


Textul Sfintei Scripturi, scris cu milenii în urmă, 
este și astăzi actual și atât de benefic vieților 
noastre. Am ales, de-a lungul acestor pagini, câteva 
dintre versetele pline de farmec ale Cuvântului lui 
Dumnezeu, versete care vorbesc nu doar de nevoi 
foarte concrete dar mai ales de modul extraordinar 
în care Dumnezeu, Tatăl nostru, îngrijește de nevoile 
noastre.
 Atunci când Îi cerem lui Dumnezeu să 
răspundă cererilor noastre, ne adresăm Celui care 
a auzit același strigăt de nenumărate ori, în culturi 
și perioade diferite, dar care nu obosește niciodată 
să se ocupe de ele în cele mai mici detalii. Și noi, 
oameni ai acestor vremuri, suntem, de asemenea, în 
siguranță în mâinile Sale.

promisiuni 
pentru 

nevoile tale 
zilnice 





pentru o viaţă 
mai ușoară

Nu totul trebuie sã fie
 atât de complicat

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi 
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, 

vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
Filipeni 4:6- 7

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum 
o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se 

înspăimânte.
Ioan 14:27



Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul 
nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, 
dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-

moştenitori cu Hristos, dacă suferim 
cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi 

proslăviţi împreună cu El. Eu socotesc că  
suferinţele din vremea de acum nu sunt 

vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, 
care are să fie descoperită faţă de noi.

Romani 8:16-18

De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa 
voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce 

veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă 
cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai 
mult decât hrana şi trupul, mai mult decât 

îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului: 
ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu 
strâng nimic în grânare, şi totuşi Tatăl vostru 
cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu 

mult mai de preţ decât ele?
Matei 6:25- 26
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Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi 
Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra 
voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt 

blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre.

Matei 11:28- 29

Într-una din zile, Isus S-a suit într-o corabie 
împreună cu ucenicii Lui. El le-a zis:  

„Haidem să trecem dincolo de lac.” Şi au 
plecat. Pe când vâsleau ei, Isus a adormit. 

Pe lac s-a stârnit un aşa vârtej de vânt, că se 
umplea corabia cu apă şi erau în primejdie. 

Au venit la El, L-au deşteptat şi au zis: 
„Învăţătorule, Învăţătorule, pierim.” Isus S-a 

sculat, a certat vântul şi valurile înfuriate, 
care s-au potolit, şi s-a făcut linişte. Apoi a zis 
ucenicilor Săi: „Unde vă este credinţa?” Plini 

de spaimă şi de mirare, ei au zis unii către 
alţii: „Cine este acesta de porunceşte chiar şi 

vânturilor şi apei şi-L ascultă?”
Luca 8:22-25 
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Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru 
poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în 
odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, 
cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.

Evrei 4:9-10

Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi 
înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea  

rugăciunii. Mai presus de toate, să aveţi 
o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci 

dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiţi 
primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire. Ca 

nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui 
Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora 
după darul pe care l-a primit. Dacă vorbeşte 

cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. 
Dacă slujeşte cineva, să slujească după 

puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca 
în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin 
Isus Hristos, ale căruia sunt slava şi puterea 

în vecii vecilor! Amin.
1 Petru 4:7-11
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Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine 
la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede 

în Mine nu va înseta niciodată.
Ioan 6:35

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt 
Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine 

nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina 
vieţii.”

Ioan 8:12

Biblia îmi oferă un sentiment profund,  
reconfortant al faptului că lucrurile văzute 

sunt trecătoare, iar cele nevăzute sunt eterne.
Helen Keller
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Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada 
neprihănirii: odihna și linistea pe vecie. Poporul 

meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă și în 
adăposturi liniștite.

Isaia 32:17- 18

Eu zic: „O, dacă aș avea aripile porumbelului, aș 
zbura și aș găsi undeva odihnă!” Da, aș fugi departe 
de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în 

grabă la un adăpost de vântul acesta năprasnic și de 
furtuna aceasta.
Psalmul 55:6-8

Căci sângele rece te păzește de mari păcate.
Eclesiastul 10:4b

pentru nevoia 
ta de liniște

Ajută-mă să 
rămân în pace


