
20 de “Pot” de succes : 
1.De ce să spun „nu pot”, când Biblia îmi spune că pot totul prin Hristos care mă 
întăreşte? Filip.4:13 
2.De ce  să mă îngrijorez cu privire la nevoile mele, când ştiu că Domnul îmi va 
purta grija de toate nevoile mele, în acord cu bogăţiile Sale în Hristos Isus? 
Filip.4:19 
3.De ce sa ma tem, când Biblia îmi spune că am primit nu un duh de frică, ci unul 
de putere, de dragoste şi de chibzuinţă? 2 Tim.1:7 
4.De ce să îmi lipsească credinţa de a trăi în Hristos, când Hristos mi-a dat o 
măsură de credinţă? Rom.12.3 
5.De ce să fiu slab, când Biblia îmi spune că Domnul este puterea mea?Psalmi 
27:1,Daniel 11:32 
6. De ce să îi permit satanei să aibe control asupra vieţii mele, când Cel ce este în 
mine este mai puternic decât cel ce este în lume? 1 Ioan 4:4 
7.De ce să accept că sunt înfrânt, când Biblia îmi spune că Domnul mă conduce la 
biruinţă?2 Cor 2:14 
8.De ce să duc lipsă de înţelepciune, când Hristos a fost făcut înţelepciune, şi îmi 
dă înţelepciune cu mână largă? 1 Cor. 1:30,Iacov 1:5 
9.De ce să fiu în depresie când ştiu că bunătăţile Domnului sunt nesfârşite? 
Plângerile 3:21-23 
10.De ce să fiu îngrijorat şi supărat când pot arunca asupra Lui toate îngrijorările 
mele? 1 Petru 5:7 
11.De ce să fiu sub povară, ştiind că în Duhul Domnul este libertate? 2 Cor.3:17 
12.De ce să mă simt sub osândă, când Biblia afirmă că nu mai este nici o osândire 
pentru cel ce este în Hristos Isus?Romani 8:1 
13.De ce să mă simt „singur”când Domnul Isus îmi spune că va fi mereu cu mine, 
că nu mă va lăsa,şi nici nu mă va părăsi?Matei 28.20, Evrei 13.5 
14.De ce să mă simt blestemat, sau fără noroc, când Biblia spune că Hristos M-a 
salvat din cursa legii, ca să pot primi Duhul Său prin credinţă? Galateni 3:13,14 
15.De ce să fiu nefericit când şi eu ca şi Pavel, am învăţat să fiu mulţumit în orice 
împrejurare? 
Filipeni 4:11 
16.De ce să mă simt fără vreo valoare, când Însuşi Hristos  a murit pentru mine ca 
eu să devin neprihănirea Lui Dumnezeu în El? 2 Cor.5:21 
17.De ce să mă simt neajutorat în prezenţa altora, când ştiu că Domnul este 
pentru mine?Rom.8:31 



18.De ce să fiu confuz când Domnul meu este autorul păcii, şi El îmi dă cunoştinţă 
prin Duhul Său care locuieşte în mine? 1 Corinteni 2:12;14:33 
19.De ce să mă simt ca un ratat, când sunt mai mult decât biruitor prin Hristos 
care m-a iubit?Rom.8:37 
20.De ce să permit presiunilor vieţii să mă turbure, când pot îndrăzni ştiind că 
Stăpânul  meu a biruit lumea şi problemele ei? Ioan 16:33 


