
 

 

Întoarcerea la altar - Închinarea ne păzește mintea 
 

ZIUA 9 –  NU-ȚI PIERDE MINTEA  
 
"Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții" (Proverbe 4:23). 

Miezul problemei 

Inima omului nerenăscut este ceva ce merită văzut. Dacă urmăriți știrile de la o zi la alta, veți vedea ființe 
omenești acționând în moduri care ne fac să ne îndoim de umanitatea lor. Acte minunate de iubire și 
bunătate se petrec pe tot globul în fiecare moment al zilei, dar nu există nicio îndoială că răul se manifestă 
la fel de bine oriunde ne uităm. În timp ce ne obsedează, pe bună dreptate, războaiele nesfârșite, corupția 
politică și violența fără sens la scară largă, trebuie să recunoaștem, de asemenea, că oriunde se comit 
fapte josnice, inimi omenești răvășite sunt la lucru.  

Sincer, Biblia nu are prea multe lucruri bune de spus despre inima omului care nu este predată lui Isus 
Hristos. Dumnezeu afirmă: " Inima este nespus de înșelătoare şi de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o 
cunoască?" (Ieremia 17:9). Inima la care se referă Dumnezeu aici nu este atât de mult "ceasul" din pieptul 
nostru, cât "inima creierului" - sediul gândirii noastre, centrul ființei noastre intelectuale și morale, izvorul 
din care curg dorințele noastre. Isus a clarificat și mai mult acest aspect atunci când a observat: " 

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria 
rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbește gura. " (Luca 6:45). 

Cu mintea ne închinăm 

Ellen White a scris următoarele despre importanța minții omenești: "Mintea controlează întregul om. 
Toate acțiunile noastre, bune sau rele, își au originea în minte. Mintea este aceea care Îi aduce închinare 
lui Dumnezeu și ne așează în rândul ființelor cerești." (Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 72). 
Mintea este cea pe care Dumnezeu caută să o înroleze în lupta împotriva eului și a răului. Comentând 
despre puterea Bibliei de a educa și de a întări mintea, Ellen White a mai observat: " Nimic nu va da 
vigoare tuturor facultăților de care studenții au nevoie pentru a pricepe descoperirile minunate ale 
adevărului. Mintea se adaptează în mod treptat subiectelor de care i se îngăduie să se ocupe. " (Mărturii 
pentru biserică, vol. 5, p. 24). Ce binecuvântare este să știm că mintea noastră poate fi remodelată de 
Cuvântul vindecător al lui Dumnezeu! 

Păzește-ți inima 

Mințile umane trebuie să fie păstrate, îngrijite și păzite, așa cum ne încurajează Solomon în Proverbe 
4:23. Asemenea regelui David, trebuie să Îi cerem lui Dumnezeu să creeze în noi inimi și minți curate 
(Psalmul 51:10), dar noi trebuie să păzim acest dar cu toată atenția. Timpul personal regulat petrecut în 
laudă, rugăciune, studiu biblic și mărturie vor face mai mult pentru a ne păzi mintea în Hristos Isus decât 
orice altceva putem face în fiecare zi: "Tu îl vei păzi în pace desăvârșită pe cel al cărui gând este oprit la 
Tine, pentru că se încrede în Tine" (Isaia 26:3 Traducere literală din engleză). Păzește-ți mintea, chiar și 
atunci când toți ceilalți și-o pierd pe a lor. 

Să vorbim cu Dumnezeul nostru. 

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Lecturi zilnice de Pr. Dwain Esmond 

 



 

 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu -  Proverbe 4:23 

” Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții!” 
 
"Păzește-ți inima" 
Isuse, în această lume a distracțiilor și a bombardamentului constant de informații, ne luptăm să ne 
concentrăm asupra Ta. Recunoaștem dependența noastră totală de Tine și Îți cerem să ne faci în stare să ne 
păzim inimile. Ajută-ne să facem alegerile corecte în fiecare zi pentru a ne păstra curați de atacurile celui rău. 
Amin. 
 
"Mai mult decât orice" 
Preasfinte Mântuitor, Îți mulțumim pentru angajamentul Tău față de noi. Îți mulțumim pentru că ești un 
exemplu de dragoste și angajament adevărat. Tu știi cum uneori ne lipsește angajamentul potrivit față de Tine 
și cauza Ta. Și ne grăbim atât să-i învățăm pe alții, în timp ce nu punem la inimă propriile noastre lecții. Iartă-
ne ipocrizia și călăuzește-ne într-o viață de credincioșie sârguincioasă. Amin. 
 
"Din ea ies izvoarele vieții" 
Doamne, uităm adesea cât de prețioasă, delicată și importantă este inima noastră, așa că o maltratăm, 
permițând anumitor influențe să intre în viața noastră. S-ar putea să nu ne dăm seama cum toate lucrurile ne 
modelează în cine suntem și ce credem despre Tine. Învață-ne să fim în gardă și să permitem doar influențe 
sfinte în viața noastră. Intră, Doamne, și trăiește viața Ta în noi. Amin. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări. 
 
Imnuri sugerate 
Eu vreau pe Isus și iubirea Sa  (#372); Vreau să fiu ca Tine (#749); Urcă sus, pe munte (#193). 


