)

Glorifica-L pe Dumnezeu in fiecare zi
1

9

AI GRIJĂ
CE GÂNDEȘTI

Când eşti singur veghează
asupra gândurilor tale.
„… orice gând îl facem rob
ascultării de Hristos.“
(2 Corinteni 10:2)

8
În LUCRUL TĂU,
la școală, la serviciu,
în misiune, acționează
în așa fel încât să
arăți că ești al lui
Dumnezeu.

2
MULȚUMEȘTE

Ți s-a întâmplat
ca cineva să nu-ți
mulțumească? Gândește-te
la persoanele cărora tu nu
le-ai mulțumit. Sună-le sau
scrie-le un mesaj de
mulțumire.

3

VORBEȘTE
CU HAR

Felul în care vorbești
trebuie să-L glorifice pe
Dumnezeu. „Niciun cuvânt stricat
să nu vă iasă din gură, ci unul bun,
pentru zidire, după cum e nevoie,
ca să dea har celor ce-l aud.”
(Efeseni 4:29)

7

LA BINE
ȘI LA GREU

6
VEGHEAZĂ

4

asupra atitudinii tale
față de ceea ce ți se întâmplă
ție și altora. Dezvoltă-ți răbdarea,
bunătatea și compasiunea.
„Fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi
iertaţi-vă unul pe altul, cum
v-a iertat şi Dumnezeu pe voi
în Hristos.”
(Efeseni 4:32)

POSTEȘTE

de la ceva care
îți ocupă timpul, și
dă-I acel timp lui
Dumnezeu.

5
AI GRIJĂ

de sănătatea ta, nu
exagera în niciun domeniu.
„Toate lucrurile îmi sunt
îngăduite, dar nu toate sunt de
folos … nimic nu trebuie să
pună stăpânire pe mine.”
(1 Corinteni 6:12)

16
10

Cu ce îți umpli timpul?
Care sunt programele TV la
care te uiți? Ce activități fizice
faci? Ce cărți citești? Când te
întâlnești cu prietenii, faceți
împreună activități care Îl
glorifică pe Dumnezeu?

Fii plin de compasiune faţă de ei.
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici
din toate neamurile, botezându-i
în Numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh.”
(Matei 28:18-19)

12

Felul în care îți tratezi
familia și prietenii ar trebui
să reflecte modul în care
Hristos a tratat oamenii.
Lucrează pentru a crea
relații sănătoase.

în tot ceea ce faci. Aceasta
trebuie să se vadă şi în
rugăciunile tale.
„Căci despărţiţi de Mine nu
puteţi face nimic.“
(Ioan 15:5)

pentru care să-L lauzi
pe Dumnezeu, şi
gândeşte-te la ele pe
parcursul întregii zile.

18

„Binecuvântă, suflete,
pe Domnul şi nu uita niciuna
din binefacerile Lui!”
(Psalmul 103:2)

FII
RECUNOSCĂTOR

14
BINECUVÂNTEAZĂ

Folosește o parte din ceea
ce ai pentru a-i binecuvânta
pe alții. „Sufletul binefăcător
va fi săturat, şi cel ce udă
pe alţii va fi udat şi el.”
(Proverbele 11:25)

13
în administrarea banilor.
„Cumpăna înşelătoare
este urâtă Domnului,
dar cântăreala dreaptă
Îi este plăcută.”
(Proverbele 11:1)

CUNOAȘTE-L
MAI BINE

dar nu întotdeauna așa cum ne
așteptăm. Laudă-L pe El astăzi
pentru răspunsurile Lui, fiind
conştient că El ştie ce este
cel mai bine pentru tine.

22

25
„Cântaţi Domnului o cântare nouă!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii
pământului! Cântaţi Domnului,
binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi
din zi în zi mântuirea Lui!”
(Psalmul 96:1-3)

ROAGĂ-TE

ODIHNEȘTE-TE

19
PLĂNUIEȘTE
SINCER

și acceptă voia Lui.
„Încredinţează-ţi lucrările
în mâna Domnului şi
îţi vor izbuti planurile.“
(Proverbele 16:3)

20
LUCREAZĂ

ca pentru Domnul. „Orice
faceţi, să faceţi din toată inima,
ca pentru Domnul, nu ca pentru
oameni, ca unii care ştiţi
că veţi primi de la Domnul
răsplata moştenirii. Voi slujiţi
Domnului Hristos.”
(Coloseni 3:23,24)

bine ca să-I poți sluji lui
Dumnezeu eficient. „În ziua
a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit
lucrarea pe care o făcuse şi în ziua
a şaptea S-a odihnit de toată
lucrarea Lui pe care o făcuse.”
(Geneza 2:2)

21
LUCREAZĂ
CU PASIUNE

„Tot ce găseşte
mâna ta să facă,
fă cu toată puterea ta!“
(Eclesiastul 9:10)

30

Roagă-L să te ajute să înțelegi
felul în care El vrea să ți se
descopere. „… şi să vă lumineze
ochii inimii, ca să pricepeţi care este
nădejdea chemării Lui, care este
bogăţia slavei moştenirii Lui în
sfinţi şi care este ... nemărginita
mărime a puterii Sale.”
(Efeseni 1:18,19.)

LAUDĂ-L
PRIN CÂNTARE

DUMNEZEU
NE RĂSPUNDE
RUGĂCIUNILOR,

15

SCRIE
O LISTĂ CU
10 MOTIVE

din care faci parte. Scrie
10 motive pentru care ești
mulțumitor lui Dumnezeu și
spune-i și pastorului/
liderului bisericii.

FII MULȚUMITOR

vecinilor, colegilor etc.
„Tot ce faceţi
să fie făcut cu dragoste!”
(1Corinteni 16:14)

FII CORECT

24
23

ARATĂ
DRAGOSTE

pentru hrana zilnică. Sunt
atâţia în lume care nu o au.
„Când vei mânca şi te vei
sătura, să binecuvântezi pe
Domnul, Dumnezeul tău.”
(Deuteronomul 8:10)

11

RELAȚIILE
CU ALȚII

PREȚUIEȘTE
BISERICA

DEPINDE
DE DUMNEZEU

FOLOSIREA
TIMPULUI

ADU-I LA
HRISTOS PE CEI
PIERDUŢI

31

17

CRITICA este greu
de primit, dar poate fi
constructivă. Mulțumește-I lui
Dumnezeu când ești criticat,
și cere-I să-ți arate cum să
folosești „sfatul” pentru a
deveni mai asemănător
cu Hristos.

Este ușor să-L glorifici pe
Dumnezeu când totul merge bine,
dar poți să faci aceasta și când ai
necazuri și treci prin suferință? Când
suferim, creștem în sfințenie, iar
relația noastră cu El devine mai
puternică. Să ne amintim că
Hristos Însuși a suferit
pentru noi.

ASOCIAȚIA MISIONARĂ PENTRU EDUCAREA COPIILOR

DUMNEZEU
ESTE SURSA

26

vieții tale, deci fă totul
prin El și pentru El. „Şi orice
faceţi, cu cuvântul sau cu fapta,
să faceţi totul în Numele Domnului
Isus şi mulţumiţi, prin El,
lui Dumnezeu Tatăl.”
(Coloseni 3:1)

28
ÎNCURAJEAZĂ

SLUJEȘTE
ALTORA

27

„... oricare va vrea să fie mare
între voi să fie slujitorul vostru; şi
oricare va vrea să fie cel dintâi între
voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul
omului n-a venit să I se slujească, ci
El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca
răscumpărare pentru mulţi.”
(Matei 20:26-28)

29

să înțelegi care este
planul lui Dumnezeu
pentru viața ta.
„… cine face voia lui Dumnezeu
rămâne în veac.”
(1 Ioan 2:17)

Spune-i persoanei
pentru care te-ai rugat
astăzi ce te-ai rugat pentru
ea. Încurajeaz-o și fă-i
cunoscut că are
un loc în inima ta.

