
Deuteronom 33:25, Promisiuni făcute lui Aşer ! 3 Ian. 2020 
 
Moise îi dă binecuvântarea lui Aşer înainte de a muri. Seminţia lui Aşer a primit ca 
moştenire un ţinut muntos, din Canaan, dar a mai primit ceva:  
 

I. Încălţăminte de fier, şi putere de umblare pentru fiecare zi. Unele traduceri 
spun:”încălţăminte de fier”(KJV). Fiecare an nou este începutul unei noi călătorii, 
şi poate fi una pietroasă, greu de parcurs. 
 
No pain no gain;no guts no glory;no struggle no growth ! 
 
Nu sunt profet dar cred că toţi vom avea parte şi de terenuri şi drumuri stâncoase, 
periculoase, anul acesta. Spre cer nu mergem în papuci de mătase. Avem nevoie de 
pantofi de fier pentru că drumul nu va fi uşor. Ordinul de la Stăpân este să 
înaintăm, să cucerim noi teritorii, şi să le apărăm pe cele vechi. 
 
Dumnezeu mai întâi oferă, şi numai după aceea cere. Cântarea veche spune:”căci 
nu ţi se cere-ntâi să urci Calvarul, ci-ntâi primeşti puterea de-al urca”. 
 
-„Puterea ta să ţină cât zilele tale!”, dar alte traduceri spun:”după cum îţi vor fi 
zilele tot aşa îţi va fi şi puterea”. Observaţi pluralul, zile.  
-Pluralul arată că Domnul ne va da putere pentru fiecare zi în parte din anul care ne 
stă în faţă;  
-Domnul ne va da putere pentru orice fel de zi. Unele zile vor fi pline de bucurie, 
lumină, fericire, dar altele vor fi pline de amărăciune, lacrimi, frustrare, dureri de 
cap şi de inimă.  
-Orice ar aduce acele zile, să ştii că Domnul este acolo, gata să ne dea tot ce avem 
nevoie să stăm în picioare; zilele se vor termina, dar puterea Lui, nu. El este un 
Ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. „Nu te teme”=366 de ori în anul 2020. 
 
Dar parcă unii au nevoie de Domnul mai mult decât alţii. Şi cu cât înaintăm în 
vârstă, cu atât avem mai multă nevoie de putere. 
Pe la 20 de ani luam lumea de coadă şi o învârteam şi o aruncam cât colo, eram cei 
mai puternici; pe la 30 de ani munceam peste program şi nu simţeam nici o 
oboseală; dar pe la 40 de ani trupul a început să trimită mesaje: de la inimă, de la 
fiere, ficat. Înainte nici nu ştiam că am fiere, dar acum ştiu. Au început să îşi facă 
simţită prezenţa. Ce va fi când voi fi de 60 de ani,de 70 de ani? 
- ei şi aici, sau mai ales aici, apare promisiunea. Descopăr în fiecare zi puterea Lui 
făcută prezentă în mine, şi chiar dacă îmbătrânim, credinţa noastră se maturizează, 
dragostea creşte, la fel şi răbdarea. 



*Mergem de la Domnul – la Domnul, de la viaţă – la viaţă, din putere – în putere, 
din bucurie – în bucurie, de la Dumnezeu prin credinţă – la Dumnezeu prin putere, 
de la Hristos în noi – la Hristos pe tronul Lui. Feţele noastre se vor aprinde pe 
măsură ce ne apropiem de sfârşit. 
 
I: Un frate căruia i-a murit mama la vârsta de 100 de ani „bătrână şi sătulă de zile”, 
povestea cum în ultimele clipe de viaţă ale mamei lui, adormea şi se trezea brusc, 
şi se uita de jur împrejur oftând:”offf, tot aici sunt”. Pământul nu mai era de-acum 
casa ei, ci cerul era casa ei. 
Prov.4:18”dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare..” 
 
II.Aşa după cum îţi vor fi zilele, aşa îţi va fi şi puterea. Dar nu avem puterea dată în 
avans, ca un CEC în alb, banii jos dinainte, dar avem promisiunea că El va fi acolo, 
şi ne va da putere. De aceea să fim plini de încredere şi plini de pace în ceea ce 
priveşte viitorul nostru al fiecăruia. 
Sfaturi la început de an: 
-ia fiecare zi aşa cum este; 
-nu forţa viitorul, lasă-L pe Domnul să conducă; 
-fă în orice zi ceea ce îţi dă Domnul să faci; 
-bucură-te de Domnul în fiecare zi; 
-aleargă zilnic la cruce. 
 

Semnul unui creştin este absenţa fricii şi prezenţa bucuriei! 
 
Aceste semne vor trezi lumea din jurul nostru, pentru că lumea nu poate trăi aşa 
stări înalte zilnice. 
Picioarele Lui Hristos au fost străpunse de un piron de fier, ca noi să putem purta 
încălţăminte de fier pentru drum! 
 
Înainte prin credinţă !  


