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Aprecieri pentru această carte

Craig Groeschel a scris încă o carte excelentă. Nu l-am văzut 
atunci când a avut de luat decizii, dar l-am văzut atunci când și-a 
asumat alegerile făcute, atât pe cele ușoare, cât și pe cele dificile. 
Acestea sunt cuvintele sincere ale unui om smerit care trăiește ceea 
ce spune.

—Bob Goff, autorul cărții devenite bestseller
Dragostea acționează

Craig Groeschel a scris o carte practică, cu suport biblic, care te 
va ajuta cu siguranță să decizi care vor fi următorii tăi pași în viață. În 
Direcție divină, Craig prezintă șapte decizii pe care le poți lua astăzi 
astfel încât să îți influențeze povestea pe care o vei spune în viitor.

—Andy Stanley, pastor principal, North Point Ministries



Cred că alegerile noastre zilnice ne conduc înspre destinul nostru. 
De aceea sunt atât de încântat că volumul Direcție divină al lui Craig 
Groeschel ne provoacă tocmai în domeniul acelor alegeri mărunte. 
Această carte te va ajuta să privești chiar și cele mai neînsemnate 
alegeri prin prisma scopului lui Dumnezeu pe măsură ce El te 
cheamă să umbli în călăuzirea Sa divină pentru viața ta. Ca unul 
care am învățat pe propria piele despre puterea deciziilor bune sau 
rele, pot spune că principiile din Direcție divină sunt în deplină 
concordanță cu experiența mea. Dacă ești pregătit să ieși din rutină și 
să faci alegeri mai bune, mesajul lui Craig este exact ceea ce ai nevoie 
pentru a începe această nouă călătorie.

— Dave Ramsey, autor; gazdă a unor emisiuni radio 
difuzate pe plan național

Această carte a pastorului Craig Groeschel este o lectură 
obligatorie pentru toți cei care nu știu care este planul lui Dumnezeu 
pentru viața lor sau care nu știu cum să asculte de îndrumările Lui. 
Sunt atât de recunoscător pentru oameni precum Craig, care pot să 
ne împărtășească din înțelepciunea, umorul și profunzimea lor!

—Jefferson Bethke, autorul cărții bestseller Jesus > Religion 

Când am o decizie importantă de luat, după ce le cer părerea lui 
Dumnezeu și soției mele, prima persoană la care apelez pentru un 
sfat este Craig Groeschel. Darul pus de Dumnezeu în el, acela de a 
evidenția punctele esențiale și de a sintetiza înțelepciunea biblică și a 
o pune în pași concreți este unic.

—Steven Furtick, pastor, Elevation Church; autorul unor 
cărți care au ajuns bestseller

Cândva, în China se practica o formă de pedeapsă capitală numită 
ling chi – moartea prin o mie de tăieturi. Nicio tăietură nu era însemnată, 
dar adunate… erau letale. În Direcție divină, pastorul Craig Groeschel te 
va ajuta să eviți să duci o viață marcată de o mie de tăieturi.

—Levi Lusko, pastor principal, Fresh Life Church;
autorul cărții Swipe Right 



Adeseori vrem să știm care este voia lui Dumnezeu pentru viața 
noastră. Răspunsul este, probabil, puțin diferit pentru fiecare dintre 
noi, dar Direcție divină îți va oferi prilejul perfect pentru a descoperi 
care ar putea fi povestea ta. Cu scopuri clare, practice,  realizabile, 
Craig ne ajută să înțelegem care sunt pașii mărunți care fac diferența 
în viețile noastre.

—Kyle Idleman, autorul cărții Grace Is Greater 

Nu sunt mulți oamenii care pot scrie o carte în care ascultarea 
de Dumnezeu să pară ușoară. Dar exact asta a făcut pastorul Craig 
Groeschel cu aceste idei realiste, practice, dătătoare de viață. Aceasta 
nu este pur și simplu o altă carte despre cum să iei decizii; este mai 
degrabă despre povestea întregii noastre vieți care rezultă în urma 
deciziilor noastre zilnice. Nu trebuie să trăim la întâmplare; putem 
să trăim cu un scop, cu o direcție clară și să fim o parte a povestirii 
ample pe care Dumnezeu o țese pe Pământ.

—Judah Smith, pastor senior al congregației The City Church, 
autorul cărții devenite bestseller Jesus Is
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Inima omului își plănuiește calea,
dar Domnul îi îndrumă pasul.

—PROVERBE 16:9 
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Ești la o decizie distanță de a-ți schimba viața pentru totdeauna.
Dar partea amuzantă este că cel mai probabil nu știi care 
va fi acea decizie. Este normal să presupui că o decizie așa 

de importantă, una care îți poate schimba viața, ar trebui să fie 
ușor de identificat. Și uneori este – ca atunci când trebuie să 
accepți o slujbă nouă într-o altă zonă și să-i ceri familiei tale să 
se mute. Sau când trebuie să te întorci la studii pentru a obține 
o diplomă. Sau când trebuie să te căsătorești cu persoana cu 
care te-ai întâlnit în ultimele câteva luni. Nu e greu de observat 
că astfel de decizii importante au o mulțime de consecințe care 
se răsfrâng asupra întregii noastre vieți. 

Dar alegerile mărunte pot și ele să aibă un impact uriaș. 
Viața noastră se revarsă continuu în viețile altora – și ale 

INTRODUCERE

Alegeri mărunte
Viața este suma tuturor alegerilor tale.

—ALBERT CAMUS
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altora în a noastră. Ca niște piese de domino în cădere, chiar 
și cele mai neînsemnate decizii ale noastre se precipită uneori 
într-o serie de consecințe pe care nu ni le-am fi putut imagina 
vreodată. Așa mi-am cunoscut eu soția – nu jucând domino, ci 
studiind pentru un important examen la facultate.

Mai erau doar câteva zile până la examenul final la materia 
numită administrarea afacerilor, un curs care-mi ruinase toate 
sfârșiturile de săptămână ale semestrului. Ca majoritatea 
colegilor mei, aș fi făcut mai degrabă orice altceva decât să 
studiez pentru examen. Așa că atunci când doi dintre ei m-au 
chemat la o petrecere, m-am gândit la modul cel mai serios 
să accept invitația lor. Ca și cum n-aș fi avut ceva mai bun de 
făcut, nu-i așa?

Totuși, fără nicio tragere de inimă, am decis că nu era cazul 
să mă duc la petrecere, ci mai degrabă să mă angajez într-un 
ultim maraton de studiu la bibliotecă. N-am avut de unde 
să știu în ce măsură îmi va afecta restul vieții această decizie 
aparent banală. Cu hârtii împrăștiate peste tot în jurul meu 
pe masă, eram pierdut în gânduri, luând notițe și răsfoind un 
manual de administrare a afacerilor care arăta mai degrabă ca o 
carte de telefon (care ar fi fost o lectură mult mai interesantă).

— Salut. 
Vocea m-a făcut să tresar, așa că mi-am ridicat privirea și am 

recunoscut-o pe una dintre fetele cu care aveam cursuri comune. 
Tocmai trecea pe acolo și decisese să se prezinte. Am vorbit 
câteva minute și în cele din urmă am îndreptat conversația spre 
proaspăta mea credință în Cristos.

Cu toate că nu-mi împărtășea convingerile, a părut deschisă 
față de discuțiile despre ele, așa că am continuat conversația și 
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la cină în aceeași seară. Dar pe măsură ce subiectele spirituale 
din conversație se încingeau, ea se distanța. (Mi-a spus mai 
târziu că, deși păream destul de normal, în timpul acelei cine 
m-a catalogat drept un fanatic religios.)

Câteva săptămâni mai târziu m-am întâlnit din nou cu 
această fată în clădirea facultății și 
m-a apucat cu entuziasm de braț.

— Hei! Știi ce am realizat? 
Cunosc o fată pe care trebuie să o 
cunoști! Este la fel de ciudată ca tine! 
Este la fel de entuziasmată de Dumnezeu precum ești și tu! 

La început m-am gândit că mă lua peste picior (și probabil 
că asta și făcea), dar chiar era vorba despre o fată. Și datorită 
acestei recomandări am întâlnit-o pe Amy Fox, femeia care a 
devenit soția mea și mama celor șase copii ai noștri.

Iată o lecție evidentă aici: dacă vrei să te căsătorești, sari peste 
petreceri și îndreaptă-te direct spre bibliotecă! (Bine, probabil că 
asta nu va funcționa pentru toată lumea, dar este cu siguranță un 
sfat bun dacă vrei să treci examenele.) Nu mă înțelege greșit, nu 
cred că este un lucru rău să te duci la petreceri, dar în acest caz eu 
am luat o decizie responsabilă și absolut necesară. Și după cum 
s-a dovedit, Dumnezeu s-a folosit de această alegere bună a mea 
într-un fel la care nu m-aș fi gândit vreodată.

Un lucru este adevărat întotdeauna: deciziile pe care le luăm 
astăzi determină poveștile pe care le spunem despre viețile 
noastre mâine. În fiecare zi, cât e ziua de lungă, facem alegeri 
după alegeri, mărunte în esența lor. Dar acele alegeri continuă să 
se adune, fiecare întrețesându-se cu restul, formând o tapiserie 
numită povestea vieții noastre.

Deciziile pe care le luăm 
astăzi determină poveștile 
pe care le spunem despre 

viețile noastre mâine.
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De aceea este această carte atât de importantă. Nu am avut 
niciodată un mesaj mai practic și mai plin de viață pe care să 
ți-l împărtășesc. Vreau cu adevărat să te ajut să iei decizii 
responsabile, cerești, care să te conducă spre o viață plină de 

bucurie și scop. Procesul presupune 
să îți asumi responsabilitatea pentru 
deciziile pe care le iei, asigurându-te 
că ele se aliniază cu principiile lui 
Dumnezeu și că sunt urmate de 
acțiuni hotărâte. Într-un fel sau în 

altul, fiecare decizie pe care o iei este una pe viață, fie că vezi sau 
nu unde duce în cele din urmă, așa că dacă vrei să îți schimbi 
viața, dacă vrei să sincronizezi crezurile pe care spui că le ai cu 
modul tău de viețuire și dacă ești dispus să Îl lași pe Dumnezeu 
să scrie povestea vieții tale, această carte ți se potrivește.

Ești doar la o alegere distanță de cea mai bună decizie pe 
care ai luat-o vreodată.

Continuă să iei decizii
Nu aș fi avut de unde să știu că acea cunoștință din 

bibliotecă mi-o va prezenta într-o zi pe femeia visurilor 
mele. Dar adevărul este că multe dintre deciziile noastre au 
consecințe destul de previzibile. Iar dacă învățăm să alegem 
bine, putem conecta punctele dintre locul în care suntem și 
cel în care vrem să fim. De exemplu, majoritatea oamenilor 
cu căsătorii sănătoase, stabile și pline de iubire sunt conștienți 
că asta presupune câte puțin efort în fiecare zi (și uneori chiar 
mai mult efort). Să înveți cum să fii părinte este la fel. Copiii 

Fiecare decizie pe care o iei, 
indiferent cât de măruntă ar 
părea, poate avea un impact 

uriaș.
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nu devin pur și simplu oameni responsabili și respectuoși; ei 
au nevoie de un model parental iubitor și consecvent. Aceleași 
principii se aplică și muncii noastre. Carierele de succes nu 
sunt produsul secundar al circumstanțelor sau al norocului; ele 
sunt predictibile, sunt rezultatul unei munci asidue, a unui scop 
precis și a asumării unui risc calculat.

Evident că sunt și excepții de la regulă. Fiecare dintre noi 
poate veni cu exemple de căsătorii în care ambii parteneri 
și-au dat tot interesul, dar tot au ajuns la divorț. Copii cu 
părinți incredibil de iubitori pot ajunge și ei în situații-limită. 
Companiile pot da faliment chiar și cu un lider extraordinar. 
Dar în general, dacă există un scop pe care vrei să îl atingi, 
trebuie să iei decizii care să te împingă în direcția în care vrei să 
ajungi. În excelenta lui carte, The Principle of the Path [Principiul 
căii], prietenul și colegul meu, 
pastorul Andy Stanley explică astfel 
lucrurile: „Direcția – nu intenția – 
determină destinația.“

Dacă vrei să te îndrepți spre o 
poveste pe care vrei să o spui, trebuie 
să faci alegeri mărunte care pot să-ți 
schimbe viața, și să le pui zilnic în practică. Cea mai bună decizie 
pe care o poți lua este întotdeauna cea care urmează. Fiecare 
decizie trebuie să te aducă mai aproape de ceea ce Dumnezeu 
te-a creat să fii, să îți întoarcă viața în direcția povestirii pe care 
ai fi bucuros să o împărtășești.

Cei mai mulți oameni se uită la cei care au succes și-și 
închipuie că aceștia au avut de luat doar  câteva decizii mari și 
extrem de importante. Dar adevărul este exact pe dos. Alegerile 

Alegerile mărunte pe care 
nimeni nu le vede sunt cele 
care aduc marile rezultate 

pe care toată lumea le 
vrea.
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mărunte pe care nimeni nu le vede sunt cele care aduc marile 
rezultate pe care toată lumea le vrea.

Când alegi să îți ierți partenerul în loc să rămâi plin de 
resentimente, nimeni nu vede ce se petrece. Dar mersul 
căsniciei tale dovedește ce se întâmplă. Oamenii îți vor spune 
probabil cât de minunați cred ei că sunt copiii voștri, fără 
să-și dea seama că maturitatea lor s-a dezvoltat de-a lungul 
timpului, crescând încet, odată cu deciziile mărunte, cu 
limitele zilnice și cu ajustările aproape invizibile pe care le-ați 
făcut de-a lungul copilăriei lor. Colegii de serviciu care văd că 
ai obținut o avansare nu au, probabil, nicio idee de câte ori ai 
fost nevoit să nu ții cont de regulile de la locul de muncă și 
pur și simplu să dai tot ce ai mai bun zi de zi. E posibil chiar 
ca nici măcar prietenii care vin la festivitatea ta de absolvire 
să nu înțeleagă câte nopți albe ai petrecut studiind în timp ce 
toți ceilalți amânau studiul sau se distrau.

Dacă ai putea face un pas înapoi ca să te uiți la viața ta, ai observa 
că toate alegerile contează, chiar și cele neînsemnate. Multe dintre 
deciziile noastre zilnice sunt luate pe neobservate, aproape în mod 
automat – ca parcurgerea aceluiași traseu înspre locul de muncă în 
fiecare zi sau ca întoarcerea în spațiul virtual ori de câte ori avem 
un moment liber. În fiecare zi, decidem cum să ne îmbrăcăm, unde 
să parcăm, când să ne programăm următoarea întâlnire, cum să 
explicăm anumite rapoarte, ce să mâncăm la cină. 

Neurologii ne spun că prima dată când ne gândim să luăm 
o decizie, creierul nostru începe să cântărească opțiunile, 
eliminând pe rând fiecare posibilitate, până când alegem una 
care ne închipuim că ar fi soluția cea mai potrivită în acel 
moment. Dar după o vreme, în cazul celor mai multe dintre 
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deciziile neînsemnate de peste zi, nu mai trebuie să ne gândim 
ce să alegem; pur și simplu unele decizii devin automate.

Acest mod de operare are logică. Oricare ar fi efectele 
deciziilor ca acestea, ele sunt atât de neînsemnate încât abia 
le mai băgăm în seamă. Dacă ești ca mine, probabil că porți 
orice este curat, acceptabil și de neșifonat și totodată potrivit cu 
situația dată, și totuși confortabil. Mănânci orice fel de cereale 
pe care le ai în cămară (de obicei acel sortiment care nu le place 
copiilor) sau orice găsești în frigider. 

Dar e foarte important să înțelegem: aceste decizii aparent 
banale se adună de-a lungul timpului. Devin obiceiuri. Și 
acele obiceiuri au efect cumulativ, în cele din urmă schimbând 
povestea pe care o spunem despre viețile noastre.

Să îți dau câteva exemple de lucruri pe care oamenii ajung să 
le facă și pe care, dacă s-ar fi gândit la ele, nu ar fi ales niciodată 
să le facă:
	 Cei mai mulți fumători nu au planificat niciodată să 

devină dependenți de ceva ce îi poate ucide. Ei doar au 
ales să încerce o dată ca să vadă dacă le place.

	 Oamenii care ajung să fure banii companiei probabil că nu 
și-au stabilit ca scop pe termen lung să își jefuiască angajatorii. 
Mai degrabă au început prin a „împrumuta“ câte puțin din 
banii firmei pentru a-și plăti din când în când prânzul.

	 Persoanele care au o aventură amoroasă nu se trezesc 
pur și simplu într-o dimineață și se gândesc: „Soțul/ 
Soția mea nu se va supăra dacă voi avea o relație intimă 
cu cineva de la birou.“ Totul a început atunci când au 
zăbovit puțin peste program după o ședință, pentru că 
le-a plăcut atenția oferită de colegul/colega de serviciu.
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  Cei mai mulți dintre antreprenorii care au eșuat probabil 
că nu au inclus falimentul în planurile lor inițiale. Pur și 
simplu au depășit bugetul, asumându-și un risc pe care 
l-au subestimat.

  Oamenii care devin dependenți de analgezice nu și-au 
dorit să fie arestați pentru conducere sub influența unor 
medicamente ilegale și pentru posesia lor. Căutaseră doar 
să-și ușureze puțin durerea cronică.

Este ușor să privești la astfel de situații și să spui: Eu nu aș 
face vreodată așa ceva! Nimeni nu vrea să fie acea persoană, acea 
persoană care să-și distrugă căsătoria din cauza dependenței 
ascunse de pornografie. Nicio femeie nu vrea ca povestea ei să 
includă bârfa, furtul din magazine sau alcoolismul. Este tentant 
să crezi că nu e posibil ca tu să devii dependent de țigări, să furi 
de la angajatorul tău, să îți înșeli partenerul de căsătorie, să 
cheltuiești prea mult din bugetul firmei sau să continui să iei 
analgezice chiar și după ce durerile încetează.

Dar adevărul este că ești la o decizie distanță de a-ți schimba 
viața pentru totdeauna. 

Cea mai bună decizie este cea pe care urmează să o faci.
Chiar acum.

Viața este un test cu variante multiple
Vestea bună este că alegerile pe care le faci zi de zi pot să te 

ajute nu doar să eviți lucrurile negative, ci le pot stimula și pe cele 
pozitive, învățându-te să Îl cunoști pe Isus mult mai îndeaproape și 
să iei decizii care să onoreze legământul tău cu Dumnezeu. Ar putea 
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părea ceva lipsit de importanță, dar a-ți pune la pachet de acasă 
prânzul astăzi poate să te direcționeze înspre o viață fără datorii și 
stabilă din punct de vedere financiar mâine. Ai putea adăuga ani 
buni la viața ta dacă te-ai opri la sală ca să te antrenezi în loc să te 
duci direct acasă și să iei gustări pe canapea în timp ce te uiți pasiv 
la serialul Doctor Who. Sunând un prieten sau doar trimițându-i un 
simplu mesaj, poți să te agăți de un colac de salvare care să te tragă 
afară din singurătatea care te îneacă în valurile depresiei.

Probabil că ai auzit vechea zicală: „Definiția nebuniei este să 
faci același lucru din nou și din nou și totuși să aștepți rezultate 
diferite.“ Nici măcar când știm că ceva nu este bun pentru noi 
sau că nu va duce la un final fericit, noi nu renunțăm – cel mai 
adesea pentru că acel lucru ne oferă o evadare pe moment sau 
ne produce plăcere. Știm că ar trebui să mâncăm mai sănătos, 
mai ales dacă încercăm să slăbim sau să rezolvăm probleme de 
sănătate, dar este greu să ne ținem de acel scop măreț când cineva 
apare la birou cu gogoși proaspeți. Cei mai mulți dintre noi ne 
luptăm cu a lega alegerile mărunte pe care le facem constant de 
marea schimbare pe care vrem să o vedem în viețile noastre. 

Doar ca să știi unde vreau să ajung, îți voi spune că eu cred 
cu toată ființa mea că decizia cea mai bună  pe care ai putea s-o 
iei este alegerea de a-L urma și de a-L servi pe Dumnezeu. Dar 
asta nu înseamnă doar o decizie luată o dată pentru totdeauna 
la care să nu te mai gândești decât în zilele de duminică. Chiar 
dacă noi, cei care L-am invitat pe Isus să vină în viețile noastre 
ne putem adesea aminti când am luat această decizie, tot mai 
trebuie să facem alegeri zilnice, clipă de clipă, care ne cer să ne 
lepădăm de noi înșine și să Îl urmăm pe El. 

Chiar dacă nu crezi în Isus așa cum cred eu, oricum ai de 
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luat decizii zilnice – la fel ca oricine altcineva – așa că sper că 
vei continua să citești această carte cu o minte deschisă.

Probabil că ți se va părea demodat, dar cred că Isus poate cu 
adevărat schimba direcția povestirii tale pentru totdeauna. Bine, 
poate că acum te gândești Isus-în-sus-Isus-în-jos! Am mai auzit, 
am mai trăit eu asemenea experiențe – mai ales dacă ai crescut în 
preajma unor oameni fățarnici care merg la biserică și trăiesc fără 

să fie convinși de valorile creștine pe 
care le proclamă. (Te înțeleg, pentru 
că am fost într-o asemenea situație.) 
Dar nu despre asta vorbesc. Vreau să te 
provoc, să te invit să privești dincolo de 

modul tău de gândire egocentric, să devii cinstit până în măduva 
oaselor cu tine însuți.

Dacă te simți gol, ca și când ai căuta mereu ceva mai mult, 
atunci stai la răscrucea unei direcții divine. Dacă ai o mulțime 
de „prieteni“, „admiratori“ și „aprecieri“, dar ai încă o năzuință 
neîmplinită, atunci sper că ești conștient de faptul că trebuie să 
schimbi ceva. Poate chiar de aceea ai ales această carte. Poate că 
exact asta dorește Dumnezeu pentru tine. Dacă îți vei deschide 
inima, cred că Dumnezeu te va conduce cu blândețe, pas cu pas, 
decizie după decizie – poate că nu înspre viața pe care ți-ai dorit-o 
întotdeauna, ci înspre viața pe care El a pregătit-o pentru tine. Te 
iubește atât de mult încât te lasă pe tine să alegi direcția.

Alegerea este a ta
În cele din urmă, depinde de tine să decizi ce crezi, pentru 

cine vrei să trăiești și care sunt principiile pe care vrei să le urmezi. 

Dacă îți vei deschide inima, 
cred că Dumnezeu te va 

conduce cu blândețe, pas cu 
pas, decizie după decizie.


