Biserica Râul Vieţii

„Dinăuntru în afară” (G.Dickow) – devoţional

40 zile de post de gândire negativă

Ziua nr. 1
„Nu pot!”
Sunt atât de multe lucruri pe care oameni cred că nu le pot face. În fiecare zi sunt chinuiţi de gânduri
care spun: „Nu pot să mă schimb!”; „Nu pot să cred!”; „Nu mai pot continua!”; „Nu pot să reuşesc!”; „Nu
pot să iert!”; „Nu pot să-mi revin!”; „Nu-mi pot atinge scopurile!”; „Nu pot să mă angajez!”; „Nu pot să
mă căsătoresc!”; „Nu pot să-mi termin studiile!”; „Nu pot să-mi plătesc facturile (datoriile)!”; „Nu pot
să-mi găsesc un rost în viaţă!” şi lista continuă la nesfârşit. Această mentalitate şi atitudine te
programează pentru eşec, pentru abandon, pentru o viaţă negativă, de înfrângere. Acesta este un gând
otrăvit din care nu mai trebuie nici să sorbi nici să guşti.
Astăzi noi postim de (ne abţinem de la) gândul „Nu pot…” şi îl înlocuim cu gândul „Pot …” În
Filipeni 4:13 Pavel declară „Pot totul în Cristos, care mă întăreşte!” Henry Ford, unul dintre cei mai mari
inovatori şi mentori americani, a făcut celebra afirmaţie: „Gândeşte-te că poţi, sau gândeşte-te că nu poţi!
Oricum vei avea dreptate!” Ce înseamnă asta? Sună foarte asemănător cu textul din Proverbe 23:7 –
„Căci omul este ceea ce gândeşte în sufletul lui!”
Nu uita: Duhul lui Dumnezeu locuieşte în tine! Acesta este un adevăr uluitor, pentru că înseamnă că
tu POŢI face ceea ce El POATE face în tine şi prin tine. 1 Ioan 4:17 – „Cum este El, aşa suntem şi noi în
lumea aceasta.”
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Aminteşte-ţi de mica locomotivă care a reuşit! În urmă cu 50 de ani, cartea intitulată „Mica
locomotivă care a reuşit” se adresa unei generaţii de copii în felul următor: „Cred că pot! Cred
că pot! Cred că pot!” ŞI A REUŞIT!
2. Rosteşte „Pot!” Prin simpla pronunţare a acestui adevăr în mod repetat, viaţa ta va lua turnura
pe care o doreşti, prin puterea lui Dumnezeu.
3. Umple-ţi mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Filipeni 4:13 – „Pot totul în Cristos, care
mă întăreşte.”
4. Scoate chiar azi cuvintele „nu pot” din vocabularul tău. Opreşte-te ori de câte ori îţi vine
să le pronunţi din nou şi în schimb dă glas noului gând „pot!” Cu cât urechile tale vor auzi
mai des gura ta rostind acest lucru, cu atât mai uşor îţi va fi să crezi.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Declar că pot totul în Cristos care mă întăreşte!
Am scos cuvintele „nu pot” din vocabularul meu.
Pot să fac tot ce spune Cuvântul lui Dumnezeu că pot!
Îmi supun gândirea Cuvântului lui Dumnezeu şi întreaga mea viaţă se schimbă chiar azi!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Astăzi este prima zi dintr-o călătorie incredibilă.
Viaţa mea nu va mai fi niciodată la fel!
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Ziua nr. 2 „NU AM DESTUL!”
Am pornit într-o călătorie al cărei timp a sosit. N-am fost niciodată mai entuziasmat sau mai
nerăbdător cu privire la ceva la care am luat parte. Rămâi alături de mine aceste 40 de zile şi vei vedea ce
va face Dumnezeu în viaţa ta.
Acesta este un tipar de gândire, o atitudine care spune: „Nu am destui bani,” „Nu am destul timp,”
„Nu am destui prieteni,” „Nu am destulă experienţă,” „Nu am destule studii” şi aşa mai departe. Aceste
gânduri sunt gardurile invizibile care ţin oamenii izolaţi în grădină dosnică a lipsurilor şi a insuficienţei.
Dumnezeul nostru Se numeşte El Shadai — Dumnezeul a mai mult decât suficient, Dumnezeul
Atotputernic care îndestulează. Acest Dumnezeu locuieşte în noi! Schimbă gândul „insuficient” cu „mai
mult decât îndeajuns!” Urmăreşte câteva referinţe în Biblie unde Dumnezeu S-a dovedit a fi mai mult
decât îndeajuns:
• În textul din 1 Împăraţi 17, a fost mai mult decât suficient pentru Ilie şi pentru văduvă.
• În cartea Exodul, a fost mai mult decât îndeajuns pentru israeliţi în fiecare zi, 40 de ani.
• În pasajul din Ioan 6 a fost mai mult decât destulă pâine rămasă după ce Isus a hrănit mulţimea
de peste 5000 de oameni.
• În capitolul 5 din Marcu Isus a avut mai mult decât suficientă ungere pentru eliberarea unui
demonizat, pentru vindecarea femeii cu scurgere de sânge, pentru învierea fiicei lui Iair şi
pentru toţi oamenii care au asistat la aceste minuni şi au auzit Evanghelia.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Începe să crezi că tu mereu ai îndeajuns. În Filipeni 4:19, Pavel spune: „Şi Dumnezeul meu să
îngrijească de TOATE trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Cristos.” Ori de câte
ori începem să credem cu adevărat acest verset, lucrurile se schimbă. Şi expresia „toate
trebuinţele” nu se limitează doar la bani. Ci înseamnă şi a avea destul timp, destule oportunităţi şi
destul din orice ai nevoie!
2. Cultivă în mintea ta gânduri ca acestea: „Eu am întotdeauna destul. Dumnezeul meu este mai
mult decât îndeajuns. Eu Îl onorez cu zeciuieli şi daruri, iar El va deschide zăgazurile cerurilor şi
va turna peste mine atâta binecuvântare încât nu va fi destul loc pentru a o depozita (Maleahi 3:911). Luca 6:38 îmi spune că dacă dau, El îmi va da, ba încă, îmi va turna în sân o măsură bună,
îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra!”
3. Gândeşte-te la credincioşia lui Dumnezeu. David a spus „Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar
nu l-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea” (Ps. 37:25).
4. Umple-ţi mintea cu acest gând: „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă
nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus, din
neam în neam, în vecii vecilor! Amin.” (Efeseni 3:20-21). El a dovedit-o când a săturat mulţimea
de peste cinci mii de oameni şi în plus s-au mai strâns şi 12 coşuri de firimituri (resturi rămase
după îndestulare).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Întotdeauna voi avea mai mult decât îndeajuns din orice am nevoie, pentru că Dumnezeu este
sursa mea. El îmi asigură destui bani, destul timp, destulă energie, destule oportunităţi sau
orice altceva îmi lipseşte.
• Întrucât gândesc „Am mai mult decât îndeajuns,” pentru mine este uşor să dau. Când dăruiesc
ceva pentru scopurile lui Dumnezeu, El îmi va da înapoi o măsură bună, îndesată, clătinată,
care se va vărsa pe deasupra.
• Dumnezeu este credincios. El nu i-a părăsit niciodată pe copiii Săi — şi aici sunt inclus şi eu!
El le-a purtat de grijă din abundenţă atât în vremurile Vechiului cât şi în cele ale Noului
Testament, iar El este acelaşi ieri, azi şi în veci (Evrei 13:8).
• Astăzi cred că Dumnezeul meu va întâmpina nevoile din fiecare domeniu al vieţii mele în
„stilul Lui,” prin urmare cred că vor mai şi rămâne multe coşuri de „firimituri.”
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Niciodată nu mă voi mai gândi că „nu am destul,” pentru că Dumnezeul
meu este MAI MULT decât ÎNDEAJUNS pentru mine!
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Ziua nr. 3
„SUNT COPLEŞIT!”
Bine ai venit la cea de a treia zi de post de gândire negativă. Vreau să îţi dai seama că dezvoltăm
împreună un obicei. Ştiai că sunt suficiente doar 40 de zile (şase săptămâni) pentru a stabili o nouă rutină?
Noi ne formăm împreună obiceiul de abstinenţă de la gândirea negativă. Ţine-te de el! Nu vei regreta!
Dacă vreodată te-ai simţit copleşit de situaţii, atunci gândul de azi este pentru tine! De multe ori
oamenii sunt doborâţi de gânduri de genul: „Asta va ţine la nesfârşit,” „Am prea multe de făcut,” „Asta e
prea de tot pentru mine,” „Nu există suficient timp,” sau „Nu mai pot suporta!” Aceste gânduri trebuie să
plece — astăzi!
Gândeşte-te la următorul lucru: tot ceea ce vezi în lumea asta a fost creat de Dumnezeu în şase zile.
Dumnezeu Se ocupă cu înfăptuirea lucrurilor, şi asta în timp record! Te poţi aştepta la ajutor din partea
Lui chiar astăzi, fără să mai fii nevoit să-ţi porţi poverile singur.
Mulţi oameni nu înţeleg adevărata însemnătate a cuvintelor lui Isus: „Luaţi jugul Meu asupra voastră”
(Matei 11:29). Jugul este un sistem de legătură care este dispus pe gâtul a două animale de povară pentru
a le ajuta să are împreună sau să tracteze un car. Astfel, când unul dintre acestea este slăbit sau copleşit,
poate să continue lucrul, fiind tras de celălalt. Când suntem împovăraţi (şi nu numai), trebuie SĂ LUĂM
JUGUL LUI. El este „ataşat de noi” şi ne va ajuta să purtăm orice povară. Bineînţeles că până la urmă El
duce tot greul!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Aruncă îngrijorările asupra Lui. El Se va îngriji de tine (1 Petru 5:7). Cum? Fii sincer.
Spune-I Lui care e problema. Roagă-L să o poarte pentru tine şi crede că o va face. Nu uita:
după ce ai aruncat îngrijorările, nu mai alerga să le strângi din nou. Lasă-L pe Isus să poarte
povara în locul tău.
2. Consideră-te ataşat, sau înjugat la acelaşi jug cu El. El te susţine şi te trage înainte atunci când
eşti slab sau copleşit de povară.
3. Începe să crezi că poţi să faci faţă oricărei situaţii. Începe să crezi asta astăzi. Împreună cu
Domnul, tu poţi înfrunta şi realiza orice lucru. Marcu 9:23 spune: „Toate lucrurile îi sunt cu
putinţă celui ce crede.”
4. Celebrează victoria în avans, la gândul: Nimic nu e prea greu pentru Dumnezeu (Ieremia
32:17). Dacă nimic nu e prea greu pentru El şi El trăieşte în tine — atunci nimic nu e prea greu
pentru tine!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•

Astăzi pot înfrunta orice situaţie, pentru că sunt înjugat la acelaşi jug cu Isus. Astăzi arunc
toate îngrijorările mele asupra Lui. El Se îngrijeşte de mine şi îmi poartă povara.

•

Nimic nu e prea greu pentru Domnul şi, prin urmare, declar că nimic nu e prea greu nici pentru
mine azi! El este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei mele (Evrei 12:2).
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Reuşita mea depinde de modul în care gândesc.
Voi gândi cum trebuie şi voi reuşi!
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Ziua nr. 4
„S-AR PUTEA SĂ SE ÎNTÂMPLE CEVA RĂU CU MINE SAU CU FAMILIA MEA!”
Suntem în ziua a patra a postului nostru de gândire negativă. Dă-mi voie să te încurajez să continui să
elimini orice gânduri toxice sau otrăvite care îţi fură viaţa victorioasă pe care ţi-o doreşti.
Din nefericire trăim într-o societate plină de tragedie şi suferinţă. Ştirile despre violenţă, împuşcături,
intemperii devastatoare şi dezastre inexplicabile se succed mult prea des. Când se întâmplă astfel de
lucruri, frica ni se poate strecura cu uşurinţă în suflet şi ne poate face să credem că suntem nişte ţinte
sigure pentru Satan sau pentru oamenii alienaţi care ne pot lovi oricând.
NU deschide uşa anticipaţiei malefice! Mintea îţi poate aduce tot felul de argumente, însă tocmai de
aceea ne abţinem de la acest gând (postim). Bineînţeles că trebuie să le oferim compasiune, rugăciune şi
ajutor practic celor care sunt în suferinţă; dar nu putem permite ca ceea ce li s-a întâmplat unora să
formeze aşteptările noastre şi, în consecinţă să trăim o viaţă plină de teroare.
Probabil eşti familiarizat cu consemnările biblice privind suferinţa lui Iov şi tragediile prin care a
trecut. Dar ceea ce s-ar putea să nu ştii, este unul dintre motivele pentru care s-au întâmplat toate aceste
lucruri: Iov se gândea în mod constant că ceva rău s-ar putea întâmpla cu familia lui. Şi exact aşa cum se
gândea că s-ar putea întâmpla, s-a întâmplat. El a zis: „De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; de ce mi-e
frică, de aceea am parte!” (Iov 3:25).
Încă o dată, aceasta confirmă adevărul fundamental: Omul este ceea ce gândeşte (Proverbe 23:7).
Haidem să luăm acest gând de frică şi de catastrofă şi să-l facem rob ascultării de Cristos chiar azi!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Crede promisiunile lui Dumnezeu. Psalmul 91:10 spune: „de aceea nici o nenorocire nu te va
ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.” Traducerea Message Bible aduce o lumină şi
mai mare asupra acestui verset: „Nenorocirea nu se poate apropia de tine, urgia nu poate pătrunde
prin uşa ta.” Apoi versetul 11 continuă: „Căci El le va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate
căile tale;”
2. Gândeşte-te la următorul pasaj biblic: „Nici o armă făurită împotriva ta nu va avea putere”
(Isaia 54:17). Totdeauna vom avea opoziţie de înfruntat, pentru că avem un duşman. DAR
Dumnezeu ne-a promis protecţie împotriva armelor vrăjmaşului.
3. Începe să rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu. În combaterea spiritului de frică, nimic nu e mai
puternic decât rostirea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu proceda ca Iov, ci umple-ţi inima cu
promisiunile lui Dumnezeu de purtare de grijă şi protecţie.
4. Fii convins că Dumnezeu Îşi împlineşte Cuvântul. Noi credem Cuvântul lui Dumnezeu, iar El a
promis că îl împlineşte. Ieremia 1:12 spune: „Eu veghez asupra Cuvântului Meu ca să îl
împlinesc.” Tot ce a promis Dumnezeu despre tine este urmărit atent şi împlinit de El Însuşi. El Îşi
va ţine promisiunile şi Îşi va împlini Cuvântul.
5. Aşteaptă-te ca ceva bun să ţi se întâmple ţie şi familiei tale. Chiar dacă ne dăm seama sau nu,
ne trebuie tot atâta energie să credem că se vor întâmpla lucruri rele câtă ne trebuie să credem că
ne aşteaptă lucruri bune. Începe astăzi să-ţi concentrezi gândurile şi energia ca să crezi că
bunătatea lui Dumnezeu este valabilă şi pentru tine şi că lucrurile bune sunt pe drum!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•

Cred promisiunile lui Dumnezeu. Nenorocirea nu se poate apropia de mine.
Dumnezeu mă păzeşte oriunde mă duc (pentru că nu mă duc unde nu mă trimite).
Îmi umplu inima şi gura cu lucrurile bune pe care le spune Dumnezeu despre mine.
El veghează să-Şi împlinească promisiunile în viaţa mea, de aceea mă aştept la lucruri bune.
Energia mea se consumă gândind şi aşteptând să se întâmple lucruri bune, nu rele.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nu există limită pentru omul eliberat de gândire negativă!
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Ziua nr. 5 „SUNT ATÂT DE ÎNGRIJORAT…”
Acum că am început postul prin care renunţăm la gândurile rele, noi dezvoltăm un obicei de gândire bună.
Nu numai că învingem orice gând individual, ci, în măsura în care suntem consecvenţi cu această rutină, vom
inversa tendinţa de a gândi negativ într-una de a gândi pozitiv. În acest fel ne transformăm dinăuntru în afară.
Îngrijorarea nu numai că are putere de a ne doborî şi a ne demoraliza, dar mai înăbuşă şi Cuvântul lui
Dumnezeu care a fost sădit în inima noastră. Cheia postului de acest gând este a realiza că îngrijorarea e un
obicei. Cu cât o faci, cu atât devii mai dependent de ea. Oamenii încearcă să se aline cu îngrijorare, dar
aceasta produce efectul invers. Vom frânge acest obicei postind de gândul: „Sunt atât de îngrijorat…” Cum?
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Recunoaşte că îngrijorarea nu aduce nimic bun. Există o veche zicală atât de adevărată:
„Îngrijorarea e ca un leagăn. Îţi dă o ocupaţie, dar nu te duce nicăieri!” Isus a spus în Matei 6:2730: „Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? Şi
de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei
nici nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca
unul din ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va
fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?”
2. Recunoaşte că îngrijorarea produce vătămare. Provoacă poveri şi boli. Proverbe 12:25 spune:
„Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte.” Când faci ceva şi te doare,
de obicei te opreşti şi altă dată nu mai faci. Îngrijorarea nu-ţi face rău doar ţie, ci şi celor din jurul tău.
3. Gândeşte-te la lucrurile bune din viaţa ta. Îngrijorarea se gândeşte la lucrurile rele sau la cele
care pot merge rău. Aşadar, concentrează-te asupra a ceea ce merge bine în viaţa ta. Psalmul
103:2-5 spune: „Binecuvântează-L, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui! El
îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te
încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea, şi te face să întinereşti
iarăşi ca vulturul.” Filipeni 4:8 spune să ne însufleţească (să ne gândim la) tot ce este adevărat, tot
ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este
vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă.
4. Consideră îngrijorarea un semnal că trebuie să te rogi. Răstoarnă situaţia! Foloseşte-o ca pe o
armă. Te avertizează să te rogi! Filipeni 4:6-7 spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru,
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi
pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus.”
5. Concentrează-te asupra scopului lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Care este scopul suprem al lui
Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Să câştigăm suflete, să-i slujim pe alţii şi să fim o
binecuvântare. Matei 6:25 ne spune: „Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi
mânca, sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa
mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” Când te concentrezi să împlineşti
un scop care Îi aduce slavă lui Dumnezeu şi îi slujeşte pe alţii, îngrijorarea pleacă.
6. Priveşte în jur. Isus a spus în Matei 6:28 să ne uităm la păsări, la crini şi la iarba de pe câmp. El
vrea să privim în jurul nostru şi să observăm cum Se îngrijeşte El de creaţia Sa. Vestea bună este
aceasta: tu eşti cununa creaţiei Sale! Te poţi aştepta la purtarea Sa de grijă şi azi!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Dacă Dumnezeu Se îngrijeşte de florile de pe câmp, cu atât mai mult Se va îngriji de nevoile
mele. Nu mă voi îngrijora.
• Nu îmi voi mai face rău nici mie nici celor din jurul meu cu gânduri de îngrijorare.
• Binefacerile lui Dumnezeu întrec cu mult problemele. Mă voi concentra asupra lucrurilor bune
pe care le-a făcut şi le face Dumnezeu în viaţa mea.
• Când un gând de îngrijorare îmi traversează mintea, îl folosesc drept un semn că trebuie să mă
opresc şi să mă rog.
• Mă voi concentra să fac voia lui Dumnezeu – să câştig suflete, să le slujesc altora şi să fiu o binecuvântare.
• Dumnezeu îmi poartă de grijă pentru că sunt cununa creaţiei Sale!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Gândurile sunt mai puternice decât demonii! Voi gândi cum trebuie şi voi trăi cum trebuie!
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Ziua nr. 6
„VIAŢA MEA NU E LA FEL DE BUNĂ CA A ALTORA!”
De prea multe ori în viaţă oamenii se luptă cu aceste gânduri de inferioritate: „Nu sunt la fel de bogat
ca alţii,” „Nu arăt la fel de bine,” „Nu am atâta succes ca alţii,” „Viaţa mea nu este aşa uşoară şi
distractivă ca a altora,” sau „Totdeauna lucrurile le merg mai bine altora decât mie.” Aceste gânduri
conduc la o autocompătimire majoră şi, în cele din urmă, la o viaţă de depresie. Devii convins că
niciodată nu te vei putea măsura cu alţii şi, în consecinţă, trăieşti mult sub nivelul potenţialului pe care ţi
l-a dat Dumnezeu.
Astăzi vom opri acest tipar de gândire mortal. Ia în considerare următoarea perspectivă: tocmai
oamenii despre care tu crezi că au o situaţie mult mai bună ca a ta, pot gândi despre tine exact la fel! Nici
nu ai idee ce le trece prin minte altora. Însă şi mai important este faptul că tu ai viaţa pe care ţi-a dat-o
Dumnezeu şi nimeni nu o poate trăi mai bine decât tine.
Haidem să facem aceste gânduri roabe ascultării de Cristos.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Rezistă tentaţiei de a te compara cu alţii. Societatea ne antrenează să ne comparăm unii cu alţii,
dar textul din 2 Corinteni 10:12 ne spune că dacă procedăm astfel, suntem fără pricepere.
Priceperea este aceea care ne energizează să fim fericiţi şi liberi (Proverbe 3:13-19). Eliberează-te
astăzi din capcana comparaţiilor. Încetează să te mai uiţi la banii, la înfăţişarea altora, sau la
căsnicia şi la copiii prietenilor tăi. Ieşi din groapa în care te afunzi prin gânduri de genul: „ea este
o mamă mai bună,” sau „el este un tată mai bun.” Compararea aduce disperare.
2. Înţelege că Dumnezeu ţi-a rezervat un dar special. Există o porţie păstrată pentru tine pe care
nimeni n-o poate lua (1 Samuel 9:23-24). Există o viaţă şi un destin rezervate doar pentru tine.
Biblia spune că avem daruri diferite — nu competitive (Romani 12:6). Bucură-te de viaţa şi de
darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu.
3. Trăieşte-ţi viaţa ca să-I fii pe plac lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:9 spune „De aceea ne şi silim
să-I fim plăcuţi.” Când eşti preocupat să-I fii plăcut, nu te mai concentrezi la viaţa altora şi nu te
mai compari cu ei. Încetează să mai trăieşti pentru a obţine respectul şi stima altora. Dumnezeu nu
Se uită la comparaţiile tale, ci vrea să vadă dacă ai încredere în El şi dacă Îl onorezi. Textul din
Coloseni 3:1-2 spune: „Dacă deci aţi înviat împreună cu Cristos, să umblaţi după lucrurile de sus,
unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.”
Noi trebuie să ne gândim la lucrurile de sus, care sunt veşnice.
4. Personalizează promisiunile lui Dumnezeu. Ori de câte ori observi o promisiune în Biblie,
revendic-o punând numele tău acolo. Învaţă să accepţi că Dumnezeu ţi se adresează personal. De
exemplu, în Luca 12:32 care spune „Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia,” personalizează:
„Tatăl meu îmi dă cu plăcere Împărăţia!”
5. Încetează să mai gândeşti negativ. Aceasta înseamnă să nu te mai uiţi la ceea ce nu ai, ci să
începi de azi te uiţi la ceea ce ai. Ai viaţă veşnică. Eşti copilul lui Dumnezeu. Faci parte dintr-o
familie spirituală extraordinară. Eşti angajat într-o revoluţie — dinăuntru în afară! Când gândeşti
aşa, creezi o atitudine de credinţă pentru tot ce are Dumnezeu pentru tine.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Sunt sigur. Viaţa mea şi destinul meu reprezintă darul special al lui Dumnezeu pentru mine.
Există o parte şi un loc în Împărăţia lui Dumnezeu rezervate special pentru mine.
Toate promisiunile Domnului mi se adresează personal.
Am o viaţă extraordinară, pentru că Dumnezeu e Tatăl meu şi a ales să-mi dea cu plăcere
Împărăţia Sa.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nu duc lipsă de nimic şi de aceea nu sunt invidios pe nimeni pentru nimic!
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Ziua nr. 7
„VIAŢA MEA NU ESTE ATÂT DE IMPORTANTĂ!”
Suntem deja de o săptămână în post, iar formarea obiceiului de abţinere de la gândirea negativă este
fără îndoială transformatoare pentru lumea ta — şi abia am început!
Înainte de a lua în considerare gândul pentru azi, dă-mi voie să te încurajez cu privire la ceva. În timp
ce ne ocupăm de un anumit gând, este posibil ca acesta să revină în mintea ta. Dacă se întâmplă asta,
reciteşte pagina corespunzătoare acelui gând. Credinţa vine în urma auzirii, a auzirii şi din nou a auzirii
(Romani 10:17). Continuă să ataci acele gânduri până când nu mai revin deloc. Şi acum să mergem mai
departe cu postul de gândire negativă.
Te-ai întrebat vreodată: „Ce mare schimbare pot face eu? Sunt doar un om. Ce importanţă pot avea
eu?” Răspunsul este simplu: fiecare om poate şi trebuie să aibă impact asupra celor din jurul lui. Pentru a
birui acest gând, trebuie să ajungi să îţi dai seama şi să crezi că tu ai importanţă înaintea lui Dumnezeu.
Iată doar câteva dintre argumentele fundamentale care demonstrează cât de important eşti:
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Tu eşti cununa creaţiei lui Dumnezeu. Psalmul 8:5-8 spune: „L-ai făcut cu puţin mai prejos
decât Dumnezeu, şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor
Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului, păsările cerului şi
peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.” Ocupă-ţi locul de cunună a creaţiei lui Dumnezeu.
Priveşte-te ca fiind sus, nu jos!
2. Dumnezeu Tatăl te preţuieşte la fel de mult cum Îl preţuieşte pe Domnul Isus. Valoarea unui
lucru este dată de preţul pe care cineva este dispus să-l plătească pentru achiziţionarea acelui
lucru. În mod normal, oamenii au grijă mai mare de maşina lor decât de tenişii din picioarele lor.
De ce? Pentru că maşina costă mult mai mult! Dumnezeu te-a răscumpărat cu preţul Singurului
Său Fiu — preţul suprem în Cosmos! Aceasta înseamnă că pentru El valorezi la fel de mult ca
Domnul Isus!
3. Chiar dacă ai fi fost singurul păcătos din lume, Isus tot ar fi murit pentru tine. Acest gând
este umilitor şi înălţător în acelaşi timp, dar este purul adevăr. Da, Isus a murit pentru păcatele
întregii omeniri, dar şi dacă doar tu ai fi fost păcătos, El ar fi plătit acelaşi preţ. Acest fapt în sine
îţi conferă o deosebită importanţă.
4. Tu eşti lucrarea Lui (Efeseni 2:10). Acest verset este uluitor. Termenul „lucrarea” se traduce cel
mai bine „operă de artă.” Eşti un original ca nimeni altul. Nu eşti o copie. Tu eşti o operă de artă
distinctă a lui Dumnezeu. Consideră-te capodopera lui Dumnezeu!
5. Tu creşti valoarea Trupului lui Cristos. Romani 12:4-5 spune: „Căci, după cum într-un trup
avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa, şi noi, care suntem
mulţi, alcătuim un singur trup în Cristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” Fără
tine, fără contribuţia şi darurile tale, tot Trupul lui Cristos suferă. Noi Îi aparţinem lui Cristos şi în
mod individual, fiecare dintre noi îi aparţine celuilalt.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•

Viaţa mea contează. Eu sporesc valoarea celor din jurul meu.
Eu am un rol distinct în Trupul lui Cristos. Viaţa mea contează. Îi influenţez în bine pe cei din
jurul meu.
Eu sunt lucrarea mâinilor Tale, Doamne. Tu m-ai făcut o operă de artă. Sunt o făptură
minunată (Psalmul 139:14).
Sunt cununa creaţiei Tale. Tu Te îngrijeşti de toate nevoile mele. Şi dacă aş fi fost singura
persoană pe pământ, Tu tot L-ai fi trimis pe Fiul Tău să moară pe cruce pentru mine. Acest
lucru demonstrează cât de important sunt pentru Tine.
Astăzi îi voi binecuvânta pe toţi cei cu care mă voi întâlni.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu sporesc valoarea celor din jurul meu şi viaţa mea contează!
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Ziua nr. 8 MENTALITATEA DE „LĂCUSTĂ”
Vreau să reluăm un gând abordat acum câteva zile, întrucât am convingerea că această mentalitate trebuie
neapărat schimbată în viaţa noastră a tuturor. Mentalitatea de „lăcustă” s-ar putea să ţi se pară ciudată ca
denumire, însă în mod sigur nu îţi este străin conţinutul acesteia, format din gânduri de genul: „Mă simt
mic,” „Mă simt inferior,” „Opoziţia este uriaşă,” „Problemele mă depăşesc,” „Nu fac faţă provocării.”
Textul din Numeri 13 consemnează faptul că Moise a trimis doisprezece cercetaşi în ţara pe care Domnul
deja le-o promisese drept moştenire. Zece dintre ei s-au întors cu un raport negativ. Ei au spus: „Apoi i-am mai
văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră şi faţă de ei parcă
eram nişte lăcuste.” Ascultaţi-le raportul! Au devenit în mintea altora ceea ce se considerau în mintea lor.
Cu cât s-au concentrat mai mult asupra opoziţiei, cu atât mai mare a devenit această opoziţie faţă de ei.
În scurt timp, credinţa lor în Dumnezeul care îi scosese din robia Egiptului a fost înghiţită. Odată cu credinţa
în Dumnezeu a pierit şi capacitatea lor de a crede că puteau cu adevărat să cucerească şi să intre în posesia
Ţării Promise. Iar cei din jurul lor, inclusiv vrăjmaşii lor i-au privit la fel cum se vedeau ei înşişi.
Haidem să schimbăm astăzi modul în care ne vedem noi înşine, descoperind ce spune Dumnezeu despre noi.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Suntem de neam împărătesc. Regalitatea distruge inferioritatea. În Romani 5:17 ni se spune că,
primind darul neprihănirii, vom domni în viaţă prin Isus Cristos. Când ştii că faci parte din familia
regală a lui Dumnezeu, nu te mai simţi inferior, nici nu te mai consideri ca o lăcustă. Noi am
primit darul neprihănirii (2 Corinteni 5:21), prin urmare suntem regi. Suntem de neam împărătesc.
2. Noi ne trăim viaţa din poziţia în care ne-a aşezat El. Pasajul din Efeseni 2:6 spune: „El ne-a
înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus.” Nu există
poziţie mai înaltă decât să fii aşezat cu Cristos în locurile cereşti. Aceasta este poziţia noastră, dată
de Domnul. De acolo trăim şi domnim în această viaţă, alături de Regele nostru, Isus.
3. Suntem creaţi după chipul şi asemănarea Sa. Genesa 1:26 atestă că suntem creaţi după
asemănarea Sa. Avem chipul Său, suflarea Sa divină şi suntem împuterniciţi cu autoritatea Sa!
4. Noi nu suntem judecaţi de oameni. Acest lucru nu înseamnă că nu dăm socoteală nimănui, sau că
suntem exoneraţi de răspundere pentru ceea ce facem, ci înseamnă că nu suntem inferiori nimănui.
Pavel a spus în 2 Corinteni 11:5 „Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii
aceştia „nespus de aleşi!” El vorbea despre nişte pretinşi apostoli, pentru că adevăraţii lui colegi de
slujbă nu le-ar fi propovăduit o altă Evanghelie. Coloseni 2:16 spune: „Nimeni dar să nu vă judece cu
privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu
privire la o zi de Sabat.” Oamenii critici, geloşi şi nesiguri te pot face să te simţi inferior foarte repede.
5. Am fost creaţi să stăpânim lucrurile din viaţa noastră. Romani 6:14 spune „Căci păcatul nu va mai
stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” Luca 10:19 spune că ni s-a dat
autoritate peste toată puterea vrăjmaşului, deci nici diavolul nu poate stăpâni peste noi. Dumnezeu ne-a
dat capacitatea să ne stăpânim viaţa, emoţiile şi imaginea de sine. Unul dintre cele mai relevante nume
atribuite lui Isus de către ucenicii Săi a fost cel de „Învăţătorul” (în originalul grecesc, termenul folosit
este didas'kalos, care are următoarele semnificaţii: instructor, doctor, stăpân, învăţător). Numele acesta
însemna „Cel ce controlează sau influenţează evenimentele şi lucrurile.” Îi spuneau aşa şi când vindeca
bolnavii şi când potolea furtuna şi când ierta păcatele. El era Stăpân peste viaţă şi peste circumstanţele
ei. Şi, conform pasajului din 1 Ioan 4:17, „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.”
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Nu sunt inferior faţă de nimeni şi de nimic, pentru că am fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
• Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu şi, prin urmare, domnesc în această viaţă în calitate de rege în
Împărăţia lui Dumnezeu.
• Fac parte din familia regală a lui Dumnezeu, iar regalitatea distruge inferioritatea. Am chipul Său,
suflarea Sa şi am fost împuternicit cu autoritatea Sa.
• Cum este El, aşa sunt şi eu în viaţa aceasta. Nu depind de judecata sau de opiniile oamenilor, ci de ale lui Dumnezeu.
• Sunt aşezat cu Cristos în locurile cereşti şi de aceea mă privesc pe mine din perspectiva Lui. Sunt mai
mare decât munţii, mai înalt decât copacii şi mai mare decât uriaşii! Nici o mentalitate de lăcustă nu
mai locuieşte în mintea mea. Şi cu ajutorul Domnului, voi intra în posesia Ţării Promise.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Regalitatea distruge inferioritatea!
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Ziua nr. 9 „CE NU E ÎN REGULĂ CU MINE?”
Te-ai gândit vreodată în felul acesta? Sigur că da. Cine nu s-a gândit? Cu toţii ne-am luptat cu
sentimente de autocondamnare — o supra-conştientizare chinuitoare a tot ceea ce facem rău şi tot ce nu e
în regulă cu noi. Prima problemă cu o astfel de gândire este faptul că este egocentrică, nu cristocentrică.
Este egoistă. Noi suntem chemaţi să privim ţintă către El, care este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei
noastre (Evrei 12:2). Dumnezeu ne învaţă să privim în sus, nu în interior.
O altă problemă cu acest fel de gândire constă în faptul că este prea evidentă. Sunt foarte multe lucruri în
neregulă cu noi toţi. Noi suntem oameni supuşi greşelii din punct de vedere firesc, dar nu din perspectiva lui
Dumnezeu care ne-a răscumpărat din păcat. Tiparul de gândire de genul: „Ce este în neregulă cu mine?” generează
perfecţionism (în sensul rău al cuvântului), egocentrism, introspecţie obsesivă şi condamnare continuă pentru
păcatele şi greşelile noastre. Bineînţeles că trebuie să ne recunoaştem păcatele, să le mărturisim şi să primim
iertarea lui Dumnezeu, dar noi nu avem drept scop central în viaţă să evidenţiem cât de mari păcătoşi suntem, ci cât
de mare este Dumnezeu care ne-a iertat de aceste păcate mari! Vom zdrobi acest tipar negativ de gândire astăzi!
Începem prin a dezvolta o conştientizare a neprihănirii, în loc de o conştientizare a păcatului, fără a ignora sau
a masca păcatul de care ne convinge Duhul Sfânt. Diavolul şi religia doresc ca noi să trăim într-o nevrednicie
plină de complexe de inferioritate. Această stare ne menţine într-o poziţie de înfrângere şi limitare, ferecaţi în
natura noastră omenească, în loc să fim eliberaţi prin natura noastră divină. 2 Petru 1:4 spune că, prin promisiunile
Sale, noi suntem părtaşi naturii divine a lui Dumnezeu după ce am scăpat de stricăciunea care este în lume prin
acţiunea poftei. Haideţi să urmărim cum a proiectat Dumnezeu să trăim şi, mai important, să gândim.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Înţelege darul neprihănirii. 2 Corinteni 5:21 spune: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a
făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Acesta este cel mai mare
schimb din istoria umană! Dumnezeu a luat starea noastră de păcat şi ne-a oferit neprihănirea Lui,
ceea ce înseamnă că noi suntem într-o stare neprihănită înaintea Lui, nu într-o stare greşită,
păcătoasă. Noi suntem justificaţi, nu doar iertaţi, adică este ca şi când nu am fi păcătuit niciodată.
2. Trezeşte-te la neprihănire. 1 Corinteni 15:34 spune: „Veniţi-vă în fire, cum se cuvine.” Tu eşti un
copil al lui Dumnezeu, un moştenitor cu Isus Cristos (Romani 8:17). Eşti iertat. Când Dumnezeu Se
uită la tine, El vede sângele vărsat de către Isus. El Îl vede pe Însuşi Fiul Său. Când Dumnezeu Se
gândeşte la tine, El Se gândeşte la un copil al Său biruitor, puternic, înţelept şi sfânt. El te vede ca pe
un campion, te vede cap şi nu coadă (Deuteronom 28:13). „Neprihănirea” înseamnă „să stai în
prezenţa lui Dumnezeu ca şi când în tine păcatul nu ar fi existat niciodată”. Acum putem sta în
prezenţa Lui fără nici un sentiment de vinovăţie, ruşine, inferioritate sau condamnare.
3. Elimină concentrarea asupra păcatului. Dacă totdeauna te concentrezi asupra a ceea ce este greşit, vei
face greşeli. Dar dacă eşti întotdeauna conştient că tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu vei face ce este bine.
Acţiunile tale din exterior vor reflecta imaginea ta interioară. Oricând eşti tentat să te cufunzi în meditaţie
asupra greşelilor tale, aruncă-le asupra lui Isus. Şi adu-ţi aminte că tot ce este bun şi vine de la El este al tău!
4. Cere-I Duhului Sfânt să lucreze în tine. 1 Corinteni 2:12 spune: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul
care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.” Când
duci o viaţă de concentrare asupra păcatului, ajungi să crezi că Duhul Sfânt îţi revelează doar ceea ce este greşit
în viaţa ta. Nu este adevărat! Lucrarea strategică a Duhului Sfânt este de a-ţi revela ceea ce este deja al tău!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Am decis să renunţ să mă gândesc la tot ce e rău în viaţa mea şi am ales să mă gândesc la ce e bun.
• Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu, prin sângele lui Isus. Eu stau în prezenţa lui Dumnezeu
fără vreo stare de vinovăţie, ruşine, complex de inferioritate, sau condamnare.
• Eu mă trezesc faţă de ceea ce este bun şi cred că perspectiva asta mă va duce la o viaţă
victorioasă prin puterea Lui.
• Eu sunt moştenitor împreună cu Isus. Când Dumnezeu Se uită la mine, El vede sângele Său. El
mă vede ca pe copilul Său învingător, puternic şi sfânt.
• Nu mă voi privi ca fiind mai puţin — sau mai mult — decât mă vede Dumnezeu!
Postul de gândire negativă eliberează o putere supranaturală în viaţa ta. Aceste strategii simple te ajută
să învingi tiparele gândire destructivă care au produs înfrângere şi lipsă.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Seminţele gândirii adecvate vor aduce mari recolte în toate domeniile vieţii mele!
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Ziua nr. 10
„AŞA SUNT EU!”
Unul dintre lucrurile care ne limitează şi ne ţin într-o stare de înfrângere este opinia despre noi înşine.
De-a lungul anilor, ceea ce cred alţi oameni despre noi — sau, mai important, ceea ce spun ei despre noi
— începe să contureze părerea noastră despre noi înşine şi despre ceea ce suntem capabili să realizăm.
Opiniile oamenilor ne vor programa să trăim la nivelul — sau sub nivelul — aşteptărilor lor.
De-a lungul vieţii tale, poate ai auzit lucruri de genul: „El este timid,” „Ea este aşa de împiedicată,”
„Doar vorba e de el,” „Ea nu este cine ştie ce.” Când noi suntem înconjuraţi de astfel de remarci şi
comentarii, acestea produc gânduri negative, care ne limitează în interiorul nostru. În consecinţă, adoptăm
tipare de gândire cum ar fi: „Întotdeauna voi fi de inteligenţă sau de performanţă medie,” „Eu întotdeauna
voi fi supraponderal,” „Eu nu pot să câştig decât atâţia bani.“ Noi întotdeauna suntem limitaţi din pricina
aşteptărilor auto-impuse.
Astăzi spargem bariera limitărilor şi a graniţelor auto-impuse sau pe care alţii ni le-au impus. Poate că
aşa obişnuiai să fii, dar tu nu eşti aşa.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Dumnezeu este Olarul; noi suntem lutul. Ieremia 18:1-6 oferă o frumoasă descriere a modului
în care Dumnezeu deţine controlul deplin al vieţii noastre. Textul Îl descrie pe Dumnezeu ca
Olar, ca pe cineva înzestrat şi plin de răbdare, iar pe noi El ne modelează pentru a deveni
persoana destinată de El. Fii convins că Artistul va face din tine o capodoperă. Fii flexibil şi
adaptabil. Priveşte-te pe tine însuţi ca pe o lucrare bună aflată în proces de finisare.
2. Să nu ai prejudecăţi cu privire la abilitatea ta. Filipeni 1:6 spune: „Sunt încredinţat că Acela
care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos.” Reţine-ţi
judecata cu privire la propria ta persoană sau cu privire la alţii. Numai Dumnezeu ştie care este
potenţialul tău deplin. Îngăduie-I Lui să ţi-l reveleze astăzi.
3. Dumnezeu nu renunţă niciodată la tine. Comparându-ne cu lutul, Ieremia 18:4 spune: „Vasul
pe care-l făcea n-a izbutit, – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas,
cum i-a plăcut lui să-l facă.” Indiferent că ai păcătuit extrem de mult, sau consideri că ai dus o
viaţă morală, dar imperfectă, Dumnezeu nu te aruncă ca pe ceva fără valoare, ci va continua să te
dezvolte ca să-ţi atingi potenţialul maxim.
4. Tu te schimbi zilnic. Indiferent ce defecte ai avea, ele nu reprezintă forma ta finală. Tu te
transformi zilnic după imaginea lui Isus (Romani 8:29)!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•

Nu sunt limitat de nimic în creşterea şi în schimbarea mea.
Eu sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt.
Dumnezeu a început o lucrare bună în mine şi El o va termina.
Eu nu sunt ţinut în robie de slăbiciunea mea.
Fiecare zi şi fiecare clipă care trece mă face tot mai asemenea Lui.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu sunt lucrarea Lui — opera Lui de artă!
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40 zile de post de gândire negativă

Ziua nr. 11
„NU-ŢI FACE SPERANŢE!”
După doar zece zile, începi, cu siguranţă, să vezi un tipar de gândire pozitivă, biblică, care înlocuieşte
un tipar de gândire negativă, nebiblică. Iată ce este destinat să facă acest post — să înlocuiască minciunile
trăite vreme îndelungată cu adevărul. Tiparele de gândire dau formă aşteptărilor noastre şi acţiunilor
noastre. Asemenea unui magnet, viaţa gândurilor noastre „atrage“ lucrurile care umplu mintea noastră.
Gândul de astăzi — „Nu-ţi face speranţe“ — şi-a făcut subtil loc în capul nostru. Noi am fost instruiţi
de îndoială şi de neîncredere să ne coborâm aşteptările şi să ne mulţumim cu mediocritatea şi cu starea
actuală a lucrurilor. „A spera” înseamnă a-ţi ridica privire spre cer, a avea aşteptări! „A spera” înseamnă a
trăi. Speranţa este ca oxigenul. Este ca lumina într-o lume întunecată şi negativă.
Deseori s-a spus că omul poate trăi patruzeci de zile fără mâncare, patru zile fără apă, patru minute
fără oxigen, dar nici măcar patru secunde fără speranţă. Proverbe 13:12 spune: „O nădejde amânată
îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă.” Când speranţa este dată la o parte, sau
trântită la pământ, inima ta se îmbolnăveşte. Cel mai important este că inima ta se îmbolnăveşte când
încetezi să mai speri. Speranţa aduce vindecare inimii.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Nu-ţi pierde speranţa. Indiferent ce se întâmplă, tu poţi avea întotdeauna nădejde! Psalmul 78:7
spune: „Pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu.“
2. Păstrează-ţi speranţa. 1 Ioan 3:3 spune că atunci când îţi centrezi speranţa în El, eşti curăţit.
3. Când vezi că nu se întâmplă nimic, speră şi mai mult. Faptul că nu vezi nimic, îi oferă speranţei
un motiv de a rămâne trează în viaţa ta. De îndată ce obţii ceva, nu este nevoie să mai aştepţi acel
lucru. Ai deja acel lucru. Numai atunci când nu îl vezi, speranţa ta are un motiv să existe.
4. Întăreşte-ţi credinţa. Credinţa nu este asemenea speranţei. Credinţa nu poate fi întârziată.
Credinţa este o forţă şi o substanţă tangibilă. Dacă tu îţi exersezi credinţa, nimeni nu va fi în stare
să îţi spună că promisiunile lui Dumnezeu nu se vor împlini. Toată frica şi îndoiala pleacă şi tu
devii pe deplin convins de promisiunea lui Dumnezeu în viaţa ta. Nu există suişuri şi coborâşuri,
ci doar o cunoaştere şi un sentiment al prezenţei Sale. Credinţa va învinge toată opoziţia. Credinţa
este împlinirea speranţei tale — este pomul vieţii.
5. Meditează la dragostea lui Dumnezeu. Speranţa care nu este amânată, întârziată sau dezamăgită,
provine din dragoste — din dragostea lui Dumnezeu în tine. Romani 5:5 spune: „Însă nădejdea
aceasta nu înşeală, (adică nu te face de ruşine) pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în
inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.”
6. Eliberează-te de compania oamenilor cu gândire negativă. Există oameni care cred că îţi fac o
favoare prin „administrarea” aşteptărilor tale sau prin „protejarea” ta de dezamăgire. Intră în
compania oamenilor care sunt plini de speranţă şi care pot spera alături de tine. Aceste tipuri de
relaţii te vor încuraja să trăieşti la înălţimea aşteptărilor tale cele mai mari!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Am mari speranţe! Am eliminat noţiunea de a-mi limita aşteptările!
Refuz să accept sfatul oamenilor de „a nu-mi face speranţe”. Eu îmi fac mari speranţe chiar
ACUM şi le voi menţine aşa.
Mă aştept ca promisiunile să se împlinească în viaţa mea acum. Mă aştept ca lucruri bune să
vină în viaţa mea astăzi — în familia mea, în căminul meu, în biserica mea, la serviciul meu, în
relaţiile mele, în trupul meu şi în finanţele mele.
Aştept ca idei, favoare şi înţelepciune să vină spre mine. Îmi ridic privirea, aşteptând să primesc
ce are Dumnezeu mai bun pentru mine astăzi!”
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Datorită promisiunilor lui Dumnezeu, aşteptările şi speranţele mele sunt nelimitate!
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Ziua nr. 12
„NU SUNT DESTUL DE DEŞTEPT!”
Această mentalitate înşelătoare pătrunde în gândirea noastră, ne limitează în ceea ce putem face şi
restrânge influenţa pe care o putem avea. Este o altă uneltire pe care diavolul o foloseşte în încercarea sa
(uneori reuşită) de a ne face să ne simţim inferiori.
Mass-media şi instituţiile „de învăţământ superior“ nu sunt atât de inteligente precum par. Urmăriţi
doar modul în care mass-media prezintă reportaje pe teme politice, pe teme economice sau modul în care
prezintă evenimentele mondiale. Ideea este ca aceste reportaje să sune cât mai inteligent, însă eu cred că,
cel puţin jumătate din timpul alocat, oamenii din mass-media nu înţeleg nici măcar despre ce vorbesc!
Acest sistem mondial este proiectat să ne facă să credem că noi nu ştim destul despre ceea ce se
întâmplă, aşa că avem nevoie, ba chiar depindem de informaţiile pe care mass-media ni le oferă.
Gândiţi-vă la următorul lucru: dacă cineva este născut din nou, are o minte strălucită! Biblia spune că
noi avem gândirea lui Cristos (1 Corinteni 2:16). Mintea Lui este net superioară tuturor minţilor luminate
ale experţilor în afaceri, ale educatorilor, politicienilor şi producătorilor de ştiri puse la un loc. Iar acum,
noi avem mintea Lui!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Bazează-te pe faptul că tu ai gândirea lui Cristos. Ai abilitatea de a vedea lucrurile în modul în
care le vede Cristos, să le înţelegi în modul în care le înţelege el şi să faci alegerile în modul în
care le-ar face El. Încetează să mai asculţi orice alt gând.
2. Aşteaptă să primeşti înţelepciunea lui Dumnezeu şi astăzi. Iacov 1:5-6 spune: „Dacă vreunuia
dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care le dă tuturor cu mână largă şi
fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc.” Ai acces la
înţelepciunea lui Dumnezeu. Doar să te rogi cu credinţă. Când Îi ceri Domnului înţelepciune, El îţi
dă, cum a promis.
3. Eşti într-un continuu proces de învăţare. În Psalmul 16:7 este un pasaj incredibil care spune:
„până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima.” Prietene, eşti atât de inteligent, încât mintea îţi trimite
instrucţiuni chiar şi atunci când dormi.
4. Nu te mai măsura cu nimeni. Dacă vreodată te simţi complexat sau mai puţin pregătit faţă de cei care
fac parte din „elita” minţilor luminate, Dumnezeu are un răspuns grozav pentru tine: „Dumnezeu a
ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte” (1 Corinteni 1:27).
5. Nu mai gândi la scară mică. Şi nici nu mai vorbi la scară mică. Tu ai fost creat după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a uzat de inteligenţa Lui strălucită când te-a creat şi ţi-a dat
inteligenţă şi pricepere asemănătoare cu ale Lui!!! Gândeşte-te la tine în acest fel; vorbeşte la fel şi
te vei vedea şi tu la fel.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•

Când m-a creat, Dumnezeu m-a dotat cu o inteligenţă asemănătoare cu a Lui. Prin păcat mintea
mea s-a alterat, dar odată ce m-am întors la Dumnezeu, El îmi înnoieşte mintea şi îmi dă
gândirea lui Cristos! Eu am gândurile Lui şi înţeleg căile Lui! Eu iau decizii înţelepte!
Niciodată nu mă voi mai gândi că nu sunt destul de deştept şi că nu mă descurc. Eu sunt
inteligent şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, pot să mă descurc.
Mă aştept să primesc înţelepciune de la Domnul şi azi, iar mintea mea îmi va da îndemnuri şi
noaptea.
Nu voi mai fi niciodată intimidat de cei care sunt mai inteligenţi decât mine.
Niciodată nu voi mai gândi la scară mică. Am fost creat după chipul şi asemănarea unui
Dumnezeu MARE, şi acum am gânduri MARI.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu sunt creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
şi El îmi dă înţelepciunea Lui strălucită şi priceperea Sa!
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Ziua nr. 13 MENTALITATEA DE VICTIMĂ
Dacă într-o zi ţii post şi nu mănânci deloc, acest lucru îţi afectează toată ziua. În acelaşi fel, trebuie ca
acest post de gândire negativă să facă parte integrantă din ziua noastră. Iosua 1:8 spune că în măsura în
care meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu zi şi noapte căutând să împlineşti tot ce este scris, vei izbuti în
toate lucrările tale, şi vei lucra cu înţelepciune. Şi aceasta pentru că puterea creatoare a Cuvântului lui
Dumnezeu este sădită şi eliberată în solul lumii gândurilor tale.
Nu uita, viaţa noastră nu se îmbunătăţeşte prin schimbări exterioare. Noi ne schimbăm dinăuntru în
afară. „Căci omul este ceea ce gândeşte în sufletul lui” (Proverbe 23:7).
Astăzi luptăm prin post împotriva mentalităţii de victimă. Prea mulţi oameni îşi trăiesc viaţa sub un
permanent asediu mintal format din gânduri care spun: „Este vina altcuiva,” „Am fost maltratat,” „Dacă
persoana aceea m-ar lăsa în pace, aş reuşi şi eu,” „Guvernul e de vină,” „Aşa am crescut eu şi de
aceea…,” „Nu este vina mea” şi aşa mai departe.
Viktor Frankl, supravieţuitor al lagărului de exterminare nazist de la Auschwitz, definea libertatea
supremă drept „abilitatea de a-ţi alege atitudinea în orice circumstanţe, abilitatea de a-ţi alege propria
opţiune.” Cea mai cumplită închisoare din lume este cea în care ne ferecăm singuri — mintea noastră.
Mentalitatea de victimă ne ciunteşte abilitatea de a creşte şi ne macină puterea dată de Dumnezeu ca să
trăim biruitori. Mentalitatea de victimă trebuie eradicată complet din gândirea noastră.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Începe să-ţi asumi responsabilitatea. Nimeni nu te poate ţine în situaţia în care eşti decât tu însuţi.
Începe de astăzi să-ţi asumi responsabilitatea de a părăsi statutul de victimă şi de a deveni un învingător.
2. Înţelege ce înseamnă responsabilitate. Termenul „responsabilitate” derivă din cuvântul rădăcină
„răspuns.” S-ar putea să nu poţi controla tot ce îţi fac alţii, dar poţi controla răspunsul tău la
acţiunile lor. Răspunsul tău determină libertatea şi creşterea ta!
3. Nu rămâne blocat în locul în care eşti. S-ar putea ca alţii să fie responsabili de modul în care ai
ajuns în situaţia în care eşti, dar numai tu poţi decide dacă te vei complace în aceste circumstanţe,
sau vei începe să trăieşti deasupra lor.
4. Abrogă mentalitatea de victimă. Începe să preiei întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte
atitudinea şi direcţia vieţii tale. Deuteronom 30:15, 19 spune: „Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi
binele, moartea şi răul... Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta” (o viaţă din belşug).
5. Cere ajutorul Duhului Sfânt. Asumarea întregii responsabilităţi nu înseamnă că eşti singur.
Dumnezeu este de partea ta şi te va ajuta. Este ceva normal să cauţi ajutor, însă cel mai bine este
să cauţi ajutorul lui Dumnezeu. Romani 8:26 spune că „Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră.”
Când ai ajutorul Duhului Sfânt, nu mai simţi nevoia să mai blamezi pe nimeni pentru nimic. Dai
vina pe alţi când eşti neajutorat, dar tu nu mai eşti neajutorat!
6. Nu-ţi pierde puterea. Când le permiţi altora să stabilească felul în care vei răspunde, renunţi la
puterea de a trăi în victorie şi în sănătate. Tu ai puterea de a alege, puterea de a ierta, puterea de a
te reface şi puterea de a birui orice circumstanţă. Când dai vina pe alţii, le cedezi această putere.
7. Administrează cu grijă ce ţi-a dat Dumnezeu. Stăpânul i-a spus robul care îşi îngropase
talantul: „De ce nici măcar nu ai investit banii Mei ca să fi luat dobândă?” (Matei 25:24-27). Dar
robul s-a scuzat, dând vina pe stăpân. Drept rezultat, nu doar că a căzut în ispita fricii şi a
resentimentelor, ci a pierdut totul, pentru că avea mentalitatea de victimă. Fii un bun administrator
al lucrurilor pe care ţi le-a încredinţat Dumnezeu.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Nimeni nu mă poate ţine la pământ. Eu nu sunt o victimă. Eu sunt un învingător. Îmi asum
întreaga responsabilitate pentru reacţiile, atitudinile şi deciziile mele.
• Dumnezeu a pus înaintea mea binele şi răul. El mi-a dat puterea să aleg. Aleg binele!
• Duhule Sfânt, Te rog să mă ajuţi. Tu eşti Mângâietorul meu şi Cel care mă ajută!
• Refuz să-mi cedez puterea blamându-i pe alţii. Aleg să răspund în viaţă prin Cuvântul lui Dumnezeu!
• Îmi asum responsabilitatea pentru gândurile, acţiunile şi reacţiile mele. Renunţ la ideea că
altcineva este de vină pentru situaţia mea.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Sunt un învingător. Sunt mai mult decât biruitor prin Dumnezeu care mă iubeşte!
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Ziua nr. 14
„NU ARE NICI UN ROST!”
Acest gând mai este acompaniat şi de altele, de genul: „Mai bine renunţ,” sau „Pentru mine pur şi
simplu nu funcţionează.” Aceste mentalităţi te vor înfrânge. Unii gândesc în felul acesta până când
gândurile se transformă într-o boală. Gândirea înfrângerii ne îmbolnăveşte. Biruitorii nu gândesc aşa.
Oamenii nu vor acest spirit prin preajmă.
Învingerea acestor prejudecăţi este simplă.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Intră în parteneriat cu Dumnezeu. Este singurul loc unde nu poţi eşua. Psalmul 124:2 spune că
Domnul e de partea noastră! Aceasta nu este religie. Este o judecată de bun simţ. Nu poţi eşua
când te trezeşti la realitatea că El merge alături de tine!
2. Înţelege că problema există doar pentru ca tu s-o cucereşti. În viaţă lucrurile merg rău uneori.
Poate e vorba de pierderea slujbei, de greutăţi financiare, sau de o relaţie dificilă. Textul din
Numeri 13:30 spune: „Haidem să ne suim, şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!”
Descoperă sursa problemei şi cucereşte-o!
3. Acumulează înţelepciune. În Proverbe 3:15, Biblia spune că „este mai de preţ decât
mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.” Cere de la Domnul înţelepciune şi El
întotdeauna îţi va da. Evaluează ceea ce ai şi valorifică!
4. Începe să crezi că şi pentru tine funcţionează. Funcţionează pentru oricine. Aminteşte-ţi ce a spus
Domnul Isus în Marcu 11:23: „Adevărat vă spun că, dacă îi va zice cineva muntelui acestuia:
«Ridică-te şi aruncă-te în mare», şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face,
va avea lucrul cerut.” Gândeşte-te la această minunată promisiune şi crede ce spune Dumnezeu!
5. Nu mai aştepta să vină oportunităţile la tine. Încetează să te mai plângi că nu ai oportunităţile
altora. Luptă lupta credinţei şi nu renunţa până când oportunităţile pe care Dumnezeu ţi le-a
promis vor veni. Continuă să faci acest lucru indiferent de ceea ce simţi.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•

Renunţ să mai renunţ!
Sunt în parteneriat cu Dumnezeu. Eu fac voia Lui, El este de partea mea, de aceea nu pot eşua.
Problemele nu mă devorează, ci, dimpotrivă, constituie prânzul meu! Dumnezeu nu mi-a dat
un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de minte sănătoasă.
Îmi voi învinge problemele cu ajutorul lui Dumnezeu. El îmi dă înţelepciune, ceea ce
reprezintă o adevărată bogăţie.
Lucrurile MERG BINE şi pentru mine. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce
Îl iubesc pe Dumnezeu. Principiile şi promisiunile Lui se împlinesc (funcţionează) pentru toţi
cei ce cred, iar eu sunt credincios, nu necredincios.

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nu voi mai oscila şi nici nu voi renunţa să lupt până când oportunităţile rânduite de
Dumnezeu vor veni la mine!
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Ziua nr. 15
„TREBUIE SĂ MĂ RESEMNEZ!”
„A te resemna” înseamnă a accepta ceva care nu este ideal sau vrednic de dorit, pentru simplul motiv
că tu nu crezi că poate exista ceva mai bun. Mulţi oameni se mulţumesc cu mai puţin decât ce are
Dumnezeu pregătit pentru viaţa lor. Însăşi relaţia lor cu Dumnezeu poate deveni mai bună, dar ei nu cred
că există această posibilitate şi, drept urmare, nu progresează deloc. Această mentalitate este distructivă,
pentru că acceptă viaţa aşa cum este, în loc s-o îndrepte spre ceea ce doreşte Dumnezeu.
În capitolul cinci al Evangheliei după Ioan este consemnată istoria vieţii unui om care, de treizeci şi
opt de ani, stătea resemnat lângă scăldătoarea Betesda. El îşi însuşise gândul că nu se va mai face bine
niciodată, că nu va primi niciodată ajutorul de care avea nevoie pentru a fi vindecat. El a fost doborât de
descurajare, până când Isus a apărut în viaţa sa şi i-a arătat că nu trebuie să se resemneze. Nici tu nu
trebuie să te resemnezi!
Haidem să preluăm astăzi controlul asupra acestui gând şi să trăim viaţa din plin!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Doreşte. În esenţă, ceea ce Isus a spus este: „Trebuie să doreşti vindecarea!“ Revigorează dorinţa
în viaţa ta. Doreşte îmbunătăţirea lucrurilor. Doreşte să te faci mai bine. Doreşte să faci ceva măreţ
în viaţa ta.
2. Încetează să-ţi mai fabrici scuze. „Nimeni nu mă ajută;“ „Nimeni nu mă înţelege;” „Nimeni nu
înţelege că am şi eu nevoie de o pauză;” „Am fost făcut să sufăr în acest mod.” Închide uşa unor
astfel de gânduri! Ologul a spus: „N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare.” (Ioan 5:7)
Încetează să mai fabrici scuze şi începe să trăieşti!
3. Fă ceva acum pentru a îmbunătăţi lucrurile. Îmbogăţeşte-ţi nivelul de cunoştinţe. Învaţă ceva
nou. Înscrie-te la un curs. Învaţă o limbă nouă sau învaţă să cânţi la un instrument. Nu îngădui ca
viaţa să îţi dicteze că „nu mai există nimic altceva pentru tine”.
4. Crede în Dumnezeu care poate. Biblia spune că Dumnezeu „poate să facă nespus mai mult decât
cerem sau gândim noi.” (Efeseni 3:20) Crede că El poate să facă toate aceste lucruri pentru tine.
5. Nu te resemna cu mai puţin decât ce are Dumnezeu mai bun pentru tine. Nu te resemna cu
privire la boală. Nu te resemna doar să supravieţuieşti. Nu te resemna acceptând lucrurile aşa cum
sunt, fără a mai face ceva. În Marcu 10:46-52, orbul Bartimeu nu s-a resemnat cu privire la starea
vederii sale. El a strigat către Isus şi a fost vindecat. Refuză să accepţi ceva mai prejos decât ce are
Dumnezeu mai bun pentru viaţa ta!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•

Niciodată nu mă voi mai resemna cu o viaţă de mediocritate!
Nu mă voi resemna să accept lucrurile aşa cum sunt. Dumnezeu a pregătit ceva mai mult în
această viaţă pentru mine. Eu aştept ca El să facă mai mult decât cred sau gândesc eu.
Voi gândi la scară mare şi voi cere lucruri mari. Apoi, voi experimenta la nivel MARE!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Isus a venit să-mi dea viaţă — abundentă în cantitate şi superioară în calitate!
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Ziua nr. 16
„TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ REPREZINTĂ VOIA LUI DUMNEZEU!”
Îţi dai seama că viaţa ta se schimbă în bine, aşa cum afirmă Biblia că se va întâmpla? Noi suntem
transformaţi prin înnoirea minţii şi pătrundem în voia absolută a lui Dumnezeu.
Ieri am continuat postul nostru de gândire negativă, prin eliminarea gândului: „Trebuie să mă
resemnez.“ Astăzi vreau să construim pe acelaşi fundament. De multe ori, mintea noastră (şi diavolul) ne
spune că, dacă lucrurile nu merg aşa cum am dori noi, atunci aceasta trebuie să fie voia lui Dumnezeu.
Îmi dau seama că mulţi oameni care citesc acest studiu cunosc, teologic vorbind, că voia lui Dumnezeu
este spre binele nostru. Dar, când întâmpinăm împotrivire sau când se pare că Dumnezeu nu ne mai
răspunde, suntem ispitiţi să ne retragem şi, orice s-ar întâmpla, să lăsăm lucrurile în voia lor.
Nu vom mai face acest lucru — începând de astăzi!
Dacă a existat vreodată o întâmplare care să ilustreze cum poate fi schimbată această mentalitate,
atunci aceasta este povestea orbului Bartimeu. Când el a auzit că Isus are puterea să vindece, a început să
strige: „Isuse, ai milă de mine!” (Marcu 10:46-52). Mulţi oameni i-au spus să tacă, dar el striga şi mai
tare. El a refuzat să accepte infirmitatea sa ca fiind voia lui Dumnezeu. Nici noi nu ar trebui să acceptăm
că tot ce se întâmplă reprezintă voia lui Dumnezeu!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Încetează să mai asculţi de vocile care încearcă să te ţină pe loc. Există voci în mintea ta care
spun: „Taci.” Există alte voci care spun: „Rămâi aşa cum eşti.” Există voci care spun: „Înseamnă
că Dumnezeu nu vrea să ai lucrul respectiv.” NU. NU. NU. NU. NU. Închide uşa acestor voci şi
ascultă vocea credinţei şi a puterii lui Dumnezeu care face imposibilul posibil!
2. Când te confrunţi cu rezistenţă, măreşte perseverenţa! În versetul 48, când oamenii au încercat
să îi închidă gura lui Bartimeu, el a strigat şi mai tare. Insistă până când primeşti făgăduinţa!
3. Nu renunţa. Când Isus a auzit strigătele lui Bartimeu, S-a oprit! (Este o adevărată predică în
aceste cuvinte!) Nu renunţa şi nici nu te îndepărta, până când nu ai captat atenţia lui Isus. Când
insistenţa ta Îl face pe Isus să Se oprească şi să te observe, minunea ta este deja pe drum!
4. Crede că Dumnezeu vrea să-ţi împlinească şi dorinţele (bazate pe Biblie), nu doar nevoile. În
versetul 51, Isus a spus: „Ce vrei să-ţi fac?” Ca să fim sinceri, Bartimeu ar fi putut supravieţui şi
fără vedere, însă Isus l-a întrebat ce voia, nu doar ce nevoie avea. Dumnezeu nu ne împlineşte
doar nevoile. El ne împlineşte şi dorinţele care sunt după voia Sa (Psalmul 37:4).
5. Fixează-ţi în minte că nu vei accepta să fii respins. Bartimeu nu a acceptat ideea că va fi
refuzat. Femeia cu scurgere de sânge nu a acceptat ideea că va fi respinsă (Marcu 5:25-34). Cei
patru bărbaţi care s-au hotărât să îşi aducă prietenul la Isus nu au acceptat că vor fi respinşi
(Marcu 2:4). Nici tu şi nici eu nu vom fi respinşi.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•

Astăzi am decis să nu mai ascult glasurile care-mi spun să rămân aşa cum sunt!
Nu mă voi ruga în şoaptă, ci mă voi ruga cu glas tare ca Dumnezeu să Îşi împlinească
promisiunile. Rugăciunile mele nu vor fi reduse la tăcere de îndoială, de frică sau de opoziţie.
Dumnezeu vrea să îmi împlinească chiar şi dorinţele inimii, nu doar nevoile mele, pentru că El
este desfătarea mea şi eu nu doresc altceva decât voia Sa.
Când mă voi confrunta cu rezistenţă, voi mări perseverenţa.
Nu voi renunţa şi nici nu voi ceda în faţa situaţiei actuale.
Eu voi înainta înfruntând opoziţia şi Domnul nu mă va respinge.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nu voi mai tolera nici o stare de descurajare, boală, sărăcie sau mediocritate —
NICI MĂCAR O ZI DIN VIAŢA MEA!
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„ „SUNT LIMITAT DE SITUAŢIA MEA FINANCIARĂ!”
Ziua nr. 17
Ştiu că pe măsură ce vei înlocui gândirea greşită cu gândirea biblică, vei vedea cum lucrurile se vor
schimba rapid în ceea ce priveşte finanţele tale şi pacea minţii tale! Astăzi, ne ocupăm de ceea ce eu
numesc o „mentalitate a limitării.” Această mentalitate afirmă întotdeauna: „Eşti limitat,” „Niciodată nu
ai destul” şi „Dacă ai avea mai mulţi bani, ai fi mai fericit sau ai face mai multe pentru Dumnezeu.”
Toate aceste gânduri ne împiedică să lucrăm mai mult pentru Domnul şi chiar să fim fericiţi. Haidem
să parcurgem etapele necesare pentru a înlătura această „mentalitate de limitare.”
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Bucură-te chiar acum. „Ferice de omul care se teme de Domnul.” (Psalmul 112:1) Când crezi că ai
nevoie de mai mult pentru a fi fericit, te programezi pentru un stagiu de nefericire până când ai cu
adevărat mai mult. Aceasta este o atitudine primejdioasă. Adevărul este că, atunci când eşti
recunoscător pentru ceea ce ai, vei exercita o atracţie magnetică faţă de mai multe binecuvântări.
2. Recunoaşte că Dumnezeu nu este limitat de bani. Din moment ce acest lucru este adevărat, nici
tu nu ai nevoie de această restricţie. Tu ai fost creat după chipul lui Dumnezeu. El i-a hrănit pe
copiii lui Israel cu mană din cer (Exod 16:15). El a poruncit să ţâşnească apă din stâncă (Numeri
20:11). El a trimis un corb să îl hrănească pe Ilie. (1 Împăraţi 17:4-6) şi a însărcinat o familie cu
vază să îi poarte de grijă lui Elisei (2 Împăraţi 4:8).
3. Încrede-te în Dumnezeu. El îţi va da idei. Proverbe 8 spune că Dumnezeu ne va da „planuri
chibzuite.” Acestea sunt idei creative. Când Dumnezeu deschide ferestrele cerului, El trimite o ploaie
de idei — nu de bancnote de 100$. Când Isus a avut nevoie de pâine, El a înmulţit cele cinci pâini care
I-au fost date (Marcu 6:37-42). Când a avut nevoie de bani de taxe, El a scos banul din gura peştelui
(Matei 17:24-27). Când a avut nevoie de vin, El a folosit apă (Ioan 2:1-10). Aşteaptă-te ca cerurile să se
deschidă cu o intervenţie angelică, cu înţelepciune, idei, speranţă, cuvinte de cunoştinţă şi multe altele.
4. Acumulează înţelepciune. Când i s-a oferit oportunitatea de a cere ceva de la Dumnezeu, Solomon a cerut
înţelepciune (2 Cronici 1:7-12). Dumnezeu a fost atât de impresionat, încât i-a dat lui Solomon înţelepciune şi
odată cu ea au venit bogăţii, putere şi răspunsuri. Iacov 1:5 spune: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care le dă TUTUROR cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.“
5. Nu subestima puterea imaginaţiei. Noi trebuie să răsturnăm „imaginaţiile” care se ridică mai
presus de cunoştinţa lui Dumnezeu (2 Corinteni 10:5). Însă imaginaţia dată de Dumnezeu este
ceva absolut necesar. Efeseni 3:20 spune că El este capabil să facă nespus mai mult decât ceea ce
ceri, gândeşti sau îţi imaginezi! Observă accentul pus pe: „POŢI CERE; GÂNDI SAU ÎŢI POŢI
IMAGINA!” Tu POŢI şi TREBUIE să îţi imaginezi!
6. Concentrează-te asupra providenţei Sale, nu asupra nevoii. Ia hotărârea să aştepţi ca Dumnezeu
să îţi poarte de grijă. Concentrează-ţi gândurile asupra generozităţii şi purtării Sale de grijă, în loc să
te concentrezi asupra a ceea ce ai nevoie sau nu ai încă. De fiecare dată în care Îi dăm ceva valoros
lui Dumnezeu, noi dăm dovadă că ne concentrăm asupra providenţei Sale, nu asupra nevoii noastre.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Am reverenţă, teamă sfântă şi respect faţă de Dumnezeu, de aceea mă bucur chiar acum.
• Bucuria mea recunoscătoare va atrage în viaţa mea mai mult din binecuvântarea de care am nevoie.
• Dumnezeu poate lucra în viaţa mea indiferent de statutul meu financiar. El nu este limitat de
bani, de aceea nici eu nu sunt.
• Eu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu al ideilor, de aceea aştept de la El idei. Acestea
valorează mai mult decât banii. Eu voi fi un vas plin de idei de la Dumnezeu.
• Eu gândesc într-un mod înţelept şi cer înţelepciune. Dumnezeu mă echipează cu înţelepciune
din belşug, de fiecare dată când o cer de la El.
• Eu voi cere, voi gândi şi îmi voi imagina ce poate face Dumnezeu, iar El îmi va întrece
aşteptările şi imaginaţia!
• Eu cred că cerurile se vor deschide peste viaţa mea. Eu aleg să mă concentrez asupra
Providenţei lui Dumnezeu, în loc să mă concentrez asupra nevoii mele.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Prin schimbarea modului meu de gândire, devin un magnet care atrage
binecuvântarea şi providenţa lui Dumnezeu pentru viaţa mea!
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Ziua nr. 18
„DACĂ AŞ AVEA EU CIRCUMSTANŢE FAVORABILE…”
Mulţi oameni cred că dacă mediul şi împrejurările le-ar fi fost prielnice — dacă s-ar fi mutat într-un
alt oraş, dacă ar fi avut un şef mai bun, sau dacă cineva le-ar fi dat o şansă — ar fi fost prosperi şi ar fi
avut succes. Prostii! Ei folosesc astfel de gânduri drept scuze pentru faptul că lucrurile nu merg mai bine,
sau pentru faptul că nu îşi ating ţelurile, astfel ca viaţa lor să progreseze. Acest mod de gândire îi
determină pe unii oameni să dea vina pe alţii şi pe circumstanţele lor pentru faptul că ei nu se schimbă.
Vrei să fii învingător în orice circumstanţă? Atunci, haidem să înlăturăm prin post acest tipar negativ
de gândire!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Nu ceea ce este în jurul tău, ci ceea ce este în interiorul tău determină succesul tău! 2
Corinteni 4:16 spune: „De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se
trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.” Pavel spune că atunci când lucrurile
merg rău în exterior, trebuie să te ocupi de ceea ce se petrece în interior! Aceasta este o cheie
vitală spre succes. Ce spune Dumnezeu că ar trebui să facem în omul nostru dinăuntru? Să ne
înnoim zi de zi. Absoarbe aceste versete zi de zi, iar OMUL TĂU LĂUNTRIC va birui OMUL
DIN AFARĂ!
2. Succesul sau eşecul în viaţă este creat de modul în care gândeşti. Iosua 1:8 spune: „cugetă
asupra Cuvântului lui Dumnezeu zi şi noapte … căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi
atunci vei lucra cu înţelepciune.” În versiunea Amplified Bible (Biblia Amplificată), a doua parte
a versetului 8 sună astfel: „căci atunci îţi vei face calea prosperă, vei lucra cu înţelepciune şi vei
avea succes.” Vreau să observi ceva foarte puternic aici. Biblia spune că TU îţi vei face calea
prosperă, nu Dumnezeu! El Şi-a făcut partea rostind o promisiune condiţionată şi aşteaptă acum ca
tu să îţi aliniezi modul de gândire la Cuvântul Său.
3. Înţelege sursa binecuvântării. Psalmul 1:1-3 spune: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul
celor răi … ci zi şi noapte cugetă la Legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care
îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.”
3 Ioan 2 spune: „Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să
sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” Când sufletul tău prosperă, întreaga ta viaţă prosperă,
iar sufletul prosperă când este sădit în Cuvântul lui Dumnezeu.
4. Adevăratul succes este: prezenţa lui Dumnezeu. Uită-te la viaţa lui Iosif. El a fost aruncat într-o
groapă de proprii lui fraţi care apoi l-au mai şi vândut ca sclav. Genesa 39:2 spune: „Domnul a fost
cu Iosif, aşa că aşa că toate îi mergeau bine.” Observaţi că, deşi circumstanţele erau îngrozitoare,
deşi era înconjurat de oameni răi, el tot a avut succes, PENTRU CĂ DOMNUL ERA CU EL!
5. Creează-ţi climatul prielnic. Noi creăm sincope în binecuvântarea noastră prin gânduri negative
şi prin alegeri proaste. Deuteronom 30:15, 19 spune: „Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele,
moartea şi răul… alege viaţa!” Îţi poţi crea propriul tău climat favorabil alegând cu înţelepciune
oferta lui Dumnezeu.
•
•
•
•
•

GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Sunt înnoit pe dinăuntru prin Cuvântul lui Dumnezeu, care îmi aduce reuşită în toate
domeniile vieţii mele.
Succesul meu este determinat de modul în care gândesc. Eu mă aliniez gândurilor lui
Dumnezeu şi meditez la Cuvântul Lui zi şi noapte.
Dumnezeu îmi dă biruinţă în toate. Mintea mea şi tot sufletul prosperă. Îmi umplu mintea cu
bogăţia Cuvântului lui Dumnezeu, care se răsfrânge în fiecare zonă a vieţii mele.
La fel ca Iosif, nu voi permite ca circumstanţele mele negative să-mi determine succesul sau
eşecul. Eu sunt biruitor şi prosper pentru că Dumnezeu este cu mine.
Eu creez o atmosferă favorabilă în jurul meu pentru că astăzi aleg viaţa şi binecuvântarea!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nu ceea ce mă înconjoară, ci CEEA CE ESTE ÎN MINE determină succesul meu!
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Ziua nr. 19 „PROSPERITATEA ESTE DEFINITĂ DE CEEA CE AM”
În ultimele zile ne-am concentrat asupra postului de gândire negativă referitoare la succes. Şi adevărul
este că succesul sau eşecul nostru în viaţă sunt determinate de modul în care gândim.
Mulţi oameni echivalează prosperitatea doar cu bani. Aceasta este gândire negativă! Adevărata
prosperitate nu este ceea ce ai, ci este ceea ce eşti în interior! Prosperitatea accentuată de Dumnezeu este
propăşirea sufletului nostru. 3 Ioan 2 spune: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine,
şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” După cum merge sufletul nostru, aşa ne
merg toate lucrurile în viaţă. Aşadar, adevărata prosperitate înseamnă să avem grijă de sufletul nostru.
Isus a spus-o în felul următor: „Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde
sufletul?” (Marcu 8:36). În goana după „câştig,” mulţi oameni uită să se mai îngrijească de sufletul lor.
Aceasta este cheia spre adevăratul succes.
Haidem să trecem în revistă câteva lucruri care vor face ca sufletul tău să prospere şi, drept rezultat,
vor binecuvânta şi toate celelalte domenii ale vieţi tale.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Meditează la Cuvântul lui Dumnezeu! Sunt multe versete în Biblie care vorbesc despre finanţe,
iar tu ar trebui să le cunoşti. Totuşi, învaţă să meditezi la bogăţiile pe care le ai în Cristos — nu
doar bogăţii de ordin material, ci şi bogăţii sufleteşti ca înţelepciunea, harul, pacea şi neprihănirea.
Sufletul tău va începe să propăşească, iar mediul tău exterior va urma interiorul tău.
Marele misionar Hudson Taylor a fost abordat odată de soţia sa pe câmpul de misiune, când li se
terminaseră banii. „Cât ne-a mai rămas, Hudson?” a întrebat ea. „Avem 25 de cenţi, dragă,” a
răspuns el, „şi toate promisiunile lui Dumnezeu.” Hudson Taylor a înţeles adevărata prosperitate.
2. Dezvoltă conştientizarea neprihănirii. Acest pas este de neînlocuit. Umpleţi mintea cu
binecuvântările care decurg din faptul că suntem neprihănirea lui Dumnezeu (2 Corinteni 5:21). În
Faptele Apostolilor 13:10, vrăjitorul Elima a fost apostrofat de Pavel ca fiind fiul diavolului,
vrăjmaş al oricărei neprihăniri. Diavolul şi slujitorii lui se opun neprihănirii, pentru că aceasta este
ceea ce ne schimbă. Când ne trezim la neprihănire, nu mai păcătuim (1 Corinteni 15:34).
3. Ai încredere în dragostea lui Dumnezeu. În Marcu 1:11, Dumnezeu Tatăl Îi spune Domnului
Isus: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit.” În Ioan 17:23, Domnul Isus spune: „Eu în ei, şi Tu în Mine; –
pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit,
cum M-ai iubit pe Mine.” Dumnezeu te iubeşte aşa cum Îl iubeşte pe Fiul Său preaiubit, Isus. El te
iubeşte cu o dragoste infinit mai mare decât iubirea omenească. Iar acest lucru spune enorm!
4. Dezvoltă parteneriate şi relaţii bazate pe legământ. Acest termen (legământ) este interpretat
greşit uneori. Înseamnă să stabileşti legături cu oameni însufleţiţi de acelaşi spirit şi ideal, care
merg în aceeaşi direcţie ca tine spre Dumnezeu. Prin parteneriate strategice în Împărăţia lui
Dumnezeu, sufletul îţi este înviorat şi îmbogăţit cu adevărat. Aceasta este prosperitate!
5. Nu accepta ofensa, nu lua lucrurile personal. Aceasta este una dintre cele mai mari forţe ale
„sărăciei sufleteşti.” Când devii victimă în drama altcuiva, sufletul tău sărăceşte. Curăţeşte-ţi inima de
ceea ce se numeşte „vina tuturor.” În acest cerc vicios porţi vinovăţia falsă indusă de sentimentele sau
de resentimentele celorlalţi cu privire la tine. Nu trebuie să găzduieşti autocompătimirea nimănui!
6. Încetează să te mai compari cu alţii. Acest lucru îţi răpeşte bunăstarea sufletului, în timp ce tot
tânjeşti după ceea ce n-ai, în loc să te bucuri de ceea ce ai. 2 Corinteni 10:12 spune că nu avem
pricepere când ne comparăm unii cu alţii.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Sunt binecuvântat cu înţelepciunea, harul şi neprihănirea lui Dumnezeu!
• Am promisiunile lui Dumnezeu care îmi fac sufletul să tresalte, să prospere.
• Dumnezeu mă iubeşte şi este de partea mea, iar eu sunt împlinit de iubirea Lui.
• Sunt deschis la relaţii şi parteneriate strategice, bazate pe legământ cu Dumnezeu şi cu oameni
trimişi de El, parteneriate care aduc reciproc binecuvântare şi împlinire.
• Refuz să fiu ofensat, dar nici nu voi accepta vinovăţiile false şi manipularea altora.
• Aleg să încetez orice comparaţie cu alţii, pentru a nu-mi afecta sănătatea şi bunăstarea sufletului meu!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Adevărata prosperitate nu este ceea ce am — este ceea ce sunt în Cristos!
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Ziua nr. 20
„LUCRURILE ÎMI SCAPĂ DE SUB CONTROL”
Acest gând poate fi paralizant. Te face să te gândeşti cât de dificile sunt situaţiile, cât de multe lucruri
depind de tine şi că este posibil ca totul să se destrame.
Câţi dintre noi gândim în felul acesta despre slujbele noastre, despre responsabilităţile zilnice, sau
despre emoţiile noastre? Dar despre familiile noastre, despre copiii noştri şi despre toate celelalte
activităţi: şcoală, sport şi lucrări extraşcolare?
Gândurile hrănesc aşteptările. Aşteptările alimentează manifestările. Manifestările ni se imprimă în
minte, formându-ne obiceiurile şi caracterul, care se constituie în tipare de comportament.
Iată de ce este vital să încetăm să mai gândim negativ şi să înlocuim gândurile rele cu gânduri bune!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Ia o decizie. Să ne întoarcem la Filipeni 4:13 care spune „Pot totul în Cristos care mă întăreşte.”
Modalitatea de transformare a acestui gând în realitate constă în a lua decizia de a-l crede.
DECIZIA este uşa spre realitate. Dezlocuim un gând rău (îl facem rob ascultării de Cristos şi îl
eliminăm), înlocuindu-l cu un gând bun. Acţionează această presă a gândurilor împotriva gândului
negativ, până când nu mai rămâne loc în mintea ta pentru el.
2. Înţelege că nu eşti singur. Nu treci prin acest proces de unul singur. Umple-ţi mintea cu gândul
exprimat de Dumnezeu în textul din Evrei 13:5: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te
voi părăsi.” Combate gândul „lucrurile îmi scapă de sub control” cu gândul „Nu fac asta pe cont
propriu. Dumnezeu este cu mine şi El nu mă va părăsi niciodată!” Fie că eşti căsătorit sau nu,
Dumnezeu este alături de tine. Fie că te zbaţi în probleme financiare, sau eşti cel mai bogat om
aflat în viaţă, Dumnezeu este alături de tine în lupta ta şi în responsabilităţile tale zilnice.
3. Dumnezeu ţine sub control lucrurile pe care I le predăm. 2 Timotei 1:12 spune „Şi sunt
încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat.” Vedeţi, tot ceea ce îi PREDĂM, El
va păstra, va păzi şi va ţine sub control pentru noi. Dacă vreun domeniu al vieţii tale pare că se
destramă, predă-I-l lui Dumnezeu şi El va interveni.
4. Umple-ţi mintea cu acest gând: „Domnul va sfârşi ce a început pentru mine” (Psalmul
138:8). El va îndeplini, va completa şi va desăvârşi ce a început pentru tine. El Se va implica în
lucrurile care te privesc şi va aduce harul Său în situaţia ta!
5. Dumnezeu susţine Universul prin Cuvântul Său. Dacă acest Cuvânt al lui Dumnezeu poate
menţine Universul în fiinţă, cu siguranţă poate ţine sub control şi lucrurile din viaţa ta! Fă din
Cuvântul lui Dumnezeu temelia fiecărui gând, a fiecărei decizii şi a fiecărei acţiuni.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Chiar şi atunci când lucrurile îmi scapă de sub control, declar că pot totul în Cristos care mă
întăreşte. Când nu mai pot, El îmi dă tăria de care am nevoie.
• Am decis să mă încred în puterea Sa. Mă întăresc în Domnul şi în puterea tăriei Lui (Efeseni 6:10).
• Nu sunt singur, pentru că El nu mă va lăsa şi nu mă va părăsi niciodată (Evrei 13:5).
• Eu sunt un învingător, nu o victimă. I-am predat viaţa, trupul, familia şi banii lui Dumnezeu.
Prin urmare El va păzi şi va ţine sub control tot ce I-am încredinţat.
• Dumnezeu este implicat chiar acum în completarea şi desăvârşirea a tot ceea ce a început
pentru mine.
• Cuvântul Său susţine Universul; prin urmare voi gândi, voi crede şi voi rosti Cuvântul Său pe
tot parcursul acestei zile. Este mai mult decât îndeajuns pentru a ţine sub control toate lucrurile
din viaţa mea.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Lumea gândurilor mele remodelează întreaga mea viaţă. Zi de zi mă schimb în bine
dinăuntru în afară.
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Ziua nr. 21 „NU EXISTĂ NICI O SOLUŢIE! NU MAI POT FACE NIMIC ÎN SITUAŢIA MEA”
Fiecare dintre noi am gândit aşa uneori. Uneori credem că am stricat totul sau că am ajuns la capătul
puterilor. Ajungem să credem că nu se mai poate face nimic, dar aceasta este o minciună. Întotdeauna se
va mai putea face ceva. Întotdeauna va mai exista o soluţie.
Prietene, diavolului i-ar place să crezi că nu mai poţi face nimic cu privire la situaţia ta. El vrea ca tu
să rămâi împotmolit! El vrea ca tu să fii imobilizat. El vrea ca tu să fii învins. El realizează acest lucru
când ne face să credem această minciună! Acest mod de gândire te împiedică să fii decis şi să treci la
acţiune. Acţiunea produce rezultate. Dar gândul că tu nu poţi face nimic cu privire la situaţia ta sau
gândul că nu ştii ce să faci privire la ea îţi paralizează capacitatea de a întreprinde o acţiune.
Astăzi înlăturăm prin post gândirea de tipul: „Nu există nici o soluţie!” şi o înlocuim cu gândirea de tipul:
„Eu cred şi mărturisesc că întotdeauna va exista o soluţie,” chiar şi atunci se pare că nu mai există nici una.
Ioan 14:8 spune: „Eu sunt Calea, adevărul şi viaţa.” Isus este Calea atunci când nu există nici o altă cale. El este
calea ta de ieşire din orice situaţie pe care o experimentezi. AŞTEAPTĂ-TE CA EL să creeze o cale de ieşire.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Încrede-te în lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta se poate întâmpla în viaţa ta de fiecare zi. Romani
8:26 spune: „Noi nu ştim să ne rugăm cum ar trebui. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi.”
Indiferent care este situaţia ta, Duhul Sfânt ştie cum să îţi descopere voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta
în timp ce tu te rogi şi I te închini Lui.
2. Gândeşte-te astăzi la acest adevăr: RUGĂCIUNEA SCHIMBĂ LUCRURILE: Nu există nici un
domeniu asupra căruia să nu poţi avea impact prin rugăciune. Rugăciunea te descurcă atunci când eşti
împotmolit. Ea te redresează pe calea spre victorie. Să nu desconsideri niciodată rugăciunea. Este o
armă plină de putere! „Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21:22).
3. Fii convins că CREDINŢA GĂSEŞTE O SOLUŢIE. În Marcu 2:1-5, cei patru prieteni ai omului
paralizat nu au găsit o cale de a intra în casa în care se afla Isus. Se împotmoliseră. DAR EI AU
CREZUT CĂ POT FACE CEVA CU PRIVIRE LA SITUAŢIE. Crezând că exista o soluţie, au sfârşit
prin a găsi una! S-au urcat pe acoperiş şi l-au coborât pe prietenul lor prin acoperiş, iar omul a fost
vindecat. De ce? Deoarece credinţa găseşte mereu o cale de a ne apropia de Dumnezeu!
4. Crede că DUMNEZEU POATE SĂ CREEZE O SOLUŢIE. De cele mai multe ori însă, este vorba doar
de descoperirea căii de scăpare pregătite mai dinainte (1 Corinteni 10:13). Când părea sigur faptul că cei trei
evrei din Daniel capitolul 3 urmau să fie arşi în cuptorul încins, Isus S-a arătat. Ceea ce părea o situaţie
imposibilă, a fost transformată într-o situaţie posibilă, deoarece Isus era cu ei. El este prezent cu tine. Chiar şi
prin foc. Aşteaptă-te ca Dumnezeu să-ţi arate calea de scăpare, fie pregătită mai dinainte, fie creată pe loc.
5. Încetează să mai crezi că tu trebuie să concepi un întreg plan de ieşire din criză imediat. Când
simţi că te-ai împotmolit, fă un pas înainte. Când Isus era ispitit să renunţe şi să nu se mai ducă la cruce,
Biblia spune că „a mers puţin mai înainte” (vezi Marcu 14:35). Când te simţi paralizat — nu mai poţi
face nimic ca să schimbi situaţia — fă doar un pas. Nu te gândi la toţi paşii, fă-l doar pe primul. Într-o
relaţie, cel dintâi pas poate însemna să spui că îţi pare rău. Dacă este vorba despre finanţele tale, primul
pas poate constitui decizia de a reduce anumite cheltuieli, sau de a arunca o sămânţă suplimentară. Dacă
este vorba despre sănătatea ta, fă cel dintâi pas şi ia-ţi o salată. Fă doar un pas, oricât de mic ar fi!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Cred în lucrarea Duhului Sfânt care mijloceşte pentru mine şi atunci când lucrurile nu se rezolvă. El va lucra şi
în situaţia aceasta ca să se împlinească voia lui Dumnezeu. El mă va scoate la liman.
• Pe măsură ce mă rog, cred că lucrurile se vor schimba; se vor îmbunătăţi. Eu merg prin credinţă, nu
prin vedere, iar credinţa găseşte o cale să mă apropie de Dumnezeu care mă ajută.
• Eu cred şi declar că întotdeauna există o cale, chiar atunci când se pare că nu mai există nici una. Isus
este Calea atunci când nu mai există nici o cale.
• El este cu mine, indiferent ce foc sau ce situaţie voi înfrunta. El a pregătit o cale de scăpare pentru mine.
Suntem la sfârşitul celei de a treia săptămâni! Viaţa ta este în proces zilnic de schimbare, Din
interior în afară. Continuă să faci ceea ce faci acum. Rămâi consecvent în postul de gândire negativă.
Atât de multe lucruri minunate vor veni în calea ta!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Astăzi fac primul pas spre vindecare, binecuvântare şi împlinirea voii absolute a lui Dumnezeu în viaţa mea.
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Ziua nr. 22
„E PREA TÂRZIU!”
Societatea noastră este atât de controlată de timp! Noi îngăduim ca timpul să ne limiteze, să
definească ce suntem capabili să realizăm şi chiar şi ceea ce poate face Dumnezeu în viaţa noastră.
În gândirea noastră s-a imprimat mentalitatea că este prea târziu să ne schimbăm, să începem o carieră
nouă, să salvăm o căsnicie, să ne refacem după o greşeală majoră, să o luăm de la capăt, să acceptăm că
suntem iertaţi, sau chiar că este prea târziu pentru a avea a doua şansă.
Adevărul este că: NICIODATĂ NU ESTE PREA TÂRZIU! Când îţi dai seama că nu este prea târziu,
ai speranţă. Întreprinzi ceva. Mergi înainte. Încetezi să crezi că este inutil să faci ceea ce trebuie.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Retrage-ţi afirmaţia prin care ai declarat că e prea târziu ca lucrurile să se mai schimbe. Retrage-ţi
afirmaţia prin care ai declarat că nu te poţi reface! Retrage-ţi afirmaţia că răul făcut este ireversibil!
2. Meditează asupra ideii că Dumnezeu a creat timpul. El poate înmulţi timpul pentru tine. În
Iosua 10:12-13, Biblia consemnează că soarele şi luna s-au oprit: „Atunci Iosua I-a vorbit
Domnului … şi a zis în faţa lui Israel: «Opreşte-te, soare, asupra Gabaonului, şi tu, lună, asupra
văii Aialonului!» Şi soarele s-a oprit, şi luna şi-a întrerupt mersul.” Iosua a exercitat control asupra
timpului pentru împlinirea scopului lui Dumnezeu. Începe să gândeşti astfel: tu nu eşti controlat
de timp, ci, prin harul lui Dumnezeu, tu controlezi timpul care ţi-a fost dat!
3. Gândeşte-te la marele nor de martori. Nu a fost prea târziu pentru Avraam ca el să devină tată
la vârsta de nouăzeci şi nouă de ani, sau ca Sara să devină mamă la vârsta de nouăzeci. Nu a fost
prea târziu pentru ca Petru să fie restaurat, după ce se lepădase de Domnul de trei ori. Nu a fost
prea târziu pentru Pavel, care persecutase şi ucisese creştini, să devină apostol. În domeniul
afacerilor, Ray Kroc a înfiinţat primul restaurant McDonald’s când avea cincizeci şi şase de ani!
4. Trăieşte pe baza milei şi a harului lui Dumnezeu. Biblia spune în cartea Plângerile lui Ieremia
3:23 că îndurările Domnului se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Evrei 4:16 spune: „Să ne apropiem
dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să
fim ajutaţi la vreme de nevoie.” Termenul „îndurare” (milă) descrie situaţia în care Dumnezeu nu
îţi dă judecata pe care ÎNTR-ADEVĂR o meriţi. Termenul „Har” înseamnă că Dumnezeu îţi face
parte de o favoare pe care NU o meriţi.
5. Încetează să mai fabrici scuze pentru a justifica de ce este prea târziu. Dumnezeu nu ascultă
scuzele noastre. De fapt, El ignoră scuzele noastre şi Se aşteaptă ca noi să credem în credincioşia Lui.
Moise nu a fost încrezător în chemarea lui Dumnezeu din cauza defectului său de vorbire. Însă i s-a
oferit şansă după şansă să fie folosit de Dumnezeu şi să izbăvească poporul Său. Amintiţi-vă 2 Timotei
2:13: „Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.”
6. Cere-I lui Dumnezeu mai mult timp sau o a doua şansă. Când Ezechia s-a întors cu spatele şi a venit
înaintea Domnului cerând a doua şansă, Dumnezeu i-a spus: „Ţi-am auzit rugăciunea, şi ţi-am văzut
lacrimile. Iată că te voi face sănătos … Voi mai adăuga CINCISPREZECE ANI la zilele tale.” (2
Împăraţi 20:5-6) Dacă El a făcut aceste lucruri pentru Ezechia, le va face şi pentru tine!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Cred că nu este prea târziu ca situaţia mea să se îmbunătăţească şi lucrurile să se schimbe radical.
• Dumnezeu a creat timpul şi El îl poate înmulţi în favoarea mea. Eu nu sunt controlat de timp,
ci eu am control asupra timpului! Harul lui Dumnezeu este îndeajuns pentru mine!
• Nu a fost prea târziu pentru Avraam, Sara, Petru sau Pavel. Nu este prea târziu nici pentru mine!
• Eu încetez să mai fabric scuze şi aleg să mă încred în credincioşia Lui. El îmi acordă milă şi
har în vreme de nevoie.
• Dumnezeu nu Se uită la faţa omului. Dacă El a înmulţit timpul în trecut pentru Iosua şi pentru
Ezechia, El o va face şi pentru mine!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nu este prea târziu ca să fiu restaurat în urma unei tragedii sau a unei greşeli comise, să-mi refac
viaţa, să am mai multă grijă de acum încolo, să-mi cer iertare de la cineva, să iert, să-mi predau viaţa
lui Dumnezeu, să-mi schimb perspectiva asupra mea şi a altora şi să am un nou început!
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Ziua nr. 23 „NU FUNCŢIONEAZĂ!”
Oameni gândesc astfel: „Eu îmi dau silinţa, dar nu mă schimb cu adevărat,” „Căsnicia mea nu funcţionează,”
„Rugăciunea mea nu funcţionează,” „Bugetul meu nu funcţionează,” „Cuvântul nu funcţionează,” „Zeciuiala nu
funcţionează.” Când lucrurile nu merg în favoarea noastră, avem tendinţa să credem că binele pe care noi îl
facem nu duce la nimic bun. Diavolul ne provoacă să gândim astfel: „Cuvântul lui Dumnezeu este eficient
pentru alţii, dar nu pentru noi.” Când noi credem că „Nu este eficient,” adoptăm o mentalitate care ne împiedică
să facem ceea ce trebuie — şi atunci ne pierdem secerişul. Vedeţi, problema nu este că ceea ce facem noi nu
funcţionează, ci că noi blocăm funcţionarea prin necredinţă, ceea ce într-adevăr ne opreşte progresul.
Când facem ceea ce trebuie, diavolului îi place să ne facă să credem că nu vom avea nici un rezultat
bun şi că nimic nu se va schimba. Când iertăm pe cineva, diavolul ne spune: „Aceasta nu ajută cu nimic.”
Când depunem o sămânţă, diavolul spune: „Tu nu vei primi nici un seceriş.” Când ne rugăm, auzim
gândul care ne spune: „Dumnezeu nu m-a auzit,” sau „El nu va răspunde la această cerere.”
Când copiii mei erau mici, mă întrebam uneori: „Oare este rugăciunea mea din fiecare seară pe care o rostesc peste
ei este eficientă? Oare disciplinarea lor este eficientă? Sărutările şi îmbrăţişările şi discuţiile îndelungi sunt eficiente?”
Însă am continuat să fac lucrul respectiv, deoarece gândeam astfel: „Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat şi dă roade.”
Astăzi, cei patru copii ai mei sunt toţi adolescenţi care Îl iubesc pe Dumnezeu, îşi iubesc părinţii şi se iubesc unul pe
altul. Acum îmi dau seama că toate cele enumerate mai sus au fost eficiente tot timpul. Dacă m-aş fi gândit: „Nu
funcţionează” şi aş fi încetat să mai acţionez conform Cuvântului lui Dumnezeu, acest gând m-ar fi înfrânt.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Continuă să semeni seminţele potrivite. Biblia ne învaţă să nu obosim să facem bine. Ea ne spune
că la vremea potrivită, vom secera dacă nu vom renunţa (vezi Galateni 6:9). Trebuie să credem că,
dacă nu vom renunţa, vom primi secerişul nostru.
2. Înţelege că extenuarea şi renunţarea încep în mintea noastră. Evrei 12:3 spune: „Uitaţi-vă, deci, cu luare
aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să
vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.” Renunţarea începe în mintea ta. Omul este
ceea ce gândeşte în sufletul lui (Proverbe 23:7). De îndată ce credem că nu funcţionează, trupurile noastre
răspund la aceste gânduri şi încep să cedeze. S-a demonstrat că gândurile negative produc secreţii de substanţe
nocive în organism (foarte multe afecţiuni apar pe fond nervos). Rostind Cuvântul lui Dumnezeu, dimpotrivă,
ai parte de o infuzie de credinţă şi de vitalitate în mintea ta, în trupul rău şi în toate situaţiile tale (Ioan 6:63).
3. Crede că Dumnezeu lucrează în tine chiar acum. Dumnezeu este tot timpul „Acela care lucrează în
voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). Dacă El lucrează în tine,
lucrurile încep, cu adevărat, să meargă.
4. Lăsă următorul gând să pătrundă în mintea ta: Cuvântul funcţionează! Ieremia 1:12 spune: „Eu
veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.” Crede în integritatea Cuvântului lui Dumnezeu.
5. Crede că rugăciunea funcţionează. „De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere când vă rugaţi, să
credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea” (Marcu 11:24).
6. Nu îngădui ca sentimente de moment sau păreri de moment să te înşele. Lucrurile încep să
funcţioneze de îndată ce acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:7 spune: „pentru
că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.”
7. Nu uita, funcţionează dacă ai încredere şi ai răbdare să vină vremea aleasă de Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că El face orice lucru frumos la vremea lui (Eclesiastul 3:11).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Lucrurile se rezolvă. S-ar putea să nu le văd rezolvate chiar acum, dar Dumnezeu spune că toate
lucrurile lucrează deja spre binele meu.
• Eu semăn gândurile care trebuie, de aceea viaţa mea se schimbă. Eu semăn Cuvântul lui Dumnezeu şi
el nu se va întoarce fără rod.
• Nu voi renunţa în mintea mea. Eu îmi trezesc mintea în atmosfera credinţei că principiile funcţionează.
• Dumnezeu lucrează în mine, iar El împlineşte voia Lui în viaţa mea, în timp ce îmi supun gândurile Lui. Pe măsură
ce sădesc Cuvântul lui Dumnezeu în inima mea şi în mintea mea, Dumnezeu veghează asupra lui să-l împlinească.
• Ori de câte ori voi avea tendinţa să gândesc că rugăciunea nu funcţionează, voi înlocui acest gând cu Marcu 11:24.
• Eu umblu prin credinţă — crezând ceea ce spune Dumnezeu.
• Nu voi îngădui ca aparenţele unui lucru să mă înşele să gândesc despre Cuvântul lui Dumnezeu că nu funcţionează.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Domnul face toate lucrurile frumoase în viaţa mea, indiferent de felul în care arată acum.
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Ziua nr. 24
„NU ŞTII NICIODATĂ CE ÎŢI REZERVĂ VIITORUL!”
Există câteva gânduri care acompaniază acest tip de mentalitate. Lucruri precum: „Niciodată nu ştii ce
se va întâmpla.” „Nu poţi controla ce se întâmplă în viaţa ta” şi „Nu prea pot face multe cu privire la acest
lucru.” Prea mulţi oameni cedează puterea şi autoritatea lor de a face ceva cu privire la situaţia lor.
Credem că totul este la latitudinea lui Dumnezeu sau că viitorul nostru este predestinat. Este adevărat că
nu putem controla tot ce se întâmplă în lume, dar putem controla ce se întâmplă în vieţile noastre.
Iată un tipar fundamental vrednic de reţinut: gândurile noastre produc acţiunile noastre. Acţiunile
noastre produc obiceiurile noastre. Obiceiurile noastre produc caracterul nostru. Caracterul nostru ne
califică sau ne descalifică pentru destinul pe care ni l-a pregătit Dumnezeu. Noi avem cu adevărat puterea
de a ne alege viitorul … şi totul începe cu modul nostru de gândire! Haideţi să ne schimbăm gândul
„Niciodată nu ştii ce-ţi rezervă viitorul” cu următorul: „Dumnezeu îmi dă un viitor şi o nădejde.”
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Crede ce spune Dumnezeu. Ieremia 20:11 spune că planul lui Dumnezeu pentru noi are în vedere
binele nostru şi nu răul. El ne promite un viitor şi o speranţă. Viitorul lui Dumnezeu pentru noi
este bun. Aşteaptă-te ca astăzi să se împlinească o parte din el!
2. Viaţa ta este o grădină. Genesa 2:8 vorbeşte despre modul în care a aşezat Dumnezeu omul în grădină.
Însă în Luca 17:21, Dumnezeu a aşezat „grădina” în OM. Isus a spus: „Împărăţia lui Dumnezeu este
înăuntrul vostru.” În Matei 13:18, Isus a spus că Împărăţia lui Dumnezeu este în inimile noastre.
3. Tu îţi determini viitorul prin tipul de sămânţă pe care o sădeşti. Galateni 6:7 spune: „Nu vă
înşelaţi singuri … ce seamănă omul aceea va secera.” Noi trebuie să sădim sămânţa Cuvântului lui
Dumnezeu. Cuvântul este o sămânţă. Promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu conţin puterea de a
se împlini atunci când sunt plantate în solul fertil al inimii noastre (vezi Marcu 4).
4. Dumnezeu îţi acordă permisiunea de a-ţi cultiva felul de viaţă dorit. Proverbe 4:23 ne învaţă să
veghem asupra inimilor noastre cu toată seriozitatea, pentru că din ele curg izvoarele vieţii. Isus a
spus: „Orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri.” (Matei 16:19). Aceasta înseamnă că cerul
nu trece peste alegerea noastră. Dumnezeu îţi îngăduie să alegi viaţa din belşug pe care El a promis-o.
5. Tu eşti în controlul lucrurilor care pot îneca secerişul mult râvnit de tine. Marcu 4:13-20 spune
că există trei lucruri care pot sufoca secerişul Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa noastră: dorinţa
pentru alte lucruri, înşelăciunea bogăţiilor şi îngrijorarea (de care ne-am ocupat în ziua nr. 5).
6. Doreşte promisiunile lui Dumnezeu în viaţa ta. 2 Corinteni 1:20 spune: „făgăduinţele lui
Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt «da»…” Seamănă sămânţa promisiunilor lui
Dumnezeu. Răspunsul Lui este DA!
7. Meditează asupra puterii pe care ţi-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu ţi-a dat puterea de a alege
(Deuteronom 30:19), puterea seminţei tale (Galateni 6:7), puterea limbii tale (Proverbe 18:21) şi
puterea Duhului Sfânt în viaţa ta (Fapte 1:8).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•

Accept în inima mea şi în mintea mea că Dumnezeu mi-a pregătit un viitor bun.
Dumnezeu mi-a încredinţat administrarea grădinii inimii mele. Voi veghea asupra a ceea ce
iese din inima mea prin ochii mei, prin urechile mele şi prin gura mea.
Eu aleg viitorul pe care mi l-a pregătit Dumnezeu, semănând seminţele pe care mi le dă El (2
Corinteni 9:10; Galateni 6:7) cu motivaţie corectă.
Cuvântul lui Dumnezeu conţine seminţele promisiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a
acordat permisiunea şi puterea de a-l sădi în inima mea.
Nu am nevoie să doresc alte lucruri, din moment ce există multe alte promisiuni ale lui
Dumnezeu cu care să mă delectez. Eu recunosc şi activez puterea alegerii, puterea seminţei
mele, puterea limbii mele şi puterea Duhului Sfânt în viaţa mea.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Promisiunile lui Dumnezeu pentru mine sunt „Da!” şi se vor împlini pe măsură ce le
sădesc în inima mea!
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Ziua nr. 25 „DACĂ VOI TRĂI DREPT, MĂ VOI APROPIA DE DUMNEZEU!”
Vreau să supun atenţiei dumneavoastră faptul că unele dintre gândurile pe care trebuie să le eliminăm
din mintea noastră par gânduri „bune.” Dar, în realitate, sunt înşelăciuni subtile şi minciuni. Când diavolul
i-a abordat pe Adam şi Eva în Genesa capitolul trei, se spune despre el că era subtil — mai subtil decât orice
altă creatură. Tocmai aceste gânduri subtile ne înfrâng. Ele par atât de „evlavioase” şi „corecte,” încât nu
sunt drepte. Ele produc o mentalitate a „faptelor” şi o abordare legalistă a relaţiei noastre cu Dumnezeu.
Nu vreau să generez o controversă teologică aici, dar vreau să ridic o întrebare. Cum Se poate apropia
Dumnezeu de noi mai mult decât să locuiască în noi? 2 Corinteni 13:5 spune: „Nu recunoaşteţi voi că Isus
Cristos este în voi?” Trupurile noastre sunt templul lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:19). Aceasta nu reprezintă
o avertizare ca să ne speriem, ci este o promisiune. Este ceea ce se întâmplă atunci când o persoană este
născută din nou. Este o imagine care sugerează că nu există nici o separare între noi şi Dumnezeu. Pavel, în
esenţă, spune (iar eu mă rog ca voi să primiţi acest lucru cu o inimă deschisă): „Motivul pentru care
comportamentul vostru a fost păcătos şi negativ este că nu aţi ştiut că El trăieşte în voi. Când veţi realiza
acest lucru, vă veţi schimba modul în care vă vedeţi pe voi înşivă şi, apoi, va schimba modul vostru de trai.”
Când noi credem că trebuie să facem mai mult ca să ne apropiem de Dumnezeu, atenţia se concentrează
asupra noastră. Când îţi însuşeşti acest gând, încerci din răsputeri să te apropii de Dumnezeu. Apoi te trezeşti
descurajat, până când fie renunţi, fie începi să crezi că relaţia cu Dumnezeu va fi întotdeauna distantă. Aceasta
îţi afectează pacea, bucuria şi, desigur, încrederea ta în rugăciune. Însă Evrei 12:2 spune că noi trebuie să ne
aţintim privirile asupra lui Isus, nu asupra noastră înşine.
Este ceea ce eu numesc „iluzia despărţirii.” Diavolul — şi chiar religia — ne-a determinat să credem că
Dumnezeu este de neatins: „El este acolo undeva departe, iar noi suntem aici jos pe pământ. Însă, dacă ne
rugăm îndeajuns, dacă postim îndeajuns, dacă facem suficient de multe fapte bune, atunci putem astupa
prăpastia şi putem să ni-L apropiem pe Dumnezeu.” Aceasta este o minciună. El este prietenul care ţine mai
mult la tine decât un frate (Proverbe 18:24). Acest gând negativ trebuie dezrădăcinat — ACUM!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Nu poţi să-ţi câştigi apropierea de Dumnezeu prin merite personale. Este un dar de la El.
Evrei 13:5 spune: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.”
2. Tu eşti deja în prezenţa Sa prin sângele lui Isus. Evrei 10:19 ne spune să avem încredere că
„prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt”.
3. Nu există nici o despărţire între tine şi Dumnezeu. Când eşti născut din nou, eşti unit cu El şi devii una
cu El. 1 Corinteni 6:17 spune: „Dar cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El.” Textul din Fapte
17:28 spune: „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa.” Aceasta este realitatea pe care primii creştini au
avut-o şi prin care au trăit. Nu există nici o despărţire. Da, păcatul ne-a despărţit de Dumnezeu, dar Isus a
îndepărtat păcatul şi ne-a reconectat cu Dumnezeu. Acum nu mai există nici o separare.
4. Încetează să mai gândeşti: „El este acolo sus, eu sunt aici jos.” Tu nu trebuie să faci nimic ca
să-L aduci pe Dumnezeu în situaţia ta. El este deja implicat în ea. Biblia spune că El lucrează în
tine şi „îţi dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” (Filipeni 2:13).
5. Să nu-ţi fie teamă de nici un rău. Psalmul 23:4 spune: „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea
umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine.”
6. Respinge minciuna că Dumnezeu este „undeva” departe. Respinge minciuna că răspunsul sau
binecuvântarea este undeva „departe.” Biblia spune că toţi aceia care aud Cuvântul şi îl acceptă vor aduce
rod (vezi Marcu 4:20). Tu trebuie să accepţi acest adevăr. Nu există nici o separare între tine şi Dumnezeu.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Nu mai sunt despărţit de Dumnezeu. Nu trebuie să-mi câştig dreptul de a mă apropia de El,
pentru că este un dar. El nu mă va părăsi niciodată.
• Voi înceta să gândesc: „El este acolo sus, iar eu sunt aici.” El este în viaţa mea şi în situaţia
mea chiar acum. Indiferent prin ce trec, nu mă tem pentru că Dumnezeu este cu mine.
• Resping minciuna că El este acolo sus, pe undeva. Eu accept ideea că nu există nici o separare între
Dumnezeu şi mine. Romani 8:38-39 spune că nimic nu mă poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Sunt în prezenţa lui Dumnezeu şi El este în mine. În El am mişcarea şi fiinţa. Trăiesc în această realitate.
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Ziua nr. 26 „DUMNEZEU E DEPARTE DE MINE!”
Vreau să construim pe temelia a ceea ce am discutat ieri. Aminteşte-ţi: şarpele era subtil în Genesa capitolul
trei. Gândurile care ne pot distruge sunt adesea gânduri foarte subtile. Trebuie să învăţăm nu doar să discernem
între bine şi rău, ci trebuie să discernem între bine şi „aproape bine.” Este „aproape bine” să Îi cerem lui
Dumnezeu să vină la noi şi să ne ajute. Sună sfânt. Sună smerit. Însă vei fi cu adevărat liber când vei descoperi
că El este deja acolo. „Emanuel” înseamnă „Dumnezeu este cu noi.” Când Isus a venit pe pământ, El a pus capăt
separării dintre Dumnezeu şi om. Dumnezeu nu este numai cu noi, dar este şi pentru noi; Dumnezeu este, de
asemenea, în noi. Aceasta este o taină extraordinară şi noi nu o vom înţelege în mod desăvârşit decât în ceruri.
Coloseni 1:27 spune: „bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Cristos în voi, nădejdea slavei.”
Diavolul vrea să credem că Dumnezeu este departe de noi din cauză că nu reuşim să fim sfinţi, ca să ne
menţină neputincioşi şi dezinformaţi cu privire la legătura noastră cu Dumnezeu. Este adevărat că Isaia 59:2
spune: „nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru,” dar Isus a îndepărtat păcatul
nostru prin sângele Său. Prin urmare, nu mai există nici o separare între noi şi Dumnezeu dacă am fost născuţi
din nou, pentru că noi nu mai rămânem în păcat, ci Îi mărturisim păcatele, iar El este credincios şi drept să ne
ierte (1 Ioan 1:9) şi orice legătură întreruptă este restabilită. Eşecul nostru de a recunoaşte acest lucru ne
păstrează în robie şi ne face să ne simţim distanţi faţă de Dumnezeu. Uneori simţim că El este atât de departe, dar
nu este aşa. El este aici. El este şi acolo. Haideţi să înlocuim gândirea „aproape bună” cu gândire bună.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. REALIZEAZĂ că El este prezent lângă tine CHIAR ACUM. Biblia spune că Dumnezeu este un
ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi (Psalm 46:1). EXTRAORDINAR! Trebuie să iubeşti acest gând.
Ai trecut vreodată prin vremuri de necaz? (N-am trecut oare toţi prin aşa ceva?) Însă observaţi, Biblia
spune că El este un ajutor care nu lipseşte. Apoi se spune: „în vreme de necaz.” Tocmai permanenţa
prezenţei Sale ne aduce ajutor în vreme de necaz. Cere-I Duhului Sfânt să te ajute astăzi!
2. Crede-L pe cuvânt. Isus a spus în Matei 28:20: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului.” Nu există modalitate de interpretare greşită a versetului: „Eu sunt cu voi în toate
zilele.” Acest adevăr trebuie să îţi încălzească inima şi să te mângâie.
3. Recunoaşte că, într-adevăr, creştinismul nu este o viaţă bazată pe obţinerea lucrurilor, ci o viaţă de
recunoaştere. Filimon versetul 6 spune: „Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la
iveală tot binele ce se face între noi în Cristos.” Mulţi oameni se concentrează pe „obţinerea” prezenţei lui Dumnezeu şi
a binecuvântării Lui. Însă Scriptura este clară; noi trebuie să recunoaştem că El este deja în noi. Darurile Lui sunt deja în
noi. Aceasta produce în noi ceva ce banii şi religia nu pot obţine! Prima parte a versetului spune că tocmai aceasta face
eficientă şi credinţa ta. Recunoaşte. Primeşte revelaţia. El este întotdeauna în tine. Darurile Lui sunt în tine.
4. Adu-ţi aminte că, într-adevăr, creştinismul nu înseamnă că „noi L-am căutat pe Dumnezeu.” El a venit şi
ne-a găsit, ne-a luat în braţele Sale, ne-a stropit cu sângele Său ca să ne curăţească de orice nelegiuire şi ne-a dăruit
însăşi suflarea Duhului Său. Acum, Isus trăieşte în fiecare persoană care L-a acceptat ca Domn personal. Romani
8:11 spune: „Şi dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce L-a înviat pe
Cristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.”
5. Elimină orice gând care spune: „Doamne, vino şi ajută-mă” sau „Trimite Duhul Tău.” El a venit
deja. El L-a trimis deja pe Duhul Sfânt. Lupta noastră, bătălia noastră este să credem această revelaţie
fie că „simţim” sau nu prezenţa Sa. El este în tine!
6. Priveşte-te pe tine însuţi ca fiind inseparabil de Dumnezeu! David a spus în Psalmul 139:7-10: „Unde
mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti
acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce
să locuiesc la marginea mării şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.”
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Am decis astăzi să elimin gândul că aş fi despărţit de Dumnezeu în vreun fel.
• Dumnezeu este un ajutor care nu lipseşte în vremea mea de necaz sau nevoie. Prezenţa Sa permanentă
îmi aduce ajutor! El este în barca mea şi mă voi odihni ştiind că sunt în prezenţa Sa.
• Recunosc faptul că Dumnezeu este deja în mine. Aceasta pune în funcţiune credinţa mea. El m-a găsit şi
a pus Duhul Său în mine. Acelaşi Duh care L-a înviat pe Isus din morţi este viu acum înăuntrul meu.
• Dumnezeu nu este undeva departe. El este chiar aici, chiar acum. Eu sunt înconjurat de dragostea Sa
şi învăluit de prezenţa Sa; de aceea nu mă tem.
• Dumnezeu este scutul meu şi refugiul meu, fortăreaţa mea şi ajutorul care nu lipseşte în nevoia mea de azi.
• Eu nu doar încerc să trăiesc pentru Dumnezeu; eu trăiesc din El. Puterea Lui este în mine. Prezenţa
Lui este în mine. Dragostea Lui este în mine.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nimic nu mă poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul meu!
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Ziua nr. 27
„UNDE ESTE DUMNEZEU CÂND AM MAI MARE NEVOIE DE EL?”
Continuăm să facem distincţia între gândirea de tip „bine” şi gândirea de tip „aproape bine”! Sunt
multe lucruri pe care noi le-am crezut şi care sunt „aproape bune.” Este „aproape bine” să credem că,
dacă ne închinăm lui Dumnezeu cu toată inima noastră, putem să pătrundem în prezenţa lui Dumnezeu.
Însă, pe lângă faptul că nu putem să ne ascundem nicăieri de El (Psalmul 139:7-10), noi suntem în
prezenţa lui Dumnezeu, întrucât El nu ne părăseşte niciodată (Evrei 13:5), iar prin trupul frânt şi prin
sângele lui Isus am trecut de perdeaua dinăuntru (vezi Evrei 10:19-20) care ne despărţea de Locul
Preasfânt! Şi tocmai pentru că suntem în prezenţa Lui, noi nu trebuie să-L întristăm cu nimic, ci
dimpotrivă, să creştem în cunoaşterea adâncimii iubirii Sale (Efeseni 3:18-20).
Când ucenicii încercau să traverseze marea cu corabia (vezi Marcu 4:36-40), au fost copleşiţi de furtuna
care s-a năpustit deodată asupra ambarcaţiunii lor. Ei se temeau pentru viaţa lor şi vâsleau furioşi crezând că
vor muri. Ai fost vreodată prins de furtună? Când eşti în mijlocul furtunii, valurile se izbesc de tine şi tu nu
ştii ce să faci. Te simţi neajutorat. Strigi: „Doamne, unde eşti? Chiar nu Îţi pasă?”
Ucenicii au omis un singur detaliu în mijlocul furtunii lor — Isus Se afla cu ei în barcă! Nimic nu era
mai măreţ decât prezenţa Sa! Haidem să biruim gândul care spune: „Eu sunt singur în această furtună.”
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Recunoaşte că El este alături de tine în barcă! Dacă El nu este îngrijorat, nici tu nu trebuie să te
îngrijorezi! Prezenţa Lui a liniştit furtuna, aşa cum o va face şi acum.
2. Trezeşte-te la realitatea că Dumnezeu este cu tine. Ucenicii nu aveau nevoie ca Isus să Se
trezească, ci aveau nevoie ca ei să se trezească la realitatea că Dumnezeu era cu ei; deci, nu aveau
de ce să se teamă. Psalmul 23:4 spune: „Chiar dacă ar fi să merg prin valea umbrei morţii, nu mă
tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine.”
3. Tu poţi avea pace în mijlocul furtunii. Extraordinar miracol: Isus a liniştit furtuna. Dar şi mai
grozav este faptul că Isus a dormit în mijlocul furtunii. Când îţi vei da seama că El este în barcă
alături de tine, vei avea pace supranaturală. Potolirea furtunii este ceva minunat; dar pacea în
mijlocul furtunii este ceva şi mai minunat!
4. Nu confunda cuptorul de foc din viaţa ta cu absenţa lui Dumnezeu. În Daniel 3:22-25, Isus a
fost cel de al patrulea om din cuptor alături de Hanania, Mişael şi Azaria. Prezenţa Lui a fost
simţită în mijlocul focului. Doar pentru că tu nu simţi prezenţa Sa, aceasta nu înseamnă că El nu
este cu tine. Întâi crede că Domnul este cu tine şi apoi circumstanţele tale se vor alinia şi vor
răspunde prezenţei Sale!
5. Tu îl ai alături pe Îngerul Său cel mai puternic! Psalmul 34:7 spune: „Îngerul Domnului
tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie.” Există mulţi îngeri care pot
interveni în viaţa noastră, dar Îngerul Domnului menţionat în Vechiul Testament nu este altul
decât Isus Cristos. El te va izbăvi şi îţi va aduce biruinţă în vremea ta de nevoie.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•

Nimic nu este mai măreţ decât prezenţa lui Dumnezeu, iar prezenţa Sa este cu mine şi în mine.
Eu nu trebuie să încerc să „pătrund” în prezenţa lui Dumnezeu, ci, fiind acolo datorită jertfei
lui Isus, trebuie să nu Îl întristez cu nimic şi să cresc în cunoaşterea iubirii Lui.
El Se află în barcă împreună cu mine. El nu este „acolo undeva.” El este „chiar aici,” chiar
acum, cu mine şi în mine!
Eu mă voi trezi la realitatea că El este cu mine. Nu există nici o separare între noi.
Eu nu mă tem de nimic, pentru că El este cu mine şi El Îşi aşează tabăra în jurul meu; de
aceea, nici un rău nu mă va atinge, nici o nenorocire nu se va apropia de locuinţa mea — de
biserica mea, de casa mea, de trupul meu şi de viaţa mea — în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Cu El mă pot odihni în mijlocul oricărei furtuni. Cu El pot păşi în mijlocul focului.
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Ziua nr. 28
„E PREA GREU!”
Mulţi oameni nici nu mai încep anumite lucruri, deoarece s-au programat singuri să gândească: „Este
prea greu.” Acest gând ne paralizează înaintarea şi dorinţa de asumare a riscurilor.
Viaţa are provocările ei pentru fiecare dintre noi, dar nu este prea grea atunci când o trăim în modul în
care vrea Dumnezeu. Nimic nu funcţionează bine când nu urmăm instrucţiunile producătorului. Viaţa este
prea grea pentru creştinii care încearcă să trăiască independent de Dumnezeu. Când te naşti din nou,
Dumnezeul care face imposibilul posibil locuieşte în tine.
Să continuăm postul de gândire greşită şi să aruncăm o privire proaspătă asupra semnificaţiei cu care
trebuie trăită viaţa.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Realizează că eşti înjugat împreună cu Isus. Mulţi oameni consideră viaţa creştină ca fiind foarte
dificilă, deoarece încearcă să o trăiască pe cont propriu. Viaţa creştină nu a fost creată pentru a fi
trăită în acest mod. Am fost destinaţi să tragem la acelaşi jug cu Isus. El a spus: „Luaţi jugul Meu
asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă
pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:29-30).
2. Să ai încredere că harul Său este suficient pentru tine (vezi 2 Corinteni 12:9). Acceptă faptul că
anumite lucruri sunt dificil de realizat prin puterea noastră, dar recunoaşte faptul că Dumnezeu nu ne-ar
cere să facem ceva fără să ne dea puterea de a face acel lucru. 1 Corinteni 10:13 spune: „Nu v-a ajuns nici o
ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui
să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi
răbda.” Aşteaptă-te ca harul Său şi abilitatea Sa divină să fie active în viaţa ta astăzi.
3. Meditează asupra faptului că tu eşti una cu El. 2 Corinteni 13:5 spune: „Nu recunoaşteţi voi că Isus Cristos
este în voi?” El este în tine. Aşa că, indiferent cu ce te confrunţi, şi El Se confruntă cu acelaşi lucru. Problema ta
este problema Lui. Încercarea ta este încercarea Lui. Datoria ta este datoria Lui şi El nu te va dezamăgi niciodată.
4. Meditează asupra naturii lui Dumnezeu şi asupra puterii Sale. Ieremia 32:17 spune: „Ah! Doamne
Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de
mirat din partea Ta!” Traducerea Message spune: „Dumnezeul meu drag, Stăpânul meu, Tu ai creat pământul şi
cerul prin marea Ta putere — prin simpla întindere a braţului Tău! Nimic nu este imposibil pentru Tine!”
5. Ţine minte Matei 19:26: „La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă!” Vezi, ceea ce este imposibil
şi prea greu pentru om, este uşor pentru Dumnezeu. Dumnezeul imposibilului trăieşte în tine.
6. Nu îţi concentra atenţia să faci lucruri „pentru Isus,” ci să faci lucruri „prin Isus.” Galateni
2:20 spune: „Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos
trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu,
care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” Încrede-te în puterea Sa de a trăi prin tine!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•
•

Nu sunt singur în provocările şi responsabilităţile vieţii mele.
Eu sunt înjugat împreună cu Isus. Jugul Lui este bun şi sarcina Lui este uşoară.
Duhul Sfânt este Ajutorul meu. El trăieşte în mine şi îmi dă tăria Sa, încurajarea Sa şi puterea Sa.
Dumnezeu ştie prin ce trec şi El mi-a dat harul şi abilitatea de a învinge.
Eu am un legământ cu Dumnezeu şi, dacă rămân în El, bătăliile mele sunt bătăliile Lui.
Eu trăiesc prin puterea pe care mi-o pune la dispoziţie El.
Eu pot face toate lucrurile prin Cristos care mă întăreşte!

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nimic nu e prea greu pentru Domnul şi pentru cei ce cred, prin urmare, toate lucrurile
îmi sunt cu putinţă şi mie, pentru că şi eu cred.
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Ziua nr. 29 „DUMNEZEU E MÂNIAT PE MINE!”
Mulţi oameni cred că Dumnezeu este mânios pe ei sau cred că li se întâmplă lucruri rele, pentru că
Dumnezeu este împotriva lor. Poate nu crezi că Dumnezeu este în mod deschis împotriva ta, dar tot crezi
că El nu te ajută în mod deliberat. Aceste gânduri sunt făurite de Satan şi de firea ta pentru a submina
credinţa ta. Dacă tu crezi că Dumnezeu este supărat pe tine, atunci nici nu vei mai aştepta ca Dumnezeu
să te binecuvânteze.
În Deuteronom 1:26-27, copiii lui Israel s-au plâns cuprinşi de teamă cu privire la încercările lor. Ei
au spus: „Pentru că ne urăşte, de aceea ne-a scos Domnul din ţara Egiptului, ca să ne dea în mâinile
Amoriţilor şi să ne nimicească.” Observaţi mentalitatea lor – ei chiar au crezut şi au spus: „Dumnezeu ne
urăşte.” Acest gând şi această afirmaţie au dus la eşecul lor din pustiu. Convingerea noastră cădumnezeu
ne iubeşte ne va conduce la biruinţă în încercări şi în viaţa de zi cu zi, tot aşa cum convingerea lor că
Dumnezeu îi urăşte i-a împins spre eşec. CREDE ÎN DRAGOSTEA PE CARE O ARE EL PENTRU
TINE ASTĂZI!
Haidem să facem acest gând rob ascultării de Cristos. Cuvântul „rob” (captiv) înseamnă „cucerit cu
sabia.” Tu cucereşti gândirea greşită cu sabia Cuvântului lui Dumnezeu!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Dumnezeu nu e mâniat PE tine, ci nu mai poate DUPĂ tine! Am făcut această declaraţie încă de
când am început misiunea noastră cu cincisprezece ani în urmă şi nu voi înceta niciodată să o cred!
Când vei accepta acest gând, vei avea încredere, anticipaţie şi pace. Toţi avem nevoie de acestea! Te-ai
putea întreba: „De unde ştiu eu că este adevărat ceea ce spui?” Romani 8:38-39 spune că nimic nu ne
poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu. Tu eşti iertat (vezi 1 Ioan 1:9) şi eşti iubit (vezi Ioan 15:9).
2. Gândeşte-te la următorul lucru: Dumnezeu te iubeşte la fel de mult cum Îl iubeşte pe Isus! În Ioan
17:23, Isus Îi spune Tatălui: „Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să
cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” Ce adevăr extraordinar!
Dumnezeu te iubeşte la fel de mult cum Îl iubeşte pe Isus şi nici nu se pune problema că ar fi supărat pe
Isus, ci dimpotrivă, Îl iubeşte cu toată inima (Marcu 1:11). 1 Ioan 4:17 spune: „Cum este El, aşa suntem
şi noi.” Dumnezeu te vede exact aşa cum Îl vede pe Isus, pentru că Isus a purtat păcatul tău şi ţi-a dat
neprihănirea Sa!
3. Înţelege că Dumnezeu are gânduri inestimabile cu privire la tine tot timpul! Psalmul 139:17-18
spune: „Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor!
Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.”
4. Înţelege că Dumnezeu nu reţine nimic din ceea ce are pentru tine! Romani 8:32 spune: „El, care
nu L-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună
cu El, toate lucrurile?”
5. Înţelege că nu eşti condamnat! Romani 8:1 spune: „Acum, deci, nu este nici o osândire pentru cei ce
sunt în Cristos Isus.” Condamnarea este o expresie a unei puternice dezaprobări. Dumnezeu te acceptă
datorită credinţei tale în Isus, nu pentru că ai făcut totul bine. Dragostea lui Dumnezeu cu privire la
tine nu este negociabilă. Ieremia 31:3 spune că El te iubeşte cu o dragoste veşnică. Această dragoste
nu poate fi oprită, stinsă sau compromisă.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Dumnezeu nu e mâniat pe mine, ci nu mai poate după mine.
• Dumnezeu mă iubeşte la fel de mult cum Îl iubeşte pe Isus. Eu sunt preaiubitul Lui, iar El este Preaiubitul meu!
• Dumnezeu nu reţine nimic din ceea ce are pregătit pentru mine. El nu a reţinut ceea ce a avut mai bun,
pe Fiul Său; prin urmare, nu va ţine pentru Sine nici restul lucrurilor!
• Eu refuz să mă consider condamnat. Sunt iertat. Resping gândul că El este supărat pe mine sau că este
împotriva mea. Eu cred că Dumnezeu mă iubeşte! Eu cred în dragostea pe care El o are pentru mine şi
care mă duce întotdeauna spre biruinţă, deoarece DRAGOSTEA NU DĂ GREŞ NICIODATĂ!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Dumnezeu este pentru mine şi nu împotriva mea. Dragostea Lui pentru mine nu poate
fi oprită, stinsă sau compromisă de nimic.
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Ziua nr. 30
„DUMNEZEU MĂ JUDECĂ!”
Cu toţii simţim uneori că nu ne ridicăm la înălţimea aşteptărilor lui Dumnezeu şi că, astfel, Dumnezeu este
supărat pe noi. Când ceva nu este în regulă, este uşor să gândim: „De ce îmi face Dumnezeu mie aşa ceva? De ce
mi se întâmplă aceste lucruri?” Acest mod de gândire distorsionează adevărata imagine a Tatălui nostru ceresc.
Trebuie să încetăm să considerăm că Dumnezeu este pus pe răzbunare şi pe ceartă. El este drept, dar dreptatea Lui
este satisfăcută prin sângele vărsat al lui Isus. Tot ceea ce rămâne este mila şi harul Său.
Ieri am înlocuit prejudecata „Dumnezeu este mâniat pe mine” cu gândul: „Dumnezeu nu este supărat
pe mine, ci nu mai poate după mine.”
Astăzi, vom spulbera această „mentalitate bazată pe judecată” din mintea noastră!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Nu uita, tu eşti neprihănit prin sângele lui Isus. Neprihănirea ta — sau starea ta plăcută înaintea
lui Dumnezeu — nu este bazată pe ceva ce ai făcut sau nu ai făcut. Psalmul 84:11 spune că
Domnul „nu-i lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.” Este imposibil ca
Dumnezeu să îţi dea ceva ce nu este bun.
2. Înţelege faptul că judecata lui Dumnezeu trece pe lângă noi. Judecata lui Dumnezeu „a trecut
pe lângă” copiii lui Israel datorită sângelui mieilor. În Exod 12:12-13 Dumnezeu a spus: „În
noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului şi îi voi lovi pe toţi întâii-născuţi din ţara Egiptului,
de la oameni până la dobitoace; şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului; Eu,
Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe
lângă voi, aşa că nu vă va nimici nici o urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului.” Astăzi judecata
lui Dumnezeu trece pe lângă noi cu atât mai mult, datorită sângelui lui Isus.
3. Nu te îndoi niciodată că Dumnezeu este bun şi că El este autorul binelui. Orice dar bun şi desăvârşit
vine de sus, de la Tatăl luminilor (vezi Iacov 1:17). Dumnezeu nu Se schimbă (vezi Evrei 13:8).
4. Îmbrăţişează mila Sa. Cartea Plângerile lui Ieremia 3:22-23 spune că îndurările Lui se înnoiesc
în fiecare dimineaţă. Pavel spune în Evrei 4:16: „Să ne îndreptăm către El şi să primim ceea ce
este gata să ne ofere. Primeşte mila, acceptă ajutorul.” (Traducerea Message)
5. Meditează asupra a ceea ce reprezintă mila. Istoria vorbeşte despre o femeie care s-a apropiat de
Napoleon ca să implore milă pentru fiul ei în vederea eliberării lui. El urma să fie spânzurat pentru
crime contra lui Napoleon şi a Franţei. „Doamnă, dumneavoastră ştiţi ce a făcut? El nu merită milă!” Ea
a răspuns: „Dacă fiul meu ar merita-o, atunci nu ar mai fi milă!” Napoleon l-a eliberat. Data viitoare
când te mai gândeşti: „De ce mi se întâmplă mie acest lucru?” aşteaptă-te ca Dumnezeu să întoarcă răul
respectiv în ceva bun, în loc să te gândeşti că Dumnezeu te judecă prin ceea ce ţi se întâmplă.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•

•
•
•
•

Eu merit judecată, dar Dumnezeu îmi dă îndurare!
Când lucrurile nu merg bine, nu voi considera că aceasta reprezintă judecata lui Dumnezeu.
Nu înseamnă că El nu mă poate pedepsi niciodată, însă dacă păcătuiesc, eu nu rămân în păcat,
aşteptând pedeapsa Lui, ci mă pocăiesc imediat şi Îl rog să mă ierte, iar El o face (1 Ioan 1:9).
Îndurarea Lui Se înnoieşte faţă de mine în fiecare dimineaţă.
Eu nu voi crede că am pierdut favoarea înaintea Lui. Favoarea Lui mă înconjoară ca un scut.
Judecata Lui a trecut pe lângă copiii lui Israel; judecata Lui va trece şi pe lângă mine, datorită
sângelui lui Isus.
Mă aştept să mi se întâmple lucruri bune. În fiecare zi mi se va întâmpla ceva bun.
Eu îmbrăţişez mila Sa. Ea mă însoţeşte în toate zilele vieţii mele. Indiferent ce se întâmplă în
viaţa mea, eu aştept ca Dumnezeu să întoarcă lucrul respectiv în ceva bun!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Dumnezeu nu mă judecă. El este Tatăl meu şi nu mai poate de dragul meu.
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Ziua nr. 31
„MĂ SIMT VINOVAT!”
De câte ori ţi-a trecut prin minte acest gând? Sau poate vreunul dintre gândurile „verişoare” ale celui
dintâi: „Tu nu faci cât ar trebui.” „Tu nu spui lucrurile care trebuie.” „Tu nu te îngrijeşti cum ar trebui.” „Tu
nu te ridici la înălţimea aşteptărilor.” „Tu nu faci pentru alţii atât de multe lucruri câte ar trebui.” Sau: „Tu
mănânci prea mult.” Tot ceea ce face această linie de gândire este să producă vinovăţie, care duce la ură faţă
de propria persoană, la mânie faţă de alţii, la decizii proaste, cuvinte aspre, pierdere de vreme şi frică.
Adesea, avem sentimentul de vină, deoarece credem că nu facem suficient de mult pentru Dumnezeu
şi pentru alţii. Credem că nu suntem suficient de buni. Acest tip de gândire a înrobit poporul lui
Dumnezeu multe sute de ani. Nimic nu pare să ne jefuiască mai mult de adevăratul nostru scop decât
gândurile şi sentimentele de vinovăţie. Dumnezeu nu motivează pe nimeni prin vinovăţie. Aceasta este
manipulare. DUMNEZEU NE MOTIVEAZĂ PRIN DRAGOSTE: Romani 2:4 spune: „bunătatea lui
Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă.” Oamenii deseori pun peste noi o povară de vinovăţie pentru a ne
determina să acţionăm într-un anumit fel sau pentru a ceda în favoarea lor. Dumnezeu nu este aşa. El vrea
ca tu să fii liber. Haidem să biruim prin post gândurile de vinovăţie falsă!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Înţelege că Isus te declară: „Nevinovat!” Aceasta nu înseamnă că niciodată nu ai păcătuit şi nici
nu mai păcătuieşti, ci înseamnă că El îţi şterge nelegiuirea cu sângele Său.
2. Vezi ce vede Dumnezeu. Acceptă Coloseni 1:22, care spune: „prin trupul Lui de carne, prin
moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină.”
3. Când dai greş, nu nega acest lucru. Admite, mărturiseşte. 1 Ioan 1:9 spune: „Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.”
4. Crede că Dumnezeu a realizat deja curăţirea ta! Evrei 1:3 spune că Domnul „a făcut curăţirea
păcatelor.” Curăţirea este realizată deja!
5. Încetează să mai gândeşti că trebuie să duci o viaţă de vinovăţie pentru a putea fi iertat. Duhul
Sfânt te convinge de păcat, iar dacă te pocăieşti şi Îi ceri iertare lui Dumnezeu, activezi sângele lui Isus
care a plătit şi pentru păcat, şi pentru vinovăţie! Unii oamenii vor să ne ţină prizonieri toată viaţa într-o
falsă vinovăţie şi uneori noi chiar credem că le datorăm să ne simţim vinovaţi pentru orice lucru.
Încetează să mai gândeşti în acest mod. Vinovăţia nu plăteşte nici o datorie faţă de nimeni. Sângele lui
Isus a plătit totul! Cere iertare şi repară ce trebuie reparat, dar nu rămâne prizonierul vinovăţiei.
6. Încetează să te mai biciuieşti singur cu privire la ceea ce nu ai făcut. Cum? Trăieşte în prezent. Trăirea
în prezent împiedică mintea ta să te bombardeze cu lucruri ce ţin de trecutul tău şi cu lucruri ce ţin de viitorul
tău. Bucură-te de fiecare moment, astăzi — chiar acum. Când te rogi, diavolul spune: „Acum ar fi trebuit să
faci curat.” Când faci curat, diavolul îţi spune: „Acum ar fi trebuit să citeşti Biblia.” Închide uşa ce dă spre
aceste gunoaie! Trăieşte în prezent. Evrei 11:1 spune: „Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile
nădăjduite.” Iar 2 Corinteni 5:2 spune: „Acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.”
7. Odihneşte-te în revelaţia că tu nu trebuie să fii perfect. Dumnezeu nu te obligă să te conformezi unui
standard perfect. Isus reprezintă desăvârşirea ta. Tot ceea ce trebuie să faci este să crezi în El şi să te odihneşti!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Nu trebuie să mă simt vinovat o vreme pentru ca El să mă poată ierta când greşesc. Eu sunt
iertat prin har şi, în dragostea Lui, pe lângă plata păcatului meu, pe cruce Domnul Isus a purtat
în locul meu şi vinovăţia şi ruşinea!!!
• Eu voi primi iertarea lui Dumnezeu din moment ce El deja m-a curăţit de păcat. Eu voi
recunoaşte, voi primi mila Sa şi voi merge înainte.
• Astăzi, voi înceta să mă biciuiesc cu privire la ceea ce am făcut sau nu am făcut. Eu aleg să
trăiesc în prezent. Mă voi bucura de fiecare moment pe care îl voi traversa şi Îl voi lăuda pe
Dumnezeu în orice situaţie.
• Eu mă odihnesc în revelaţia că Isus este desăvârşirea mea. Eu nu trebuie să fiu perfect; El este
deja perfect, iar eu îmi pun nădejdea în El.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Isus m-a declarat: „Nevinovat!” Chiar şi când simt că nu sunt destul de bun şi când nu fac
destul de mult, Dumnezeu mă acceptă tot prin har, prin credinţa în El!
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Ziua nr. 32
„EU NU MERIT SĂ FIU BINECUVÂNTAT DIN CAUZA PĂCATELOR MELE”
Bătăliile vieţii sunt câştigate sau pierdute între cele două urechi ale noastre. Bătălia se dă în mintea noastră.
Satan înţelege că rădăcina oricărei situaţii din viaţa noastră se află în ceea ce gândim noi. Iată de ce el luptă atât
de mult ca să ne umple mintea cu gândire negativă. Însă noi am declarat război gândirii negative!
În mod cert nu sunt singurul care s-a confruntat vreodată cu acest gând. Paşii de mai jos ne adâncesc
în eliberarea noastră de vinovăţie.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Nu te concentra asupra greşelilor tale, ci asupra neprihănirii Lui. Fiecare dintre noi am făcut
suficient de multe greşeli în viaţă care să ne trimită direct în iad. Însă Dumnezeu nu ne judecă pe
baza a ceea ce am făcut rău, ci ne judecă pe baza a ceea ce a făcut Isus bun. Tot ce trebuie să
facem noi este să credem în El, să-L primim în inimă ca Domn şi Mântuitor personal şi astfel
primim iertarea prin jertfa Sa.
2. Aminteşte-ţi că Dumnezeu nu ne binecuvântează pentru că merităm. El ne binecuvântează
pentru că a promis că o va face — punct! Când ştii că Dumnezeu este un Dumnezeu al
promisiunii, acest adevăr te eliberează. Biblia spune că Dumnezeu te va binecuvânta şi te va
înmulţi şi te va face nespus de roditor (vezi Genesa 17:2, 6).
3. Înţelege că binecuvântările curg atunci când crezi că eşti iertat. Romani 4:7 spune: „Ferice de
cei ale căror fărădelegi sunt iertate.” Aceasta este o realitate extraordinară! Credinţa bazată pe
iertarea lui Dumnezeu reprezintă poarta de intrare a binecuvântării în viaţa ta. Iată de ce în Marcu
2:1-9, Isus îi spune ologului ai cărui prieteni l-au coborât prin acoperiş: „Fiule, păcatele îţi sunt
iertate!” Apoi îi spune: „Ridică-ţi patul şi umblă.” Binecuvântarea vindecării a fost rezultatul
faptului că păcatele lui au fost iertate.
4. Recunoaşte faptul că Isus este vrednic de binecuvântarea lui Dumnezeu şi că tu eşti în El.
Galateni 3:29 spune: „Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin
făgăduinţă.” Bazându-ţi pe deplin credinţa şi încrederea în El, tu te situezi în postura de a primi tot
ceea ce are Dumnezeu pentru tine. Pur şi simplu!
5. Nu rămâne în autocondamnare. Dacă Duhul Sfânt te convinge că ai păcătuit şi te simţi vinovat,
mărturiseşte-ţi păcatul şi Dumnezeu te va ierta (1 Ioan 1:9). Nu rămâne blocat în autocondamnare,
ci primeşte prin credinţă iertarea Sa. Romani 8:1 spune: „Acum dar nu este nici o osândire pentru
cei ce sunt în Cristos Isus.” Dumnezeu nu te condamnă. El a început această lucrare bună în tine şi
tot El o va termina! (Filipeni 1:6).
6. Recunoaşte faptul că El a luat blestemul asupra Sa, pentru ca tu să iei asupra ta
binecuvântarea! El merită să te vadă binecuvântat datorită suferinţelor prin care a trecut pentru
ca să ia asupra Sa blestemul tău! „Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se
blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” – pentru ca
binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Cristos Isus” (Galateni 3:13-14).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•

Nu mă mai concentrez la păcatele mele şi la tot ce fac rău, ci la neprihănirea Lui şi la tot ce
face El bun pentru mine.
Eu aleg să cred că sunt iertat şi, prin urmare, binecuvântările curg.
Eu Îi aparţin lui Cristos, prin urmare, sunt binecuvântat, fiind din sămânţa lui Avraam. Biblia
spune că Avraam a fost binecuvântat în toate lucrurile şi aceasta este ceea ce aştept şi eu în
viaţa mea. (Genesa 24:1)
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Dumnezeu mă binecuvântează pentru că aşa a promis. Eu revendic binecuvântarea
promisă la plecare şi la venire.
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Ziua nr. 33
„MIE NU O SĂ MI SE ÎNTÂMPLE CEVA BUN”
Ţi-a trecut vreodată prin minte acest gând? Sau alte gânduri precum: „Eu nu voi primi slujba aceasta.”
„Eu nu voi găsi băiatul potrivit sau fata potrivită cu care să mă căsătoresc.” Sau: „Situaţia mea nu se va
schimba niciodată.” De multe ori în viaţă, se pare că toţi cei din jurul nostru progresează, iar noi tot stăm pe
loc. Sau, mai rău, dăm înapoi. Asemenea situaţii dau naştere la frustrare şi la o mentalitate de înfrângere.
Haidem astăzi să supunem acest gând ascultării de Cristos!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Aşteaptă-te la ceva bun astăzi. „Domnul a făcut mari lucruri pentru noi” (Psalmul 126:3).
2. Recunoaşte că Dumnezeu are un plan bun pentru tine astăzi! Ieremia 29:11 spune: „Căci Eu
ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca
să vă dau un viitor şi o nădejde.” Observaţi acest cuvânt: „Ştiu.” Aceasta înseamnă că Dumnezeu
este sigur cu privire la aceste lucruri. Ceea ce El a spus se va împlini cu siguranţă. Deja poţi duce
cecul la bancă! Binecuvântarea vine spre tine!
3. Chiar astăzi aşteaptă-te ca Dumnezeu să deschidă uşi pentru tine. Psalmul 5:12 spune că
favoarea îl înconjoară pe cel neprihănit ca un scut. „Favoare” înseamnă că Dumnezeu deschide uşi
pe care nimeni nu le poate închide.
4. Crede în corectitudinea lui Dumnezeu. Viaţa nu este întotdeauna corectă, dar Dumnezeu este!
Biblia spune că El va îndrepta orice lucru greşit (vezi Romani 12:19-21). Aminteşte-ţi că aceasta a
devenit realitate în viaţa lui Avraam, a lui Isaac şi a lui Iacov; ea va deveni realitate şi pentru tine.
Dumnezeu nu Se uită la faţa omului (Fapte 10:34, Romani 2:11). Aceasta nu înseamnă că El nu te
va respecta; ci înseamnă că El nu Se va dovedi părtinitor, binecuvântându-i doar pe unii şi pe alţii
nu. Însă tu trebuie să crezi şi să aştepţi binecuvântarea. Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Avraam
a promis că va face şi pentru tine. Galateni 3:29 spune: „Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi
«sămânţa» lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.”
5. Gândeşte-te la „soluţii.” Indiferent care este problema sau lucrul bun care încă nu ţi s-a
întâmplat, aşteaptă o soluţie. Aşteaptă un răspuns. Iacov 1:5-6 spune: „Dacă vreunuia dintre voi îi
lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care le dă tuturor cu mână largă.” Observaţi că
Dumnezeu le dă tuturor oamenilor, nu numai unora. Tu te afli printre aceia cărora El le va da
înţelepciunea.
6. Gândeşte-te la ceva bun care ţi s-a întâmplat în viaţă. Aceasta demonstrează credincioşia lui
Dumnezeu. Din moment ce El nu Se schimbă niciodată, aşteaptă-te din nou să vezi credincioşia
Lui chiar astăzi (Psalmul 23:6).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Astăzi mi se va întâmpla ceva bun. Lucrurile se vor rezolva. Dumnezeu are un plan extraordinar
pentru viaţa mea şi azi. El este sigur că planul Lui e extraordinar, prin urmare şi eu sunt sigur.
Aştept favoare astăzi. Credinţa mă înconjoară ca un scut. Pentru mine Dumnezeu va deschide uşi
pe care nimeni nu le poate închide.
Dumnezeu va îndrepta orice lucru greşit şi îmi va acorda acelaşi ajutor ca lui Avraam, Isaac şi
Iacov. El îmi dă înţelepciune şi nu reţine nimic din tot ce are pentru mine.
Îmi aduc aminte de binele pe care Dumnezeu deja l-a făcut pentru alţii şi, prin urmare, aştept ca El
să facă din nou acelaşi bine pentru mine.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Astăzi mi se vor întâmpla lucruri bune! Bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu mă vor
însoţi toate zilele vieţii mele!
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Ziua nr. 34
„LUCRURILE NU MERG MAI BINE, CI MAI RĂU”
Acum trebuie să ştii deja că acest mod de gândire nu este o opţiune.
Acest mod de gândire te ţine legat de trecut, sau te împinge înapoi. Mass-media abundă în ştiri şi în
atitudini negative. Duhul întunericului se află în spatele tuturor acestor gânduri. Diavolul promovează
condamnare şi supărare pentru a-i ţine pe oameni deprimaţi, dependenţi de droguri, înfricoşaţi şi timizi,
distraşi de la închinarea înaintea lui Dumnezeu şi de la lucrarea Evangheliei.
Lumea este plină de veşti rele, precum: „Economia este din ce în ce mai afectată,” „Societatea este din
ce în ce mai afectată,” etc., însă noi ASTĂZI respingem aceste gânduri!
Urmăreşte tiparul după care operează Dumnezeu. El ne ia din Vechiul Legământ şi ne duce în Noul
Legământ; ne duce de la sângele animalelor la sângele lui Isus; de la Lege la har, de la păcat la
neprihănire, de la boală la sănătate, de la greutăţi financiare la viaţă din belşug, de la înfrângere la
victorie, de la starea de necurăţie la starea de curăţie, de la simţământul de gol lăuntric la cel de umplere.
În Împărăţia lui Dumnezeu totul merge din bine în mai bine. Împărăţia lui Dumnezeu este în voi
(Luca 17:21); prin urmare, aşteaptă-te ca lucrurile să se îmbunătăţească în fiecare domeniu al vieţii tale.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Înţelege tiparul după care operează Dumnezeu. „Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina
strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei” (Proverbe 4:18). „Noi
toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi
chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).
2. Aminteşte-ţi că bunătatea lui Dumnezeu te va însoţi; de aceea, aşteaptă-te ca tu să mergi din
bine în mai bine! „Oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, îi vor amăgi pe alţii, şi
se vor amăgi şi pe ei înşişi” (2 Timotei 3:13). Însă opusul este adevărat cu privire la tine!
3. Nu te gândi la paharul vieţii tale ca fiind „pe jumătate plin” sau „pe jumătate gol,” ci, gândeşte
astfel: „Paharul meu este plin de dă peste el” (Psalmul 23:5). Acesta este modul în care vrea
Dumnezeu să trăieşti în fiecare zi!
4. Recunoaşte şi mărturiseşte faptul că viaţa ta se va încheia mai bine decât a început!
Eclesiastul 7:8 spune: „Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui.” Hagai 2:9 spune că
„Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi.”
5. Crede că Dumnezeu a lăsat la urmă ce are mai bun pentru tine. Ioan 2:10 spune: „tu ai ţinut
vinul cel bun până acum.” Indiferent ce s-a întâmplat în viaţa ta până acum — fie bun, fie rău —
viaţa ta se schimbă în bine, dinăuntru în afară.
6. Înţelege că Dumnezeu are pregătit pentru tine tot ce are mai bun. În Pilda fiului risipitor, tatăl
le-a spus slujitorilor lui să aducă haina cea mai bună şi să îl îmbrace pe fiul său cu ea (vezi Luca
15:22). Noi suntem fiii şi fiicele lui Dumnezeu pe pământ în vremea actuală. Iar Dumnezeu are
pregătit tot ce are mai bun pentru copiii Lui.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Dumnezeu m-a făcut neprihănit prin sângele lui Isus şi de aceea, drumul meu este pe zi ce
trece tot mai luminos.
Omul meu lăuntric este înnoit zi de zi tot mai mult. Oamenilor răi se poate să le meargă din
rău în mai rău, dar bunătatea lui Dumnezeu mă însoţeşte, astfel că eu merg din bine în mai
bine în fiecare zi a vieţii mele.
Dumnezeu îmi umple paharul izbăvirilor până la revărsare!
Dumnezeu a lăsat la urmă ceea ce are mai bun pentru viaţa mea, iar zilele mele de pe urmă vor
fi mai bune decât zilele mele de odinioară, în Numele lui Isus.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Indiferent ce se întâmplă în lume, lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru mine!
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Ziua nr. 35
„NU POT SĂ ÎNCETEZ SĂ MAI PĂCĂTUIESC”
Dacă ai fost chinuit de acest gând sau de camaradul lui care spune: „Întotdeauna produc încurcături,”
atunci ştii ce frustrare poate genera. Sentimentul eşecului duce la condamnare şi ruşine, care duc
inevitabil la un viitor eşec şi la dezamăgire faţă de propria persoană. Sentimentul că nu faci niciodată
nimic bine duce la o imagine de sine proastă şi la lipsă de încredere. Uneori îi aud pe unii părinţi
spunându-le copiilor lor: „Eşti un accident pe cale să se producă.” Apoi, aceiaşi părinţi se miră de ce
copiii lor au o imagine de sine atât de proastă! Ei devin ceea ce aud că li se spune că sunt.
Isus a făcut mai mult decât doar să ne ierte de păcatele noastre când a murit pe cruce şi a înviat din
morţi. El ne-a dat putere peste păcat! Noi nu ar trebui să ne mai vedem ca victime ale unei vieţi înfrânte,
doborâte la pământ. Noi suntem cap şi nu coadă; suntem deasupra şi nu dedesubt!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Bucură-te de harul lui Dumnezeu. Romani 6:14 spune: „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra
voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” Tit 2:11-12 spune că harul lui Dumnezeu ne dă
putere să spunem „nu” nelegiuirii.
2. Nu te mai condamna singur. Romani 14:22 spune: „Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce
găseşte bine.” Dacă Duhul Sfânt te convinge că ai păcătuit şi te simţi vinovat, mărturiseşte-ţi păcatul
şi Dumnezeu te va ierta (1 Ioan 1:9). Nu rămâne blocat în autocondamnare, ci primeşte prin credinţă
iertarea Sa. Romani 8:1 spune: „Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus.”
Dumnezeu nu te dărâmă, ci te ridică, te zideşte. 1 Corinteni 8:1 spune: „Dragostea zideşte.”
3. Aminteşte-ţi de femeia prinsă în adulter. În Ioan 8:1-11, Isus i-a spus: „Eu nu te osândesc.
Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” Observaţi mai întâi că din partea Lui a venit acceptare şi iertare.
Apoi a venit putere asupra păcatului. Puterea asupra păcatului a fost rezultatul recunoaşterii
eliberării de sub păcat. Uneori simţim că trebuie să ne pocăim de multe ori înainte să fim iertaţi.
Isus ne iartă de prima dată, iar aceasta ne dă putere să ne pocăim şi mai mult şi să fim liberi.
4. Crede în puterea sângelui. Pavel spune să nu bem din paharul Cinei Domnului într-un mod
nevrednic. Noi trebuie să ne înnoim mintea cu privire la ceea ce ne face pe noi vrednici. Nu
sfinţenia noastră ne face vrednici să bem din paharul Cinei Domnului; ci „paharul” însuşi — adică
sângele lui Isus care este vrednic să ne curăţească şi să ne dea putere să învingem orice (vezi 1
Corinteni 11).
5. Încetează să mai crezi că nu te poţi controla şi înţelege că ţi-a fost încredinţată puterea de
autocontrol. Meditează asupra celor trei daruri despre care vorbeşte Dumnezeu în 2 Timotei 1:7.
El nu ţi-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de minte sănătoasă (disciplină). Tu ai
puterea de disciplină şi de stăpânire de sine.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•

Nu mai sunt robul păcatului. Am stăpânire asupra lui. Păcatul nu mai stăpâneşte peste mine,
pentru că nu mai sunt sub lege, ci sub har.
Eu aştept ca harul lui Dumnezeu să mă facă în stare să spun „nu” nelegiuirii. Eu sunt liber
pentru că sunt iertat.
Dumnezeu este dragoste şi dragostea mă zideşte şi astăzi!
Eu cred că sângele lui Isus mă spală dacă am căzut, dar mă şi împuterniceşte să fiu liber de
lucrurile cu care mă lupt.
Eu am putere de autocontrol. Eu nu mai sunt fără frâu.
Eu sunt liber de frică şi liber de păcat.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Am primit putere, dragoste şi o minte sănătoasă.
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Ziua nr. 36
„PERSOANA ACEEA A ÎNTRECUT ORICE LIMITĂ.
OAMENI ACEŞTIA M-AU DEVASTAT TOTAL”
De prea multe ori le cedăm oamenilor mai multă putere asupra vieţii noastre decât au cu adevărat.
Gândindu-te ce efect au asupra vieţii tale, tu devii robul capriciilor şi al atitudinilor lor care se schimbă
odată cu trecerea sezonului.
De-a lungul anilor, am văzut numeroşi oameni trăind în robia lucrurilor care li s-au întâmplat în
trecut. Cei care îi răniseră îşi continuau viaţa, dar oamenii aceştia rămăseseră în urmă să îşi poarte rănile.
În unele situaţii, cei care îi răniseră erau deja morţi, însă victimile aflate în viaţă tot nu puteau scăpa de
influenţa lor nefastă.
Acest mod de gândire este devastator pentru viitorul tău şi pentru generaţiile viitoare. Să distrugem
aceste gânduri chiar astăzi!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Concentrează-ţi gândurile către Isus; priveşte la viaţa Lui. Chiar ucenicul său apropiat, Petru,
s-a lepădat de El; a fost trădat de Iuda; a fost uitat de restul ucenicilor. A fost minţit, acuzat şi I S-a
vorbit cu răutate. Totuşi, nimic din toate acestea nu L-a oprit. De fapt, El a folosit orice trădare sau
lovitură personală drept o cale spre împlinirea scopului mult mai înalt al lui Dumnezeu în viaţa Sa.
2. Sărbătoreşte când cineva te răneşte, te trădează sau te acuză. Biblia spune în 1 Corinteni
11:23: „Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, (în timp ce trădarea Sa era în plină
desfăşurare) a luat o pâine” şi a servit-o împreună cu ucenicii Săi. În Marcu 14:26, se spune:
„După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.” Isus nu a îngăduit ca
trădarea Sa iminentă să Îl oprească să mai celebreze comuniunea cu Tatăl Său ceresc.
3. Consideră pietrele de poticnire pe care oamenii le aşează în faţa ta drept pietre pe care să
păşeşti. Isus ştia că acţiunile lui Iuda nu vor face altceva decât să servească scopurilor lui Dumnezeu,
într-un mod sau altul. Nu îngădui ca acţiunile oamenilor să te înfrângă sau să te împiedice să mergi
mai departe. Mai degrabă consideră-le modalităţi de a păşi şi mai adânc în voia lui Dumnezeu.
4. Rămâi ataşat promisiunilor Cuvântului lui Dumnezeu. Una dintre semnificaţiile cuvântului
„dragoste” este „a fi ataşat.” Psalmul 119:165 ne învaţă că cel ce iubeşte (rămâne ataşat de)
Cuvântul lui Dumnezeu are multă pace şi nimic nu îl răneşte. Noi ieşim din bătaia săgeţilor celui
rău când iubim Cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât sentimentele noastre.
5. Scapă de gândirea răzbunătoare. Romani 12:19 spune: „Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri;
ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: «Răzbunarea este a Mea; Eu voi
răsplăti», zice Domnul.” Încredinţează-ţi viaţa în Mâna Aceluia care judecă cu dreptate. 1 Petru
2:23 spune că Isus Se supunea dreptului Judecător când era batjocorit şi acuzat pe nedrept. Mai
mult decât atât, pe cruce El S-a rugat pentru cei ce Îl răstigneau: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”
Fă şi tu la fel! Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine (Romani 12:21).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•

Am încredere că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele meu
(Romani 8:28).
Eu rămân ataşat lucrurilor pe care Dumnezeu le spune despre situaţia mea şi refuz să mă simt ofensat.
Răzbunarea este a Domnului. Eu nu voi lua răzbunarea în mâinile mele şi nici nu voi fi plin de
amărăciune. Eu îmi încredinţez viaţa în Mâna Lui, deoarece ştiu că El va judeca cu dreptate şi îmi
va apăra cauza! Nu mă las biruit de rău, ci biruiesc răul prin bine! Aleg chiar acum să îi iert pe toţi
cei care mi-au greşit, pentru că şi eu am fost iertat de Dumnezeu!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Indiferent ce mi-ar face sau mi-ar spune cineva, nu voi fi devastat. Nu-i voi oferi nici unui
om o asemenea putere asupra mea!
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Ziua nr. 37
„VIAŢA MEA A SCĂPAT DE SUB ORICE CONTROL”
Nu, nu este adevărat! Diavolul vrea să gândeşti aşa. El vrea ca tu să te simţi neajutorat şi să te simţi
„depăşit” de circumstanţe. Când gândeşti astfel, te descurajezi. Îţi pierzi speranţa. Renunţi să mai lupţi.
Pluteşti în derivă fără nici o direcţie.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Gândeşte deasupra problemei. Opreşte-te o clipă şi înţelege ce vreau să spun aici. Gândeşte
„deasupra” problemei, adică priveşte problema dintr-o perspectivă mai înaltă. Uită-te la viaţă „de
sus în jos” în loc să îţi priveşti viaţa „de jos.” Când slujitorul lui Elisei a privit problema „de
deasupra,” el şi-a dat seama că mai mulţi erau cu ei decât împotriva lor (vezi 2 Împăraţi 6:14-17).
Observă că Dumnezeu nu a dizlocat atunci în zonă carele de foc, ci ele erau deja acolo. Numai că
slujitorul lui Elisei nu le-a putut vedea, pentru că el nu gândea problema de „deasupra.”
2. Nu lărgi perspectiva când nu trebuie. Nu e momentul să amplifici lucrurile cu tot felul de
supoziţii. Gândeşte-te la situaţia şi la lumea ta ca fiind mici. Gândeşte-te la tine însuţi ca fiind mai
mult decât biruitor, prin Acela care te-a iubit (Romani 8:37). Şi nu uita: modul în care te vezi pe
tine reprezintă modul în care viaţa te va privi. Diavolul te va privi la fel şi muntele problemei tale
te va privi la fel. Dacă tu te vezi mai mare decât muntele şi ştii că mai mare este Cel care este în
tine, atunci muntele va respecta ce spui tu când îi porunceşti să se mute!
3. Asumă-ţi responsabilitatea pentru alegerile tale şi, implicit, pentru viaţa ta. Nu mai căuta
scuze. Nu mai da vina pe nimeni. Îţi aminteşti de ologul de la Scăldătoarea Betesda? Timp de
treizeci şi opt de ani el a stat în starea lui de infirmitate, deoarece în tot acest timp a crezut şi a
declarat: „N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare” (Ioan 5:7). Ia decizia să preiei controlul
asupra propriilor tale alegeri şi vei lua în stăpânire viaţa pe care vrea Dumnezeu să o ai.
4. Concentrează-te asupra lucrurilor lăuntrice, nu asupra lucrurilor exterioare. Dacă îmi
semeni, există probabil în viaţa ta aşa cum există şi în viaţa mea anumite lucruri în exterior pe care
nu reuşesc să le controlez în totalitate, dar nu aceasta este însărcinarea mea. Sarcina mea este să
menţin sub control lucrurile din interior. Iată de ce am început POSTUL DE GÂNDIRE
NEGATIVĂ! Pentru că acesta are de a face cu interiorul nostru. Ocupă-te serios de aceste
gânduri, reluând în mod repetat studierea acestor pagini, versete şi mentalităţi. Dacă îţi controlezi
lumea gândurilor, îţi poţi controla întreaga viaţă!
5. Preia sistematic controlul asupra zilei tale, gând după gând. Nu te simţi copleşit. Isaia 28:13
spune că noi zidim Cuvântul lui Dumnezeu şi gândurile lui Dumnezeu în viaţa noastră; „învăţătură
peste învăţătură, poruncă peste poruncă”.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Viaţa mea nu a scăpat de sub control, pentru că îmi ţin sub control gândurile mele. Cu ajutorul
lui Dumnezeu domnesc peste viaţa mea prin faptul că îmi stăpânesc gândurile. Prin urmare,
gândurile mele îmi descătuşează emoţiile, sănătatea, relaţiile şi întreaga mea viaţă.
• Eu voi gândi „deasupra” problemei începând de astăzi. Aleg să îmi privesc viaţa „de sus în
jos” în loc să mă uit la viaţă de jos în sus. Eu îmi privesc viaţa din perspectiva lui Dumnezeu.
• Eu sunt mai mare decât problema mea, mai mare decât muntele şi mai mare decât orice
duşman cu care mă confrunt astăzi.
• Mai mare, mai înalt şi mai impunător este Cel care Se află în mine, decât cel care este în lume.
• Eu nu voi mai rămâne într-o stare de înfrângere, de singurătate, de boală, de depresie nici măcar
o zi din viaţa mea.
• Îmi voi concentra atenţia asupra interiorului meu. Eu ştiu că gândurile de biruinţă pe care le
dezvolt vor avea impact asupra lucrurilor din exterior. Acest post de gândire negativă este
roditor în mine, în Numele lui Isus.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Astăzi este una dintre cele mai bune zile din viaţa mea, pentru că îmi ţin sub control
alegerile pe care le fac!
- 37 -

Biserica Râul Vieţii

„Dinăuntru în afară” (G.Dickow) – devoţional

40 zile de post de gândire negativă

Ziua nr. 38
„DE CE NU AM MAI MULT TIMP, MAI MULT SUCCES,
MAI MULŢI BANI SAU MAI MULŢI PRIETENI?”
Îmi amintesc cum mă plângeam şi eu cu ceva timp în urmă înaintea lui Dumnezeu, fiindcă vedeam alţi
lucrători din câmpul Evangheliei binecuvântaţi, primind clădiri, obţinând succese rapide, primind în lucrările
lor daruri financiare mari, etc. În tot acest timp eu trudeam din greu, înaintând puţin câte puţin. În timp ce
scânceam, am avut un moment de revelaţie de tipul celui avut de Solomon şi L-am auzit pe Domnul
întrebându-mă: „Ce ai prefera să ai: acele lucruri, sau substanţă şi semnificaţie profundă în relaţia ta cu Mine?”
Fiind conştient că nu mai puteam spune: „Le vreau pe amândouă,” am dat răspunsul evident. Atunci am
auzit: „Fiule, lucrurile prin care ai trecut şi pe care le-ai învăţat mai lent reprezintă tainele de mare preţ pe care
ţi-ai zidit viaţa.” Acum ai lucruri pline de substanţă de oferit pe care alţii nu le pot oferi în acelaşi mod ca
tine.” Această revelaţie m-a eliberat. Apoi, El a adăugat: „Acum, urmează să vină mai mult.”
Eu nu aş comercializa adâncimea relaţiei cu Dumnezeu pentru nimic din lume!
Cum biruim gândul: „De ce nu am mai mult?”
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Caută faţa lui Dumnezeu mai degrabă decât mâna Sa. Vestea bună este că ÎN FINAL LE VEI
AVEA PE AMÂNDOUĂ! Petrece timp cu Dumnezeu. Începe cu un verset din Scriptură sau cu
aceste gânduri noi pe care le înveţi.
2. Gândeşte-te în mod constructiv la situaţia grea prin care treci, în loc să te străduieşti să o eviţi.
Vreau să mă exprim cât mai clar. Psalmul 34:19 spune: „De multe ori vine nenorocirea peste cel fără
prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.” Situaţiile grele apar, însă aşteaptă-te ca Dumnezeu să
te izbăvească din ele. Aşteaptă-te să devii mai bun ca rezultat al intervenţiei lui Dumnezeu.
3. Priveşte-ţi viaţa ca pe un dar din partea lui Dumnezeu pentru tine şi pentru alţii. Înţelege că
relaţia ta cu Dumnezeu şi experienţele tale de viaţă te-au calificat în mod unic să aduci o
schimbare în această lume. Fiecare om are un dar motivaţional, sau mai multe, conform pasajului
din Romani 12:6-8; poate este vorba să îţi exprimi compasiunea, sau să îi înveţi pe alţii să
slujească, sau ai darul de a câştiga bani pentru a-i însămânţa apoi în lucrarea lui Dumnezeu.
4. Să nu râvneşti niciodată să ai ceea ce au alţi oameni. Împăratul Solomon L-a rugat pe Dumnezeu să îi
dea tot ce are pregătit pentru el. Aceasta înseamnă că tu nu trebuie să te mulţumeşti cu mai puţin decât are
Dumnezeu pregătit pentru tine; însă nu încerca să determini ce are Dumnezeu pregătit pentru tine pe baza a
ceea ce alţi oameni au. Dumnezeu ştie bine ce face în viaţa ta. Biblia spune că Acela care a început în viaţa
ta o lucrare bună este credincios. El o va duce la bun sfârşit până în ziua revenirii Lui (Filipeni 1:6).
5. Gândeşte-te că locul tău este securizat de Dumnezeu Însuşi. Dumnezeu a rezervat un loc la masă pentru
tine. Dumnezeu i-a spus lui Saul să nu se îngrijoreze cu privire la poziţia sa comparativ cu a altora. El îi
pregătise un loc la masă şi a pus deoparte o porţie specială pentru Saul (1 Samuel 9:23-24).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Aleg să caut faţa lui Dumnezeu. Privesc încercările şi greutăţile din perspectiva lui Dumnezeu,
mai degrabă decât să mă lupt să le evit.
Eu aştept ca Dumnezeu să mă izbăvească din toate necazurile şi încercările mele.
Eu aleg să îmi văd propria viaţă ca pe un dar din partea lui Dumnezeu, pentru a-i sluji pe alţii.
Eu am un dar unic şi deosebit, care va realiza o diferenţă în această lume.
Eu ştiu că Dumnezeu are o porţie special rezervată pentru mine. El are un loc la masa Lui pentru
mine; eu cred că locul meu este securizat de El; de aceea, trăiesc în siguranţă, în Numele lui Isus.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nu mă voi resemna cu mai puţin decât ce mi-a pregătit Dumnezeu, dar nici nu voi tânji
după ceea ce au alţii!
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Ziua nr. 39
„OARE FAC DESTUL PENTRU DUMNEZEU?”
Acest tip de gândire produce în noi o mentalitate a „faptelor bune” care stânjeneşte libertatea şi bucuria
pe care Dumnezeu vrea să le experimentăm. Creştinismul nu este o viaţă bazată pe obţineri şi realizări, ci
este o viaţă bazată pe recunoaştere. Aceasta înseamnă să „recunoşti, să apreciezi şi să accepţi”.
Problema multor creştini din ziua de astăzi este că se străduiesc să Îl convingă pe Dumnezeu să facă
ceva pentru ei, sau încearcă să forţeze promisiunile lui Dumnezeu să se împlinească în viaţa lor. Însă
Dumnezeu ne-a dăruit în Isus nu doar mântuirea, ci tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). Noi
trebuie doar să primim prin credinţă tot ceea ce El ne-a dat deja.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Înţelege că Dumnezeu ţi-a dat tot ceea ce are. Tu ai un legământ cu El prin sângele lui Isus.
Pilda fiului risipitor este o reprezentare perfectă a noastră şi a lui Dumnezeu (vezi Luca 15:11-32).
Tatăl i-a spus fiului: „tot ce am eu este al tău.” (Luca 15:31)
2. Gândeşte-te la tine că eşti „binecuvântat” şi nu „blestemat.” Chiar dacă mama sau tatăl tău au avut o
boală, o problemă cu mânia, sau orice alte caracteristici negative, tu poţi întrerupe tiparul negativ, frângând
blestemul în numele lui Isus. De la tine începe binecuvântarea. Tu ai o nouă genealogie — a lui Isus. Ai un
nou ADN — ADN-ul lui Isus. Galateni 3:13-14 spune: „Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii,
făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” – pentru ca
binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Cristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să
primim Duhul făgăduit.”
3. Aminteşte-ţi: „S-a isprăvit.” Măreţele cuvinte finale rostite de Isus pe cruce! (vezi Ioan 19:30). Tu nu mai
trebuie să faci nimic ca să fii mântuit. Tu nu trebuie să mai faci nimic ca să fii acceptat de Dumnezeu. Nu
mai trebuie să faci nimic ca să fii primit, iubit şi eliberat, ci doar să le primeşti pe toate prin credinţă.
4. Înţelege că sarcina ta este să recunoşti. Toată lucrarea de restaurare prin cruce a fost realizată deja
de Dumnezeu. Tot ce trebuie să faci este să o accepţi. Aceasta este adevărata semnificaţie a
cuvântului: „mărturiseşte.” Înseamnă „a recunoaşte.” Noi nu încercăm să forţăm ca ceva să se
întâmple prin mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu. Ci noi recunoaştem ceea ce s-a făcut deja, ceea
ce este deja al nostru. Iată ce aduce lucrul respectiv din lumea spirituală, invizibilă, în lumea vizibilă
în care locuim. Gândeşte-te la „mărturisirea păcatelor.” Tu ţi-ai mărturisit păcatul, dar nu când l-ai
comis. Tu pur şi simplu ai recunoscut ceva ce era deja înfăptuit. Când noi „mărturisim” promisiunile
lui Dumnezeu, este acelaşi lucru. Noi recunoaştem ceva ce a fost deja înfăptuit. Credinţa ta devine
eficientă prin recunoaşterea faptului că toate aceste lucruri bune sunt deja în tine (Filimon 6).
5. Priveşte Cina Domnului ca pe o recunoaştere a faptului că Dumnezeu este deja cu tine, în tine
şi pentru tine. Îţi aminteşti în Luca 24:13-31 când cei doi ucenici pe drumul Emausului credeau că
Isus era un străin? Când El a frânt pâinea, se spune că ei L-au recunoscut. Vedeţi, El era deja cu ei;
însă când au luat cina împreună, au fost capabili să recunoască şi experimenteze prezenţa Sa.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•
•

Am deja un legământ cu Dumnezeu. Nu mai încerc să-L conving să facă ceva pentru mine.
Îmi voi concentra credinţa asupra a ceea ce El a făcut deja. Despre aceasta este vorba în trăirea
creştină: să recunoaştem ceea ce este deja în noi şi să identificăm ceea ce El a făcut deja.
Eu voi trăi o viaţă de recunoaştere şi de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru ceea ce este deja
al meu prin sângele lui Isus.
Sunt conştient că sunt binecuvântat şi că pe cruce Isus a purtat şi blestemele mele.
Eu sunt conectat la sângele lui Isus; iată de ce am ADN-ul binecuvântării.
Bunătatea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele.
Eu accept că am deja în mine tot ce priveşte viaţa şi evlavia. Nu îmi lipseşte nici un lucru bun.
Sunt deja tot ce spune Dumnezeu că sunt. „S-a isprăvit!”
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu sunt deja binecuvântat. Sunt deja vindecat. Sunt deja tot ce spune Dumnezeu că sunt!
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Ziua nr. 40
„ESTE IMPOSIBIL!”
Ajunşi la finalul revoluţiei noastre de patruzeci de zile, intitulată Dinăuntru în afară, trebuie să
îndepărtăm limitele de peste gândirea noastră. Pentru a face acest lucru, trebuie să dăm la o parte gândul:
„Este imposibil.”
Isus a spus: „Toate lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23). Ce lucru din viaţa ta consideri
că e imposibil? Oricare ar fi, nu renunţa niciodată. NICIODATĂ, NICIODATĂ, NICIODATĂ nu renunţa!
Mi s-a luat un interviu pentru ziarul New York Times cu un an în urmă, chiar înainte de Paşte. Am
fost întrebat despre rasismul din biserică şi dacă intenţionez să fac din această temă un subiect pe care să
îl adresez în biserică în duminica de Paşte. Le-am răspuns: „Rasismul este un subiect extraordinar, dar
CINEVA ÎNVIAT DIN MORŢI ESTE UN SUBIECT ŞI MAI EXTRAORDINAR!” Reportera nu a fost
mulţumită cu afirmaţia mea şi a vrut ca eu să elaborez afirmaţia. I-am spus: „Doamnă, dacă un om se
poate ridica din mormânt, atunci orice este posibil!”
Haidem să încheiem revoluţia noastră de patruzeci de zile distrugând gândul: „Este imposibil.”
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Gândeşte-te la învierea Domnului Isus în fiecare zi. Aceasta revelează puterea miraculoasă a lui
Dumnezeu de a face orice! În timp ce vom medita la acest adevăr, vom cunoaşte că El poate să
facă tot ceea ce a promis.
2. Elimină gândirea care spune: „Eu nu pot să cred acest lucru.” Cinismul şi scepticismul au
umplut cultura noastră. Noi trebuie să renunţăm la obiceiul de a pune sub semnul întrebării
puterea lui Dumnezeu de a face orice. Când crezi că nu mai există nici o cale de rezolvare, nu uita:
ISUS ESTE CALEA (Ioan 14:6).
3. Ocupă-te de adevărata problemă. Problema nu este dacă Dumnezeu va veni în ajutor, ci dacă noi
credem. Bărbatul cu fiul posedat de demoni a venit la Isus şi a spus: „dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă
de noi şi ajută-ne!” (vezi Marcu 9:17-29). Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile îi
sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23). Vezi, problema nu este dacă Dumnezeu poate face
ceva, ci dacă noi credem că El poate face acel lucru. Aminteşte-ţi: credinţa vine în urma auzirii
Cuvântului lui Dumnezeu (Romani 10:17).
4. Crede că, într-adevăr, cuvintele tale mută munţii. Matei 17:20 spune: „dacă aţi avea credinţă
cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici colo” şi s-ar muta; nimic nu
v-ar fi cu neputinţă.”
5. Gândeşte-te la oamenii care au avut o situaţie imposibilă care a fost complet răsturnată. Avraam a avut
nouăzeci şi nouă de ani când i s-a născut un fiu. Sara avea nouăzeci. Moise a despărţit Marea Roşie, iar lista
continuă. Găseşte aceşti oameni în Biblie şi umple-ţi mintea cu mărturiile lor. Evrei 12:1 spune că noi avem
un nor mare de martori care ne înconjoară. Dacă ei au avut situaţii imposibile complet răsturnate, atunci şi ţie
ţi se poate întâmpla acelaşi lucru şi SE VA ÎNTÂMPLA. Nu-ţi abandona încrederea în promisiunile lui
Dumnezeu, deoarece Biblia spune: „Este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă.” (Evrei 6:18).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•

Din moment ce Isus a înviat din morţi, totul este posibil!
Mă aştept ca situaţiile imposibile să devină posibile — ASTĂZI!
Acum spun: „Eu POT să cred acest lucru!”
Isus va crea o cale de scăpare când se pare că nu mai există nici una.
Sunt convins că Dumnezeu poate şi va face tot ceea ce scrie în Cuvântul Său pentru mine, după
credinţa mea. Deoarece cuvintele mele pot muta munţii, nimic nu va fi imposibil pentru mine.
Eu nu-mi voi abandona încrederea mea în Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece este imposibil ca
Dumnezeu să mintă!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Toate promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini în viaţa mea — începând de azi!

- 40 -

