
                   Isaia 43:1 AN NOU ! 2 Ian.2014 Reţetă pentru un an mai bun ! 

* Se iau 12 luni si se curata foarte bine de amaraciune, mandrie, ura, invidie, frica, etc. 
* Se imparte fiecare luna in 28 - 31 zile, dupa caz, astfel ca proviziile sa ajunga exact 1 an! 
* Fiecare zi se prepara separat: 1 parte munca si liniste, 2 parti veselie si umor. 
 
Se mai adauga 3 linguri optimism, 1 lingurita toleranta, o priza de bun simt si ... o picatura de 
speranta! 
* Peste aluat se toarna apoi dragoste din belsug! 
* Preparatul gata facut se impodobeste cu un buchetel de mica atentie. 
* Se serveste zilnic, cu bucurie, la o ceasca de cafea, invioratoare si cu incredere inepuizabila in 
Dumnezeu! 
* Prezenta reteta nu se compenseaza, ea este gratuita si se transmite direct, de la om la om, 
insotita de urarea LA MULTI ANI CU DOMNUL! 

Isaia 43:1-  ,14-19 

Un nou început ! 
-înseamnă o necesitate. Erau lucruri vechi,care nu mai erau pe placul Lui,de aceea era necesară 
schimbarea.Lucrurile vechi=care nu sunt pe placul Lui. Este ceva acolo la care nu i-ai dat 
drumul? Firea veche mai vine si solicită tronul inimii? Omul acela vechi face ca multe lucruri să 
fie învechite, vorbe vechi, gândire învechită etc..suntem intr-o luptă continuă cu omul 
vechi.Rom.13.Galateni 5.24. Nu este o experienţă unică, ci lupta este un proces, o viaţă. Predă-ţi 
din nou viaţa Domnului, fă promisiuni noi şi caută să te ţii de ele.Eclesiastul 5:1-7 
 
-planuri noi. Isaia 32.8, Psalm 65.11. La împlinirea vremii a venit Domnul Isus. Ce planuri noi ai 
pentru 2014? Iacov 4:13 ‚’’fă planuri cu Domnul, nu de unul singur’’. Tu ai agenda, dar lasă-l pe 
El să planifice, iar tu să fii pregătit ca să poţi face faţă planurilor Lui. Fii într-o astfel de relaţie 
nouă vie cu El. Eu îmi planific să fac ce îmi porunceşte Domnul, de aceea seara mă rog şi-i spun 
Domnului că mâine sunt la dispoziţia Lui.Vorbeşte Doamne căci robul Tău ascultă! Ai grijă că 
lucrurile urgente vor lua locul lucrurilor importante. Stabileşte-ţi priorităţi : creşterea persoanală 
prin creşterea şi propovăduirea altora. Isaia 1.3 
 
-Un nou început este un har de la Dumnezeu. El ne iubeşte atât de mult încât nu poate renunţa la 
noi. Deşi L-am suparat, El mă iubeşte şi îmi oferă încă o şansă. Luca 13:6-9. Tată, chiar dacă nu 
a  adus rod, nu-l tăia, mai lasă-l şi anul acesta. Ioan 13:1 – ne-a iubit până la capăt. Romani 6:1, 
dacă avem har ce să facem? Tot ce a fost vechi să fie îngropat cu vechiul an. În pustiul vieţii 
mele El aduce apă,adică viaţă. Am nevoie de o minune în viaţa mea, altfel nu s-ar putea realiza 
nimic în viaţa mea, în familia mea. 
 
Dacă te-ar întreba Dumnezeu ce vrei nou în viaţa ta, ce i-ai cere Domnului ? Bine ar fi să 
eliminăm cuvântul ‚’’dacă’’ ! Nu cere neapărat ceva material, pentru că este prioritar spiritualul. 
Domnul să îţi înoiască viaţa, planurile pentru ca El să îşi găsească plăcere mai multă în noi. 
 
 


