
Jurnalul unei călătorii spirituale 

Mat. 2:1-12 

Introducere:  

- Magii au parcurs o călătorie importantă nu numai din punct de vedere geografic ci și din punct de 

vedere spirituală. Călătoria lor poate fi un model pentru alte călătorii asemănătoare 

- Tipuri de călătorii spirituale:  

o Întâlnirea cu Hristos pentru prima dată 

o Reîntoarcerea la Hristos 

o Apropierea mai mare de Hristos și de planul Său: învingerea unor obiceiuri greșite, cultivarea 

unor discipline spirituale, dezvoltarea unor daruri/slujiri specifice, etc. 

 

I. O vreme pentru OBSERVARE (v. 2) 

a. Observarea lucrării lui Dumnezeu: steaua (v. 2b): semne ale lucrării lui Dumnezeu în vremea 

noastră: întoarcerea altor oameni la Dumnezeu; progresele spirituale făcute de alții; exemple de 

slujiri deosebite 

b. Observarea situației proprii: „în Răsărit”: depărtarea proprie de planul lui Dumnezeu sau de 

obiectivul pe care Dumnezeu mi-l arată 

c. Observarea nevoii de a porni la drum: conștientizarea faptului că atingerea acelei ținte va 

presupune efort, renunțarea la confort sau la locuri și lucruri familiare mie 

II. O vreme pentru INFORMARE (v. 2-4) 

a. Informarea despre destinația exactă a călătoriei (v. 2a): unde ar trebui să ajung și cum aș putea 

ajunge acolo 

b. Informarea despre oameni care m-ar putea sfătui sau ajuta să-mi ating ținta propusă (v. 4), chiar 

dacă unii dintre cei care mă pot sfătui e posibil să mă dezamăgească 

III. O vreme pentru CONSACRARE (v. 11) 

a. Consacrarea proprie (v. 11a): predarea mea deplină în slujba lui Dumnezeu, angajamentul solemn 

de a mă pune la dispoziția Lui 

b. Consacrarea vistieriilor (v. 11b): resursele mele (timp, bani, relații)  

IV. O vreme pentru SCHIMBARE (v. 12) 

a. De asumat un drum nou: un mod nou de viață, obiceiuri noi, organizare nouă a timpului și 

resurselor 

b. De evitat locuri/oameni/situații care ar putea fi potrivnice chemării mele: împrejurări, locuri, 

oameni, site-uri care mă trag în jos sau care mă împiedică de la atingerea țintei propuse 
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