URMĂTORUL NIVEL: DISCIPLINELE PRIVATE
Întrebări pentru discuție
Disciplinele personale joacă un rol deosebit de important în procesul dezvoltării
spirituale personale. Analizând un fragment din Predica de pe Munte, rostită de Domnul
Isus, pastorul a explicat modul în care Dumnezeu ne crește credința prin intermediul
rugăciunii, a generozității și a postului, practicate în mod sistematic. Aceste discipline ne
dezvoltă încrederea în El.
ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE:
1. Când este vorba de disciplinele personale, în ce domeniu te confrunți cu cele mai
mari probleme?
2. Ceva din ceea ce-ți place să faci în prezent, a început când va cu o disciplină? Dacă da,
ce anume a făcut ca acea disciplină să devină plăcere?
Citiți Matei 6:1-4. Conform acestei relatări, Isus îi provoacă pe oamenii care Îl ascultau,
să practice disciplina dărniciei.
3. Îți este ușor să fii generos, când te confrunți cu anumite nevoi personale? De ce?
4. Pastorul a provocat în timpul predicii pe cei care nu practică disciplina dărniciei
procentuale (din întregul venit) să o probeze timp de 3 luni. Ce spui cu privire la
această provocare?
5. Isus a promis că cei care practică dărnicia, conform instrucțiunilor Sale, vor fi
răsplătiți. Crezi că ai fost răsplătit pentru generozitatea ta întrecut? Dacă da, cum?
Citiți Matei 6:5-6 și Marcu 1:35. După ce a clarificat valoarea dărniciei, Isus a provocat pe
cei care Îl ascultau să se angajeze în practicarea disciplinei rugăciunii private.
6. Ce este mai ușor, să te rogi regulat sau să dăruiești regulat? De ce?
7. De ce crezi că Isus ne încurajează să ne rugăm în privat, cu regularitate?
8. Noi toți ne rugăm în vreme de criză. Crezi că rugăciunile noastre în vreme de criză ar
fi diferite, dacă am practica zilnic disciplina rugăciunii private? Dacă da, explică.
9. Isus a promis o răsplată și celor care se roagă în privat în mod regulat. În ce mod te-a
răsplătit Dumnezeu pentru rugăciunea privată, regulată?
10. Pastorul a provocat în timpul predicii pe cei care nu practică timpul devoțional în
mod regulat,să-l probeze timp de o săptămână. Putem face aceasta ca grup?
SĂ TRECEM LA PRACTICĂ:
Dacă te gândești bine, orice relație sănătoasă se bazează pe acțiuni disciplinate și rutine.
Relația între soț și soție ar avea de suferit enorm, dacă cei doi nu ar practica
autocontrolul. Relația ta cu Dumnezeu este asemănătoare. Dacă neglijezi practicile
discutate, Dumnezeu rămâne la periferia vieții tale. Practicând regulat disciplinele
spirituale, experimentezi apropierea și intimitatea cu Tatăl ceresc. Ce ai de gând să faci
săptămâna aceasta pentru a începe sau perfecționa practicarea disciplinelor spirituale?

