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HOTĂRÂRI                           

EVLAVIOASE 

 

Următoarele hotărâri au fost scrise de o persoană 

care, credem noi, a progresat mult în viața creștină. Îl 

încurajăm pe orice cititor să facă același lucru frec-

vent și cu seriozitate. 

 

f 

Voi considera bunătatea lui Dumnezeu și bucu-

ria prezenței Lui veșnice obiectivele supreme ale tu-

turor planurilor mele și mă voi strădui să fac ca aces-

tea să influențeze cât de mult este posibil cele mai 

mărunte acțiuni din viața mea.  

f 
Voi privi ascultarea, jertfirea, meditația și rugă-

ciunea înaintea lui Hristos ca singurele lucruri care 

fac ca să beneficiez de toate acele binecuvântări spi-

rituale și care, la rândul lor, conduc la iertarea păca-

telor, la pacea cu Dumnezeu și la influența sfinți-

toare a Duhului Sfânt.  
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f 
Voi păstra mereu proaspete în minte obligațiile 

mele de a călca pe urmele lui Hristos și de a fi sfânt 

precum El este sfânt, sfințire fără de care aș trage o 

speranță deșartă să ajung în Rai.  

Mă voi ruga mereu să primesc Duhul lui Dumne-

zeu, având credința că numai lucrarea Lui poate să 

mă ducă la sfințenie.  

f 

Voi cultiva un simțământ continuu al prezenței 

lui Dumnezeu și al răspunderii mele de a da soco-

teală înaintea Lui, o conștientizare a faptului că viața 

este scurtă și că am porunca de a răscumpăra timpul.  

f 

Mă voi strădui ca și pe viitor să fiu într-o stare 

bună, nu într-atâta înaintea oamenilor, pe cât înain-

tea lui Dumnezeu; cu acest scop, voi veghea în mod 

deosebit să nu umblu după lauda sau aprecierea oa-

menilor și să nu mă rușinez înaintea lor de credința 

mea; voi înceta acțiunile mele atunci când voi con-

stata că acestea sunt singurele mele motivații și mă 

voi strădui ca, prin rugăciune, să le înfrâng când voi 

vedea că ele încearcă să se amestece peste motivați-

ile sfinte, curate.  

f 
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Voi considera că îndatoririle mele cele mai im-

portante sunt să Îl iubesc pe Dumnezeu și să mani-

fest zel pentru gloria Lui; mă voi strădui să cresc zil-

nic în aceste înclinații sfinte.  

Nu voi judeca progresul meu în ele după înflăcă-

rarea trecătoare a minții mele pentru ele, ci după stă-

pânirea continuă de sine, după împlinirea cu punc-

tualitate a îndatoririlor creștine cu lepădare de sine, 

după acceptarea bucuroasă a voii lui Dumnezeu în 

toate lucrurile, și după dragostea, smerenia și blân-

dețea pe care le voi manifesta față de cei din jurul 

meu. 

Mă voi strădui să trăiesc o viață de dependență 

de Hristos și de credință față de Cuvântul Lui, făcând 

din Cuvânt singura și unica măsură a credinței și 

umblării mele.  

f 

Mă voi strădui în mod particular să înfrânez 

toate rătăcirile minții mele în decursul închinării 

mele la Dumnezeu atât în viața privată cât și în adu-

nare, să resping, cât voi putea, discuțiile nefolosi-

toare sau despre lucruri lumești, precum și gându-

rile deșarte și lumești care îmi vin în minte sau pe 

buze, în special în Ziua Domnului.  

Voi participa cu tot timpul necesar la închinarea 

făcută cu familia. 
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f 
Mă voi păzi împotriva formalismului și deșertă-

ciunii, în special în ce privește închinarea în familie, 

și mă voi strădui să dau tot ce pot pentru o bună îm-

plinire a ei, prin rugăciune și meditație înainte de 

aceasta.  

f 

Mă voi păzi în mod deosebit împotriva gândurilor 

necurate. Îmi voi întoarce ochii de la lucrurile care 

pot conduce la astfel de gânduri, îmi voi închide ure-

chile de la conversațiile care pot să mă corupă și îmi 

voi păzi limba de orice vorbă necuviincioasă. 

f 
Voi evita cu grijă orice circumstanță în care știu, 

din experiențele anterioare, că pot ajunge să am sen-

timente greșite și le voi interzice gândurilor mele să 

zăbovească oricât de puțin timp asupra amintirilor 

legate de plăcerile senzuale.  

f 

Voi veghea ca să nu se nască în mine vreo poftă și 

îmi voi înfrâna cu grijă toate tendințele de a cheltui 

nechibzuit sau de a folosi nepotrivit oricare dintre 

darurile lui Dumnezeu. Voi căuta acele lucruri bune 

pe care Dumnezeu m-a pus să le administrez și pen-

tru care El îmi va cere socoteală.  
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f 
Nu voi amâna să fac lucrul zilei de azi, ci voi face 

orice efort să resping lenea; voi exersa o atenție con-

stantă și cu lepădare de sine la lucrul meu, ca să îl fac 

așa cum se cuvine.  

f 
Voi ține la adevărul curat, neafectat, atât în lu-

crurile mărunte, cât și în cele mari, importante.  

În niciun caz nu voi accepta ideea că stăpânesc 

anumite informații, dacă nu acesta este adevărul.  

f 

Voi citi toate cărțile cu atenție și nu voi citi nicio 

carte care are tendința să îmi spurce mintea sau să 

îmi producă sentimente nepotrivite. Voi fi gata să co-

munic și să primesc informații, și voi fi deschis să fiu 

convins de păcat, acceptând întotdeauna corecția și 

mustrarea cu smerenie și mulțumire; nu voi pune la 

îndoială doar de dragul disputei pe niciun om care 

mă va mustra; nu voi riposta cuiva care mă mustră. 

f 
Voi veghea împotriva tuturor pornirilor de mân-

drie în atitudine, vorbă sau faptă, împotriva oricărei 

dispoziții rele a minții în dispute și împotriva orică-

rei lipse de răbdare în contradicțiile din discuțiile 

mele cu toți oamenii, fie că este vorba despre discuții 
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cu o persoană obișnuită, ori cu rudele mele apropi-

ate, precum soția, fratele, copiii etc. Voi asculta cu 

răbdare și blândețe argumentele și judecata altora, 

oricât de impertinente ar părea la acel moment. 

f 

Voi veghea de asemenea împotriva unei alipiri 

egoiste și exclusive de confortul meu și mă voi stră-

dui să fiu gata să contribui la confortul altora cel pu-

țin în mod egal, respingând orice tendință de nerăb-

dare în legătură cu propriul confort.  

f 
Îmi voi da toată silința să cultiv un caracter de 

bunătate față de toți oamenii și voi căuta să exprim 

mai mult în mod practic dragostea și bunătatea, ne-

permițându-i vreodată zelului meu să dicteze ce voi 

spune, ci străduindu-mă să îi tratez pe alții cum mi-

aș dori să fiu tratat de ei. 

f 
Voi veghea în mod deosebit împotriva oricărei 

nechibzuințe a firii mele în relația cu cei inferiori 

mie, și în special în ce îi privește pe cei care au nevoie 

de ajutorul meu; voi asculta în liniște argumentele 

lor, făcându-le pe deplin dreptate, cu toată bunăta-

tea și puterea mea, conform tuturor celorlalte înda-

toriri ale mele.  
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f 
Nu doar că nu voi rosti cuvinte urâte la adresa 

vreunei persoane, ci mă voi păzi împotriva oricărei 

circumstanțe în care, prin atitudine, vorbă și faptă, 

aș putea să rănesc în mod nepotrivit sentimentele al-

tora. Nu voi permite purtării rele a altora față de 

mine să diminueze bunătatea și politețea mea față de 

ei. 

f 

Nu voi folosi niciodată o vorbire amenințătoare, 

ci voi avea grijă să previn riscul de a face rău, fără să 

pun patimă în vorbire. Voi căuta să nu îmi permit să 

ridic tonul vocii peste cel obișnuit în discuțiile mele 

cu orice persoană.  

f 
Nu îmi voi disciplina sau corecta copiii la mânie, 

nici nu voi folosi un limbaj țâfnos față de ei; înainte 

de a-i disciplina, mă voi ruga lui Dumnezeu; nu mă 

voi lăsa înșelat de falsa evlavie sau de lene ca să nu le 

corectez în mod adecvat greșelile, astfel încât să le 

amintesc mereu că acestea sunt păcate împotriva lui 

Dumnezeu.  

f 
Mă voi păzi împotriva oricărui exces în mâncare 

și băutură, fără a permite vreodată ca politețea față 
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de vreo persoană să strice chiar și pentru o clipă ju-

decata clară sau să îmi tulbure liniștea conducându-

mă dincolo de limitele moderației stricte. 

f 

Din acest moment înainte, când nu voi fi împie-

dicat de împrejurări inevitabile, mă voi dedica în 

mod obișnuit și exclusiv, cel puțin o jumătate de oră 

dimineața și o jumătate de oră seara, acelor preocu-

pări care stau între Dumnezeu și sufletul meu.  

f 
Voi citi în fiecare zi, în cămăruța mea, un pasaj 

din Scriptură, însoțind acest timp cu meditație și ru-

găciune.  

f 

Voi considera cercetarea inimii mele ca una din-

tre principalele preocupări din viața mea și nu voi 

permite să se lase noaptea fără să îmi examinez se-

rios ziua încheiată și modalitatea în care m-am achi-

tat de îndatoririle creștine. Nu voi încheia ziua fără o 

serioasă evaluare a stării sufletului meu, ca să văd 

dacă sunt gata să merg în viața veșnică.  

f 

Voi căuta cu nerăbdare să reformez sau să corec-

tez tot ceea ce descopăr greșit în viața mea; oricare 

ar fi abaterea mea în a împlini îndatoririle mele, 
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orice înclinație stricată voi descoperi, de orice gân-

duri, vorbe sau fapte păcătoase m-aș face vinovat, 

mă voi strădui să le corectez cu un imbold de a mă 

pocăi tot mai adânc de păcat, de a prețui tot mai mult 

dragostea Răscumpărătorului meu crucificat, și de a 

mă bizui mai mult pe meritele ispășirii făcute de El 

spre iertarea și acceptarea mea și pe harul sfințitor 

al Duhului Sfânt care-mi asigură biruința asupra pă-

catului și creșterea în curăția și sfințenia inimii și a 

vieții.  

f 
Fie ca Duhul oricărui har să îmi umple inima cu 

înțelepciune cerească și să mă facă asemenea chipu-

lui Mântuitorului meu! Fie ca exemplul strălucit al 

lui Isus Hristos să fie mereu înaintea ochilor mei și ca 

învățăturile Lui să fie pentru totdeauna săpate în 

inima mea!  

f 
Fie ca, prin sângele Lui, conștiința mea vinovată 

și pângărită să îmi fie spălată de orice păcat. Fie ca El 

să domnească în inima mea și să acapareze dorințele 

mele cele mai arzătoare, ca El să fie nădejdea mea 

neabătută, Cel căruia să Îi dau omagiul meu neînce-

tat, mulțumirea mea vie și activă și dragostea mea su-

premă. Și fie ca Dumnezeu și Tatăl Domnului Isus 

Hristos, Tatăl veșnicei îndurări, Dumnezeul harului 
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și al păcii, să mă sfințească în întregime; iar prin sân-

gele legământului veșnic să mă curățească în orice 

lucrare bună ca să fac voia Lui, ca să fiu făcut vrednic 

să mă alipesc de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de unicul 

Dumnezeu, căruia să Îi dau laudă și glorie cu tot ce 

am, cu tot ce sunt și cu tot ce sper să fiu. Amin. 
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                   MAGNA GRATIA 
                           Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își                

concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin litera-

tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bise-

ricilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la                     

binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri,             

după cum urmează: 

1) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și 

află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele 

peste 250 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini 

din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pa-

gina noastră de Facebook la www.facebook.com/MagnaGratia-

Romania și prin a te abona pe website, așa încât să fii anunțat 

când publicăm noi resurse. 

4) Spune și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lu-

crare. Donațiile se pot face online, www.magnagratia.org/dona-

tii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magnagratia.org. 
Mulțumim! 


