
 

 

Întâlnire cu Dumnezeu 
de Lorne Potter 

“Aşa vorbeşte Domnul: ,Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se 
laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude 

că are pricepere şi că Mă cunoaşte,...”  
- Ieremia 9:23-24 -  

~ Introducere ~ 

Atunci când vrei să cunoști pe cineva, vrei să petreci timp cu persoana respectivă- să 

experimentezi viața împreună, să observi reacțiile și caracterul în mod reciproc; preferințele și 

repulsiile. Ai vrea să comunici cât de des se poate astfel încât să-I înțelegi simțămintele și 

gândurile. Dar, în ultimă instanță, nu poți cunoaște pe cineva bine, în mod profund, dacă 

persoana respectivă nu se deschide pentru tine.  

Din fericire, Dumnezeu este capabil și doritor să ni se descopere. El dorește o relație profundă și 

părtășie în umblarea noastră zilnică cu El. De fapt, El a recurs la măsuri extreme și a plătit un 

preț măreț ca să se asigure de această părtășie. El ne-a creat pentru cea mai apropiată părtășie. Iar 

atunci când noi i-am întors spatele El a trimis pe singurul lui Fiu ca să moară pentru noi astfel 

încât noi să avem asigurată părtășia din nou. El a trimis Duhul Lui cel Sfânt ca să-și facă 

rezidență permanentă în noi, înfiindu-ne ca și copii, astfel încât să fim pentru totdeauna cu El. El 

ne-a dat Cuvântul Său, Biblia, ca să ne descopere dorințele și gândurile Lui cele mai adânci; să 

ne arate cum este El cu adevărat și ca să ne ajute să fim în comuniune cu El zilnic. 

Ca să-l cunoști pe Dumnezeu este nevoie de ceva efort și hotărâre din partea noastră. În lumea 

noastră tehnologică și din ce în ce mai rapidă avem tendința să credem că putem să ne 

automatizăm relația cu Dumnezeu. Neexprimat ne dorim cumva un fel de spiritualitate de gen 

cuptor cu microunde. Dacă am găsi cartea cea mai potrivită, ori cel mai bun seminar, ori cel mai 

eficient program ori cea mai exaltantă experiență atunci poate am fi pe drumul cel bun al 

cunoașterii lui Dumnezeu – ne gândim noi. Dar Dumnezeu este o persoană iar cei care vor 

scurtături de gen microunde în relația personală cu El, de obicei se ard singuri. Nu poți să te 

pregătești pentru o relația constructive ca și cum te-ai pregăti pentru un test la istorie. E nevoie 

de timp zilnic, consistent, calitativ! 

Cei care de a lungul veacurilor au umblat aproape de Dumnezeu au știut că petrecând timp zilnic 

în Cuvântul lui Dumnezeu este important pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu mai bine și pentru a 

deveni mai mult ca El. Trebuie să-L ascultăm cum ne vorbește prin Cuvânt. Iar apoi, după ce 

reflectăm la ceea ce El ne spune, putem să-I răspundem prin rugăciune.   

Întâlnire cu Dumnezeu este conceput ca să ajute la dezvoltarea unor obiceiuri de creștere 

spiritual pentru a petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Dedică-te citirii Cuvântului lui Dumnezeu și 

atitudinea ta va deveni ca aceea a psalmistului, 

 

 



 

 

“Ce dulci sânt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!” 

- Psalmul 119:103 - 

“Ferice de omul care … își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea 

Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui, și ale cărui 

frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce la bun sfârșit.” 

- Psalmul 1:1-3 - 

~ Cum să te întâlnești cu Dumnezeu ~ 

Ce urmează este doar o sugestie, nu doar singura modalitate, de a petrece timp în Cuvântul lui 

Dumnezeu și în rugăciune. Ar putea exista mai multe abordări pe care cineva le poate încerca. 

Fie că abia începi să-ți dezvolți  un obicei în sensul acesta ori vrei să schimbi lucrurile un pic, 

acest model te va ajuta să-ți incorporezi câteva principii importante.  

La început, acești pași ți se pot părea un pic mecanici și artificiali. Este normal. Dar apoi vei 

vedea că te vor ajuta să îți dezvolți umblarea personală cu Dumnezeu. Căpătând mai multă 

experiență vei găsi și alte modalități de a-ți îmbunătăți comuniunea zilnică cu Dumnezeu. Ca și 

atunci când ai învățat să mergi pe bicicletă, petrecând mai mult timp, curând vei fi confortabil cu 

aceste  “roți ajutătoare.” În curând , disciplina comuniunii cu Dumnezeu prin Cuvânt  va deveni 

ca o a doua natură și vei începe să experimentezi bucuria părtășiei profunde cu Creatorul 

Universului – Tatăl Tău ceresc, ceea ce El a intenționat totdeauna pentru tine. 

Păzește-te să nu aluneci în legalism. Având șapte Întâlniri  cu Dumnezeu într-o săptămână, nu te 

va face mai iubit sau mai acceptat de Dumnezeu. Citirea Bibliei nu este un scop în sine. Scopul 

tău este să-L cunoști și să iubești Cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeul acestui Cuvânt.   

Dorința ta ar trebui să fie ca și a psalmistului: “Fă-mă să aud dis-de-dimineață bunătatea Ta, 

căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalț sufletul… 

Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe 

calea cea dreaptă! ” (Psalm 143:8,10) 

Un model cu 8 pași 

Pasul 1—Pregătește-ți mintea și inima. 

 - Înainte de citi Cuvântul lui Dumnezeu ai nevoie de: 

 a)  O viață curățită  - Mărturisește-ți păcatul.  (1 Ioan 1:9, Prov. 28:13) 

 b) O minte înțelegătoare  - roagă-te pentru iluminare.  (Psalm 119: 12, 18, 27, 35) 

 c) Un duh smerit  - Bazează-te pe Duhul Sfânt.  (Ioan 14:26, 1 Cor. 2:12) 

 d) O voință supusă  - Fii gata să asculți.  (Ioan 7:17, Psalm 119:33-34) 

Pasul 2—Citește pasajul zilnic. 

Urmează planul de citire a Bibliei pe care l-ai ales și citește pasajul repartizat pentru ziua 

respective. Citește-l de mai multe ori dacă poți.  



 

 

Pasul 3—Subliniază tot ce ți se pare deosebit. 

După ce ai citit pasajul cel puțin o data, revin-o asupra lui și subliniază ceea ce ți se pare 

deosebit. Caută cuvinte sau concept  care se repetă; idei cheie; promisiuni; porunci; orice care 

pare să contribuie semnificativ la înțelesul textului sau care pur și simplu te impresionează. Ai 

libertatea să experimentezi și să compare cu ideile altora. Cu trecerea timpului vei dezvolta un 

sistem care are rost pentru tine.  

Unii găsesc folositor să folosească anumite semen. Alții prefer să coloreze/sublinieze cu culori. 

Deopotrivă și creionul și markerele care folosesc pigment, nu cerneală care trece prin foaie pot fi 

cumpărate foarte ieftin de la magazine de vândut Biblii sau online.  

Pasul 4—Meditează asupra pasajului. 

Meditația este pentru suflet ceea ce este digestia pentru trup. Să te bucuri de cea mai bună 

mâncare fără să o digeri va duce la boală și înfometare. La fel, meditația asupra a ceea ce 

Dumnezeu zice este esențial pentru sănătatea spirituală. Meditația înseamnă să reflectezi asupra 

Cuvântului lui Dumnezeu, gândindu-te la implicațiile lui pentru viață.  

Folosește acronimul RRECEPAP  ca să abordezi pasajul cu întrebări. Sunt acolo . . .  

Rugăciuni pe care să le faci 

Rațiuni de laudă a lui Dumnezeu 

Erori  pe care să le evităm 

Comenzi pe care să le ascultăm 

Exemple  de urmat 

Promisiuni de revendicat 

Adevăruri  crezut 

Păcate   mărturisit 

Pasul 5—Consemnează-ți gândurile. 

Probabil nu vei putea să consemnezi totul, mai ales dacă citești mai mult de un capitol. Dar, ar 

trebui să alegi un gând (ceva legat de ce ai subliniat în Biblie în timp ce citeai )și să-l consemnezi 

într-un jurnal.  Consemnarea gândurilor ajută la clarificare lor și la păstrarea lor pentru a medita 

asupra lor mai târziu.  Te va ajuta de asemenea să le poți împărtăși mai bine și altora. Când te vei 

uita mai târziu în jurnalul în care ai consemnat gândurile vei vedea anumite tendințe și modele în 

viața ta; și bune și rele. 

În acest jurnal consemnează data și ceea ce ai citit în ziua respective. Apoi menționează referința 

a ceea ce vei comenta. Dă consemnării tale un titlu scurt ( te va ajuta să-ți amintești gândul mai 

târziu când te vei uita la jurnal). Apoi citează versetul sau redă un sumar al gândului avut. 

Explică de ce acest pasaj te-a cercetat și ți-a rămas în minte. Este un bun obicei să limitezi 

comentariile ca să poți fi clar și concis.   



 

 

Pasul 6—Scrie o rugăciune ca aplicație. 

Într-un fel acest pas este cel mai important aspect al citirii Bibliei. Ai putea fi ispitit să gândești 

că, odată ce ai citit Cuvântul, și ai câteva gânduri extrase, scopul este atins. Dar nicidecum! 

Dumnezeu ți-a vorbit prin Cuvânt. Acum este critic ca tu să-I răspunzi prin rugăciune despre 

ceea ce ți-a vorbit. 

Este important să-ți scrii rugăciunea pentru că asta te va ajuta să scapi de rugăciuni superficiale 

ca răspuns la ceea ce ai citit. De asemenea va fi important să te uiți peste luni sau ani și să vezi 

cum Dumnezeu  te-a ajutat să crești.  

Pasul 7—Roagă-te lui Dumnezeu. 

Fă-ți ceva timp să te rogi ceea ce ai scris la pasul 6. Adu-ți aminte să-I mulțumești lui Dumnezeu 

pentru harul pe care ți-l va da ca să poți împlini ceea ce ai citit.  

Pasul 8—Roagă-te despre alte lucruri. 

Acum, după ce ai răspuns lui Dumnezeu despre ceea ce ai citit, te poți ruga și pentru alte lucruri. 

Te poate ajuta în sensul acesta modelul dar în Rugăciunea Domnească  (Mt. 6:9-13), sau poți 

folosi acronimul  ACTS  ca să echilibrezi  viața de rugăciune. 

 

A dorare  - Închină-te lui Dumnezeu pentru ceea ce El este și a făcut. 

C onfesiune  - Mărturisește-ți păcatele în lumina sfințeniei Lui. 

M ulțumire  - Mulțumește-I pentru promisiunile și providența Lui. 

C erere  - Cere ca rezerva Lui de har să acopere nevoile tale și ale altora. 

Poate că te gândești că toate acestea îți vor lua trei ore să le faci! Cu siguranță poți petrece în 

mod profitabil trei ore citind și rugându-te. Dar dacă abia începi să-ți dezvolți un obicei spiritual 

este bine să începi cu 15 minute pe zi.    

Cheia succesului este să-ți pui timp deoparte în fiecare zi și să te ții constant de el. Este mai bine 

să petreci doar 15 minute zilnic, consistent, consecvent, decât o oră sporadic, simțindu-te 

vinovat. Odată cu trecerea timpului vei dori să crești timpul alocat cu ajutorul lui Dumnezeu . 

Iată  schiță model doar ca să ai o idee despre cum poate fi folosit acest timp. 

Pasul 1 Pregătire minții și a inimii 1/2 Minut 

Pasul 2 Citește Biblia 4 Minute 

Pasul 3 Subliniază Biblia 1 Minut 

Pasul 4 Meditează asupra textului 3 Minute 

Pasul 5 Consemnează gândurile 3 Minute 

Pasul 6 Scrie rugăciunea de aplicație 1/2 Minut 

Pasul 7 Roagă-te inspirat de text 1/2 Minut 

Pasul 8 Roagă-te pentru alte lucruri 2 1/2 Minute 

 



 

 

“Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să 

faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu 

înțelepciune .” 

- Iosua 1:8 -  

~ Cheia succesului ~ 

Acum când știi cum să ai o  Întâlnire cu Dumnezeu  mai ai nevoie de un ingredient vital ca să 

izbândești  în dezvoltarea și menținerea acestei întâlniri. Vechea zicală este adevărată – dacă 

eșuezi să planifici, planifici să eșuezi! De aceea, dedică-te planului!  

6 elemente importante pentru un plan reușit:   

1. Rezervă—ți timpul. 

Ideal ar fi să te întâlnești cu Dumnezeu la aceeași oră zilnic. Alege un timp când ești alert și 

capabil să fii atent. Pentru cei mai mulți  oameni asta este dimineața. Pentru alții noaptea merge 

mai bine. Nu există timp mai spiritual decât altul. Alege un timp care este bun pentru tine. 

Asigură-te că rezervi măcar 15 minute.  

2. Pregătește locul. 

Hotărăște mai de dinainte unde vei avea Întâlnirea. Încearcă să alegi un loc unde vei fi 

confortabil (nu prea confortabil!) și vei avea minimum lucruri care să te distragă. 

3. Hotărăște data. 

Decide când vei începe obiceiul de creștere spiritual și dedică-te zilnic pentru cel puțin 6 

săptămâni  (e nevoie de cel puțin 6 săptămâni ca să-ți faci un obicei). 

4. Alege pasajul. 

Nu aștepta până când ai momentul de reculegere ca să începi să te gândești ce vei citi. Hotărăște 

mai de dinainte. Apoi, tine-te de plan! 

5. Găsește un partener. 

Pentru dezvoltarea unui obicei spiritual găsirea unui partener care să te verifice periodic este 

foarte folositoare. Scopul acestui pas vital este acela de a  ajuta cu planurile și acțiunile pe care ți 

le-ai propus înaintea lui Dumnezeu. Nu-I nevoie ca această persoană să citească ce scrii. Doar ca 

să te tragă la socoteală cum progresezi.  

6. Tine-te de angajament! 

Pașii indicați mai sus nu îți vor folosi la nimic dacă nu ești convins de importanta faptului că este 

nevoie să ai o  Întâlnire zilnică cu Dumnezeu, și nu ești hotărât să dezvolți acest obicei spiritual. 

Dușmanul sufletului tău știe semnificația imensă a acestui fapt și va face tot ce poate să te abată 

de la dezvoltarea acestui obicei. Dar, amintește-ți că Duhul Sfânt este mai măreț decât diavolul și 

te va ajuta să împlinești dorința inimii de părtășie. “Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți 

căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:13) 


