Sistem de memorare a Scripturi
Slavă Domnului că iți dorești să păstrezi Cuvântul Lui în inima ta ! (Ps. 119:9, 11)
El te va binecuvânta din abundentă din pricina legământului făcut își va tine
promisiunea fata de tine (Deut. 30:11-14) Si El te va transforma începând cu
reînnoirea minți tale (Romani 12:2). Lasă-mă sa te încurajez sa faci din asta un
obicei. După citirea acestor sfaturi, nu fi descurajat daca par un pic neclare.
Inițial poate să pară complicat, dar acest sistem este incredibil de simplu odată
ce incepi. Perseverează si El iti va rasplati efortul ( Ier.29:13)
Materiale necesare:
- cardul index
- pachetul de versete
- cutia de versete

Directive:
1. Scrie versetul deja memorat pe cardurile “index” ca cel de mai jos. Cel
mai probabil sunt deja versete pe care le stii, exemplu fiind cel de mai
jos.

Ioan 3:16
“ Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca L-a dat pe singurul Lui Fiu
pentruca orcine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.”

2. Pachetul tau de carduri cu versete biblice este impartit in doua
parti:versetele noi si review? (noile carduri merg intr-o parte cu
plasticul pe partea cealaltă) Pune deasupra cele pana la 12 dintre
cardurile cu versetele pe care deja le stii in partea cu cele
review?memorate/revazute in ordine Biblica. Daca ai mai mult de 12
versete deja memorate , cardurile ramase pot fi puse in index card? in
ordine Biblica.

3. …Multe dintre versetele deja memorate puse in partea review, alege
un numar egal de versete noi pe care ti le dorest sa le memorezi .
Asadar daca ai 4 versete in partea review, alege 4 versete noi, scriele
pe carduri, si pune-le in partea noua a pachetului de versete. Aceste
versete trebuie puse in ordinea in care le stii cele pe care le stii cel mai
bine fiind plasate la spate
4. In fiecare zi, treci peste versetele de pe ambele parti ale pachetului cu
versete. La urma , citeste fiecare verset in parte. Acest lucru poate fi
facut aproape in orce loc deoarece pachetul de versete este mic si
poate intra intr-un buzunar sau in geanta. De exemplu, asteptand
intr-o coada este un loc grozav pentru o rapida review
5. Alege o zi din saptamana pentru a inversa versetele. In aceea zi in
fiecare saptamana adaugi o parte din carduri in partea noua. Fa un
tel saptamanal. Pentru incept incerca sa memorezi unul sau doua
versete pe saptamana.
6. Scrie noile versete pe cardurile index. Pune noul verset in fata ….din
moment ce le stii cel mai putin. Elimina acelasi numar de versete din
spate( versetele pe care le stii cel mai bine) din noul verset si pune.le
in index card box in conformitate cu unde vor merge in cartile Bibliei.
Daca ai mai putin de 12 versete, pe partea noului verset pe pachetul
tau de versete.
7. In review partea, elimina versetele si pune-le in cutia cu versete in
ordine Biblica cu celelalte carduri in cutie. Selecteaza un numar de
carduri pe care le ai in partea cu versete noi in ordinea in care sunt in
cutia cu versete (max 12) Deci trebuie sa selectezi versete in ordine
Biblica. Urmatoarea saptamana vei selecta urmatorul grup de versete
pe care le vei muta in ordine Biblica prin/din care toate versetele pe
care deja le-ai memorat. Daca incepi cu un numar mic de versete de
memorat le pot pune in partea review pentru o perioada.
8. Adu-ti aminte sa recitesti toate versetele din pachetul versetelor in
fiecare zi. Daca simti ca ai prea multe versete in pachetul cu versete,
atunci ajusteaza.l. Posibil sa vrei doar 6 carduri cu versete pe fiecare
parte a pachetului , fa ce trebuie facut pentru a face din asta un
obicei.

Sfaturi pentru o memorare mai eficienta a Scripturi
1. Să stii de ce memorezi
2. Să meditezi asupra fiecarui verset memorat
3. Tine.te de program
4. Setează-ti teluri personale
5. Găsește un timp specific in timpul zilei in care să recitesti/revizuiești
versetele
6. Găsește pe cineva căruia să ii dai socoteală
7. Folosește rezumarea

Supunereq față de Cristos
Ioan 14:21
Ioan 14:21
“Cine are poruncile Mele și le păzeste, Acela Mă iubeste și cine Mă iubește va
fi iubit de Tatăl Meu. Eu il voi iubi și Mă voi arata lui.”

Lista de verificat
Sistemul de memorare pe categorii
A Trăiește viața nouă
Cristos Centru
Supunere Lui Cristos
Cuvantul Lui Dumnezeu
Rugaciunea
Partasie
Witnessing?

B Proclamă pe Cristos
Toti au pacatuit
Pedeapsa pacatului
Cristos a platit pedeapsa
Mantuirea nu este prin fapte
Trebuie sa il primesti pe Cristos
Siguranta mantuiri

II Corinteni 5: 17
Romani 12:1
II Timotei 3:16
Ioan 15:7
I Ioan 1:3
Matei 4:19

Romani 3:23
Romani 6:23
Romani 5:8
Efeseni 2:8,9
Ioan 1:12
I Ioan 5:13

Galateni 2:20
Ioan 14:21
Iosua 1:8
Filipeni 4:6,7
Evrei 10:24,25
Romani 1:16

Isaia 53:6
Evrei 9:27
I Petru 3:18
Tit 3:5
Romani 10:9,10
Ioan 5:24

C Bazează-te pe resursele Lui Dumnezeu
Spiritul Lui
I Corinteni 3:16
I Corinteni 2:12
Puterea Lui
Isaia 41:10
Filipeni 4:13
Credinciosia Lui
Plangerile lui Ieremia 3:22,23 Numeri 23:19
Pacea Lui
Isaia 26:3
I Petru 5:7
His PROVISION
Romani 8:32
Filipeni 4:19
Ajutorul Lui in ispita
Evrei 2:18
Psalmi 119:9,11

D Fii discipolul Lui Cristos
Pune pe Cristos primul
Separat de lume
Fii statornic
Slujeste altora
Daruieste cu generozitate
Dezvolta viziunea mondiala

Matei 6:33
I Ioan 2:15,16
I Corinteni 15:58
Marcu 10:45
Proverbe 3:9,10
Faptele Apostolilor 1:8

Luca 9:23
Romani 12:2
Evrei 12:2
II Corinteni 4:5
II Corinteni 9: 6,7
Matei 28:19,20

