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Andrei Moscopol, Diacon, Secretar, 416.457.8768
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E-mail: logostoronto@gmail.com 606 JANE STREET, TORONTO, ON, M6S 4A6

Căci Domnul este Duhul;
şi unde este Duhul Domnului,

acolo este slobozenia.
 2 Cor 3:17
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PROGRAM - Februarie 2017 Strategie Pentru Creștere Spirituală

 Astăzi sunt foarte multe metode de creștere 
spirituală. Resursele în ce privește creșterea spirituală sunt 
clasate în cel puțin două categorii: acea teoretică - studiul, 
�e biblic, �e în alte ramuri ale creștinismului, și desigur cea 
practică - faptele. 
 Dar miezul în tot procesul creșterii spirituale este 
disciplina. Este această deprindere de respectare a regulilor 
și hotărârilor luate. Astfel, disciplina ne va ajuta să înaintăm 
în procesul de creștere spirituală, mai ales atunci când el 
devine extrem de greu, prin fațeta continuității. Adică, a te 
deprinde de a face lucrul respectiv, rugăciunea, studierea 
Scripturilor, vizitele la cei în nevoie - bolnavi / orfani / 
pușcăriași, dărnicia, și atunci când nu vrem sau avem chef. 
 Realizarea acestora nu sunt neapărat confortabile tot 
timpul, sunt clipe și zile când ne este forte greu să ne rugăm, 
sau orarul este atât de aglomerat încât nu reușim să citim 
nici măcar un psalm de șase versete asemănător Psalmului 
23. Apoi, spre sfârșitul zilei suntem înecați într-un sentiment 
de vinovăție, constatând eșecul nerealizării. În cazul acesta 
suntem sfătuiți ca să ne înconjurăm cu oameni care practică 
disciplina, și sunt în stare să ne țină responsabili în hotărârile 
noastre, cu scopul realizării acestora.
 Deci, deși ne va � greu în performanța cerută de 
procesul creșterii spirituale, și de multe ori nu înțelegem, sau 
nu ne place să facem cea ce ni se cere, cei cu care ne-am 
înconjurat și au trecut deja pe aici ne vor ajuta, desigur, prin 
confruntarea lor la eșecul nostru. Dar cealaltă alegere e 
dezastroasă: singuri vom eșua.
 Biserica NU e un mediu pentru individualism, ci un 
trup alcătuit din mădulare (Romani 12:4-5). 


