Biserica Râul Vieţii

„Dinăuntru în afară” (G.Dickow) – ediţia 2010

40 zile de post de gândire negativă

Ziua nr. 1
„Nu pot să mă schimb!”
Odată cu lansarea ediţiei 2010 a postului de gândire negativă, anticipează cu credinţă posibilităţile care ţi
se pot deschide în viaţă. Nimic nu le este imposibil celor care îşi cuceresc lumea propriilor gânduri.
Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu este pentru tine. Şi vestea cea mai bună dintre toate: Dumnezeu
lucrează ÎN tine!
Astăzi ne abţinem (postim) de la gândul care spune: „Nu pot să mă schimb!”
Cu toţii am simţit uneori că nu ne putem schimba un anumit obicei sau o anumită slăbiciune
personală. Poate şi tu ai senzaţia că mereu te vei mânia, te vei speria şi te vei îngrijora la fel de uşor ca
acum. Ei bine exact de acest aspect se ocupă postul de gândire negativă. Odată ce ne schimbăm tiparele
de gândire şi prejudecăţile, TOTUL se poate schimba. Iar schimbarea tiparelor noastre de gândire este pur
şi simplu un proces de înlocuire a gândurilor nocive cu atitudini biblice. Aşadar, dacă până acum ai crezut
că nu te poţi schimba, află astăzi că POŢI…
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Crede că puterea de a te schimba este un DAR. Pasajul din 2 Timotei 2:25 spune că Dumnezeu
îţi acordă „pocăinţa“ sau „puterea de a te schimba“ ca dar. Abilitatea de a experimenta schimbare
durabilă în orice zonă din viaţa ta reprezintă un dar de la Dumnezeu.
2. Primeşte darul pocăinţei sau „puterea de a te schimba“ prin CREDINŢĂ. Crede că fiecare
dar bun vine de la Tatăl (Iacov 1:17).
3. Schimbarea începe prin a crede că eşti iubit de Dumnezeu. Romani 2:4b spune: „Nu îţi dai
seama că îndurarea lui Dumnezeu este aceea care încearcă să te conducă la El şi să îţi schimbe
modul tău de gândire şi de acţiune?“ (Traducerea God’s Word a Bibliei)
4. Observă în acest verset faptul că dragostea şi bunătatea Lui ne schimbă modul de
gândire; APOI ne schimbă modul de acţiune. Schimbarea durabilă începe prin supunerea
vieţii gândurilor mele Cuvântului lui Dumnezeu (Romani 12:2).
5. Crede în procesul care duce la progres. Nu te îngrijora dacă situaţia nu se schimbă imediat.
Isus l-a atins pe orb o dată, apoi l-a atins din nou, înainte ca el să fie complet vindecat (Marcu
8:22-26).
6. Redefineşte-te pe tine însuţi NUMAI în conformitate cu ceea ce spune Dumnezeu despre
tine. Rupe orice conexiune a ta cu definiţia ta legată de obiceiurile, trăsăturile şi limitările tale
trecute. Tu eşti transformat după chipul Său (2 Corinteni 3:18).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•

Dumnezeu mi-a dat în dar puterea de a mă schimba.
Eu pot să îmi schimb obiceiurile, emoţiile şi viaţa, schimbându-mi modul de gândire.
Eu mă supun procesului de înnoire a minţii mele şi aştept progresul divin şi schimbarea
supranaturală.
Eu am încredere în dragostea pe care Dumnezeu o are faţă de mine şi cred că ea produce
schimbare în mine.
Eu refuz să accept definiţii şi limitări din trecut ale propriei mele persoane.
Pe măsură ce îmbrăţişez imaginea lui Dumnezeu cu privire la mine prin oglinda
Cuvântului Său, eu sunt schimbat după chipul Său, în Numele lui Isus.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Dumnezeu mi-a dat puterea de a mă schimba după chipul Său.
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Ziua nr. 2
„CHIAR DACĂ MĂ SCHIMB, NU ESTE CEVA DE DURATĂ,
EU ÎNTOTDEAUNA CAD ŞI REVIN ÎN LOCUL DE UNDE AM PLECAT!“
Astăzi vom posti de gândul care spune: „Chiar dacă mă schimb, nu este o schimbare de durată, eu
întotdeauna cad.“ Deseori începem să avem speranţă, vedem anumite lucruri schimbându-se în viaţa
noastră; atunci începem să ne retragem sau ne aşteptăm să cădem în aceleaşi atitudini, obiceiuri sau
emoţii. Lucrurile nu trebuie să stea astfel. Eşti gata ca acest ciclu să se încheie?
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Acesta este scopul postului nostru de gândire negativă: Tu nu vei cădea de unde te-ai ridicat
dacă îţi schimbi modul de gândire. Iar când înlocuieşti convingerile greşite cu convingeri
corecte, tu PĂSTREZI biruinţa pentru care Isus a plătit preţul. Proverbe 23:7 spune că devii ceea
ce gândeşti.
2. Foloseşte-ţi imaginaţia în domeniul promisiunilor lui Dumnezeu. Imaginează-ţi că
promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc şi că tu înaintezi. Când îngădui ca imaginaţia ta să
deruleze greşeli din trecut, dai înapoi. Citeşte textul din Ieremia 7:24
3. REDU LA TĂCERE ALTE VOCI. Ascultă de glasul lui Dumnezeu. Umple-ţi mintea astăzi cu
„ceea ce spune Scriptura … Când URECHILE TALE SUNT ACORDATE la vocea lui
Dumnezeu, în mod sigur avansezi. Ieremia 7:24 spune că atunci când oamenii nu au ascultat de
Cuvântul lui Dumnezeu, ei au dat înapoi.
4. Ascultă-ţi „avocatul”. 1 Ioan 2:1 spune că dacă se întâmplă vreodată să cazi, tu ai un apărător, un
avocat — Isus — care este la dreapta Tatălui şi pledează cauza ta. Tu eşti în siguranţă în harul Său
— cea mai performantă plasă de salvare care te poate proteja de căderi fatale.
5. Crede că Dumnezeu lucrează în tine pentru a produce o schimbare durabilă. TU NU EŞTI
SINGUR în această călătorie. Filipeni 2:13 spune: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în
voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.“ Aminteşte-ţi că El reuşeşte în tot ceea ce
face. Iar El lucrează în tine, ACUM!
6. Îmbrăţişează adevărul că Dumnezeu te va păzi să nu cazi. CIMENTEAZĂ acest adevăr în
mintea ta. Iuda 24 spune: „Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să
vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale…“ Domnul îţi oferă o dublă
protecţie: El te păzeşte de cădere ŞI TE ABILITEAZĂ să stai în picioare. Crede acest lucru!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Îmi imaginez că promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc în viaţa mea şi refuz să derulez în
mintea mea greşelile făcute în trecut.
• Eu avansez.
• Eu ascult vocea lui Dumnezeu şi acest lucru mă face să înaintez.
• Dumnezeu lucrează în mine pentru a produce schimbare în viaţa mea. El mă păzeşte de cădere
şi mă împuterniceşte să stau în picioare în Numele lui Isus.

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu înaintez şi nu pierd teren, căci Domnul mă păzeşte de cădere şi îmi dă
putere să stau în picioare.
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Ziua nr. 3
„OARE VOI DEPĂŞI VREODATĂ ACEST STADIU?“
Astăzi postim de gândul care spune: „Oare voi depăşi vreodată acest stadiu?“
Eşti obosit să tot încerci să rămâi pe linia de plutire? Ei bine, adevăratul progres şi adevăratul succes
încep în gândirea ta. Convingerile noastre sunt acelea care ne înfundă şi ne limitează. Un sondaj de opinie
efectuat de Ziarul Washington Post a scos la iveală faptul că 4 din 5 oameni din clasa de mijloc a
societăţii americane spun că ei nu pot avansa. Noi trebuie să zdrobim acest mod de gândire. Haidem …
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Renunţă la mentalitatea de „supravieţuitor”. Umple-ţi gândurile cu o mentalitate de
abundenţă. Ioan 10:10 spune că Isus a venit să îţi dea VIAŢĂ DIN BELŞUG. Dumnezeu te-a
rânduit să înfloreşti, nu doar să supravieţuieşti.
2. Elimină tendinţa de a fabrica scuze. Uneori nu ne mulţumim doar să fabricăm scuze de
moment pentru starea în care ne aflăm, ci le CĂUTĂM în mod intenţionat. Dacă eşti în
căutarea unei scuze, sigur o vei găsi. Dacă însă vei căuta o cale spre progres, acea cale se va
deschide înaintea ta. În pasajul din Luca 5:19 găsim scris: „Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă
înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperişul casei.” Dacă vom continua să găsim o
soluţie, o vom găsi.
3. Tu eşti cap! De aceea vei depăşi orice stare rea. Umple-ţi mintea cu ceea ce te-a făcut
Dumnezeu să fii. Ceea ce eşti pe dinăuntru este ceea ce vei deveni şi pe dinafară. Biblia spune
că Dumnezeu „te va face să fii cap, nu coadă” (Deuteronom 28:13). Schimbarea survine întâi
în interior. Priveşte-te fiind cap, nu coadă. Viaţa ta va urma ţinta spre care te concentrezi. Este
un proces natural. Ceea ce vezi este ceea ce devii!
4. Tu controlezi finanţele tale. Dumnezeu spune că secerăm ceea ce semănăm. Nu accepta
minciuna că eşti un produs al economiei naţionale. Tu vei reuşi prin credinţa ta, prin sămânţa
ta, împlinind principiile biblice care definesc sistemul lui Dumnezeu (Matei 6:33).
5. Încetează să te mai subestimezi. Dumnezeu a ales să locuiască înăuntrul tău. Aceasta
demonstrează că tu eşti valoros pentru El. Crede acest lucru. Tu porţi în tine o comoară. Tu ai
talent. Tu ai măreţie. Te-ai născut să fii cap!
6. Îndrăzneşte să ceri şi să gândeşti în stil mare! Refuză să fii etichetat după limitările tale
financiare, educaţionale sau emoţionale. Cu Dumnezeu nu există limite! Noi Îl limităm atunci
când gândim restrâns. În pasajul din Efeseni 3:20 ni se transmite că abilitatea lui Dumnezeu
pentru noi este în strânsă legătură cu ceea ce ÎNDRĂZNIM SĂ CEREM şi cu ceea ce
ÎNDRĂZNIM SĂ GÂNDIM.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•

Îmbrăţişez o perspectivă a abundenţei.
Refuz să permit ca vreo scuză să mă limiteze sau să mă blocheze în viaţă, spiritual, emoţional
sau financiar.
Eu sunt cap şi nu coadă.
Ceea ce sunt pe dinăuntru este ceea ce voi deveni pe dinafară — eu avansez.
Succesul meu este în sămânţa mea şi ÎNDRĂZNESC să cer şi să gândesc în stil mare, ceea ce
face ca Dumnezeu să mă poarte dincolo şi mai sus decât am fost vreodată, în Numele lui Isus.

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Domnul meu mă poartă din har în har şi din slavă în slavă, întrecându-mi orice aşteptare!
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Ziua nr. 4
„NU ORICINE POATE ÎNREGISTRA SUCCESE MARI“
De fiecare dată când introduci Cuvântul lui Dumnezeu în domeniul gândurilor tale, tu faci o investiţie
de mare valoare. De fapt, prin aceasta îţi deschizi un cont. Iar acest cont se umple din ce în ce mai mult,
PÂNĂ CÂND din preaplinul lui se varsă peste alte zone din viaţa ta. Plănuieşte să îţi petreci CU
ADEVĂRAT următoarele 40 de zile cufundându-te în aceste tipare noi de gândire şi vei observa diferenţa.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. ORICINE meditează la Cuvântul lui Dumnezeu poate înregistra succese MARI. Cuvântul
ORICINE te include şi pe tine. Psalmul 1:1-3 spune: „Ferice de omul care … îşi găseşte plăcerea în
Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui … tot ce începe, duce la bun sfârşit.“
2. Succesul adevărat începe în gândirea ta. 3 Ioan 2 spune: „Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale
să-ţi meargă bine (să prospere), şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte (prosperă) sufletul tău.“
Bunăstarea ta emoţională, fizică şi financiară este indisolubil legată de viaţa gândurilor tale.
3. URMĂRESTE DIN NOU descendenţa ta şi PARCURGE DIN NOU arborele tău genealogic.
SUCCESUL E O COMPONENTĂ A SÂNGELUI TĂU! Tu eşti descendentul celor mai de succes
oameni din istoria omenirii: Avraam (Gen. 24:1), David, Solomon, etc… Tu eşti sămânţa lui Avraam
şi un MOŞTENITOR a tot ceea ce au avut ei. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el, a promis că va
face şi pentru tine! Galateni 3:29.
4. REDEFINEŞTE NOŢIUNEA DE SUCCES. Succesul ESTE disponibilitatea de a îndura durerea –
durerea provocată de un nou început; durerea provocată de schimbarea perspectivei asupra propriei
tale persoane; durerea provocată de iertarea pe care trebuie să o acorzi cuiva; durerea hotărârii de a te
elibera de orice rană sufletească şi de orice jignire; durerea procesului de învăţare a unui nou mod de
gândire. Oricine POATE înregistra succes, dar nu toată lumea este dispusă să suporte durerea acestor
schimbări.
5. SUCCESUL nu constă în ceea ce ai, ci în ceea ce eşti. Geneza 39:2 (Versiunea Amplificată a
Bibliei) spune: „Domnul era cu Iosif şi el a devenit un om plin de succes şi prosper.“ Observaţi faptul
că succesul lui Iosif era personificat. 1. Dumnezeu era cu el (Dumnezeu este şi cu tine!). 2. Biblia îl
numeşte pe Iosif „un om de succes“, chiar înainte ca succesul să devină vizibil în viaţa lui. (Biblia
spune şi despre tine exact acelaşi lucru).
6. IA-ŢI ANGAJAMENTUL CĂ vei medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este primul pas,
pasul de mijloc şi ultimul pas către adevăratul succes. O parafrazare plină de putere a pasajului din
Iosua 1:8 ar suna astfel: „Nu înceta să rosteşti aceste învăţături. Trebuie să te gândeşti la ele zi şi
noapte pentru a face tot este scris. Numai atunci vei prospera şi vei avea succes.“ GÂNDEŞTE
CUVÂNTUL – ROSTEŞTE CUVÂNTUL – APOI URMĂREŞTE CUM APAR ÎN DOMENIUL
VIZIBIL PROMISIUNILE CUVÂNTULUI.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•

Eu aleg să meditez la Cuvântul lui Dumnezeu, iar meditaţia mea la Cuvântul Său este cheia
marilor mele succese.
Eu cred că succesul începe în mintea mea; prin urmare, îmi inund mintea cu promisiunile lui
Dumnezeu.
Eu îmbrăţişez durerea provocată de schimbarea gândirii mele şi mă aştept la succese.
Eu am un legământ sfânt care îmi conferă dreptul de a avea succese adevărate şi biblice.
Succesul este o componentă a sângelui meu.
Eu înlătur toate îngrădirile din trecut şi păşesc în succese mari, promise de Dumnezeu, în
Numele lui Isus.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu aleg să meditez la Cuvântul lui Dumnezeu, iar meditaţia mea la
Cuvântul Său este cheia marilor mele succese!
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Ziua
Ziua nr. 5
Ziua 4Zi
POST DE ÎNCHIPUIRI NEGATIVE
Ceea ce ne imaginăm în mintea noastră are potenţialul de a deveni realitate. Frica este pur şi simplu o
imaginaţie negativă. „Să vezi“ că ţi se întâmplă ceva rău are loc în primul rând în mintea ta. Acesta este
modul de operare al fricii. Iov spunea: „De ce mi-e frică (imaginaţia sa negativă legată de o prezumtivă
nenorocire a copiilor săi), de aceea am parte“ (Iov 3:25).
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Recunoaşte că imaginaţia ta este un dar de la Dumnezeu. Tu eşti înzestrat cu putere
creativă, pentru că ai fost făcut după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:28). Pe măsură ce vei citi
şi vei urmări ce face Isus în Biblie, vei descoperi din ce material eşti creat. 1 Ioan 4:17: „Cum
este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.“ Ce lucru extraordinar!
2. Răstoarnă „imaginile,“ închipuirile fricii şi ale eşecurilor înregistrate în trecut. (2 Corinteni
10:5) Cum poţi face acest lucru? Îţi inunzi mintea cu minunile făcute de Isus, cu biruinţele
poporului Dumnezeu, cu imagini vii zugrăvite de Scriptură. Imaginează-te şezând pe „păşuni
verzi“ (Psalm 23:2), bucurându-te de prezenţa lui Dumnezeu. Pe măsură ce îţi vei umple mintea cu
imagini scripturale, pacea Lui te va umple. Isaia 26:3 (Traducerea Bibliei Revised Standard
Version) spune: „Îl vei păstra în pace desăvârşită pe acela a cărui imaginaţie este concentrată
asupra Ta.“
3. Imaginaţia este o poartă spre puterea şi abilitatea lui Dumnezeu. Efeseni 3:20 spune: „Iar
a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau
gândim noi…“ Observaţi faptul că puterea lui Dumnezeu lucrează în noi şi prin intermediul
imaginaţiei noastre. Tot ceea ce îţi imaginezi că poate face Dumnezeu, El va face cu adevărat.
4. Imaginaţia noastră reprezintă ochii duhului nostru. 2 Corinteni 4:18 spune: „Pentru că noi
nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt
trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice.“ Pe măsură ce noi ne UITĂM la
promisiunile lui Dumnezeu cu ochii omului nostru lăuntric, chiar dacă aceste promisiuni nu au
devenit vizibile, lucrurile încep să se transforme.
5. Umple-ţi imaginaţia cu posibilităţile nelimitate ale Scripturii. Iată de ce trebuie să crezi
chiar cele mai îndrăzneţe promisiuni ale Bibliei, deoarece ele îţi vor ridica nivelul imaginaţiei.
Pe măsură ce vor ocupa imaginaţia ta, nu va mai fi loc pentru fantezii sau imagini bolnave,
precum pornografia sau greşeli din trecut sau ambiţii păcătoase, etc. Coloseni 3:2 spune să îţi
concentrezi gândurile asupra lucrurilor de sus. Marcu 9:23 spune: „Toate lucrurile îi sunt cu
putinţă celui ce crede!“ (Adică celui ce vede aceste lucruri cu omul lui lăuntric).
6. Îngăduie-ţi să gândeşti astăzi în mod imaginativ. Aşteaptă-te ca Duhul Sfânt să îţi dea un
imbold astăzi, o călăuzire sfântă; o idee care îţi veni în minte în mod repetat, o vedenie, un vis
de la Dumnezeu. Acţionează pe baza acestor „imagini“, dacă ele nu contrazic Scriptura.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Eu am în mine puterea creativă a lui Dumnezeu care lucrează la rezolvarea problemelor mele,
la atragerea succesului în viaţa mea, la găsirea răspunsurilor aşteptate de alţii.
• Eu răstorn imaginaţiile negative din mintea mea – închipuiri de frică, eşec sau de aşteptare a
lucrurilor rele.
• Eu voi permite Cuvântului Scripturii să zugrăvească în mintea mea imagini de biruinţă şi de
succes. Eu îmi concentrez gândurile asupra lucrurilor de sus. Mă aştept să văd prin credinţă
ceea ce ochii mei fizici nu pot vedea încă; şi mă aştept ca acele lucruri să se întâmple, în
Numele lui Isus.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu răstorn imaginaţiile negative din mintea mea – închipuiri de frică, eşec sau de aşteptare a lucrurilor rele şi
permit Cuvântului lui Dumnezeu să zugrăvească în viaţa mea imagini de biruinţă şi de succes.
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Ziua nr. 6
POST DE O ATITUDINE NEGATIVĂ
O atitudine este un set de convingeri care se impune în faţa oricărei realităţi. Noi trebuie să smulgem
din rădăcini acest set de convingeri care interpretează viaţa în termeni negativi sau critici. Atitudinea pe
care o ai are capacitatea de a-ţi face viaţa atât de uşoară sau atât de grea cât doreşti tu să fie.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Concentrează-te asupra lucrurilor pozitive din viaţa ta. Scepticii sau pesimiştii spun: „O,
dar tu doar ignori problema.“ Nu, ceea ce faci este să degajezi credinţă creatoare prin
CONCENTRAREA asupra lucrurilor bune pe care Dumnezeu le-a făcut în viaţa ta, care,
asemenea unei mingi de zăpadă în plină rostogolire de pe un deal, ia proporţii şi mătură tot ce
îi stă în cale (Luca 17:15-19).
2. Confruntă îngrijorarea chiar acum. Cum? Inverseaz-o şi imaginează-ţi problema ca fiind
complet rezolvată. Permite-ţi, pentru un moment, să simţi cum ar fi viaţa dacă problema
respectivă ar fi rezolvată. Aceasta creează în tine o aşteptare. Această zi a visării tale a fost
hotărâtă de Dumnezeu şi pe măsură ce creezi în mintea ta această imagine, lucrurile se
schimbă (2 Corinteni 10:3-5).
3. Aşteaptă-te să primeşti o slujbă avantajoasă sau o promovare la locul de muncă! Un
studiu efectuat de Universitatea Harvard a arătat că 85% dintre slujbe sau promovări au fost
obţinute datorită atitudinii. Numai 15% au fost obţinute strict pe baza inteligenţei sau a
cunoştinţelor de specialitate. Crede în puterea atitudinii. În Numeri 13:30 Iosua şi Caleb au
avut atitudinea de doborâtori de uriaşi.
4. Fii deschis cu privire la oportunităţi noi care se ivesc în viaţă. Chauncy M. Depew şi-a
avertizat nepotul să nu investească 5000 $ în stocul de automobile marca Ford, deoarece nu sar putea scoate pe piaţă nimic mai bun decât un cal! 2 întrebări: „Cine a auzit vreodată de
Chauncy Depew?” şi „Ai condus o maşină Ford de curând?” Creativitatea înnăscută, soluţiile
inovatoare şi geniul de inventator sunt daruri de la Dumnezeu. Aşteaptă-te şi crede că le vei
primi.
5. Descotoroseşte-te de INTUIŢIA NEGATIVĂ. Intuiţia ta negativă presupune şi îşi asumă
competenţa de a putea CITI ÎN situaţiile şi motivaţiile oamenilor. Şi întotdeauna ceea ce
„citeşte“ este negativ. În loc să faci acest lucru, CITEŞTE ce gândeşte Dumnezeu despre tine
şi despre alţii (Psalm 139:17-18).
6. Fă cea mai mare descoperire astăzi! Care este cea mai mare descoperire făcută de tine: untul
de alune, luna, televizorul, internetul? Nu. Cea mai mare descoperire din viaţa ta poate fi aceea
că tu îţi poţi schimba viaţa prin schimbarea atitudinii modului tău de gândire. Isus a spus: „Tu
zici: «Dacă poţi!»… Toate lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Viaţa mea devine mai uşoară, nu mai grea!
Eu mă concentrez asupra lucrurilor bune din viaţa mea. Refuz să mă concentrez asupra a ceea
ce este greşit în viaţa mea. Dumnezeu a fost bun cu mine.
Eu inversez îngrijorarea şi îmi folosesc imaginaţia pentru perspectiva unei vieţi complet lipsite
de griji. Aştept ca oferte avantajoase de serviciu, promovări şi succese să apară în calea mea.
Atitudinea mea de credinţă şi de aşteptare încrezătoare îmi dă prioritate… începând de astăzi,
în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Atitudinea mea bună îmi face viaţa mai uşoară!
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Ziua nr. 7
„POSTUL DE O ATITUDINE NEGATIVĂ – (partea a doua)”
Atitudinea REPREZINTĂ totul şi vreau să eradicăm negativismul din viaţa noastră. Tu POŢI controla
perspectiva că viaţa este uşoară sau grea, prin atitudinea ta. Oamenii care trăiesc agăţaţi de atitudinile lor
negative nu se dezvoltă. Ei nu experimentează niciodată bucuria, mulţumirea şi succesul care se manifestă
de îndată ce postim de atitudinea negativă.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Redefineşte termenul „atitudine“. Atitudinea reprezintă un SET DE CONVINGERI care se
impune în faţa oricărei realităţi. Ţine minte această definiţie. Ea te va călăuzi şi te va păstra deasupra
multor furtuni. Eu adopt o mentalitate de victorie care se impune asupra oricăror alte realităţi!
2. Atitudinea ÎNTR-ADEVĂR determină altitudinea. Această frază îşi are originea în
antrenamentele de zbor ale piloţilor. Altimetrul controlează poziţia avionului, astfel încât acesta
rămâne pe toată durata de zbor la înălţime, într-o poziţie paralelă cu orizontul. Eşti gata să atingi
orizonturi noi? Concentrează-te asupra lucrurilor de sus (Coloseni 3:2).
3. PROGRAMEAZĂ-ŢI atitudinea conform mentalităţii „ÎMI CONCENTREZ ATENŢIA
ASUPRA LUCRURILOR DE SUS.“ Decide să adopţi această mentalitate ÎNAINTE ca viaţa să
îţi arunce orice alte provocări. Spune: „Iată cum voi gândi astăzi, indiferent de lucrurile care apar
în calea mea.“ Deuteronom 28:13 spune: „Domnul TE va face să fii cap, nu coadă; TOTDEAUNA
vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos…“ Traducerea NIV a Bibliei (Versiunea Internaţională Nouă a
Bibliei, n.tr.) spune: „TOTDEAUNA VEI FI ÎN FRUNTE.“ Refuză să accepţi orice alt mod de
gândire sau de viaţă.
4. Tu ai gândirea lui Cristos (1 Corinteni 2:16). Gândirea lui Cristos este o atitudine. Isus a văzut
mâncarea când avea în faţă 5000 de oameni flămânzi. A văzut vindecarea atunci când avea în jurul
lui mulţimi de oameni bolnavi. El a văzut viaţa când a întâlnit un tânăr mort în Nain. Atitudinea
Lui — sau ceea ce El a văzut — s-a impus în faţa oricărei alte realităţi. Tu ai această minte. Începe
să vezi ce a văzut El. ÎNTREZĂREŞTE soluţia în fiecare problemă.
5. Dumnezeu ţi-a dat un creier fenomenal. Adresează-i creierului tău întrebări mai bune.
CREIERUL tău este mai inteligent decât crezi. Întreabă-l: „Ce bine vezi tu în această situaţie?“
Apoi fă o pauză şi îngăduie-i să caute răspunsuri. El VA veni cu răspunsuri pozitive şi cu soluţii. 2
Timotei 2:1 parafrazat spune: VOI AVEŢI O MINTE SĂNĂTOASĂ; STRĂLUCITĂ.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•
•

Mentalităţile mele aparţin categoriei LUCRURILOR DE SUS.
Refuz să accept orice alt mod de gândire.
Eu în Cristos sunt deasupra diavolului, deasupra fricii, deasupra sărăciei, deasupra unui mod
de viaţă în care mă „târăsc”.
Eu sunt cap şi nu coadă.
Eu îmi setez din timp atitudinea şi nici o realitate nu va împiedica ceea ce a spus Dumnezeu cu
privire la mine.
Eu am gândirea lui Cristos şi văd soluţia în fiecare problemă.
Creierul meu este creat cu o putere de gândire excepţională, după chipul lui Dumnezeu şi
astăzi sunt menit să mă înalţ deasupra problemelor, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu am gândirea lui Cristos şi văd soluţia în fiecare problemă, în Numele lui Isus!

-7-

Biserica Râul Vieţii

„Dinăuntru în afară” (G.Dickow) – ediţia 2010

40 zile de post de gândire negativă

Ziua nr. 8
TU NU ŞTII NICIODATĂ CE ÎŢI REZERVĂ VIAŢA
Vom petrece încă o zi postind de o atitudine negativă şi, mai specific, haidem să ne abţinem de la
gândul care spune: „Nu ştii niciodată ce îţi rezervă viaţa.“ Această mentalitate de nesiguranţă şi
neajutorare trebuie eradicată din vieţile noastre.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Atitudinea ta este un aspect asupra căruia ai control total. După cum am afirmat ieri,
„atitudinea determină altitudinea“; prin urmare, noi putem determina ce întorsătura va lua viaţa
noastră. Aşa că haidem să ne setăm atitudinea noastră la înălţime, să îi dăm o amprentă pozitivă,
să încorporăm în ea credinţa că toate lucrurile sunt cu putinţă (Marcu 9:23).
2. Alegerea îţi revine ŢIE! Dumnezeu ne-a dat puterea de a alege ce întorsătură va lua viaţa noastră.
În Deut. 30:15, 19, Dumnezeu a spus: „Iată, îţi pun AZI înainte viaţa şi binele, moartea şi răul;
binecuvântarea şi blestemul. ALEGE viaţa…“ Trăieşte fiecare zi cu cunoaşterea faptului că tu ţii
în mâinile tale viitorul prin deciziile pe care le ei. Alegerea este a TA, pentru că Stăpânul
tuturor lucrurilor a hotărât deja aşa!
3. Nimic nu este întâmplător în viaţă pentru tine! Refuză să laşi ca lucrurile din viaţa ta să fie la
voia întâmplării. Scutură-te de concepţia „Fie ce-o fi, eu mă adaptez.“ Adu-ţi aminte de Moise, când
toiagul lui s-a prefăcut într-un şarpe (Exod 4:4), Dumnezeu a zis: „Întinde-ţi mâna, şi apucă-l de
coadă.“ Astăzi, haidem să apucăm viaţa de coadă. Ţine-o strâns. Vorbeşte-i. Fiu liderul vieţii tale!
4. Îmbrăţişează convingerea că tu ai un destin! 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.“ Dumnezeu îţi va da orice lucru spre care El te îndeamnă să aspiri. SPERĂ
DIN TOATĂ INIMA TA astăzi!
5. Aşteaptă-te la răsturnări de situaţii. Nu te lăsa definit de starea ta prezentă, sau de eşecurile
experimentate în trecut. Dumnezeu are inclusă în rubrica obiectului Său de activitate răsturnarea
situaţiilor. El transformă blestemul în binecuvântare (Deut. 23:5); El transformă plânsul în veselie
(Psalm 30:11); El transformă umbrele morţii în lumina dimineţii (Amos 5:8). Aşteaptă-te ca toate
acestea să se întâmple astăzi! Aşteaptă-te la răsturnări miraculoase de situaţii!
•
•
•
•
•
•
•
•

GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Resping nesiguranţa şi mentalitatea de om neajutorat!
Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu deţin controlul asupra vieţii mele, prin deciziile pe care le iau.
Eu aleg viaţa şi binecuvântarea astăzi, iar Dumnezeu întăreşte această alegere a mea prin minuni.
Nimic în viaţa mea nu are loc la voia întâmplării şi eu îmi strunesc viaţa.
Eu nădăjduiesc cu tărie astăzi şi cred că Dumnezeu planifică să îmi dea viaţa la care am sperat
dintotdeauna.
Indiferent cum par lucrurile din viaţa mea, eu cred în Dumnezeul răsturnărilor de situaţii şi mă
aştept ca ele să aibă loc astăzi, în Numele lui Isus!

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu deţin controlul asupra vieţii mele
prin deciziile pe care le iau.
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Ziua nr. 9
„EU NU SUNT UN CREŞTIN DESTUL DE PUTERNIC”
Cui nu i-a trecut acest gând prin minte? Nu eşti destul de puternic să învingi ispitele cu care te
confrunţi; nu eşti suficient de puternic pentru a continua să mergi mai departe; nu eşti suficient de
puternic pentru a rezista presiunilor financiare sau provocărilor economice.
1.

2.
3.
4.
5.

SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
Bucură-te în slăbiciunea ta. 2 Corinteni 12:5 (Versiunea Living Bible) spune: „Mă voi lăuda
numai cu privire la cât de slab sunt eu şi cât de mare este Dumnezeu încât poate să folosească o
asemenea slăbiciune pentru gloria Lui.“ Când suntem noi slabi, atunci este activată tăria lui
Dumnezeu.
Trezeşte-te cu Duhul Sfânt! Primul lucru pe care să îl faci dimineaţa este să admiţi că eşti slab
(în loc să aştepţi ca viaţa să te împingă să recunoşti acest lucru!). Cere-I Duhului Sfânt ajutorul. El
Se va ruga prin tine. (Romani 8:26)
Extrage-ţi tăria din Cuvântul lui Dumnezeu. Umple-te de Cuvânt. 1 Ioan 2:13 spune… „sunteţi
tari“, deoarece „Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi…“ Atunci îl biruieşti pe cel rău.
Predă-I slăbiciunea ta Domnului, cum I-ai aduce o jertfă. El te va folosi în ciuda slăbiciunii
tale, dovedindu-Şi măreţia, iar tu Îl vei lăuda cu atât mai mult cu cât încrederea ta este în El şi nu
în forţele tale.
Nu trebuie să pari mai spiritual decât eşti. Când recunoşti sincer şi smerit nevoia după
Dumnezeu, El îţi deschide cerul şi lucrează în tine, transformându-te dinăuntru în afară (Ioan 1:47,
51).
•
•
•
•

GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Puterea lui Dumnezeu este activă în mine, chiar şi în slăbiciunea mea.
Nu mai vreau doar să par spiritual, ci mă încred în puterea Cuvântului lui Dumnezeu care îmi
dă cu adevărat puterea de a mă schimba.
Dumnezeu lucrează în mine şi El va finaliza ce a început.
Trăiesc prin promisiunile lui Dumnezeu şi prin Duhul lui cel Sfânt care mă întăreşte, în numele
lui Isus. Amin.

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Trăiesc prin promisiunile lui Dumnezeu şi prin Duhul Lui cel Sfânt
care mă întăreşte, în Numele lui Isus. Amin!
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Ziua nr. 10
„CRIZA ECONOMICĂ ESTE O PIEDICĂ ÎN CALEA MEA SPRE SUCCES”
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Crede că tu ai de la Dumnezeu puterea să prosperi în orice climat economic. Deuteronom
8:18 spune: „…căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul…“ Observă ce
îţi dă Dumnezeu: puterea de a câştiga bogăţii. Această promisiune este pentru TINE. Meditează
asupra ei.
2. Înţelege care este RĂDĂCINA puterii de a prospera – meditaţia asupra Cuvântului lui
Dumnezeu. Psalmul 1:1-3 parafrazat spune: „…Câtă vreme vei inunda mintea ta cu Cuvântul lui
Dumnezeu, El îţi va umple viaţa cu succes.“ Succesul tău este conectat la inundarea minţii tale cu
Cuvântul lui Dumnezeu. Succesul tău nu este dependent de conjunctura economică, de fapt nu
este conectat la climatul economic.
3. Alege să dezvolţi o mentalitate bazată pe favoarea lui Dumnezeu. Aşteaptă-te ca Dumnezeu să
deschidă uşi pentru TINE pe care nimeni nu le poate închide (Apocalipsa 3:8). EL vrea să te
copleşească cu dezvoltare şi favoare divină (Psalm 115:14). Favoarea te înconjoară PE TINE ca
un scut (Psalm 5:12). Umple-ţi mintea cu AŞTEPTAREA MANIFESTĂRII FAVOAREI LUI
DUMNEZEU.
4. Succesul TE REPREZINTĂ; tu nu ai succes, ci eşti prin definiţie un succes. Aminteşte-ţi de
Iosif. Deposedat de absolut tot şi vândut ca rob, Biblia îl numeşte un om PLIN DE SUCCES
(Genesa 39:1-2). Deoarece EŞTI în fiinţa ta lăuntrică un om de succes, succesul exterior este o
urmare naturală.
5. Dezvoltă mentalitatea unui om care are cu Dumnezeu un legământ. Avraam, Isaac şi Iacov au
avut succes în vremuri de FOAMETE şi de instabilitate economică (Genesa 24, 26 şi 28). Ţie ţi-a
fost promisă aceeaşi binecuvântare ca lor! (Galateni 3:29). Aşteaptă-te să o primeşti!
6. Refuză să îngădui ca situaţia economică sau orice altceva să îţi determine limitările şi
posibilităţile. CERE SUCCES. GÂNDEŞTE SUCCES. AŞTEAPTĂ-TE LA SUCCES. Şi el va
veni întotdeauna.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•
•

Eu am în mine puterea lui Dumnezeu de a prospera chiar în cel mai deteriorat climat
economic.
Dumnezeu va încheia prin mine legământul Său pe pământ.
Eu aleg să îmi umplu mintea cu Vestea Bună a Cuvântului lui Dumnezeu, în loc să mi-o
umplu cu ştirile zilei.
Îmi concentrez meditaţia asupra Cuvântului lui Dumnezeu zi şi noapte.
Eu am o mentalitate bazată pe favoarea lui Dumnezeu. Favoarea Lui vine spre mine în fiecare
zi, chiar dacă nu ştiu din ce direcţie.
Eu sunt o persoană prosperă şi succesul mă urmează pretutindeni!
Eu mă gândesc la succese mari; eu cer succese mari şi mă aştept să am succese MARI, în
Numele lui Isus!

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu am o mentalitate bazată pe favoarea lui Dumnezeu. Favoarea Lui vine spre mine
în fiecare zi, chiar dacă nu ştiu din ce direcţie.
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Ziua nr. 11
POST DE GÂNDURI DE TEAMĂ FINANCIARĂ
Astăzi postim de gânduri de teamă financiară. „Dar dacă la bătrâneţe îmi sfârşesc zilele în sărăcie?“ ;
„Mi-e teamă că nu mă voi reface din punct de vedere financiar“; „Dar dacă fac o mişcare financiară
greşită?“, etc.
Trebuie să atacăm aceste temeri cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu mentalitatea potrivită.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Prinde-te de Dumnezeu ca de Unica ta Sursă. Aceasta nu înseamnă că tu nu mai trebuie să
munceşti sau nu mai trebuie să economiseşti bani. Dar fixează-ţi gândurile asupra lui Dumnezeu
care este Iehova Ire – Cel care îţi poartă de grijă. (Genesa 22:12-14).
2. „Mentalitatea de sărăcie“ duce la un trai sărăcăcios. Înlocuieşte „mentalitatea de sărăcie“ cu
„mentalitatea de belşug“. Romani 8:32. Dumnezeu ne oferă DIN BELŞUG toate lucrurile pentru a
ne bucura de ele (1 Timotei 6:17).
3. Încetează să crezi că Dumnezeu şi banii nu au nimic în comun. Încrederea în Dumnezeu şi
încrederea în bani nu au nimic în comun. Dumnezeu este Cel care îţi poartă de grijă. ÎNCREDETE în Dumnezeu, nu în bani. Încrederea în lucruri greşite produce decizii greşite. Când vezi că nu
se întâmplă nimic, speră şi mai mult.
4. Înnoieşte-ţi mintea cu scopul pentru care îţi dă Dumnezeu bani. El vrea ca tu să fii
binecuvântat pentru ca să fii o binecuvântare pentru alţii. (Genesa 12:1-3) Deuteronom 8:18 spune
că El ne dă puterea de a câştiga bogăţii — PENTRU CA EL SĂ STABILEASCĂ PE PĂMÂNT
LEGĂMÂNTUL SĂU.
5. TU DEŢII CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU CONTROLUL. Rosteşte Cuvântul Său şi
crede ce ai rostit. Prin puterea lui Dumnezeu tu deţii controlul asupra viitorului tău financiar prin
seminţele pe care le arunci şi prin planurile pe care le faci.
6. CREDE în puterea înţelepciunii. Tu poţi cere şi poţi primi MAI MULT DECÂT AI NEVOIE
(Iacov 1:5). Solomon a cerut înţelepciune şi a devenit bogat. (2 Cronici 1:11)
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•

Eu mă prind de Dumnezeu. EL este unica mea Sursă. EL îmi asigură toate lucrurile din belşug,
pentru a mă bucura de ele.

•

Eu mustru frica de sărăcie şi îmi umplu mintea cu gândurile despre providenţa lui Dumnezeu.

•

Eu văd acum că scopul divin al banilor este acela de a conduce la înaintarea Împărăţiei lui
Dumnezeu şi mă aştept ca banii mei să aducă MULTĂ înaintare Împărăţiei lui Dumnezeu pentru
gloria Lui!

•

Eu deţin controlul asupra viitorului meu financiar şi mă aştept ca înţelepciunea lui Dumnezeu să
inunde viaţa mea începând de astăzi, în Numele lui Isus.

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu văd acum că scopul divin al banilor este înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi mă aştept ca
banii mei să aducă MULTĂ înaintare Împărăţiei lui Dumnezeu pentru gloria Lui!
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Ziua nr. 12
„ DACĂ AŞ FACE MAI MULTE PENTRU DUMNEZEU
POATE CĂ EL M-AR BINECUVÂNTA ÎN FINAL!”
Astăzi postim de gândul care spune: „Dacă aş face mai multe pentru Dumnezeu, poate că El m-ar
binecuvânta în final.“ Această mentalitate jefuieşte atât de mulţi oameni de binecuvântările şi de
privilegiile în care El doreşte să umblăm.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Aminteşte-ţi faptul că, într-adevăr, creştinismul nu constă în promisiunile pe care noi I le
facem lui Dumnezeu, ci în promisiunile pe care El ni le face nouă (2 Corinteni 1:20).
Promisiunile Sale sunt DA, iar partea noastră este să spunem AMIN! Crede. Crede!
2. Schimbă mentalitatea de „rob“ cu mentalitatea de „fiu“. Tu nu trebuie să te chinuieşti să
câştigi binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta reprezintă dreptul tău în calitate de fiu (Romani
8:15). Încetează să mai încerci să FACI suficient de mult. Tu eşti SUFICIENT – eşti un fiu/fiică!
3. Încetează să te mai vezi pe tine însuţi ca un om eliminat din joc. Marcu 1:11 spune că tu eşti
copilul Lui preaiubit. El este mulţumit de credinţa ta. Credinţa l-a adus pe Avraam în binecuvântare
şi ea te va aduce şi pe tine! (Galateni 3:8-9)
4. Tu eşti deja binecuvântat! Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos
care deja ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări spirituale în Cristos Isus. Le vezi? Tu eşti
deja binecuvântat! Mulţumeşte-I — aceasta este puterea credinţei!
5. Fără plată am primit, acum fără plată dăm. Faptul că tu CUNOŞTI că ai primit fără plată pune
în mişcare o atitudine generoasă, care duce la perpetuarea binecuvântării. (Matei 10:8)
6. Noi suntem incluşi într-un legământ de binecuvântare! Binecuvântarea lui Dumnezeu va veni
ca o cascadă peste tine atunci când tu vei CREDE în acest legământ. Isus l-a câştigat pentru tine.
Acest lucru sună prea bine pentru a fi adevărat; dar ESTE adevărat (Genesa 17:2-8).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Eu trăiesc după promisiunile lui Dumnezeu.
Sunt un fiu/fiică a lui Dumnezeu. Nu sunt un rob, care se străduieşte să îşi câştige
binecuvântarea sau libertatea. Fiul lui Dumnezeu m-a făcut liber; iar Dumnezeu deja m-a
binecuvântat cu toate binecuvântările.
Eu am primit fără plată, prin urmare dăruiesc fără plată.
Eu am un legământ de binecuvântare şi nu sunt un om uitat afară care se uită la ce este
înăuntru; eu am o moştenire. Eu sunt inclus în testamentul lui Isus, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Noi suntem incluşi într-un legământ de binecuvântare!
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Ziua nr. 13
„DE CE MĂ PEDEPSEŞTE DUMNEZEU?” sau
„OARE MĂ PEDEPSEŞTE DUMNEZEU?”
Astăzi postim de gândul enunţat în titlu, care pare spiritual la prima vedere, dar de care trebuie să ne
ferim. Este adevărat că Dumnezeu mustră pe cine iubeşte (Proverbe 3:12) şi, atunci când este cazul, îi
pedepseşte pe fiii Lui ca să-i facă părtaşi sfinţeniei Lui (Evrei 12:7, 10), însă de fiecare dată aceştia
cunosc problema, ştiu că respectiva corectare este spre binele lor (Evrei 12:10) şi nu se îndoiesc nici un
moment de dragostea de Tată a lui Dumnezeu sau de bunătatea Lui.
A trăi însă sub psihoza că tot ce nu merge bine este o pedeapsă de la Dumnezeu care poate pedepsi
oricând pe oricine fără avertisment reprezintă un atentat demonic asupra bunătăţii lui Dumnezeu şi o
mentalitate pe care trebuie s-o expulzăm definitiv din mintea noastră.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
Dumnezeu urmăreşte să te răsplătească, nu să te pedepsească. El abia aşteaptă să îţi dea toate
lucrurile pe deasupra (Matei 6:33), să-ţi răsplătească credinţa (Evrei 11:6) şi să-ţi dea daruri bune
şi desăvârşite (Iacov 1:17).
Condamnarea vine de la cel rău. N-o accepta! „Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce
sunt în Cristos Isus!” (Romani 8:1). Tu eşti în Cristos dacă crezi în jertfa Lui substituitoare!
Rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu. Gândeşte, respiră şi rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu. Ioan
15:7 spune: „Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi
vi se va da.” Crede în Dumnezeu care îţi dă orice ceri.
Schimbă-ţi concepţia despre Dumnezeu. Mulţi israeliţi au pierit în pustietate pentru că au crezut
că Dumnezeu îi pedepseşte (Deuteronom 1:27) şi, prin urmare, au făcut alegeri catastrofale.
Dumnezeu încerca însă să-i binecuvânteze (Deuteronom 8:16).
De câte ori merge ceva rău, încrede-te în Dumnezeu care răstoarnă situaţiile. „Dar Domnul,
Dumnezeul tău, n-a voit să-l asculte pe Balaam; şi Domnul, Dumnezeul tău, a schimbat blestemul
acela în binecuvântare, pentru că tu eşti iubit de Domnul, Dumnezeul tău” (Deuteronom 23:5);
„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu,
şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28).
Vino cu îndrăzneală la tronul harului Său. Scutură frica şi ruşinea. Tu eşti neprihănit prin
credinţă (2 Corinteni 5:21) şi astfel ai acces la ajutorul, îndurarea şi răsplătirile lui Dumnezeu
(Evrei 4:15-16).
•
•
•
•

GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Cred că Dumnezeu urmăreşte să mă răsplătească, nu să mă pedepsească!
Chiar şi când lucrurile merg rău, El răstoarnă situaţia şi schimbă orice blestem în
binecuvântare!
Refuz condamnarea! Dacă am păcătuit, îmi mărturisesc păcatul şi El îmi dă îndurare şi iertare!
Eu cer şi primesc de la Domnul ajutor şi înţelepciune pentru a lua cele mai bune decizii în
viaţă, bazându-mă pe bunătatea Lui şi aşteptând răsplătirile Lui!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Chiar şi când lucrurile merg rău, El răstoarnă situaţia şi schimbă orice blestem în
binecuvântare, pentru că mă iubeşte!
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Ziua nr. 14
„NU PREA MAI RENTEAZĂ SĂ FACI BINELE,
SAU SĂ-L SLUJEŞTI PE DUMNEZEU!”
Acest gând mai este acompaniat uneori de acesta: „Pentru mine pur şi simplu nu funcţionează.”
Aceste prejudecăţi îi descurajează pe unii creştini să rămână credincioşi şi să continue cursa. Nu mai sunt
dispuşi să se dăruiască lui Dumnezeu şi lucrării lui şi asta mai ales dacă se mai văd şi depăşiţi în
bunăstare de tot felul de oameni care nici măcar nu-L cunosc pe Dumnezeu…
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Vremea secerişului vine întotdeauna. Galateni 6:9 spune: „Să nu obosim în facerea binelui; căci
la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” Nu renunţa, chiar dacă se pare
că răsplătirea nu mai vine! Va veni! Crede asta!
2. Dumnezeu te răsplăteşte pentru osteneala şi credincioşia ta. Rut 2:11-12 spune: „Mi s-a spus
tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău, şi cum ai părăsit pe tatăl tău şi pe
mama ta şi ţara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoşteai mai înainte.
Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut, şi plata să-ţi fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului
lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!” Osteneala ta în Domnul nu este zadarnică
(1 Corinteni 15:58).
3. Aşteaptă-te la mare răsplată pentru împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Ps. 19:11 spune:
„Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare.” „Să nu
vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire!”(Evrei 10:35)
4. Descoperă ce înseamnă „să-L aştepţi pe Domnul.” Psalmul 37:9 spune: „cei ce nădăjduiesc în
Domnul (în traducerea King James: „cei ce Îl aşteaptă pe Domnul”) vor stăpâni ţara.” Aceasta
înseamnă să reduci la tăcere orice alt gând şi să ai o aşteptare neclintită că Dumnezeu va răspunde
şi va răsplăti.
5. Nu fii descurajat când nu vezi nici un rezultat imediat după ce ai făcut un bine, L-ai slujit pe
Dumnezeu sau ai semănat sămânţa care trebuia. Străinul cu care ai fost amabil s-ar putea să fie
rege. Şi chiar dacă nu e, Isus a zis că „ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut” (Matei 25:40). Iar El răsplăteşte. Proverbe 19:17.
6. Reconsideră interpretarea versetului: „răzbunarea e a Mea, zice Domnul. Eu voi răsplăti”
(Romani 12:19). Întotdeauna am considerat că aceasta reprezintă doar judecată. Dar ia în
considerare o nouă perspectivă: „Eu îţi voi răsplăti binele pe care l-ai făcut şi în urma căruia ai
fost rănit şi nedreptăţit!”
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•

Ziua răsplătirii mele vine!
Voi secera din seminţele BUNE semănate!
Dumnezeu îmi răsplăteşte încrederea. Nu mă voi descuraja dacă cei răi prosperă.
Eu Îl aştept pe Domnul şi El mă va răsplăti atât în viaţa aceasta, cât şi în cea viitoare.
Dumnezeu îmi va răsplăti tot binele făcut.
Osteneala mea nu este zadarnică, în Numele lui Isus! Amin!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Osteneala mea nu este zadarnică, în Numele lui Isus! Amin!!
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Ziua nr. 15
„BIBLIA NU FUNCŢIONEAZĂ PENTRU MINE
AŞA CUM FUNCŢIONEAZĂ PENTRU ALŢII!”
Exact aşa vrea diavolul să gândeşti, pentru a te împiedica să arunci să semeni seminţele potrivite
pentru secerişul succesului tău.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Scapă de capcana comparaţiilor. Când te compari cu alţii intri în disperare. 2 Corinteni 10:12
spune că nu suntem înţelepţi când ne comparăm cu alţii. Şi tocmai această lipsă de înţelepciune
împiedică funcţionarea principiilor lui Dumnezeu în cazul nostru.
2. Gândeşte în funcţie de parametrul numit: „timpul potrivit pentru Dumnezeu“. Cu adevărat,
timpul potrivit al Domnului este impecabil. El face toate lucrurile frumoase la vremea lor (Ecles.
3:11). Învaţă să ai răbdare (Iacov 5:8).
3. ÎNŢELEGE că tu faci parte din categoria descrisă în Marcu 11:23 prin cuvântul „ORICINE.“
Ce minunat că promisiunile lui Dumnezeu nu sunt rezervate doar pentru o anumită elită.
4. Acceptă cu toată inima că noi secerăm ceea ce semănăm (Genesa 8:22). Aceasta este o lege
universală care funcţionează pentru oricine, fie el creştin sau necreştin.
5. Dezvoltă mentalitatea unui om care are un legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu a jurat pe
sângele Fiului Său că promisiunile Sale nu vor rămâne neîmplinite (Evrei 9:15-20).
6. Locuieşte în dragostea lui Dumnezeu. Credinţa lucrează în dragoste (Galateni 5:6). Credinţa ta
lucrează atunci când eşti conştient că eşti iubit de Dumnezeu. Această convingere zdrobeşte orice
altă alternativă.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuvântul lui Dumnezeu funcţionează chiar acum pentru mine.
Chiar dacă nu văd nimic întâmplându-se, ceea ce promite Cuvântul Său se împlineşte.
Eu resping orice comparaţie a mea cu alţii.
Cuvântul lui Dumnezeu funcţionează pentru oricine îl pune în aplicare.
Eu secer ceea ce semăn.
Eu nu sunt blestemat, ci sunt binecuvântat!
Credinţa mea funcţionează prin cunoaşterea dragostei lui Dumnezeu.
El a jurat pe sângele Fiului Său, Isus Cristos, că promisiunile Lui se vor împlini în viaţa mea,
în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Cuvântul lui Dumnezeu funcţionează pentru oricine îl pune în aplicare!
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Ziua nr. 16
„AŞ FI PUTUT DACĂ…”
Astăzi postim de gândul care spune: „Aş fi putut dacă…“
Noi ne limităm singuri prin utilizarea cuvântului „dacă“ şi a expresiilor: „dar dacă,“ „numai dacă,“
„dacă mi-ar da şi mie cineva o pauză,“ „dacă aş fi avut o educaţie mai înaltă,“ „dacă nu s-ar fi întâmplat
lucrul acesta,“ „dacă eram şi eu bogat,“ etc.
Este timpul să scăpăm de toate regretele de tip „dacă“.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Adoptă o mentalitate de genul „Cristos în mine.“ Ungerea este în tine şi ea face ca toate
lucrurile să fie posibile (Coloseni 1:2).
2. Elimină cuvântul „dacă“ din vocabularul tău. Înlocuieşte-l cu cuvântul „când.“ Nu uita faptul
că vremea potrivită VA veni. Nu renunţa (Galateni 6:9).
3. Încetează să tot aştepţi să vină cineva să îţi acorde şi ţie o pauză. Tu îţi creezi propriile tale
pauze de relaxare prin credinţă (Evrei 11:33).
4. Tu ai tot ceea ce îţi trebuie ACUM. Crede acest lucru. 2 Petru 1:3-4 spune: „Dumnezeiasca Lui
putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia.“
5. Cerul te susţine! Matei 18:19 spune că orice legi tu, leagă şi cerul. Orice dezlegi tu, dezleagă şi
cerul. Fă-i loc posibilităţii în inima ta şi în mintea ta, iar cerul va face la fel.
6. Dezvoltă-ţi mentalitatea de a-I „încredinţa“ totul lui Dumnezeu. Tot ceea ce Îi încredinţezi Lui, El
va împlini. Încredinţează-I Lui orice lucru şi El va face să se împlinească. (Psalm 37:5).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Eu am ungerea în mine pentru a face, necondiţionat, toate lucrurile prin Cristos.
Eu nu aştept condiţiile potrivite. Eu am tot ceea ce am nevoie acum, deoarece Dumnezeu mi-a
dat tot ce ţine de viaţă şi de evlavie.
Cerul mă susţine astăzi, aşa că nu mai există condiţii de tip „dacă“.
Eu îngădui ca posibilitatea să pătrundă în sufletul meu, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
„Cristos în mine este nădejdea slavei.“ „Cerul mă susţine!”
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Ziua nr. 17
„MĂ SIMT PRINS ÎN CAPCANĂ“
Te-ai simţit vreodată prins ca într-o capcană? Te-ai gândit vreodată că nu ai încotro să te îndrepţi?
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Dumnezeu ÎNTOTDEAUNA oferă o cale de scăpare (1 Corinteni 10:13). Atunci când te simţi
prins în capcană sau închis din toate părţile, Dumnezeu va pregăti o cale de scăpare pentru tine. Tu
trebuie să crezi acest lucru.
2. Aşteaptă-te ca Dumnezeu să îţi deschidă o uşă (Apoc. 3:11). El deschide uşa pe care nimeni nu
poate să o închidă.
3. Tu ai înţelepciunea lui Dumnezeu. Ai încredere în această înţelepciune. Vei şti prin instinct ce
trebuie să faci la pasul imediat următor. 1 Corinteni 1:11 spune că Isus a fost făcut pentru tine
înţelepciunea lui Dumnezeu.
4. Nu te mai tot gândi la finalul lucrurilor. Continuă să mergi prin credinţă. Fă câte un pas în
direcţia bună. Dumnezeu te va întâmpina acolo. Ioan 5:8 – începe doar. Mobilizează-te.
5. Tu ai pacea lui Dumnezeu în tine. Când toate uşile ţi se închid în faţă, declară: „Pace! Rămâi
liniştit!“
6. Primeşte gândul care spune: „Dumnezeu îi va izbăvi pe toţi cei care cheamă Numele Său
(Romani 10:12).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Dumnezeu pregăteşte o cale de scăpare în situaţiile care par fără scăpare.
• Întotdeauna există o cale de scăpare de sentimentul că sunt prins în capcană.
• Eu am înţelepciunea lui Dumnezeu şi merg prin credinţă, nu prin vedere.
• Eu rostesc peste situaţia mea: „Pace! Eu rămân liniştit!“
• Mă aştept ca Dumnezeu să îmi deschidă o uşă pe care nici un om nu o poate închide.
• Eu chem Numele lui Isus şi sunt izbăvit!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Dumnezeu pregăteşte o cale de scăpare chiar şi în situaţiile fără ieşire.
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Ziua nr. 18
„ÎL IUBESC PE DUMEZEU, DAR ACEST LUCRU NU PARE SĂ CONTEZE.
FAPTUL CĂ ÎL IUBESC NU MĂ DUCE PREA DEPARTE!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Dragostea ta pentru Dumnezeu este mai bună decât vinul pentru Domnul. Este plăcută
înaintea Lui. (Cântarea Cântărilor 4:10). Iar dacă Lui Îi faci plăcere, credinţa ta funcţionează!
(Evrei 11:6; Galateni 5:6).
2. Vei primi o cunună pentru că L-ai iubit (Iacov 1:12).
3. Crede că dragostea ta pentru Dumnezeu produce rezultate nemaipomenite (1 Corinteni 2:9).
4. Adu-ţi aminte de femeia care şi-a demonstrat dragostea „risipind” mirul ei pe capul lui Isus.
Mântuitorul a spus că fapta ei va fi amintită oriunde va fi predicată Evanghelia. Dragostea ei faţă de
Domnul nu numai că i-a schimbat viaţa, dar a influenţat şi continuă să mai influenţeze viaţa unui şir
nenumărat de oameni, de atunci şi până la revenirea Lui în glorie! (Luca 7:44-48; Matei 26:13)
5. DRAGOSTEA ESTE SPECIALISTUL TĂU ÎN RĂSTURNĂRI SPECTACULOASE. Crede
din toată inima că DRAGOSTEA TA pentru Dumnezeu produce răsturnări spectaculoase de
situaţii (Romani 8:28).
6. Primeşte gândul care spune: DRAGOSTEA NU DĂ GREŞ NICIODATĂ.
•
•
•

GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Eu Îl iubesc pe Domnul, pentru că El m-a iubit întâi şi cred că dragostea mea pentru El Îi face
plăcere şi îmi pune credinţa în funcţiune.
Mă aştept la răsturnări spectaculoase de situaţii, pentru că Îl iubesc pe El.
Eu nu pot eşua, pentru că dragostea lui Dumnezeu acţionează în mine şi prin mine,
îndreptându-mă spre succes.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu Îl iubesc pe Domnul pentru că El m-a iubit întâi!
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Ziua nr. 19
„DUPĂ TOT EFORTUL DEPUS, UITE CU CE M-AM ALES!“
Tuturor ne-a trecut prin minte gândul: „După câte am făcut pentru această persoană, pentru
Dumnezeu, pentru această firmă, pentru acel client, etc., uite ce primesc în schimb (sau ce nu primesc)!“
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Schimbă-ţi motivaţia cu care faci toate lucrurile. Dragostea să fie motivul acţiunilor tale. Iar
DRAGOSTEA se află în TINE (Romani 5:5).
2. Priveşte-i pe oameni prin ochii îngăduinţei. Treci cu vederea neajunsurile comportamentului
lor, aşa cum Dumnezeu o face şi pentru tine. Iacov 2:14 spune că mila biruieşte judecata.
3. Schimbă-ţi perspectiva asupra dezamăgirii. Dezamăgirea ta cu privire la cineva poate deveni
însărcinarea ta divină de a lucra pentru a îmbunătăţi o latură a acelei persoane. Oamenii te
dezamăgesc. Dragostea nu o face (Psalm 43:5-6).
4. CREDE că binele pe care îl faci va fi răsplătit de Dumnezeu.
5. Diminuează-ţi aşteptările orizontale (de la oameni) şi creşte-ţi aşteptările verticale (de la
Dumnezeu).
6. Dumnezeu nu uită NICIODATĂ binele pe care tu îl faci (Evrei 6:10).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Dragostea nu mă dezamăgeşte niciodată şi eu voi primi un seceriş pentru binele pe care l-am
făcut.
• Dezamăgirea mea se transformă în însărcinare divină în viaţa mea.
• Eu refuz să aştept ca oamenii să mă răsplătească pentru ceea ce am făcut pentru ei.
• Domnul meu niciodată nu uită, iar pentru tot binele pe care l-am făcut, eu aştept răsplătire
exclusiv de la El, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Domnul nu uită osteneala mea! El mă răsplăteşte!
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Ziua nr. 20
„ NU POT SĂ SCAP DE ACEST OBICEI!”
Astăzi postim de gândul care spune: „Nu pot să scap de acest obicei (de mânie, îngrijorare,
dependenţă, etc.).“ Mulţi oameni cred că ei s-au înţepenit într-o anumită stare de fapt.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Înţelege natura unui obicei. Totul începe cu un gând, care continuă cu o decizie, urmată de o
acţiune, care devine un obicei. Ocupă-te de la început de gândul care generează evoluţia spre un
obicei (Proverbe 23:7).
2. Nu te concentra asupra eforturilor de a scăpa de acel obicei. Schimbă gândurile care hrănesc
obiceiul. Iar obiceiul VA PLECA.
3. Renunţă la mentalitatea că tu te afli sub controlul acelui obicei. Tu eşti deasupra, nu dedesubt!
Eşti totdeauna sus şi niciodată jos (Deuteronom 28:13). Tu te afli în control.
4. Crede promisiunea că Dumnezeu va împlini toate nevoile tale (Filipeni 4:19). Purtarea de
grijă a lui Dumnezeu dizolvă dependenţa ta de un lucru pe care îl aştepţi şi împlineşte nevoia ta
după acel lucru, după bogăţia Sa în slavă.
5. Dezvoltă-ţi puterea de a te ataşa de lucrurile Împărăţiei lui Dumnezeu. În loc să încerci în
mod repetat să te desprinzi de acel obicei urât, prinde-te de dragostea lui Dumnezeu şi de
promisiunile Sale. Atunci vei începe să vezi schimbări.
6. Dezvoltă angajament faţă de acest proces (Romani 12:2). Deseori este nevoie de 6 săptămâni
pentru a schimba un obicei. Noi am parcurs deja 3 săptămâni din postul nostru de gândire
negativă. Urmează fiecare zi a acestui post. Funcţionează.
•
•
•
•
•

GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Eu nu mai sunt legat de obiceiurile mele greşite din trecut.
Eu sunt o făptură nouă în Cristos.
Puterea acelor obiceiuri este zdrobită.
Eu îmi alimentez mintea cu gânduri despre puterea lui Dumnezeu care acţionează în mine, nu
despre slăbiciunile mele.
Eu sunt mai mult decât biruitor şi nu pot fi controlat de nimic, decât de Cuvântul lui
Dumnezeu şi de către Duhul Sfânt, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu nu mai sunt legat de obiceiurile mele din trecut.
Puterea acelor obiceiuri este zdrobită.
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Ziua nr. 21
„NU POT SCĂPA DE ACEST OBICEI“ – partea a 2-a
Fie că este vorba despre o luptă emoţională, despre o dependenţă, sau despre un obicei de risipire a
banilor, tu POŢI fi liber astăzi! Nu accepta minciuna că aşa eşti tu!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
•
•
•

SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
Priveşte-te ca un om liber ACUM, prin ochii inimii tale (Efeseni 1:17). Judecă totul cu ochii
Scripturii.
CREDE că puterea acestui obicei este DEJA ZDROBITĂ prin crucea lui Isus. S-a ISPRĂVIT!
(Ioan 19:30).
Cine ţi-a spus că vei avea aceste probleme toată viaţa? Încetează să-i mai asculţi pe cei ce stau sub
robia celui rău care îţi spun că nici tu nu poţi fi liber. Tu eşti o făptură nouă în Cristos! (2 Corinteni 5:17).
Iartă-te pe tine însuţi pentru toate obiceiurile rele cu care te-ai luptat. Dumnezeu deja te-a iertat
pentru toate acestea. Alătură-te Lui! Iertarea este poarta de intrare în moştenirea ta. Iar moştenirea ta
este puterea de a te schimba (Fapte 26:17, Ioan 8:11).
Trezeşte-te la neprihănire şi astfel vei putea zdrobi orice lucru rău (1 Corinteni 15:34). Tu DEJA
ai fost făcut neprihănirea lui Dumnezeu prin sângele lui Isus şi acum domneşti în viaţă (Romani 5:17).
Gândeşte-te la adevărul pe care Dumnezeu îl spune despre tine. Concentrează-te asupra versetelor
din Scriptură care descriu cât de puternic eşti în Dumnezeu (Romani 8:37, 2 Timotei 1:7, Luca 10:19).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Revendic chiar ACUM, moştenirea de izbăvire de sub puterea păcatului pe care Domnul a câştigat-o
pentru mine la cruce şi declar, prin credinţă, că sunt liber de toate obiceiurile rele şi de toate robiile
din trecut, în Numele lui Isus.
Refuz să fiu definit de opiniile altora cu privire la mine sau cu privire la trecutul meu.
Dumnezeu nu foloseşte trecutul meu ca o probă în instanţă împotriva mea şi nici eu nu îl mai folosesc
în această manieră.
Eu umblu în libertatea moştenirii mele şi domnesc în viaţă prin Isus Cristos!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Dacă Fiul lui Dumnezeu m-a eliberat, sunt liber cu adevărat!

- 21 -

Biserica Râul Vieţii

„Dinăuntru în afară” (G.Dickow) – ediţia 2010

40 zile de post de gândire negativă

Ziua nr. 22
„DACĂ AŞ REUŞI SĂ NU MAI PĂCĂTUIESC,
AŞ FI SFÂNT ŞI PLĂCUT ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU!”"
Astăzi postim de gândul care spune: „Dacă aş reuşi să nu mai păcătuiesc, aş fi sfânt şi plăcut înaintea
lui Dumnezeu.“ Cu toate că noi nu trebuie să mai păcătuim (Amin!), mentalitatea că sfinţenia este
conferită de lipsa noastră de păcate reprezintă o gândire greşită. În toată Evanghelia este accentuat
adevărul că nu strădania noastră de a nu mai păcătui ne califică drept sfinţi, ci credinţa în jertfa
mântuitoare a Domnului Isus. El este neprihănirea noastră (Ieremia 23:6; 1 Corinteni 1:30), iar noi suntem
în El neprihănirea lui Dumnezeu (2 Corinteni 5:21). Este adevărat că trebuie să ne ducem sfinţirea până la
capăt (2 Corinteni 7:1), dar nu este o strădanie firească, ci este o umblare prin Duhul Sfânt care lucrează
în noi sfinţire (1 Petru 1:2).
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Redefineşte termenul „sfinţenie.“ „A fi sfânt“ nu înseamnă numai „a te detaşa“ de tot ce este
rău, ci înseamnă şi „a te ataşa“ de DRAGOSTEA lui DUMNEZEU.
2. Adu-ţi aminte de Adam şi de Eva. Câtă vreme au avut părtăşie cu Dumnezeu în grădină ei nu au
„păcătuit.“ Numai atunci când s-au separat de Dumnezeu a avut putere ispita asupra lor (Genesa
3:1-8).
3. Aşteaptă-te să guşti bunătatea lui Dumnezeu (Psalm 34:8). De îndată ce sorbi din cupa
dragostei Sale, nu îţi vei mai întinde cupa pentru a fi umplută de fanteziile amare ale păcatului.
4. Inversează această mentalitate. Când eşti plăcut înaintea lui Dumnezeu, păcatul îşi pierde
puterea asupra ta. Iar lui Dumnezeu Îi face plăcere credinţa ta (Evrei 11:6).
5. CREDE ce spune Dumnezeu! Păcatul care duce la comiterea altor păcate este „păcatul de a nu
crede ceea ce spune Dumnezeu sau ce a făcut Dumnezeu“ (Ioan 16:9). Când tu crezi în El, capeţi
trecere înaintea Lui, în ciuda tuturor defectelor tale (Romani 4:3, 5).
6. Acceptă darul neprihănirii. Când te trezeşti la realitatea acestui dar, aceasta va produce în tine
putere de a domni peste păcat (1 Corinteni 15:34).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
• Eu mă ataşez de dragostea lui Dumnezeu şi, prin urmare, umblu în adevărata sfinţenie.
• Ataşarea mea de El îndepărtează păcatul şi ispita de la mine.
• Mă aştept să gust bunătatea lui Dumnezeu şi să îmi pierd pofta faţă de păcat.
• Eu cred ce a făcut Dumnezeu pentru mine şi ceea ce spune El despre mine că sunt şi anume:
„Sunt sfânt şi plăcut înaintea Lui. Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu prin sângele lui Isus!“
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu cred ce spune Dumnezeu despre mine şi anume că:
„Sunt neprihănirea lui Dumnezeu prin sângele lui Isus!“
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Ziua nr. 23
DACĂ AŞ GĂSI PERSOANA POTRIVITĂ, AŞ FI FERICIT!”
Astăzi postim de gândul care spune: „Dacă aş găsi persoana potrivită aş fi fericit!“ Sau „Dacă această
persoană se schimbă, aş fi fericit!“
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Refuză să accepţi că un om ar avea puterea să te facă fericit. Atunci când depindem de cineva să
ne facă fericiţi, îi oferim acelei persoane controlul asupra emoţiilor noastre. Noi trebuie să ne luăm în
stăpânire emoţiile (Genesa 4:6-7).
2. Relaţiile noastre bune ne pot face mai fericiţi, dar nu în ele constă adevărata fericire.
Înconjoară-te cu oamenii aleşi de Dumnezeu pentru a-ţi întări viaţa, dar nu face din ei surse ale vieţii
tale (Fapte 2:42). Pune-ţi încrederea în Dumnezeu (Psalm 43:5).
3. Încetează să te mai condamni şi să te judeci singur (Romani 14:22). Alege libertatea în locul
condamnării (Romani 8:1).
4. Cere-I lui Dumnezeu înţelegere astăzi. Priceperea aduce fericire — Proverbe 3:13.
5. Renunţă la compararea vieţii tale cu viaţa altcuiva (2 Corinteni 10:12). Atunci când ne comparăm
între noi, suntem FĂRĂ pricepere şi, prin urmare, fără fericire.
6. Fericirea şi bucuria vin din meditaţia asupra cuvintelor lui Isus (Ioan 15:11).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•

Refuz să depind de altcineva ca să mă facă fericit.
Preiau controlul asupra emoţiilor mele şi păşesc în fericire divină.
Resping condamnarea, din moment ce mă aflu în Cristos şi primesc pricepere supranaturală.
Eu nu mă voi compara cu nimeni şi nu voi intra în disperare.
Eu meditez la cuvintele lui Isus şi găsesc adevărata bucurie în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu nu depind de altcineva să mă facă fericit şi, prin urmare, nici un om nu deţine
controlul asupra emoţiilor mele. Eu preiau controlul asupra emoţiilor mele.
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Ziua nr. 24
„ TU NU POŢI FI FERICIT TOT TIMPUL!”
Astăzi postim de gândul care spune: „Tu nu poţi fi fericit tot timpul.“ Aceasta este o mentalitate
putredă, care duce la o stare de nefericire trăită CEA MAI MARE PARTE a timpului.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Adevărata fericire vine din adevărata conectare. Când noi suntem conectaţi cu Dumnezeu,
suntem împliniţi. Nimic altceva nu ne va satisface cu adevărat (Cântarea Cântărilor 1:7 şi 3:4).
2. Încetează să mai întreţii gândul: „De îndată ce sunt fericit, cineva sau ceva îmi strică
fericirea sau mi-o întrerupe.“ Renunţă la aşteptări negative chiar ASTĂZI. Dumnezeu nu ia
niciodată înapoi fericirea pe care El o oferă (Romani 11:29).
3. Aceasta este o decizie pe care trebuie să o iei astăzi. Alege viaţa şi binecuvântarea (Deuteronom
30:19). Este o alegere. Redu la tăcere gândul care afirmă că fericirea ta depinde de altceva.
Fericirea vine din omul tău lăuntric.
4. ACUM te afli în prezenţa lui Dumnezeu. Dacă eşti născut din nou, eşti spălat de sângele lui
Isus; sângele Său îţi deschide uşa prezenţei lui Dumnezeu (Evrei 10:19).
5. În prezenţa Lui se află plinătatea bucuriei! Umple-ţi mintea cu acest gând: „Eu mă aflu în
prezenţa lui Dumnezeu, acolo unde locuieşte toată bucuria şi fericirea!” (Psalm 16:11).
6. Depresia şi nefericirea provin dintr-un sentiment de neputinţă. Tu ai puterea de a te ruga şi de
a primi răspuns — acest sentiment de putere îţi aduce bucurie (Ioan 16:23).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Bucuria şi fericirea lui Dumnezeu sunt în mine.
Eu mă aflu în prezenţa lui Dumnezeu prin sângele lui Isus şi, prin urmare, experimentez
plinătatea bucuriei.
Eu am putere peste circumstanţele vieţii. Ele nu au putere asupra mea.
Eu am putere să cer şi să primesc, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Sângele lui Isus îmi deschide uşa prezenţei lui Dumnezeu,
în care experimentez plinătatea bucuriei!
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Ziua nr. 25
„ACEASTĂ GREŞEALĂ SAU PĂCAT
MĂ VA HĂITUI TOT RESTUL VIEŢII MELE.”
Astăzi postim de gândul care spune: „Această greşeală sau păcat mă va hăitui tot restul vieţii mele.“
Această mentalitate distructivă trebuie eliminată.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Măreşte-ţi credinţa în sângele lui Isus. Nu numai că sângele Său ne iartă, dar ÎNLĂTURĂ
păcatul şi greşeala pe care le-am făcut (Ioan 1:29, Psalm 103:12).
2. Crede că odată îndepărtată zgura, argintul este purificat (Zaharia 13:9; Maleahi 3:3).
Dumnezeu ne curăţeşte prin sângele Domnului Isus şi îndepărtează păcatele de la noi cât este de
departe răsăritul de apus (Psalmul 103:12). Ele nu ne mai pot urmări.
3. Trăieşte la crucea lui Cristos! Crucea Lui are puterea de a inversa blestemul — transformându-l
într-o binecuvântare (Galateni 3:13).
4. Umple-ţi mintea cu dragostea lui Dumnezeu pentru tine (Deut. 23:5).
5. Primeşte pronunţarea sentinţei lui Dumnezeu cu privire la tine: NEVINOVAT! (Romani
8:1).
6. Nu mai săpa în trecut! Păcatul tău este ÎNGROPAT în adâncul mării (Mica 7:19). Ce
promisiunea extraordinară! Ridică-ţi privirea spre această promisiune!
7. Isus Se roagă pentru tine şi rugăciunile Lui primesc răspuns! (Romani 8:33-34)
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•

Eu cred că Isus mi-a îndepărtat păcatele.
Cele mai îngrozitoare greşeli pe care le-am comis sunt îngropate în adâncurile mării.
Dumnezeu răstoarnă ceea ce am făcut greşit şi face ca binecuvântarea să mă urmărească
oriunde merg, deoarece El mă iubeşte.
Eu accept declaraţia pe care El o face peste mine: SUNT NEVINOVAT, în Numele lui Isus!

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nu sunt hăituit de nici un păcat, pentru că este îngropat în adâncul mării. În schimb,
binecuvântarea mă însoţeşte oriunde merg, pentru că Domnul mă iubeşte.
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Ziua nr. 26
„PERSOANA ACEEA MĂ ENERVEAZĂ ATÂT DE TARE!”
Astăzi postim de gândul care spune: „Persoana aceea mă enervează atât de tare!“ Toţi avem pe câte
cineva în viaţa noastră care la un moment dat ne stârneşte o asemenea reacţie. Această mentalitate ne
jefuieşte de fericirea pe care Dumnezeu intenţionează să ne-o ofere şi ne afectează capacitatea de a ne
bucura de relaţiile cu alţi oameni.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

•
•
•

SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
Decide astăzi că nimeni nu te va enerva. Poate că altcineva aprinde chibritul pentru a crea o situaţie
tensionată, dar noi aprindem fitilul, prin alegerea de a acţiona pe baza sentimentului de mânie.
Haideţi să învăţăm de la Cain. El a încercat să dea vina pe Abel pentru mânia care îl cuprinsese
(Genesa 4:6-9). Dumnezeu i-a spus: „Păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l
stăpâneşti“ (Genesa 4:7).
Tu îţi POŢI stăpâni emoţiile (Genesa 4:7). Crede lucrul acesta: Dumnezeu nu ţi-ar spune să faci
ceva dacă nu ţi-a da puterea de a face lucrul acela (2 Timotei 1:7).
Înţelege semnificaţia îndemnului: „Mâniaţi-vă dar nu păcătuiţi” (Efeseni 4:26). Partea păcătoasă
a mâniei te determină să învinuieşti pe altcineva pentru provocarea ei şi să te descarci pe alţii. Modul
CORECT de a trata mânia este de a o exprima înaintea lui Dumnezeu. Spune-I Lui ce simţi. El
înţelege şi El te va izbăvi de ea, dacă eşti sincer.
Eliberează-te de nevoia ca alţii să îţi împlinească aşteptările. Iartă-i în inima ta. Şi
redirecţionează-ţi aşteptările plasate greşit înapoi către Dumnezeu (Psalm 75:6-7).
Vei primi din partea lui Dumnezeu (Coloseni 3:23-24). Aşteaptă-te la acest lucru. Oamenii te vor
dezamăgi numai când ai aşezat în mâinile lor prea multă dependenţă şi prea multe aşteptări.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Decid astăzi că nimeni nu este sursa mâniei mele. Oamenii pot încerca să mă calce pe nervi. Dar eu
am câştigat biruinţa asupra acestui fapt.
Eu îmi dau glas mâniei mele înaintea lui Dumnezeu şi aştept de la El izbăvirea.
Îi iert pe alţii pentru că m-au dezamăgit şi mă aştept să primesc de la Dumnezeu împlinirea tuturor
nevoilor mele, în Numele lui Isus.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Decid azi să aştept TOTUL de la Dumnezeu!
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Ziua nr. 27
„ EU NU AM SENTIMENTUL APARTANENŢEI”
Astăzi postim de gândul care spune: „Eu nu am sentimentul apartenenţei.“
Sentimentele de respingere şi de inferioritate pot fi paralizante, iar ele derivă din această mentalitate.
Alte gânduri precum: „Eu nu mă simt integrat“ sau „Eu n-aş putea niciodată să fiu ca ei“, hrănesc şi ele
această întăritură.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Tu ÎI APARŢII lui Cristos (Galateni 3:29). El nu te-ar fi RĂSCUMPĂRAT cu propriul Său
sânge dacă nu ai fi fost valoros înaintea Lui. Tu Îi aparţii Lui!
2. Tu eşti acceptat în familia lui Dumnezeu (Efeseni 1:6). Inversează gândul că tu eşti respins —
declară: „Eu sunt acceptat.“ Este doar o chestiune de timp înainte ca oamenii buni să capete şi ei
perspectiva lui Dumnezeu şi să te accepte şi ei, de asemenea.
3. O, puterea aşteptărilor! Când te simţi respins şi inferior, atragi spre tine acelaşi tip de tratament.
Aşteaptă-te la lucruri mai bune.
4. Dumnezeu nu îşi formează opinia Sa despre tine din părerea altora! El a decis deja că tu Îi
aparţii, te-a luat de mână şi te-a ridicat (Ieremia 1:5, 29:11).
5. Chiar când oamenii cei mai apropiaţi te resping, Dumnezeu stă alături de tine şi te sprijineşte
(Psalm 27:10). El te primeşte, te îmbrăţişează şi nu te izgoneşte niciodată (Isaia 49:16; Ioan
10:28).
6. Tu faci parte din cercul intim al lui Dumnezeu (Psalm 25:14). Umple-ţi mintea cu reverenţă
faţă de Dumnezeu. Te va aduce într-o stare de adevărată intimitate cu Dumnezeu.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•

Eu sunt valoros înaintea lui Dumnezeu, deoarece El m-a răscumpărat cu preţul propriului Său
sânge.
Eu Îi aparţin Lui şi nimeni nu poate anula acest lucru.
Eu sunt acceptat în familia lui Dumnezeu şi nu sunt respins.
Opinia lui Dumnezeu cu privire la mine este deja formată. El mă iubeşte şi LUI ÎI PLACE DE
MINE!
Mă aştept ca favoarea şi binecuvântarea să mă însoţească, pentru că sunt ales şi preaiubit, în
Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Părerea lui Dumnezeu despre mine este deja formată.
El mă iubeşte şi LUI ÎI PLACE DE MINE!
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Ziua nr. 28
„LUI DUMNEZEU NU ÎI PASĂ DE MINE!”
Astăzi postim de gândul care spune: „Lui Dumnezeu nu Îi pasă de mine!“
Cu toţii cunoaştem sentimentul de gol lăuntric generat de trecerea printr-o situaţie extrem de dificilă şi
gândul că Dumnezeu este distant şi nepăsător. Acest mod de gândire te va menţine într-o stare de
înfrângere şi neputinţă, până când alegi să schimbi acest gând.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Isus a plâns! Şi ce are aceasta de-a face cu modul nostru de gândire? Când îţi dai seama că El a
plâns pentru moartea lui Lazăr, de fapt îţi dai seama ce mult Îi pasă — atât de mult — încât l-a
înviat pe Lazăr din morţi (Ioan 11:35).
2. LUI ISUS CU ADEVĂRAT ÎI PASĂ DE TINE! 1 Petru 5:7 „Şi aruncaţi asupra Lui toate
îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi”… fiindcă Lui Îi pasă de tine. Meditează la
acest verset.
3. Isus Se roagă pentru tine chiar acum! (Evrei 7:25, Romani 8:34).
4. Crede că Mâna lui Dumnezeu transformă tot ceea ce punem în ea. Atunci când vei crede acest
lucru, îţi vei aşeza grijile în Mâna Lui (2 Timotei 1:12).
5. Există o pancartă la tronul harului: „Bine ai venit! Vino fără bani şi fără plată!“ Lui Dumnezeu
întotdeauna Îi pasă, însă doreşte ca noi să venim şi să Îi cerem ajutorul cu CREDINŢĂ. Credinţa
este cheia — Iacov 4:2. Cere-I ajutorul ACUM! Şi crede că îl primeşti! ACUM! (Marcu 11:24).
6. El ţi L-a dat pe Fiul Său (Ioan 3:16), ţi-a dat Duhul Sfânt (Fapte 1:8), Cuvântul Său (Ioan 1:1),
armura Sa (Efeseni 6:10-18), ungerea Sa (1 Ioan 2:27), înţelepciunea Sa (Iacov 1:5), harul Său
(Efeseni 2:8), Biserica Sa (1 Corinteni 12:18), TOATE lucrurile care ţin de viaţă şi de evlavie (2
Petru 1:3).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Indiferent de ceea ce simt, lui Dumnezeu Îi pasă!
Inima Lui simte alături de mine şi mi-a pus la dispoziţie harul din belşug.
Isus Se roagă pentru mine chiar acum — şi El primeşte răspunsuri la rugăciuni.
Eu am toate lucrurile care ţin de viaţă şi de evlavie şi accept ajutorul Său şi providenţa Sa prin
credinţă, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Dumnezeu însuşi Se îngrijeşte de mine!
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Ziua nr. 29
„EU NU MĂ SIMT IUBIT!”
Suntem pe cale să ne îmbarcăm la bordul celor mai semnificative zile ale postului nostru de gândire
negativă, începând cu postul de gândul de astăzi care spune: „Eu nu mă simt iubit!“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•
•
•
•

SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
Dumnezeu nu e mâniat PE tine, ci nu mai poate DUPĂ tine! Destramă mitul că Dumnezeu este un
personaj mânios care abia aşteaptă să te pedepsească. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8).
Sentimentele noastre urmează gândurile noastre. Inundă-ţi mintea cu gândul: „Tatăl meu ceresc
mă iubeşte cu multă gingăşie!“ (Ioan 16:27, Traducerea Amplificată a Bibliei).
Tu şi Dumnezeu sunteţi inseparabili! Nimic nu te poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu
(Romani 8:37). Crede aceasta cu fiecare fibră a fiinţei tale!
Gândeşte în termeni de valoare personală. Valoarea ta nu este determinată de ceea ce ai făcut sau
nu ai făcut; ci valoarea ta este conferită de cât de mult ar plăti cineva pentru a te răscumpăra.
Dumnezeu a plătit cu propriul Său sânge. Tu eşti special!
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?”
Încetează să mai încerci să câştigi ceva ce Dumnezeu deja a oferit. El te iubeşte. Lasă-te doar
iubit! Acest lucru nu poate fi câştigat cu nimic! Este un dar de la Dumnezeu (Ioan 3:16). Acceptă-l.
Respinge VOCILE RESPINGERII. Uită-te în oglindă şi spune-ţi ţie însuţi că eşti ales de Dumnezeu
şi că eşti acceptat şi iubit (Coloseni 3:12).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Dumnezeu nu e mâniat pe mine, ci nu mai poate după mine.
Tatăl meu ceresc mă iubeşte cu multă gingăşie. Nimic nu mă poate despărţi de dragostea lui
Dumnezeu.
Eu sunt deosebit de valoros înaintea Lui! Tatăl mă consideră la fel de valoros ca pe Fiul Său, pentru
că L-a dat pe Isus ca preţul pentru răscumpărarea mea!
Eu primesc dragostea Lui prin credinţă, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Resping vocile respingerii. Nimic nu mă poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu!
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Ziua nr. 30
„AŞ VREA SĂ O POT LUA DE LA CAPĂT!”
Astăzi postim de gândurile de regret cum ar fi: „aş vrea să o pot lua de la capăt” sau „aş vrea să nu fi
făcut asta niciodată.” Astăzi vei fi eliberat din închisoarea regretelor!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Crede că Dumnezeu este Dumnezeul celei de a doua şanse. Petru s-a lepădat de Domnul, dar
după ce s-a pocăit a devenit atât de puternic în Duhul Sfânt, încât oamenii încercau să se
poziţioneze în calea umbrei lui, care doar trecea peste ei şi erau vindecaţi (Fapte 5:15).
2. Lui Dumnezeu Îi face plăcere credinţa ta. Deci CREDE că Dumnezeu este mai mare decât
condamnarea inimii tale sau decât eşecul tău (1 Ioan 3:20).
3. O inimă cu o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu te va duce întotdeauna în direcţia
corectă. Nu contează domeniul în care ai eşuat, Dumnezeu va transforma eşecul tău în ceva bun,
pentru gloria Lui (1 Corinteni 1:27).
4. Acceptă şi pune în practică adevărul cu privire la vremea semănatului şi seceratului. Chiar şi
atunci când faci greşeli, continuă să semeni seminţe bune, fiind încredinţat că Dumnezeu le va
face să crească şi să rodească (1 Corinteni 3:6).
5. Organizează funeraliile regretului. Uitând ce este în urmă şi aruncându-te înainte spre premiul
chemării cereşti (Filipeni 3:13-14), îngroapă regretul. Şi fă-o repede (Evrei 8:12).
6. Cere-I lui Dumnezeu o nouă oportunitate, oricât de imposibil ţi s-ar părea lucrul acesta (Matei
21:22).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Eu cred în Dumnezeul celei de a doua şanse.
Sângele Lui compensează greşelile şi neajunsurile mele.
Eu capăt trecere înaintea lui Dumnezeu prin credinţa mea şi refuz să mă condamn singur, din
moment ce El nu mă condamnă.
Prin sângele lui Isus şi în Numele Lui, eu sunt eliberat de orice regret şi mă aştept la un belşug
de oportunităţi din partea Mântuitorului meu.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Sângele lui Isus compensează greşelile şi neajunsurile mele.
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Ziua nr. 31
„SUNT INFERIOR!”
Astăzi postim de gândul care spune: „Mă simt inferior.”
Te-ai simţit vreodată astfel? Sau ai traversat complexe similare, cum ar fi: „Eu nu mă ridic la nivelul
lui…”, „Mă simt lipsit de importanţă,” etc. Este timpul să te scuturi de acest mod de gândire.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Aruncă-ţi privirea asupra noii scheme de aşezare a persoanelor în Cristos. (Efeseni 2:6) Tu
nu trebuie să te chinuieşti să te RIDICI la un anumit standard, deoarece Cristos deja te-a
RIDICAT şi te-a aşezat în El! Tu eşti aşezat într-o poziţie de autoritate şi de putere supranaturală
peste circumstanţele şi provocările vieţii acesteia.
2. Nu te mai strădui în fire să te ridici la standardele lui Dumnezeu. Tu ai deja aprobarea lui
Dumnezeu ASTĂZI (Marcu 1:11). Crede acest lucru şi umblă prin Duhul!
3. Vizualizează-te deasupra şi nu dedesubt (Deut. 28:13). Tu eşti cap şi nu coadă.
4. Priveşte-te ca fiind MARE, ASTĂZI. Înlocuieşte imaginea de greier cu imaginea unui uriaş.
Ioan 4:4 spune: „MAI MARE este Cel care este în voi...” Dumnezeu este mai mare decât orice
munte sau decât orice sarcină a ta şi El trăieşte în tine. Pentru ca El să aibă o locuinţă adecvată în
tine, duhul tău trebuie să ajungă imens.
5. Tu ai tot ceea ce îţi trebuie. Tu ai mintea lui Cristos (1 Cor. 2:16); de asemenea, în omul tău
lăuntric deţii preţioasa abilitate de a chema lumina din întuneric (2 Cor:4:6).
6. Ţine minte că regalitatea distruge inferioritatea. Fă cunoştinţă cu noua ta descendenţă. Tu
faci parte din linia genealogică regală a lui Cristos. Aceasta te face să domneşti peste
circumstanţele vieţii (Romani 5:17). Crede acest lucru!
•
•
•
•
•
•

GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Eu sunt situat cu Isus în locurile cereşti.
Sunt totdeauna sus şi niciodată jos.
Eu sunt acceptat de Dumnezeu; am toate elementele necesare pentru a mă bucura de
acceptarea Sa deplină.
Dumnezeu a pus valoare în mine şi m-a echipat cu Duhul Sfânt şi cu puterea de a îndeplini
orice sarcină încredinţată de El.
Eu nu mă simt inferior nimănui.
Prin venele mele curge sângele regal al lui Cristos!

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Domnul a pus valoare în mine, m-a echipat cu Duhul Sfânt
şi mi-a dat abilitatea de a îndeplini orice sarcină încredinţată de El!
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Ziua nr. 32
„SUNT GELOS!”
Astăzi ţinem post de gânduri de gelozie… precum: „Oare oamenii aceştia merită binecuvântarea
mai mult decât mine?”; „De ce mi-o iau alţii înainte?”; „Oare eu de ce nu am ce au ei?”; „Ei au noroc!”;
„De ce nu pot copiii mei să semene cu copiii lor?”
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Gelozia este un sentiment; o emoţie. Şi toate emoţiile negative provin din convingerea că eşti
neputincios. Ţie ţi s-a dat PUTERE (2 Timotei 1:7). Iar puterea divină care ţi s-a dat va smulge
rădăcina geloziei.
2. Toate gândurile de gelozie sunt înrădăcinate în nesiguranţă şi în teamă. Încetează să te mai
lupţi doar la suprafaţă cu gelozia. Haidem să dezrădăcinăm frica.
3. Tu nu eşti un om obişnuit (1 Cor. 3:3). Tu eşti o făptură nouă, sigură.
4. Dragostea desăvârşită izgoneşte frica. Nu încerca să nutreşti o dragoste perfectă faţă de alţi
oameni. Crede că eşti IUBIT CU O DRAGOSTE DESĂVÂRŞITĂ de Dumnezeu. Dragostea Lui
desăvârşită faţă de tine izgoneşte orice teamă (1 Ioan 4:18).
5. Cere-I lui Dumnezeu ASTĂZI să te elibereze de teamă şi de nesiguranţă. Psalm 34:4 spune:
„El m-a izbăvit din toate temerile mele.”
6. Există o porţie pusă deoparte pentru tine! (Acest adevăr m-a ajutat deseori în viaţă). În 1
Samuel 9:24 Dumnezeu i-a rezervat o „porţie” lui Saul; o anumită ungere a fost pusă deoparte
pentru el. Daca ar fi crezut toată viaţa acest adevăr, nu ar mai fi fost gelos pe David.
7. Meditaţia la Cuvântul lui Dumnezeu produce succesul TĂU (Psalm 1:1-3). Umple-ţi viaţa cu
succesul pe care îl are Dumnezeu pentru tine; atunci vei fi prea ocupat cu binecuvântarea ca să-ţi
mai pierzi timpul comparându-te cu alţii (Ecl. 5:19-20).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Eu am putere asupra geloziei şi a emoţiilor negative.
Eu sunt iubit în mod desăvârşit de Dumnezeu şi nici o teamă nu poate prinde rădăcini în mine.
Eu am primit eliberare deplină de nesiguranţă astăzi.
Dumnezeu mi-a rezervat porţia mea de ungere, de victorie şi de binecuvântare, indiferent de
atitudinea vreunui om; această porţie mă va ridica la ce are Dumnezeu mai bun pentru mine, în
Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Dumnezeu mi-a rezervat porţia mea de ungere, de victorie şi de binecuvântare!
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Ziua nr. 33
„ÎMI TRECE VIAŢA”
Astăzi postim de gândul care spune: „viaţa trece pe lângă mine.” Şi alte gânduri care îi ţin companie de
genul: „Am ratat tot ce-a fost mai bun.”
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Gândeşte în termeni de favoare divină. Psalmul 5:12 spune că Dumnezeu te înconjoară cu
favoare ca un scut. Aşteaptă-te la uşi deschise (Rev. 3:8). Isus a promis uşi deschise.
2. Dumnezeu restaurează oportunităţile pierdute (Ioel 2:25). Dumnezeu restaurează ANII
mâncaţi de lăcustă – anii de oportunităţi pierdute SE ÎNTORC LA TINE!
3. Dumnezeu lasă la urmă ceea ce are mai bun pentru tine! Nici măcar pentru o clipă nu te lăsa
în voia gândului că pentru tine s-a sfârşit tot ce este mai bun (Ioan 2:10).
4. Încetează să mai priveşti în urmă. (Un asemenea gest te împiedică să mergi mai departe: Genesa
19:26). Uită de şansele ratate. Caută-le pe cele care urmează să vină.
5. Fii perseverent. „Oportunitatea este ratată de cei mai mulţi oameni deoarece este îmbrăcată în
salopetă şi are înfăţişarea unei sarcini de lucru.” - Thomas A. Edison
6. TOATE LUCRURILE în care Se implică Dumnezeu merg din bine în mai bine (Proverbe
4:18; 2 Corinteni 3:17-18; Evrei 8:6).
7. Tu AI viaţa din Dumnezeu în tine! (1 Ioan 5:12). Prin urmare, ea NU POATE trece pe lângă
tine!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•

Eu aştept astăzi favoarea lui Dumnezeu. El îmi deschide uşi pe care nimeni nu mi le poate
închide!
Oportunităţile divine îmi sunt disponibile în permanenţă, iar Dumnezeu îmi restaurează ceea
ce am pierdut.
El păstrează ceea ce are mai bun pentru mine la sfârşit, iar viaţa mea este într-o ascensiune
continuă – merge din bine în mai bine, până la revenirea Sa, în Numele lui Isus!

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Viaţa mea este într-o ascensiune continuă, merge din bine în mai bine,
până la revenirea lui Isus!
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Ziua nr. 34
„DE CE ÎNGĂDUIE DUMNEZEU SĂ MI SE ÎNTÂMPLE AŞA CEVA?”
Astăzi postim de gândul care spune: „De ce îngăduie Dumnezeu să mi se întâmple una ca asta?”
Este foarte deprimant când te simţi abandonat, sau când Dumnezeu pare că nu răspunde. Acest gând
ne încătuşează în inactivitate.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Mai puţină filozofie şi mai mult progres! Oamenii din Scriptură care au primit străpungeri
divine ale situaţiilor imposibile cu care se confruntă şi răspunsuri supranaturale nu au întrebat:
„De ce?” Ei au întrebat „Ce urmează?” (Filipeni 3:13).
2. Descotoroseşte-te de prejudecăţi faţă de Dumnezeu. Dumnezeu este ÎN TOTALITATE bun.
Iacov 1:17 spune că „orice dar BUN şi DESĂVÂRŞIT vine de la Dumnezeu — orice nu este bun
sau desăvârşit nu vine de la El.
3. Dumnezeu este Cel care împuterniceşte! Tu ai puterea de a efectua schimbări în lucrurile care ţi
se întâmplă (Luca 5;17). Puterea este prezentă în tine ACUM. Primeşte-o.
4. Cerul te susţine! Matei 18:18 spune – parafrazat – „orice PERMITEM pe pământ va fi
PERMIS în ceruri” – ceea ce înseamnă că cerul permite numai ceea ce noi permitem. Haidem să
ne împotrivim diavolului. Haidem să ne împotrivim bolii, lipsurilor şi înfrângerii, etc.
5. Nu considera „tăcerea” lui Dumnezeu drept un refuz al Lui de a-ţi răspunde. (Matei 15:2228). Fii stăruitor în rugăciune. Nu accepta un „nu” pentru un lucru promis de Dumnezeu (2
Corinteni 1:20).
6. Nu mai pierde vremea şi ia în stăpânire promisiunea lui Dumnezeu. „La ce să şedem aici până
vom muri?” (2 Împăraţi 7:3-4). Fii întreprinzător (Daniel 11:32). Mergi drept înainte şi aşteaptă-te
ca lucrurile să se schimbe!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•
•
•

Dumnezeu este de partea mea.
Eu mă bucur de susţinerea cerului.
Eu am de la Dumnezeu puterea de a efectua schimbări.
Promisiunile lui Dumnezeu sunt „Da” în viaţa mea şi mă aştept să primesc răsturnări
supranaturale ale situaţiilor mele astăzi.
Eu refuz să mai primesc oferta vrăjmaşului pentru viaţa mea.
Eu Îl cunosc pe Dumnezeu, iau poziţie şi înregistrez progres în împlinirea voii desăvârşite a lui
Dumnezeu, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Odată cu Duhul Sfânt am primit putere dinamică de a efectua schimbări!
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Ziua nr. 35
„NU SUNT SIGUR CĂ DUMNEZEU ÎMI VA ÎNTÂMPINA NEVOILE”
Astăzi postim de gândul care spune: „Nu sunt sigur că Dumnezeu va întâmpina nevoile mele.”
Uneori nevoile noastre sunt mari. Şi chiar dacă la suprafaţă mulţi dintre noi se încred în Dumnezeu,
există gândul acesta copleşitor că uneori Dumnezeu nu ne va scoate la liman, sau că nu ne vor fi împlinite
nevoile!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Dacă Domnul a făcut-o pentru eroii Bibliei, El o va face şi pentru tine! (Romani 2:11, Evrei
2.
3.
4.
5.

6.

12:1).
„Toate” înseamnă „toate”! În orice limbă, „toate” înseamnă „toate”. Iar Dumnezeu a spus că El
va împlini TOATE nevoile tale (Filipeni 4:19).
Dumnezeu NU POATE să Îşi încalce promisiunile (Evrei 6:19; Iosua 21:45).
Competenţa lui Dumnezeu este perfectă. (În Psalmul 37:25, David spunea: „nu l-am văzut pe
cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea” (Galateni 3:29).
SĂMÂNŢĂ este întâmpinată de SECERIŞ. De-a lungul Scripturii, cei care au semănat sămânţa
în ascultare de Domnul, au văzut purtarea de grijă miraculoasă a lui Dumnezeu. DUMNEZEUL
NEVĂZUT Şi-a plantat Fiul ca pe un grăunte de grâu în pământ şi a secerat milioane de copii!
(Ioan 12:24).
a. Seamănă seminţele Cuvântului în inima ta – Marcu 4:14
b. Seamănă seminţe financiare în Împărăţia lui Dumnezeu – adică în biserica ta, într-o
lucrare de misiune, într-o cauză a Împărăţiei lui Dumnezeu. Dacă vrei să semeni o sămânţă
pentru întâmpinarea nevoii tale, fă-o acum!
El adaugă şi multiplică! Aşteaptă-te la seceriş dumnezeiesc (Matei 6:33) ŞI LA multiplicare
(Deut. 1:11) ASTĂZI.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•

Dumnezeu mă favorizează la fel de mult ca pe marii oameni, bărbaţi şi femei, ai Bibliei şi Îşi
ţine promisiunile faţă de mine în Cristos.
Eu caut mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi, prin urmare, mă aştept să primesc seceriş şi
multiplicări dumnezeieşti.
Eu semăn seminţe pentru împlinirea nevoilor mele şi cred că El îmi va întâmpina TOATE
nevoile mele, în Numele lui Isus.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu caut mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi mă aştept să primesc seceriş
şi multiplicări dumnezeieşti.
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Ziua nr. 36
„NU CRED CĂ VOI SCĂPA VREODATĂ DE DUREREA ACEASTA”
Astăzi postim de gândul care spune: „Eu nu cred că durerea aceasta va trece vreodată. Cu toţii
simţim durere, fie fizică fie emoţională şi, chiar dacă uneori se pare că nu ne mai trece şi suntem tentaţi să
ne resemnăm, ESTE POSIBIL şi CHIAR VA TRECE, când ne schimbăm mentalitatea!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Există de două ori mai multă vindecare divină decât orice durere, de orice tip, din viaţa ta.
2.

3.

4.
5.

6.

Pentru orice menţiune a durerii sau bolii, în Biblie există 2 menţiuni ale sănătăţii şi vindecării.
Dumnezeu te-a destinat să păşeşti mereu spre mai bine în viaţă. Proverbe 4:18 spune: „cărarea
celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge crescând până la miezul
zilei. TU VEI FI DIN CE ÎN CE MAI BINE.
Crucea Domnului nostru pune capăt durerii tale. Isus a purtat pe cruce durerea TA (Isaia 53:45) şi 1 Petru 2:24 spune că EL a purtat durerea şi păcatele noastre, iar prin rănile Lui noi suntem
vindecaţi.
Nu-ţi diminua rezistenţa faţă de durere sau boală. Împotriveşte-te; rosteşte cuvinte de credinţă
şi aşteaptă-te ca boala să plece (1 Petru 5:7-8, Marcu 11:23).
Aşteaptă-te ca, într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu să distrugă lanţurile durerii şi suferinţei
din viaţa ta (Proverbe 4:20-22, Psalm 107:20). NU EXISTĂ PUTERE CARE SĂ ÎNTREACĂ
PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU!
Încetează să mai lupţi pentru apărarea „dreptului” tău de a fi rănit sau de a rămâne în
durere. ALEGE să fii vindecat şi întregit în Cristos! (Ioan 5:6)
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Eu refuz să tolerez durerea în viaţa mea.
Eu sunt vindecat prin rănile lui Isus – din punct de vedere spiritual, emoţional şi fizic.
Eu SUNT mereu mai bine.
Aleg să fiu întregit de Dumnezeu şi aşteptarea mea este ca, într-adevăr, Cuvântul lui
Dumnezeu să distrugă lanţurile durerii din viaţa mea, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu încetez să mai lupt pentru apărarea „dreptului” meu de a fi rănit
sau de a rămâne în durere. Aleg vindecarea!
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Ziua nr. 37
„REZERVORUL MEU ESTE GOL…”
Astăzi vom posti de gândul care spune: „Rezervorul meu este gol…“
Aceasta este o mentalitate pe care o vom BIRUI astăzi. Gândul că nu mai ai timp; nu mai ai bani; nu
mai ai răbdare, nu mai ai NĂDEJDE; nu mai ai şanse; etc., reprezintă o mentalitate care trebuie să
dispară!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Înlocuieşte mentalitatea de „rezervor gol” cu mentalitatea de „rezervor plin până la
REVĂRSARE” (Psalm 23:5). Aşteaptă-te ca paharul tău să fie plin de dă peste el ASTĂZI.
2. Cunoaşte Numele Său! El Shadai = Dumnezeul care este şi are MAI MULT DECÂT
ÎNDEAJUNS! Tu nu poţi NICIODATĂ să epuizezi bogăţiile infinite şi proviziile infinite ale lui
Dumnezeu (Genesa 17:1-2; Genesa 28:3).
3. EL ÎNNOIEŞTE (Isaia 40:31), EL RESTAUREAZĂ (Ioel 2:25), EL RECUPEREAZĂ (1
Samuel 30:8), EL TE UMPLE PÂNĂ LA REVĂRSARE CU BINECUVÂNTARE
(Deuteronom 28:2).
4. Adu-ţi aminte de Ilie şi de văduva din Sarepta. Ea nu a mai dus lipsă NICIODATĂ … Făina
din oală nu va scădea şi untdelemnul din ulcior nu se va împuţina” (1 Împăraţi 17:14). TU nu vei
mai duce lipsă niciodată (Fapte 10:34-35).
5. TU NU VEI DUCE LIPSĂ niciodată de ceea ce dai mai departe. Tot ce dăruieşti se va întoarce
înapoi la tine: într-o măsură bună, îndesată, clătinată, care SE VA VĂRSA PE DEASUPRA!
(Luca 6:38, Matei 14:20)
6. PLANIFICĂ ce urmează să faci cu timpul tău liber, cu banii tăi în plus, cu oportunităţile
suplimentare pe care le vei primi. DA — Dumnezeu îţi va da mai mult decât vei putea păstra
(Maleahi 3:10).
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Eu îmbrăţişez mentalitatea „paharului plin de dă peste el.“
Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că voi fi umplut până la revărsare de binecuvântarea lui
Dumnezeu.
Paharul vieţii mele este plin de dă peste el cu binecuvântări şi oportunităţi dumnezeieşti.
Dumnezeu a făcut aceasta pentru văduva din Sarepta şi El o face şi pentru mine. El este
DUMNEZEUL MEU, Dumnezeul care este şi are mai mult decât îndeajuns şi eu aştept toate
acestea astăzi, în Numele lui Isus, amin!

GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Paharul vieţii mele este plin de dă peste el cu binecuvântări şi oportunităţi dumnezeieşti!
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Ziua nr. 38
„SUNT MULŢUMIT CU O VIAŢĂ OBIŞNUITĂ!“
Astăzi postim de gândul care afirmă: „Eu sunt mulţumit cu o viaţă obişnuită!“
Cum? Aşa ceva nu se poate! Tu ai fost destinat să îţi ridici aripile şi să zbori tot mai sus. Ideea că linia
de mijloc este bună sau că „supravieţuirea“ este suficientă trebuie eradicată din gândirea noastră.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. CLASEAZĂ mediocritatea drept DUŞMAN al tău (2 Timotei 2:20-21).
2. Tu eşti EXTRAORDINAR! Tu nu eşti o fiinţă obişnuită. Tu eşti făcut după chipul lui
Dumnezeu, pentru a crea, pentru a zidi şi pentru a prospera (Gen. 1:26; Ier. 1:5; Ier. 29:11).
3. Nu se află nimic semnificativ între „cap“ şi „coadă.“ Iar tu eşti NUMAI cap. TU eşti NUMAI
sus şi niciodată jos. (Deut. 28:13).
4. Nu îngropa valorile din viaţa ta! Tu ai comori şi talente neasemuite (Mat. 25:15). Fiecăruia i-a
fost dat de Domnul un talant, dar omul obişnuit din pildă l-a îngropat. NU îngropa comoara din
tine, ci dimpotrivă, scoate-o la lumină — prin rugăciunea în Duhul, prorocind pasaje biblice şi
crezând în ceea ce ţi-a dat Domnul.
5. Refuză să te mulţumeşti cu starea de fapt. Tu nu te-ai ridicat până la nivelul potenţialului tău. În
tine Dumnezeu a pus măreţie.
6. Slujeşte-i pe alţii. Ascultă — când ştii că în tine a fost pusă măreţie (2 Cor. 4:6; 1 Ioan 4:4), devii
sigur şi încrezător în loc să fii lăudăros sau arogant. ATUNCI este uşor să îi slujeşti pe alţii ca să
devină mai buni.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Refuz să mă mulţumesc cu o viaţă de mediocritate. Eu nu sunt chemat să am un nivel mediu în
mintea mea, în trupul meu, în situaţia mea financiară, în relaţiile mele.
Eu sunt NUMAI cap şi nu coadă.
Eu chem la lumină comoara şi talentele din mine, pentru a rodi şi pentru a atinge nivele de
excelenţă.
Mă aştept să cresc în orice privinţă şi cred că am fost creat pentru excelenţă şi pentru realizări
supranaturale, în Numele lui Isus.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu chem la lumină comoara şi talentele din mine, pentru a rodi cu excelenţă.
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Ziua nr. 39
„EU NU-MI POT ASUMA DISCIPLINA NECESARĂ PENTRU…”
Aceasta este a 39-a zi de post de gândire negativă — şi dacă aţi urmat postul cu fidelitate, aţi început
să vedeţi schimbări reale în viaţa dumneavoastră. Amintiţi-vă faptul că succesul sau eşecul este creat de
modul în care gândiţi.
Astăzi postim de gândul care spune: „Eu nu îmi pot asuma disciplina pentru… „a avea succes,” pentru „a
pierde în greutate,” pentru „a mă schimba,” pentru „a o lua de la capăt,” pentru „a deveni persoana dorită de
Dumnezeu.”
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Disciplina este deja în tine! Dumnezeu ţi-a dat UN DUH DE DISCIPLINĂ. Multe versiuni ale
textului din 2 Timotei 1:7 spun: „Dumnezeu ţi-a dat un duh de putere, dragoste şi disciplină
personală.“ (Versiunea New American Standard Bible, New International Version, New Living
Translation, etc.)
2. Tu deja PRACTICI disciplina! Dacă ai parcurs până aici acest post de gândire negativă, tu îţi
DEMONSTREZI disciplina.
3. Viaţa ta este ca un motor care merge cu combustibilul gândurilor tale! Merge nemaipomenit
cu gânduri orientate spre succes, sau merge defectuos cu un combustibil de gânduri greşite. Tu
decizi ce fel de gânduri accepţi (Deut. 30:19; Marcu 7:21).
4. Recunoaşte metodele lui Satan de a te determina să renunţi la orice pas. Eşti pradă unei
gândiri nedumnezeieşti, dacă nu îţi umpli mintea cu Cuvânt (Evrei 12:1-3).
5. Dumnezeu te-a creat să fii un finalist. Crede acest lucru (Evrei 12:2). Isus este Căpetenia şi
DESĂVÂRŞIREA credinţei tale. Iar tu eşti aşa cum este El! (1 Ioan 4:17).
6. Răbdarea ta creşte pe măsură ce tu te agăţi de credinţa ta, prin faptul că te bucuri în încercările
tale şi în vremurile grele pe care le traversezi (Iacov 1:3-4).
7. Încetează să te mai îndoieşti de tine (Romani 14:22). Dacă Dumnezeu crede în tine suficient de
mult ca să Îşi pună Duhul Său în tine, este timpul ca şi tu să crezi în tine.
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•

Am în mine duhul de autodisciplină. Deja se află în mine.
Eu sunt desăvârşit în Cristos şi sunt un finalist, la fel cum este şi Isus.
Rămân conectat la Cuvântul lui Dumnezeu chiar în vremuri grele. Răbdarea mea creşte
continuu şi finalizez tot ceea ce îmi propun, în Numele lui Isus!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu încep orice lucru numai la îndemnul Duhului Sfânt şi
am ungere de finalizare în tot ce am început!
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Ziua nr. 40
„NU POŢI SĂ CÂŞTIGI MEREU!”
sau „NU POŢI SĂ LE AI PE TOATE”
Când lucram într-un departament de vânzări, mi s-a spus: dacă faci 2 vânzări pe săptămână, eşti
norocos. Aşa că eu am făcut 10! Nu am vrut să îmi permit o mentalitate de înfrângere nici măcar O
SECUNDĂ. Înregistrăm atât de multe pierderi pe plan personal din cauza gândului că nu putem învinge
totdeauna.
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Tu deja ai câştigat. Victoria este a ta ACUM. Tu eşti ACUM mai mult decât un învingător!
(Romani 8:37).
2. S-A ISPRĂVIT! (Ioan 19:30). Moartea lui Isus pe cruce A STABILIT victoria ta. Tu nu trebuie
să fii învins nici măcar o altă zi din viaţa ta.
3. Încetează să mai duci o luptă greşită! Lupta noastră este lupta credinţei (1 Timotei 6:12).
Singurul lucru pentru care se merită să luptăm este să credem ceea ce spune Dumnezeu. Lupta la
distanţă, bătălia, lupta corp la corp CONSTĂ în a te ţine strâns de ceea ce Scriptura spune!
4. Aşteaptă-te să câştigi orice bătălie. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care TOTDEAUNA ne
conduce spre biruinţă! (2 Corinteni 2:14).
5. Tu nu poţi eşua — deoarece DRAGOSTEA NU EŞUEAZĂ NICIODATĂ! (1 Corinteni 13:8).
Rămâi ascuns în dragostea lui Dumnezeu şi nu vei da greş.
6. Aşteaptă-te la o răsturnare în orice aparentă înfrângere (Romani 8:28). Chiar dacă ai eşuat
— tot ai câştigat, deoarece Isus a plătit preţul pentru răsturnarea situaţiei tale. Trebuie doar să
revendici această răsturnare!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
•
•
•
•

Eu deja am biruinţa!
Isus a spus: „S-a isprăvit!“ Bătălia mea împotriva păcatului, împotriva lui Satan, a lipsurilor, a
fricii, a descurajării şi a multor alte lucruri negative din viaţa mea a fost câştigată! Din moment
ce Isus a înviat din morţi, totul este posibil! S-A ISPRĂVIT!
Eu nu pot eşua astăzi, deoarece DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ESTE ÎN MINE, iar
dragostea nu dă greş niciodată.
Eu nu voi mai fi învins în nici măcar o zi din viaţa mea, în Numele lui Isus, amin!
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Eu nu voi fi mai învins nici măcar o zi din viaţa mea!
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