
Dumnezeu poate sã facã, sã ofere, sã ajute, sã izbãveascã, 
sã pãstreze, sã supunã... El poate sã facã ceea ce tu nu poþi face. 
El are deja un plan… Dumnezeu nu este dezorientat. Du-te la El! 

Max Lucado

G

Este un an nou ºi sunt multe de fãcut. În timp ce te uiþi la
toate responsabilitãþile ºi provocãrile tale personale, viaþa þi

se pare copleºitoare ºi imposibilã. Abilitatea ta obiºnuitã de a te
implica în activitãþile normale a fost redusã din cauza unor
circumstanþe dificile neprevãzute. Însã Eu sunt un Dumnezeu
care Se bucurã sã ofere noi începuturi ºi sã redea speranþa.
Dacã doreºti ºansa sã o iei de la început în anul acesta, încearcã
sã te rogi: Doamne, fã un nou început în mine, transformã haosul
vieþii mele aºa cum ai fãcut în Geneza în sãptãmâna creaþiei. ªi Eu te
voi asculta. Dacã faci din Mine cea mai mare prioritate a ta ºi
Îmi ceri înþelepciune pentru a face alegeri bune, Îþi voi oferi
discernãmânt ºi îndrumare pe mãsurã ce înaintezi. Nu eºti
singur. Te ºtiu pe nume ºi te preþuiesc. Dacã Îmi iei mâna, voi
merge cu tine ºi-þi voi oferi luminã pentru cãlãtoria care ne stã
înainte.

Doamne, fã un nou început în mine, transformã haosul vieþii
mele aºa cum ai fãcut în Geneza în sãptãmâna creaþiei. 

PSALMUL 51:10 ,  M S G
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UN NOU ÎNCEPUT



Îngrijorarea poartã sarcina de mâine cu puterea de azi – purtând douã
zile odatã. Ea trece dinainte la ziua de mâine. Îngrijorarea nu scapã de

probleme ziua de mâine, ci goleºte ziua de azi de puterea ei.

Corrie ten Boom

G

A i fost stresat ºi anxios cu privire la evenimentele din viitor.
Ai probleme la locul de muncã, probleme în familie, pre-

cum ºi provocãri financiare. Îþi este greu sã te concentrezi
asupra a ceea ce ai de fãcut azi, pentru cã ºtii deja cã sãptãmâna
viitoare va fi plinã de situaþii imposibile – ºi nu eºti sigur ce ar
trebui sã faci. Simþi greutatea incertitudinii ºi e prea grea ca sã
o porþi.

În loc sã te îngrijorezi, vorbeºte cu Mine. Îmi place sã rãs-
pund cererilor tale. Cereþi ºi vi se va da; cãutaþi ºi veþi gãsi; bateþi ºi
vi se va deschide. A te îngrijora de ceea ce nu s-a întâmplat încã
ºi de ceea ce s-ar putea întâmpla nu este niciodatã eficient ºi
doar îþi furã puterea pe care o ai astãzi. Mã vei gãsi, dacã Mã vei
cãuta, ºi îþi voi oferi tot ceea ce vei avea nevoie la momentul
potrivit. Eu nu întârzii niciodatã.

Cereþi ºi vi se va da, cãutaþi ºi veþi gãsi, bateþi ºi vi se va deschide.
Cãci oricine cere capãtã, cine cautã gãseºte 

ºi celui ce bate i se deschide.

MATEI 7 :7-8
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LASÃ-ÞI GRIJILE



Adu-þi aminte de experienþele tale cu Dumnezeu. Gândeºte-te la
situaþiile în care Dumnezeu ªi-a manifestat dragostea faþã de tine… 

Îþi aduci aminte de dragostea pe care ai simþit-o pentru El, de bucuria 
ºi lacrimile tale? Îþi aduci aminte cum te-a atins, 

te-a îmbrãþiºat ºi te-a condus?

Ken Gire

G

Copilul Meu, te-ai concentrat pe binecuvântãrile Mele din
trecut în viaþa ta. Când ai simþit binecuvântarea Mea peste

relaþiile tale apropiate ºi munca ta, ai avut un sentiment de
mulþumire ºi satisfacþie profundã. Însã acum viaþa este mai grea
– mai puþin previzibilã ºi mai greu de imaginat. Ai avut gândul
trecãtor cã nu-þi mai acord atenþie ºi cã nu sunt conºtient de
provocãrile tale. Însã Eu sunt acolo unde am fost dintotdeauna
– chiar lângã tine. Faptul cã tu nu Mã poþi vedea nu înseamnã
cã am plecat. Chiar ºi atunci când crezi cã sunt absent, Eu sunt
întotdeauna prezent, atât de aproape încât sunt conºtient de
fiecare respiraþie de-a ta.

Opreºte-te, respirã profund ºi aminteºte-þi de experienþele
noastre din trecut. Gândeºte-te la situaþiile în care ai simþit
mângâiere ºi pace în prezenþa Mea, apoi gândeºte-te la mo-
mentele când nu ai mai fost conºtient de prezenþa Mea. Îþi
aminteºti de Moise? M-am arãtat lui într-un rug aprins ºi i-am
spus cã stã pe un pãmânt sfânt. Ascultã-Mi glasul. Oriunde Mã
aflu Eu este un teren sfânt, inclusiv aici, unde te afli tu. Nu uita
niciodatã lucrul acesta.

Nu te apropia de locul acesta; scoate-þi încãlþãmintele din
picioare, cãci locul pe care calci este un pãmânt sfânt.

EXOD 3:5
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AMINTIRE



A-L aºtepta pe Dumnezeu necesitã disponibilitatea de a suporta
incertitudinea, de a purta în tine întrebarea fãrã rãspuns, de a-þi ridica
inima cãtre Dumnezeu ori de câte ori pãtrunde în ea gândurile cuiva. 

Elisabeth Elliot

G

Vreau sã înveþi beneficiile perseverenþei. Uneori crezi cã Mã
miºc prea lent, iar agenda ta pare mai importantã decât

ceea ce vei învãþa în procesul de aºteptare. Dar fii tare…
nãdãjduieºte în Domnul! (Psalmul 27:14). Când crezi cã nu-þi
rãspund la rugãciune, Eu sunt deja în procesul de a-þi oferi un
rãspuns – doar cã nu este rãspunsul pe care îl doreºti tu. Aleg
sã fiu glorificat într-un alt mod decât anticipai tu.

O nãdejde amânatã îmbolnãveºte inima, dar o dorinþã împlinitã
este un pom de viaþã. În timp ce aºtepþi rãspuns la rugãciune,
citeºte Cuvântul Meu; ascultã glasul Meu prin Scripturã, prin
sfatul înþelept al oamenilor care petrec timp cu Mine ºi prin
mãrturia lãuntricã a inimii tale în timp ce cauþi îndrumarea
Mea. Întrebãrile tale fãrã rãspuns te vor apropia de Mine – ºi
acesta este un loc bun pentru tine.

O nãdejde amânatã îmbolnãveºte inima, dar o dorinþã împlinitã
este un pom de viaþã. 

PROVERBE 13:12
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AªTEPTARE



Dumnezeu Se foloseºte de durerea ºi slãbiciunea cronicã, împreunã
cu alte afecþiuni, ca dãlþi pentru a ne modela viaþa. Slãbiciunea pe care
o simþim ne adânceºte dependenþa de Cristos pentru putere în fiecare

zi. Cu cât ne simþim mai slabi, cu atât ne sprijinim mai mult pe El. 
ªi cu cât ne sprijinim mai mult, cu atât devenim 

mai puternici din punct de vedere spiritual. 

J. I. Packer

G

Eºti mai puternic decât crezi pentru cã Îmi aparþii Mie. La o
primã vedere, te simþi slab, incapabil sã faci faþã pro-

blemelor, plin de neliniºte ºi nesigur cum sã faci alegeri impor-
tante. Te confrunþi cu decizii care nu aºteaptã ca drumul pe care
cãlãtoreºti sã se netezeascã. Existã o tainã în modul în care
lucrez Eu, ºi vreau mult sã o înþelegi: Când te simþi neputincios
ºi te îndoieºti de capacitatea ta de a lua decizii simple, atunci îþi
agãþi slãbiciunea de puterea Mea.

Opreºte-te ºi înþelege taina puterii Mele în slãbiciunea ta.
Când eºti în punctul cel mai de jos, eºti mai înclinat sã-Mi pre-
dai voinþa ta pentru cã ºtii cã nu poþi rezista fãrã ajutorul Meu.
În momentul în care recunoºti: „Nu pot sã mã descurc singur.
Mã agãþ de Tine, Doamne; Eºti tot ce am”, atunci puterea Mea
acþioneazã cel mai bine pentru binele tãu. Dezvoltã-þi obiceiul
zilnic de a rosti cu voce tare urmãtorul verset: Pot totul în
Cristos, care mã întãreºte.

Pot totul în Cristos, care mã întãreºte.

FILIPENI 4 :13
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PUTERE



Dumnezeu Se bucurã cel mai mult atunci când aude 
laudele poporului Sãu. 

John Piper

G

Suntem la începutul anului ºi Te provoc ca, începând de azi,
sã-þi faci un obicei nou. Începe sã Mã lauzi. Nu trebuie sã te

afli într-un loc liniºtit, nici chiar sã-þi modifici programul zilei.
Când eºti singur, rosteºte cu voce tare cuvinte de laudã la
adresa Mea. Eu locuiesc în mijlocul laudelor poporului Meu
(Psalmul 22:3). Pe mãsurã ce te concentrezi asupra Mea, spiritul
tãu se va înãlþa ºi inima ta va fi încurajatã.

Începe prin a-Mi rosti numele ºi atributele – Abba Tatã, Cel
Sfânt, Izbãvitorul, Vindecãtorul, Ocrotitorul, Mântuitorul,
Mângâietorul, Creatorul, Marele Eu Sunt, Dumnezeul pentru
care nimic nu este imposibil, Cel care este cu totul minunat,
Speranþa ta, Tãria ta, Cetatea ta, Cel atotprezent, Cel atot-
puternic ºi atotºtiutor, Cel care este drept, Cel care iartã, Cel
care te iubeºte. Revarsã-þi laudele ºi fii uimit cât de conºtient ai
devenit de prezenþa Mea în circumstanþele tale. Îþi voi da tot
ceea ce vei avea nevoie ºi mult mai mult. Îndreaptã-þi atenþia
spre Mine ºi permite inimii tale sã fie eliberatã de orice des-
curajare.

Prin El, sã aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfã de laudã,
adicã rodul buzelor care mãrturisesc Numele Lui.

EVREI 13:15
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LAUDÃ



Scopul în viaþã nu este doar ceva ce facem. El implicã ceea ce suntem
ºi felul nostru de a fi în lume... Inima noastrã este zdrobitã 
de ceea ce zdrobeºte inima lui Dumnezeu ºi ne dedicãm 

toatã energia acestor scopuri. 

Jan Johnson

G

Ia-þi o clipã pentru a privi în urmã la viaþa ta la un moment
când ai descoperit un scop pentru a trãi, un scop care þi-a

fãcut viaþa relevantã ºi semnificativã. Ai parte de multã îm-
plinire atunci când faci ceea ce ai fost menit sã faci. Descoperi o
bucurie neaºteptatã chiar ºi atunci când munca este grea, dacã
înþelegi de ce este ea importantã. Te-am creat ca sã fii diferit de
orice altã persoanã de pe pãmânt, ºi îþi vei gãsi satisfacþia cea
mai profundã atunci când îþi foloseºti darurile pentru slava
Mea.

În ultimul timp þi-a fost greu sã îþi descoperi scopul din
cauza condiþiilor descurajante cu care te confrunþi. Însã
obstacolele devin pietre de temelie atunci când spui da discon-
fortului temporar pentru a pãºi pe calea pe care am pregãtit-o
pentru tine. Uneori îþi ofer alegeri – însã ele vor fi întotdeauna
în conformitate cu Cuvântul Meu. Eu nu fac niciodatã nimic
împotriva Cuvântului Meu.

Cãci Eu ºtiu gândurile pe care le am cu privire la voi, 
zice Domnul, gânduri de pace ºi nu de nenorocire, 

ca sã vã dau un viitor ºi o nãdejde.

IEREMIA 29:11
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GÃSIREA SCOPULUI



Nu ne putem schimba trecutul… Nu putem schimba faptul cã oamenii
vor acþiona într-un anumit mod. Nu putem schimba inevitabilul.

Singurul lucru pe care îl putem modifica este atitudinea noastrã. 

Charles Swindoll

G

Atitudinile sunt judecãþile tãcute care îþi modeleazã viaþa.
Apostolul Pavel a scris dintr-o celulã a închisorii din Roma:

„Purtaþi-vã într-un chip vrednic de Evanghelia lui Cristos”
(Filipeni 1:27). În fiecare zi ai de ales – sã cedezi glasurilor ne-
gative din jurul tãu sau sã „trãieºti în aºa fel încât sã creditezi
mesajul lui Cristos” (Filipeni 1:27, MSG). Chiar ºi atunci când te
confrunþi cu cele mai dure încercãri ale vieþii, poþi alege sã ai o
atitudine ca a lui Pavel.

Studiazã viaþa lui Isus. El este exemplul suprem cum trebuie
sã trãieºti într-o lume cãzutã, pãstrându-þi o mentalitate axatã
pe scopul Meu final. Eºti descurajat pentru cã nu poþi controla
acþiunile negative ale persoanelor apropiate. Când oamenii te
dezamãgesc, cerceteazã-þi gândurile ºi cere pacea Mea lãun-
tricã. „Concentraþi-vã gândurile pe ceea ce este adevãrat, ono-
rabil, drept, curat, vrednic de iubit ºi de primit... Ce aþi învãþat,
ce aþi primit ºi auzit de la mine, ºi ce aþi vãzut în mine, faceþi. ªi
Dumnezeul pãcii va fi cu voi” (Filipeni 4:8-9, trad. lit din engl.).
Cere-Mi ajutorul. Apeleazã la puterea Mea ºi Eu îþi voi da tãria
sã ai o atitudine evlavioasã în mijlocul provocãrilor.

Faceþi toate lucrurile fãrã cârtiri ºi fãrã ºovãieli.

FILIPENI 2 :14
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ATITUDINI



Mai presus de orice, feriþi-vã ca în rugãciunile voastre sã-L limitaþi pe
Dumnezeu, nu numai prin necredinþã, ci ºi imaginându-vã cã ºtiþi ce
poate face El. Aºteptaþi-vã la lucruri neaºteptate „nespus mai mult

decât cerem sau gândim noi”.

Andrew Murray

G

Rugãciunea este pur ºi simplu o conversaþie cu Mine. Tu
vorbeºti. Eu ascult. Tu îþi aduci laudele, îþi spui îngrijorãrile,

bucuriile ºi durerile, ºi uneori Îmi vorbeºti cu lacrimi despre
nevoile tale urgente. Eu îþi rãspund prin Cuvântul Meu, sau
uneori prin sfatul înþelept al oamenilor care petrec mult timp
cu Mine. Uneori îþi vorbesc prin mãrturia lãuntricã a inimii tale
atunci când meditezi asupra Scripturii ºi Mã cauþi din toatã
inima sau doreºti sã faci voia Mea.

Cea mai mare barierã în calea rugãciunilor tale este ne-
credinþa. Uneori tu te rogi, însã nu crezi cã Eu voi rãspunde sau
voi interveni în situaþia ta. Ai uitat cã Eu sunt Creatorul uni-
versului ºi cã am resurse infinite pe care doresc sã le folosesc
pentru tine? Roagã-te cu îndrãznealã ºi aºteaptã-te sã-þi rãs-
pund. S-ar putea sã rãspund într-un mod diferit faþã de ceea ce
aºtepþi tu, însã Eu ºtiu ce este mai bine pentru tine ºi pentru cei
pe care îi iubesc.

Dacã nu ºtii ce sã faci, roagã-te Tatãlui. Lui Îi place sã te ajute.
Vei primi ajutorul Sãu ºi nu vei fi tratat de sus atunci când îl vei
cere. Cere cu îndrãznealã, cu credinþã, fãrã ezitare. Oamenii care

se îndoiesc seamãnã cu valurile bãtute de vânt.

IACOV 1:5-6 ,  M S G
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VORBIND CU DUMNEZEU



Compasiunea ne cere sã mergem în locuri unde simþim durere, sã ne
împãrtãºim zdrobirea, frica, confuzia ºi neliniºtea. Compasiunea ne
provoacã sã strigãm cu cei aflaþi în nenorocire, sã jelim cu cei care

sunt singuri, sã plângem cu cei în lacrimi. 

Henri Nouwen

G

Uitã-te în jurul tãu ºi gãseºte pe cineva care are nevoie de
ajutor chiar mai mult decât ai tu. Una dintre modalitãþile

prin care te ajut sã creºti este cerându-þi sã faci ceea ce a fãcut
Fiul Meu. Uitã-te în Evanghelii ºi vei vedea cã lui Isus I s-a fãcut
milã de cei care erau în nevoie ºi, în multe cazuri, vindecarea a
avut loc pentru cã El i-a atins fizic. Începe sã te concentrezi pe
o persoanã aflatã în nevoie. Cere-Mi sã te ajut sã gãseºti un
mod creativ de a sãvârºi un act tangibil de bunãtate pentru acea
persoanã. Poate crezi cã îþi lipsesc resursele financiare pentru a
produce o schimbare, dar nu uita cã adesea nu banii reprezintã
cea mai mare nevoie.

Când slujeºti pe cineva care tânjeºte dupã vindecare rela-
þionalã, când îngrijeºti copilul unui pãrinte tânãr care se simte
copleºit de treburi, când petreci timp cu cineva care este singur
sau te rogi cu un prieten care a fost trãdat de partenerul de
viaþã, tu urmezi exemplul lui Cristos. În curând vei descoperi cã
atunci când manifeºti compasiune faþã de alþii, spiritul tãu se va
înãlþa ºi prezenþa Mea te va învãlui.

Când a vãzut gloatele, I s-a fãcut milã de ele, pentru cã erau
necãjite ºi risipite, ca niºte oi care n-au pãstor.

MATEI 9 :36
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COMPASIUNE
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