
 

 

 

 

 

De 7 ori zilnic 

 

   Există lucruri în viață pe care le facem zilnic, cele 
mai multe dintre ele fiind și necesare. Ne trezim di-
mineața, ne îmbrăcăm, luăm micul-dejun, plecăm la 
lucru, îndeplinim lucrările care ne revin, mâncăm și 
mai târziu mergem la culcare. Cam așa se desfășoară 
lucrurile în fiecare zi… Dar nu există și alte lucruri, 
pe care ar trebui să le facem zilnic? 
 
   După ce ne-am întors la Dumnezeu prin harul 
Domnului nostru, este important să avem contact per-
manent cu Domnul nostru din cer. Această legătură o 
putem menține făcând zilnic anumite lucruri.  Pentru 
aceasta găsim exemple și îndemnuri în Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
 

1. Mulțumirea și adorarea zilnică 
 
   „În fiecare zi Te voi binecuvânta și voi lăuda 
Numele Tău în veci de veci“ (Psalm 145.2). 
   „Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda 
Lui va fi totdeauna în gura mea“ (Psalm 34.1). 
   A-L lăuda pe Domnul este o activitate zilnică. Poa-
te mulțumim pentru lucrurile de zi cu zi, de exemplu 
pentru sănătate, hrană, locuință, loc de muncă, școa-
lă… Dacă am nota toate lucrurile pentru care putem 
mulțumi Domnului, am rămâne uimiți ce listă lungă 
am obține. 
   Dar mulțumim zilnic și pentru că El ne-a mântuit, 
că ne-a eliberat de păcat și vină și ne-a așezat în pre-
zența Sa? El ne-a dăruit Duhul Sfânt, care ne condu-
ce și ne călăuzește… și care ni-L arată pe Domnul 
Isus! 
   Toate acestea ne conduc spre adorare. Adorarea 
este mai mult decât mulțumirea. Când adorăm, nu ne 
mai gândim la noi, ci Îl aducem pe Domnul Isus 
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl, vorbim cu persoane 
divine despre lucruri divine și ne uităm pe noi înșine. 
Atunci ne gândim cât de desăvârșit a trăit Domnul 
Isus și a îndeplinit tot ce a vrut dragostea lui 
Dumnezeu. El L-a proslăvit în toate pe Dumnezeu, 
fără nicio excepție. 

 
2. Rugăciunea zilnică 

 
   Pe lângă mulțumire putem să ne și rugăm zilnic. În 
Biblie citim despre rugăciuni care s-au adus zilnic 
pentru: 
- frații noștri de credință: „ori de câte ori îmi aduc 
aminte de tine în rugăciunile mele“ (Filimon 4); 
- griji și necazuri din jurul nostru și din adunările 
locale: „Și, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi 
mă apasă grija pentru toate bisericile“ (2 Corinteni 
11.28); 
- necazuri personale, boli și împrejurări dificile: „Mi 
se topesc ochii de suferință; în toate zilele te chem, 
Doamne, și-mi întind mâinile spre Tine!“ (Psalm 
88.9). 
   Să încercăm să notăm toate lucrurile și mai ales 
persoanele pentru care vrem să ne rugăm! Mama mea 
mi-a povestit despre un frate care a înnoptat în casa 
părinților ei în urmă cu peste 60 de ani. Dimineața, 
foarte devreme, se trezea și se ruga 2 ore, abia după 
aceea lua micul-dejun. Fratele folosea o listă de 
rugăciune pentru a nu uita nimic și pe nimeni. Să nu 
descurajăm dacă nu reușim să ne rugăm tot așa de 
mult timp, dar să luăm acest exemplu ca îndemn să 
mulțumim și să ne rugăm zilnic. Noi înșine și frații 
noștri de credință au foarte mare nevoie de rugăciune. 
 

3. Cititul zilnic 
 
   „Iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. 
Poporul va ieși afară și va strânge, cât îi trebuie 
pentru fiecare zi“ (Exod 16.4). 
   „Au citit în cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi, 
din cea dintâi zi până la cea din urmă“ (Neemia 
8.18). 
   Aici sunt două versete, care ne îndeamnă să citim 
zilnic Biblia. Mana, această pâine din cer, vorbește 
despre Domnul Isus ca hrană pentru sufletele noastre 
(Ioan 6). În Biblie Îl găsim pe Domnul Isus; de aceea 
o citim. Fără hrană nu există creștere. 
   Cine ar renunța de bunăvoie la hrana zilnică? Cum 
ar putea un om să trăiască fără hrană? Și pentru omul 
interior avem nevoie zilnic de Cuvântul lui Dumne-
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zeu. Atunci vom fi întăriți, vom deveni tari, nu în noi 
înșine, ci în Domnul, pentru a ne putea împotrivi 
multor atacuri, care de altfel vin zilnic. Așa vom pu-
tea rezista în unele situații critice din viață. 
 

4. Cercetare zilnică a Cuvântului 
 
   „Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau 
Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se 
spunea, este așa“ (Faptele Apostolilor 17.11). 
   Cei din Bereea au auzit despre Domnul Isus, s-au 
întors la El, erau mulțumitori pentru acest lucru și au 
citit Cuvântul lui Dumnezeu (Vechiul Testament). 
Apoi făceau un lucru, care este important și pentru 
noi astăzi. Ei cercetau dacă ceea ce auzeau era în 
concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu făceau 
aceasta pentru a aduce critică, sau pentru a descoperi 
greșeli, sau pentru a arăta altora ce făceau greșit. Ei 
cercetau Scripturile pentru a se asigura, pentru a se 
convinge de corectitudinea cuvântului. Ei doreau să 
primească claritate despre ceea ce auzeau. 
   Și noi trebuie să citim zilnic Cuvântul lui Dumne-
zeu și apoi să cugetăm la el și să cercetăm ce are să 
ne spună personal. Numai așa vom crește în omul 
dinăuntru, la starea de om mare. Nu facem aceasta 
pentru a deveni mari, căci „cunoștința îngâmfă“ (1 
Corinteni 8.1), ci facem aceasta pentru a recunoaște 
tot mai mult mărimea și slava Domnului Isus și astfel 
pentru a-L cinsti și a-L proslăvi pe Dumnezeu. Vrem 
să creștem „în harul și în cunoștința Domnului și 
Mântuitorului nostru Isus Hristos“ (2 Petru 3.18). 
 

5. Comunicare zilnică 
 
   „Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredin-
cioși și vorbeau de rău Calea Domnului înaintea po-
porului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici 
de ei și a învățat în fiecare zi pe popor în școala unu-
ia numit Tiran“ (Faptele Apostolilor 19.9). 
   Avem frați cu care putem discuta despre Cuvânt? 
Desigur, Luca se referea în Faptele Apostolilor 19 în 
mod deosebit la faptul că Pavel predica Cuvântul lui 
Dumnezeu, explica și răspundea la întrebări, vorbind 
astfel inimilor și conștiințelor ascultătorilor. Dacă 
transpunem aceasta la discuțiile dintre frați, atunci 
vorbim despre Cuvânt doar așa cum vorbim despre 
vreme sau orice alt lucru interesant? Nu, ci când 
discutăm despre Cuvânt trebuie să avem în vedere 
conținutul său unic, care se referă la o Persoană, 
Persoana iubitului nostru Domn. 
   „Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum 
și ne deschidea Scripturile?“, spuneau ucenicii din 
Emaus în Luca 24.32. Care era conținutul acestei 
discuții? Era Domnul. Dacă discutăm împreună 
despre Cuvânt, atunci și inima noastră trebuie să 
ardă. Să începem această lucrare în familia noastră și 
împreună cu frații noștri de credință! De câte ori nu 
întâlnim oameni care Îl cunosc pe Domnul Isus ca 
Domnul și Mântuitorul lor! Ne preocupă atunci în 
primul rând problemele cu care avem de luptat (desi-

gur, și acestea sunt uneori necesare), sau discutăm 
despre Domnul, despre mântuirea comună în El? 
Atunci vom constata că inima noastră începe să ardă. 
 

6. Urmare zilnică 
 
   „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă 
urmeze“ (Luca 9.23). 
   Domnul Însuși ne îndeamnă să-L urmăm. Dacă mai 
înainte ne-am gândit la mulțumire, adorare, rugă-
ciune, citire, cercetare și comunicare, toate acestea ne 
vor conduce la urmare. Urmarea este ascultarea prac-
tică, renunțarea la dorințele proprii (lepădarea de 
sine) și acceptarea disprețului (luarea zilnică a crucii) 
cu și pentru Domnul. Urmarea nu este o slujbă de du-
minica, ci o urmare zilnică. Tocmai în împrejurările 
zilnice trebuie să-L urmăm pe Hristos: la școală, la 
universitate, la locul de muncă. 
 

7. Perseverență zilnică 
 
   „Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în 
fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu 
bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu 
și erau plăcuți înaintea întregului popor. Și Domnul 
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau 
mântuiți“ (Faptele Apostolilor 2.46-47). 
   Adesea observăm că urmarea zilnică nu este un 
lucru ușor. Cât de repede ne părăsește puterea sau 
chiar și bucuria în Domnul! De aceea: să perseverăm 
zilnic, să arătăm perseverență ca la alergarea de 
rezistență, să nu ne lăsăm atrași de la ce este mai 
important în viața noastră ca creștini! 
   Din acest verset din Faptele Apostolilor reiese 
perseverența: 
- în învățătura apostolilor (cititul și comunicarea); 
- în părtășie (comunicarea și urmarea); 
- în frângerea pâinii (adorarea) și; 
- în rugăciuni (mulțumire și rugăminți). 
   Și Luca, scriitorul Faptelor Apostolilor, Îl urma pe 
Domnul. Slujba de atunci se afla în legătură cu multe 
greutăți, dacă ne gândim la călătoriile din timpul 
acela. Luca l-a însoțit adesea pe apostol, de aceea știa 
ce înseamnă să perseverezi zilnic. 
   Probabil, adesea simțim că nu perseverăm în 
urmarea noastră zilnică și în celelalte activități zilni-
ce. Aceasta ne face puțin triști, nu-i așa? Atunci să ne 
amintim de Psalmul 68.19: „Binecuvântat să fie 
Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, 
mântuirea noastră.“ 
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