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Introducere 
 

În “Viața ce ți-ai  dorit-o  întotdeauna, John Ortberg constată că disciplinele spirituale sunt: "Pur și simplu un 
mijloc de a-ți însuși sau a crește către viața pe care Dumnezeu ți-o oferă cu grație ..." Și el le definește astfel: 
"Disciplina: orice activitate pe care o pot face prin efort direct, care mă va ajuta să fac ceea ce eu nu pot face acum prin efort 
direct.Disciplină spirituală: orice activitate care poate să mă ajute să câștig puterea de a trăi așa cum Isus a învățat și a oferit ca 
model 
 

Ce lucrează pentru noi disciplina spirituală ? 
 1 Corinteni 9:24-27. Disciplina spirituală  ne ajută efectiv “să alergăm cursa” și să ne concentrăm asupra scopurilor noastre 

spirituale. Ideea  de a alerga  o cursă pe distanţă lungă  ne cere atât antrenament cât şi să avem privirea aţintită spre sfârşit.   
Disciplinarea este o formă a antrenamentului care ne ajută să primim tot ce Dumnezeu are pentru noi ca să putem continua 
cursa  De asemenea suntem ajutaţi să ne concentrăm spre scopul final– să fim ca Isus şi să fim cu Isus. 

 1 Timotei 4:7-10. Disciplina ne ţine  în formă spiritual. Sănătatea spirituală “evlavia” este mai important[ decât sănătatea 
fizică. Slujirea este o cale ca  să ne păstrăm forma spirituală. 

 Evrei 12:1-4. Disciplina spirituală dezbracă lucrurile neesenţiale : viaţa noastră creştină cere să renunţăm la tot ce ne pune 
în pericol relaţia cu Dumnezeu să alergăm cu răbdare  şi să ne împotrivim  păcatului în puterea Duhului Sfânt. Pentru a trăi 
eficient trebuie să ne ţinem ochii aţintiţi spre Isus. 

 

În Sărbătorirea Disciplinei  Richard Foster  ia lista celor 12 apostoli  şi îi împarte în trei grupuri: interior (meditaţie, rugăciune 
post şi studiu); exterior (simplitate, solitudine , supunere şi slujire); corporativ (mărturisire, închinare, călăuzire, şi sărbătorire). 
Nota a 2-a a Sesiunii 2 ne aduce o altă cale a clasificării disciplinelor . Următoarele definiţii sunt luate din lucrarea “ The Spirit of 
the Disciplines” de  Dallas Willard, și va ajuta să o explicăm puţin mai departe. 
  

Disciplinele abstinenţei  
1 Petru 2:11: “să vă feriţi de poftele firii pămînteşti cari se războiesc cu sufletul.”  
Aici este vorba de abţinerea de la dorinţele păcătoase care se războiesc cu sufletul vostru .  În disciplinele abstinenței ne 
abţinem într-o anumită măsură şi pentru o anumită vreme de la satisfacţiile pe care le considerăm in general ca dorinţe 
normale si legitime… motivaţii şi instincte primare cum ar fi cele legate de hrană, odihnă, activităţi ale trupului, convieţuire, 

curiozitate şi sex. Dorințele noastre pentru comoditate, confort, siguranță materială, reputația, sau faimă, și altele ca 
acestea sunt, de asemenea, luate în considerare. Abstinența nu înseamnă că este ceva în esență în neregulă, ca 
atare, cu astfel de dorințe. 

SOLITUDINEA  

Alegerea în mod deliberat de a te abține de la interacțiunea cu alte ființe umane și a tot ceea ce vine din 

interactiunea constantă cu alții - nu  singurătatea este scopul, ci a ajunge noi înșine să fim față în față cu noi și să 

construim o relație cu Dumnezeu. Aceasta poate părea infricoșător pentru multi dintre noi și căutăm să ne  

imunizăm împotriva acesteia prin aglomerație și interacțiune  
POSTUL 

Abținerea într-un mod semnificativ de la alimente, și, eventual, de la a bea lichide , de asemenea, ne învață o 

mulțime de lucruri despre noi înșine foarte repede! Există mai multe moduri de post: de la o pâine și apă, Postul 

lui Daniel (Daniel 1:12), la renuntarea la alimente și / sau băuturi complet (Matei 4).  Postul confirmă dependența 

noastră totală de Dumnezeu prin a găsi în el o sursa de hrana mai presus de mâncare. Noi postim, în scopul de a-L 

sărbători pe Dumnezeu - stăm la masa Lui și-I împlinim voia. 
FRUGALITATE 

Vorbim astfel de abținerea de la utilizarea de bani sau bunuri  ce se află la dispoziția noastră în moduri care să  
satisfacă doar dorințele noastre și setea pentru un statut strălucitor sau de lux.  Înseamnă aceasta că vom rămâne 
în limitele a ceea ce o judecata de bun simț ar desemna că este necesar pentru tipul de viață la care Dumnezeu ne-
a condus. În acest context, simplitate (aranjarea vieții în jurul unor scopuri coerente, excluzând în mod clar ceea ce 
nu este necesar pentru bunăstarea umană) poate fi văzută ca o extensie de frugalitate  
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CASTITATEA 

Alegerea intenționată de a se întoarce de la trăirea sau angajarea în 
dimensiunea sexuală a relațiilor noastre cu ceilalți - chiar între soți ... cu 
alte cuvinte, o abtinere de la activitatea sexuală și la complacerea în 
sentimente și simțăminte sexuale chiar și la nivelul gândurilor, prin 
urmare, de a învăța cum să nu fim guvernați de ele. Principalul efect 
căutat prin practica de castitate este posibilitatea de privi ca un întreg 
într-un mod sănătos, în viețile noastre  actele sexuale, sentimentele, 
gândurile și atitudinile  legate de o viață sexuală în curăție.  
 

A ȚINE SECRET 

Abținerea de la a provoca ca faptele noastre bune și calitățile ce le avem 
să fie cunoscute - chiar până  la a lua măsuri de a preveni ca acestea să fie 
promovate,  desigur daca totul poate fi realizat fără înșelăciune. Pe bună 
dreptate practica, aceasta ne permite să punem departamentul nostru de 
relații publice în întregime în mâinile lui Dumnezeu - vom permite  ca EL 
să decidă dacă și când este cazul. ca faptele noastre să fie cunoscute și astfel lumina noastră să poată fi observată 
(Filipeni 2:03). 
 
SACRIFICIU 
Această disciplină este legată de dorința de a sacrifica lucrurile pe care le considerăm necesare pentru a trăi bine. 
Nu este vorba despre renunțarea  la lucruri de care ne putem debarasa cu ușurință, ci la acelea care pierderea lor 
presupune “costul” unui anumit preț. S-ar putea să se abțină de la a dobândi o posesie resimțită ca necesară 
pentru a satisface nevoile noastre preferate, sau să renunțe la ceva ce, deja au. Ceea ce constituie o "necesitate" 
va fi diferite de la persoană la  alta. 
 

Disciplinele de angajare 
Acestea sunt un echilibru pentru abstinenta. Abstinenta contracarează tendințele comiterii de păcatele. Angajamentul 
contracarează tendințele  păcătuirii  prin  omisiune 
 
STUDIUL 

Angajarea cu cuvântul scris și vorbit al lui Dumnezeu - nu doar de dragul cunoștinței, ci în scopul de a medita la el, 
de a învăța și de a aplica, astfel încât să devină o parte din tesatura de zi cu zi a vieții noastre. Rugăciunea noastră 
când facem acest lucru ar trebui să fie ca Dumnezeu să ne vorbească prin Cuvântul Său viu. Acest lucru înseamnă a 
da în mod constant  timp în plus pentru citirea Biblia ca un întreg. Aceasta înseamnă, de asemenea, a face un efort 
pentru a sta în învățătura biblică, a împărtăși cu alții și a citind biografile altor ucenici. 
 
ÎNCHINAREA 

În închinare ne angajăm să  insistăm asupra exprimării măreției, frumuseții și bunătații lui Dumnezeu – prin 
gândurile noastre și folosind cuvinte, muzică, anumite ritualuri și simboluri. Ar trebui să facem acest lucru  atât 
singuri cât și împreună cu alți credincioși. În închinare ar trebui să petrecem timp pentru a veni la Tatăl prin Fiul - 
cu alte cuvinte, să ne concentrăm asupra vieții, morții și învierii lui Isus și a tot ce înseamnă  aceasta pentru noi. Ar 
trebui să ne așteptăm ca prin închinare să aprofundăm relația noastră cu Dumnezeu în vreme ce Duhul Sfânt ne 
umple și ne atrage mai aproape de El. 
 
SĂRBĂTORIREA (Celebrarea) 

Una dintre cele mai importante discipline de angajare, dar una dintre cele mai greșit înțelese și mai trecute cu 
vederea, este celebrarea, pentru că se bazează pe mărirea lui Dumnezeu ca răspuns la  bunătatea Lui față de noi.  
Îl sărbătoarim când ne bucurăm de noi înșine, viețile noastre, lumea noastră, în relație cu credință și încredere în 

‘IDacă noi simțim că vreun obicei sau 
fel de a fi, poate inofensivă în sine, ne 

separă de Dumnezeu și ne afundă mai 
adânc în lucrurile pământului; dacă 

descoperim că lucrurile pe care alții au 
îngăduința de a le face pot sunt pentru 

noi prilejul căderii, atunci abstinența 
este singurua noastră obțiune. Numai 
abstinența poate restaura pentru noi 

valoarea reală a ceea ce ar fi trebuit să 
fie în ajutorul nostru, dar care a fost o 

ocazie de cădere ... este necesar să 
rezolvăm constant și să renunțăm la tot 

ceea ce apare între noi și Dumnezeu.      
W R Inge 
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măreția Dumnezeului nostru. Ne concentrăm asupra vieții și a lumii ca fiind lucrarea lui Dumnezeu și darul lui 
Dumnezeu pentru noi. Celebrarea poate include mese de dragoste, muzică, manifestări diverse și relatarea 
modului cum Dumnezeu a lucrat în poporul său, prin diferite forme. 
 
SLUJIREA 

În slujire angajăm bunurile și capacitățile noastre în promovarea activă a binelui altora și a cauzelor lui Dumnezeu 
în lumea noastră... avem nevoie să ne amintim însă, că nu orice act care se poate face ca o disciplină trebuie să fie 
realizat ca o pedeapsă... ci sensul de disciplină spirituală este pentru a mă ajuta să mă deprind să trăiesc departe 
de aroganță, posesivitate, invidie, resentimente sau lăcomia de avere. Slujirea este o cale spre a fi eliberat din 
robia alte persoane ... suntem în primul rând slujitori ai lui Dumnezeu (Coloseni 3:22-24). Pentru lideri, disciplina 
de slujire poate fi dificilă - să trăiești ca un slujitor în timp ce îndeplinești roluri importante din punct de vedere 
social este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă orice ucenic vreodată. 
 
RUGĂCIUNEA 

Rugăciunea este vorbirea, comunicarea cu Dumnezeu. Când ne rugăm vorbim cu Dumnezeu - rostim cu voce tare 
sau în propriile noastre gânduri. Rugăciune implică întodeauna o natură foarte apropiată cu alte discipline și 
activități spirituale - în special celebrare, studiu, meditație,  uneori singurătate și post. Desigur, rugăciunea nu 
trebuie să se facă doar ca o rutină - dar poate fi un obicei.                                      Ca disciplină are cea mai mare forță 
în consolidarea viații noastre spirituale așa cum suntem învațați să ne rugăm fără încetare (1 Tesaloniceni 5:17 și 
Filipeni 4: 6). Ne putem deprinde pentru să cerem prezența lui Dumnezeu în fiecare lucru prin practicarea 
disciplinei de rugăciune în toate împrejurările. 
 
PĂRTĂȘIA 

În părtășie ne angajăm în activități comune de cult, studiu, rugăciune, celebrare și slujire, cu alți ucenici. Părtășia 
poate fi în adunări mari sau în grupuri mici, dar mădularele trupului trebuie să fie în contact având lucrarea de a 
susține și de a fi susținuți unul de altul - trebuie să existe întâlnirea împreună! Există o natură reciprocă a vieții în 
trup și darurile Duhului Sfânt sunt date prin trup ca un întreg pentru a fi administrate fiecăruia. 
 
MĂRTURISIREA 

Mărturisirea este o disciplină care funcționează în cadrul părtășie. În ea lăsăm pe altii în care avem încredere șă 
cunoască slăbiciunile și eșecurile noastre cele mai profunde. Acest lucru va hrăni credința noastră în purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu pentru nevoile noastre, prin oamenii lui. Simțământul  nostru de a fi iubiți,  umanitatea 
noastră față de frații și surorile noastre. Permitem unor prieteni să cunoască cine suntem cu adevărat, nu 
ascundem nimic important, îngăduim o transparență totală. Descoperim că sarcina de a pretinde și de a ascunde 
solicită o cantitate înfricoșătoare de energie umană. Mărturisirea aduce vindecare și iertare, de asemenea, ne 
ajută să evităm păcatul, pentru că a persistă în păcat atunci când trăiesc în relațiile transparente este de 
nesuportat. Practicarea păcatului are nevoie de ascundere. Restituirea adică repararea faptelor rele este o urmare 
firească a mărturisirii. 
 
CONCLUZIE 

Folosind aceste discipline spirituale  vom aprofunda relația noastră cu Dumnezeu și creștem în asemănarea cu Hristos. Ele 

sunt diferite și pot fi potrivite în momente diferite ar trebui să fie practicate în umblarea noastră zilnică cu Dumnezeu - 

acestea sunt instrumente de instruire.                                                                                                                                                

Pericolul și ispita în societatea noastră va fi să căutăm practicarea lor legalistă și să ne împovărăm de vinovăție atunci când 

nu reușim - Dumnezeu nu lucrează astfel!                                                                                                                                              

Acesta este motivul pentru care relațiile  de ucenicie  și responsabilitatea sunt atat de bune pentru noi 
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