuri
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22. Evită repetiția în van
23. Acțiune născută din duhul

Tacticile lui Satan
1. Vinovăție, condamnare, acuzare, calomnie, minciuni
2. Gânduri incontrolabile, distrageri, gânduri necurate
3. Confuzie, concentrare scăzută, probleme de memorie, gânduri înlănțuite, îndoieli
4. Gândire negativă, descurajare
5. Întreruperi – frate, câine, telefon, musafiri
6. Ne face să luptăm cu el în mod direct, fără a-L implica pe Hristos
7. Activitate religioasă frenetică.
Fă gândurile roabe lui Hristos. Folosește rhema de la Dumnezeu.
Supune-te lui Dumnezeu și împotrivește-te vrăjmașului.

Domenii de rugăciune
1. Mărturisirea păcatului
2. Rugăciunea în Duhul
3. Cântare, laudă, mulțumire, închinare, adorare (timpul Yada)
4. Primire – așteptare, privire, ascultare, scris, meditație
5. Cereri personale
6. Mijlocire pentru alții
7. Rugăciune pe baza Cuvântului – rostirea voii lui Dumnezeu

Moduri de a te ruga
1. Legare și alungare
2. Ridicarea unui gard viu
3. Rugăciune ca Dumnezeu să întoarcă inimi
4. Rugăciune ca Dumnezeu să călăuzească guri
5. Rugăciune pentru un duh de revelație
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Un împlinitor, nu doar un ascultător
1. Privește cu perseverență
2. Să ai un loc pentru rugăciune
3. Să ai un timp pentru rugăciune

Este voia lui Dumnezeu ca noi să ne rugăm pentru:
1. Toți sfinții
2. Toate persoanele aflate în autoritate
3. Lucrători
4. Revelație în inimile noastre
5. Nevoi personale
6. Îndurare și iertare
7. Protecție față de Satan
8. Victorie asuprea anxietății

Rugăciunea în Duhul
1. Relaxează-te
2. Contactează-L pe Dumnezeu în duhul tău (vizualizează)
3. Unește-te cu viața Lui
4. Crede că ai primit
5. Mișcă-te așa cum te călăuzește El
Nu doar concepte, ci viziune și povară încorporate

Timpul Yada
Să rămânem în Isus
Asta înseamnă să celebrăm dragostea Lui, să ne bucurăm de părtășia dulce cu El, să slujim inima
Lui petrecând timp cu El.
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Singurul mod prin care vom putea vreodată să știm exact ce gândește Domnul Isus este să
petrecem mult timp cu El, să trăim în fiecare minut în prezența Lui. Nu există scurtături pentru asta.
Câtă vreme te concentrezi asupra propriei tale persoane în loc să te concentrezi asupra harului
minunat al Domnului, nu vei putea niciodată să te bucuri de dragostea lui Dumnezeu. Mântuirea
noastră trebuie să fie o poveste de dragoste cu Regele regilor, petrecând ore în șir vorbind și fiind unul
cu altul.

Credință simplă
Credința este pur și simplu un rezultat natural al cunoașterii lui Isus, al faptului de a fi suficient
de aproape de El încât să știi ce vrea să facă El într-o anumită situație și apoi de a face orice îți spune
El să faci pentru a colabora la împlinirea scopurilor Lui (ascultare simplă).
Psalm 105:4a – Caută-L pe Domnul și tăria Lui.

Rhema care curățește
1. Eu...
M-am concentrat asupra lucrurilor de jos?
Am fost dedicat total voii lui Dumnezeu?
Am umblat în ascultare?
Am așteptat în liniște?
2. Care a fost „esența“?
Am adăugat eu la asta gândirea mea?
Am interpretat?
3. Alte lucruri care acționează asupra duhului meu:
Circumstanțe
Alimentație
Satan
Eu însumi
4. A fost gândul lui Satan?
A fost un gând spontan?
Mintea mea era inactivă?
A fost un gând supărător?
A fost o idee negativă?
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A fost acuzator?
A fost doar parțial adevărat?
Gândului i-a fost teamă să fie testat?
A produs el teamă, confuzie, constrângere, robie, anxietate sau confuzie?
5. A fost gândul meu?
A fost ceva la care m-am gândit mult și care a venit de la mine?

Restaurarea duhului meu
Să diger Cuvântul (hrană)
Să mă rog în limbi (băutură)
Să stau acordat la duhul meu (respirație)

Lucruri pe care le fac cu toată inima mea
Îl iubesc pe Dumnezeu
Îl caut pe Dumnezeu
Cred în Dumnezeu
Îl laud pe Dumnezeu
Mă întorc la Dumnezeu
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Apendice D
Să trecem de la resentiment și
vinovăție la iertare și la a fi iertat

Pentru a ne ruga eficient trebuie să iertăm și să acceptăm iertarea. Dacă rămâi în vinovăție și
condamnare față de tine însuși, sau gelozie, resentiment, sau vreo atitudine critică față de alții,
rugăciunile tale sunt ineficiente.
1. Iartă-te pe tine însuți
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne
curățească de orice nelegiuire“ (1 Ioan 1:9). Este simplu. Dumnezeu ne iartă păcatele când le
mărturisim. Partea dificilă este: tu te ierți pe tine însuți? Este o înțelegere la care trebuie să ajungem,
aceea că nu suntem considerați neprihăniți înaintea lui Dumnezeu datorită vieții noastre evlavioase, ci
suntem neprihăniți numai datorită darului gratuit, plin de har și de milă, de la Dumnezeu. El ne iartă
fără plată. Noi trebuie să ne iertăm pe noi înșine. Dacă chiar ai o problemă cu asta, uneori ajută să
mărturisești păcatul unui prieten de încredere sau unei autorități spirituale și să îi auzi că spun cu voce
tare: „Dumnezeu te iartă și te iubește“.
2. Iartă-i pe alții
Iertarea este dură. Uneori credem că persoana care ne-a greșit, sau care i-a greșit altcuiva, merită
să fie pedepsită și merită respingerea noastră. Dar nu asta ne spune Dumnezeu să facem. El spune să
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iertăm. Și să iertăm. Și să iertăm. Există un loc pentru pedeapsă (Dumnezeu ne dă direcție și în
legătură cu asta), dar noi trebuie să fim oameni iertători. Neiertarea ne împiedică rugăciunile. Și cea
mai rea parte este că adesea oamenii cei mai apropiați de noi sunt cel mai greu de iertat. Dar trebuie.
Deci, să începem acum. Să ascultăm de Dumnezeu.
El ne spune să ne înțelegem unii altora slăbiciunile, să fim armonioși, empatici, frați, cu inima
bună și smeriți în duh. El spune că trebuie să ne împăcăm repede cu adversarii noștri (Matei 5:25), să
facem tot ce putem pentru a trăi în pace cu toți oamenii (Romani 12:18), să biruim răul prin bine în loc
să fim biruiți de rău (Romani 12:21). Noi trebuie să ne iubim dușmanii, să-i binecuvântăm pe cei ce ne
prigonesc (Romani 12:14), să întoarcem o binecuvântare pentru un blestem (Matei 5:39), să folosim un
răspuns blând pentru a întoarce mânia și să fim binecuvântați ca făcători de pace (Matei 5:9). Sună
imposibil? Este imposibil, prin propria noastră tărie și hotărâre! Dar cu tăria și dragostea lui Dumnezeu
care te împuternicesc (cere-I-le – El ți le va da) iertarea este posibilă și te va deschide spre
comunicarea reală cu El prin rugăciunile tale.

Asta înseamnă pur și simplu să „forezi“ în iertare:
1. Folosește-ți imaginația vizualizând întâi persoana, apoi pe Hristos răspunzându-i acelei
persoane în modul în care L-ar face dragostea Lui să răspundă.
2. În rugăciune, iart-o în Numele lui Isus Hristos.
3. Așa cum a făcut Iov, roagă-te pentru binecuvântările lui Dumnezeu peste ea (Iov 42:10).
Numai dacă umblăm în dragostea și mila lui Dumnezeu, față de noi înșine și față de alții, curge
vindecarea și puterea de la Dumnezeu (Psalm 133:1-3).
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Apendice E
Profeție adevărată și profeție falsă

Profeție adevărată

Profeție falsă

Rădăcina ebraică a cuvântului

Naba

Ziyd

Definiția literală

„a bolborosi“

„a se ridica prin fierbere“

Înțeles extins

Profeția Lui bolborosește.

El Își ridică prin fierbere

Profeția Lui țâșnește în

profeția.

sus.

El Își gătește profeția.

Ațintește-ți ochii la Isus și

Ațintește-ți ochii la dorințele

acordează-te la curgerea

proprii și inventează un cuvânt

spontană.

sau o viziune.

Poziție interioară

98

Apendice F

Jurnalul meu a fost corect greșit!!!

Vor fi momente, mai ales atunci când abia începi, în care vei găsi erori în jurnalul tău. Ce faci în
situația aceasta? Eu nu m-am descurcat foarte bine cu ea în timpul primului an. În general am devenit
mânios, temător, descurajat, am aruncat jurnalul și am renunțat. Am făcut asta de cel puțin șase ori în
timpul primului meu an. Eram de părere că, din moment ce se presupune că era Dumnezeu, trebuia să
fie corect și că, dacă nu era corect, atunci nu era Dumnezeu și întregul exercițiu de a scrie în jurnal era
doar o glumă.
Când mă gândesc la răspunsurile mele inițiale, îmi dau seama cât erau de imature. Cum poate să
iasă ceva perfect de prima dată? Cine începe măcar să meargă pe bicicletă fără să cadă întâi mai mult
de o dată? Cine a învățat vreodată să joace tenis fără să rateze la început mingea? Adevărul este că
întotdeauna este un timp de practică înainte de a perfecționa orice abilitate. Acest lucru este adevărat și
în cazul jurnalului. Și chiar și atunci când am devenit buni, tot mai facem din când în când greșeli.
Trebuie să păstrăm aceeași atitudine și înțelegere și în ceea ce privește creșterea noastră spirituală.
Dacă facem asta, presiunea de a trebui să fim perfecți în jurnalul nostru este eliminată. Ne vom permite
libertatea de a greși uneori fără să renunțăm la întreaga activitate. Pur și simplu râdem și spunem: „Vai,
asta a fost o greșeală!“ și continuăm. Vă încurajez pe fiecare dintre voi să adoptați această atitudine.
Iată câteva dintre cele mai comune motive pentru care apar greșeli în jurnal.
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1. Atenție incorectă. Uneori poate îți dai seama că te rogi din neatenție având un idol în inimă.
Adică te concentrezi mai mult asupra „lucrului“ pentru care te rogi decât asupra lui Isus Hristos. De
aceea răspunsul vine mai degrabă prin acel „lucru“ decât pur și simplu din inima lui Isus.
Soluția – Ațintește-ți ochii la Isus când te rogi. Privește-L pe El cum Se adresează lucrului
pentru care te rogi.
2. Interpretare incorectă. Uneori cred că Dumnezeu a spus un anumit lucru. Merg și acționez
pe baza lui, dar lucrurile nu se întâmplă cum a spus El că se vor întâmpla. Am descoperit adesea că,
dacă mă întorc și citesc cuvintele care sunt de fapt în jurnalul meu, ele sunt diferite de ce am crezut eu
că sunt. Am tras imediat o concluzie, interpretând cuvintele într-un anumit mod. Dar când mă uit din
nou la cuvintele care sunt de fapt în jurnal, văd că acestea chiar s-au împlinit. Interpretarea mea era
greșită.
Soluția – Fii atent să nu interpretezi ce spune Dumnezeu. Cere-I Lui să interpreteze. O va face!
3. Să nu acționezi așa cum spune Dumnezeu. Am descoperit că dacă nu acționez pe baza
cuvintelor lui Dumnezeu, în modul și la timpul pe care mi le spune El, eliberarea voii perfecte a lui
Dumnezeu în acea situație poate fi împiedicată.
Soluția – Fă ce spune Dumnezeu, când spune El, cum spune El să faci.
4. Nu există un canal suficient de mare pentru a elibera puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu
alege să facă să curgă puterea Lui prin canale, permițând voii Lui să fie eliberate. Aceste canale, cel
mai adesea, sunt creștinii. Dacă Dumnezeu mi-a spus că vrea să facă o ispravă supranaturală prin mine
și canalul meu este înfundat sau fisurat prin tratament și exercițiu spiritual impropriu, canalul meu
micșorat poate împiedica minunea lui Dumnezeu și jurnalul meu poate apărea ca fiind greșit. Dar
jurnalul meu probabil a revelat voia perfectă a lui Dumnezeu, însă ea nu s-a împlinit din cauza
canalului care a fost prea mic pentru a permite ca o cantitate suficientă din energia Duhului Sfânt să
atingă punctul unde era nevoie de ea.
Soluția – ai mare grijă de duhul tău prin rugăciune continuă, timp petrecut cu Isus, meditație
asupra Cuvântului, vizualizarea a ceea ce a promis Dumnezeu ca fiind deja împlinit, mărturisirea
tuturor păcatelor și ascultarea de vocea lui Dumnezeu din inima ta.
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5. Nu am cuvântul corect în vocabular pentru a reda impresia din duhul meu. Când
Dumnezeu ne dă impresii în inima noastră, duhurile noastre caută vocabularul adecvat pentru a-l atașa
la aceste impresii astfel încât ele să poată fi înțelese. Dacă nu mă opresc să găsesc exact cuvântul
corect, sau dacă nu am cuvântul corect în dicționar, pot să aleg în grabă un cuvânt greșit pentru
senzația interioară și să dau peste cap jurnalul.
Soluția – Așteaptă să se formeze în inima ta cuvântul „corect“, cuvântul care exprimă pe deplin
percepțiile duhului tău.
6. Blochez curgerea divină prin faptul că am privirile fixate asupra unui număr limitat de
opțiuni. Uneori, când pun o întrebare, caut un „da“ sau un „nu“ și astfel mi-am închis inima față de
alte posibilități creative. Adesea Dumnezeu are abordări alternative față de anumite situații și eu nu le
aud niciodată pentru că uit la o structură îngustă. În acest caz pot scrie în jurnal răspunsul pe care îmi
doresc cel mai mult să-l aud, din moment ce am blocat curgerea divină.
Soluția – Fii atent să fii deschis spre posibilități fără limite.
7. Dumnezeu S-a răzgândit? Unele dintre poruncile lui Dumnezeu din jurnalul meu nu au fost
niciodată menite să fie împlinite. Ele sunt pur și simplu mutări de poziționare. „După aceste lucruri,
Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: «Avraame!» «Iată-mă», a răspuns el. Dumnezeu ia zis: «ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești, pe Isaac; du-te în țara Moria și adu-l ardere
de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune.»“ (Geneza 22:1,2). Mai târziu un înger al Domnului a
anulat această comandă, spunându-i lui Avraam: „Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic; căci
știu acum că te temi de Dumnezeu…” (Geneza 22:12).
Cred că asta se întâmplă de multe ori în viețile noastre. Dumnezeu ne spune un anumit lucru,
care ne duce într-o anumită direcție pentru o perioadă de timp, și apoi, după ce ne-a condus spre o
anumită acțiune, Își schimbă complet porunca. Cred că asta se întâmplă pentru a ne poziționa
atitudinile în sfințenie înaintea Lui și pentru a ne poziționa pe noi și pe alții mai eficient pentru
scopurile viitoare pe care El le are.
Soluția – Fii deschis față de această posibilitate și fii detașat de toate cuvintele. De Hristos Însuși
și numai de Hristos ne ținem strâns. Toate cuvintele, viziunile și jurnalul le păstrăm detașat.
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8. Dumnezeu nu va încălca voința liberă a omului. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la
pocăință; totuși, unii nu fac asta. De aceea voia perfectă a lui Dumnezeu nu se va împlini întotdeauna
în viața fiecărei persoane.
Soluția – Când scriem în jurnal și ni se dă un cuvânt care implică o altă persoană, trebuie să
înțelegem că acea persoană poate alege o direcție contrară voii perfecte a lui Dumnezeu și că ceea ce
scriem în jurnalul nostru, chiar dacă poate reflecta voia perfectă a lui Dumnezeu, poate să nu se
împlinească.
9. Respinge orice scriere în jurnal care vorbește de moartea cuiva de care tu vrei să fii
eliberat. Fiecare relație apropiată include un anumit nivel de stres. Poate exista o dorință conștientă
sau inconștientă să fii eliberat din acea relație. Această dorință inconștientă poate să se exprime în
jurnalul tău și să apară ca fiind vocea lui Dumnezeu. Dacă este cu adevărat de la Dumnezeu, se va
întâmpla. Dacă nu, va fi pur și simplu uitată.
Soluția – Nu rămâne la o astfel de viziune, nu vorbi despre ea sau nu acționa pe baza ei. Aproape
întotdeauna este de la înșelător. Acesta este unul din modurile prin care Satan vine la noi ca un înger
de lumină. El va folosi Scriptura pentru a-și demonstra punctul de vedere; totuși, mesajul lui îl
trădează. El vorbește despre moarte. Lasă-l în pace. În loc de asta, concentrează-te în jurnal asupra
modalităților de a-ți îmbunătăți relația ta cu acea persoană și acordă atenție sporită cultivării relației
tale cu Domnul.
10. Fii atent la propriile tale dorințe puternice atunci când scrii în jurnal. Dacă simți ceva
puternic pentru un anumit lucru, este foarte ușor ca propriile tale dorințe să iasă la suprafață în jurnal.
Exemplele proeminente ar include: povești de dragoste, sexualitate, putere, lăcomie, poftă, faimă.
Aceste lucruri pot curge atât de ușor și fără efort în jurnalul tău, încât ești aproape sigur că este Hristos,
și totuși este doar o reflecție a propriilor tale dorințe.
Soluția – Răstignește-ți în fiecare zi dorințele și umblă lângă crucea dragostei care se sacrifică pe
sine. Asigură-te că jurnalul tău vine doar din această poziție. Supune orice scriere discutabilă din
aceste domenii în fața persoanelor care se află în autoritate față de tine în Domnul.
Uneori, când îți supui jurnalul consilierului tău spiritual, vezi că el nu este de acord cu ce ai scris
în el. În acest caz asigură-te că nu a dat doar un răspuns improvizat sau nu ți-a dat cea mai bună opinie
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a lui referitoare la acea situație. Tu nu îi ceri cea mai bună opinie a lui. Tu îi ceri să se roage în legătură
cu asta și să se întoarcă la tine să-ți spună ce îți spune Dumnezeu despre acea situație.
Cele de mai sus acoperă cele mai comune motive pentru care descoperim erori în jurnalul nostru.
Acceptă-ți erorile cu har și râzând și continuă, știind că practica ne face desăvârșiți (Evrei 5:14)!
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Vizitează-ne pe web:
Communion With God Ministries

www.cwgministries.org
Materiale gratuite audio și texte care se pot descărca, despre auzirea vocii lui Dumnezeu

Christian Leadership University

www.cluonline.com
Adu vocea lui Dumnezeu în experiența ta de învățare
(Începe să iei cursuri de acasă încă de la vârsta de 15 ani!)
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