
Ai impresia că ceva te împiedică să îți urmăreşti potențialul? Știi ce este 
acel „ceva”?

 Vrei să îți urmăreşti potențialul însă nu eşti sigur că poți?
 Sau eşti nerăbdător să te înscrii în cursa pe care Dumnezeu a pus-o 
înaintea ta?
 Știi ce să faci mai întâi?
 Nu este suficient să ştii că nu poți să îți atingi potențialul maxim fără 
ajutorul şi călăuzirea Domnului. Poate anumite verigi din gândirea ta trebuie 
să fie confruntate, trebuie să le rezolvi. Dumnezeu te va ajuta să îți corectezi 
gândirea, însă trebuie să faci primul pas.

DESCăTUșAREA

 Mulți oameni au permis să aibă o gândire încătuşată într-unul din 
cele trei moduri:

1. Ani de zile au venit cu scuze, încât acum sunt legați de ele. 
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Adevărul este că nu există scuze întemeiate pentru eşecul de a-ți 
urmări potențialul dat de Dumnezeu.
2. S-au scutit de la a-şi urmări potențialul din mai multe motive. 
Au hotărât că situațiile şi circumstanțele lor nu au cum să se 
schimbe şi că nu se mai poate face nimic. În mintea lor, ei au ajuns 
la limita a ceea ce pot face. Sau au ajuns la perfecțiunea caracterului 
aşa că nu mai au nevoie de perfecționare.
3. S-au condamnat singuri pentru că nu l-au rugat pe Dumnezeu să 
îşi descopere planul şi scopul pe care îl are cu ei. Poate ai impresia 
că l-ai ratat pentru că nu ai căutat direcția Domnului mai devreme 
în viața ta. Nu e aşa! Poți descoperi şi poți începe să trăieşti potrivit 
planului, a voii şi a scopului Său, chiar acum. Începe prin a-i cere 
lui Dumnezeu să te ierte pentru că în trecut ai ratat semnul. Apoi 
roagă-te să îți arate ce doreşte să faci acum.

 Vă reamintesc că Moise a ucis un om. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a 
folosit să îi conducă pe copiii lui Israel din robia egipteană. La anii bătrâneții 
a devenit una dintre personalitățile de frunte din Vechiul Testament.
 Apostolul Pavel – când încă se numea Saul, înainte de convertirea 
de pe drumul Damascului – nu a fost vinovat doar de crimă; a avut ca scop 
uciderea tuturor creştinilor şi distrugerea bisericii. Însă el a devenit cel mai 
important misionar al tuturor timpurilor.
 Nenumărați oameni din Biblie nu păreau să fie candidații ideali 
pentru succesul pe care Dumnezeu i-a ajutat să îl dobândească.
 Trecutul nu dictează ceea ce Dumnezeu poate să mai facă în tine şi 
prin tine în viitor! Chiar dacă ceea ce ai realizat în viață este excelent, potrivit 
standardelor umane, nu este nimic în comparație cu ceea ce poate face 
Dumnezeu cu viitorul tău. Nu permite ca ceea ce s-a întâmplat ieri să dicteze 
ceea ce vei face mâine pentru Dumnezeu! Nu te mulțumi cu realizările din 
trecut ca să refuzi provocările care îți stau în față.
 Rupe cătuşele gândirii greşite. Îmbrățişează viitorul extraordinar pe 
care Dumnezeu îl are pentru tine!
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șAPTE OBSTACOLE PE CARE TREBUIE Să LE DEPășEșTI

 După ce scapi de legăturile care te împiedică să vezi şi să îți recunoşti 
potențialul, este posibil să întâlneşti mai multe obstacole în gândirea şi în 
atitudinea ta. Aceste obstacole te pot prinde uşor dacă nu eşti disponibil să le 
depăşeşti prin credință. Dați-mi voie să enumăr cel puțin şapte obstacole.

Obstacolul 1: O perspectivă limitată
 Unii oameni se concentrează doar pe ei înşişi, aici şi acum. Prin 
urmare, au o vedere foarte îngustă. Văd doar ceea ce se întâmplă în fața lor 
sau ceea ce la afectează viața la cea mai mare intensitate, în orice moment. 
Fiind preocupați de ceea ce se întâmplă doar în momentul de față sau în  
ziua curentă, aceşti oameni trăiesc momentul, trecând de la un minut la altul 
fără să aibă alt gând. Ei reacționează la viață, în loc să răspundă. Reacțiile 
sunt imediate, din instinct, impulsive şi în general izvorăsc din emoții. 
Răspunsurile, prin comparație, sunt măsurate,  evaluate şi sunt „gândite” 
într-o anumită măsură – prin urmare, tind să fie amânate, în timp. Atât 
reacțiile cât şi răspunsurile au o rădăcină spirituală, însă exprimarea este 
diferită. Domnul ne cheamă să avem răspunsuri evlavioase – comportament 
bazat pe un sistem spiritual de valori, crezul în Cuvântul lui Dumnezeu şi o 
relație intimă cu El.
 Alții văd viața uitându-se în oglindă. Vad doar modul în care sunt 
afectați de oameni, de circumstanțe sau de situații – nu cum ar putea să aibă 
impact asupra oamenilor. Deşi aceste tipuri de personalitate nu se gândesc la 
alții, se aşteaptă ca alții să se gândească la ei în mod constant şi se supără dacă 
nu se întâmplă aşa!
 Dacă crezi că scopul vieții tale se rezumă la aici şi acum sau că se 
limitează doar la beneficiul tău, este foarte posibil să devii foarte indulgent cu 
tine însuți. Singura întrebare pe care o vei pune va fi: „Ce anume îmi aduce 
plăcere şi satisfacție imediată ?” Astfel vei căuta şi vei urmări doar acele 
lucruri.
 Întrebarea corectă pe care trebuie să o pui este: „Ce are Dumnezeu în 
plan pentru mine şi pentru viața mea?” Scopul nostru final pe acest pământ 
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nu este să ne mulțumim şi să ne satisfacem pe noi înşine, ci să aducem plăcere 
şi bucurie inimii Tatălui.

Obstacolul 2: Sentimente de subestimare
 Dacă nu ştii că Dumnezeu te-a creat cu promisiunea unei speranțe 
şi a unui viitor – nu te vei prețui pe tine. Dacă nu cunoşti promisiunile şi 
principiile Cuvântului Său, nu vei înțelege pe deplin că El a fost responsabil 
de viața ta înainte de conceperea ta. Nu vei şti că fiecare aspect al ființei tale, 
fiecare moment al timpului tău pe acest pământ şi influența pe care o ai 
asupra celor din jurul tău au fost îngăduite şi plănuite de Dumnezeu şi sunt 
în procesul de a fi implementate de Dumnezeu.
 Nu doar asta, dar nu vei putea valorifica viețile celorlalți. Când mă 
gândesc la milioanele de copii care au fost ucişi în pântecele mamei, mă înfior 
pentru consecințele națiunii noastre şi pentru acele femei. De ce o mamă 
nu poate valorifica potențialul şi promisiunile bebeluşului din pântecele ei? 
Deoarece nu valorifica potențialul şi promisiunea peste viața ei. Poate ignora 
faptul că Dumnezeu a creat-o într-un mod minunat, cu un scop şi cu un 
plan mult mai minunat şi mai important decât poate ea să viseze şi să îşi 
imagineze.
 Dumnezeu ți-a dat un corp care are o anumită putere, energie, 
statură şi coordonare. El ți-a dat emoții şi capacitatea de a experimenta şi de 
a le exprima într-un mod evlavios. Te-a înzestrat cu nevoia de dragoste şi cu 
abilitatea de a primi dragoste şi capacitatea de a o exprima în alții. Ți-a dat 
minte şi abilitatea de a gândi, de a raționa şi de a ține minte. Ți-a dat abilitatea 
de a comunica prin cuvinte şi fără cuvinte. Ți-a dat o măsură a credinței, 
sensibilitate spirituală şi dorința de a cunoaşte şi de a avea o relație cu El.
 Dumnezeu te prețuieşte mai mult decât orice îți poți imagina sau 
înțelege. Gândeşte-te la galaxii şi la stele, la planetele care se mişcă într-un 
univers atât de vast, încât noi, ființele umane nu îi putem cuprinde marginile. 
Gândiți-vă la toate plantele şi animalele şi la formațiunile de pe planetă, la 
mare şi la tot ce se află în ea, la răsăritul de soare şi la apus şi la minunata gamă 
de culori pe care Dumnezeu o etalează înaintea noastră în fiecare zi. Gândiți-
vă la toate lucrurile pe care le-a făcut Creatorul nostru. Nimic, repet, nimic 
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nu se ridică la valoarea pe care o ai tu. Pentru Dumnezeu, o ființă umană 
valorează mai mult decât toată creația la un loc. În tine a pus capacitatea de 
a-L cunoaşte, de a-L iubi, de a-L sluji şi de a trăit cu El pentru totdeauna.
 Până şi îngerii sunt copleşiți de ceea ce ți-a pus Dumnezeu la 
dispoziție, de ceea ce a pus în tine şi ți-a dat.
 Ca ființă umană, ai fost înzestrată cu abilitatea de a-ți exprima 
dragostea față de Dumnezeu şi să primeşti dragostea Sa. Numai tu poți să îl 
iubeşti pe Dumnezeu şi să îi primeşti dragostea într-un mod unic, pe care l-a 
planificat pentru tine înainte de întemeierea lumii.
 Nimeni nu poate avea o relație cu Domnul aşa cum ai tu. El este 
mulțumit de aceasta şi spune că este un lucru bun!
 Unii oameni mi-au spus: „Nu văd să am niciun potențial pentru 
a face ceva pentru a-l sluji pe Dumnezeu sau să fiu folosit de El pentru a 
duce Evanghelia mai departe.” Persoana care spune aceste lucruri priveşte 
viața doar prin proprii ochi, nu prin ochii lui Dumnezeu. Domnul a creat pe 
fiecare cu potențialul de a-l sluji pe acest pământ şi pentru a-l mărturisi pe 
Isus Cristos.

Obstacolul 3: Compararea cu alții
 Un factor care se leagă strâns de sentimentul de subestimare este 
tendința de a compara succesul şi abilitățile cu ale unei alte persoane. Ai 
putea trage foarte repede concluzia: „Nu m-am născut în familia celeilalte 
persoane,” „Nu am studiile acelei persoane,” sau „Pur şi simplu nu am darurile 
acelei persoane.”
 Adevărul este, că ai dreptate! Nu eşti ca nicio persoană de pe pământ, 
care a trăit, care trăieşte sau care va trăi vreodată. Ești unic!
 Eroarea comparației este că ne vedem deficiențele ca o scuză pentru 
a nu ne încrede în Dumnezeu şi pentru a nu urmări potențialul pe care l-a 
pus în noi. Dacă considerăm că am eşuat, înainte chiar de a a începe cursa, 
nu vom intra niciodată în competiție!
 Apostolul Pavel a scris corintenilor că nu a luptat împotriva 
dificultăților vieții ca unul care „aleargă în vânt”, acesta fiind modul de a 
descrie superficialitatea şi un comportament lipsit de perseverență. Pavel 
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a luptat lupta cea bună, pentru a câştiga – pentru a-l înfrânge pe Satan la 
fiecare rundă, pentru a predica evanghelia cu sârguință, să meargă unde îl 
trimite Tatăl şi să facă ceea ce îi cere Dumnezeu să facă, ca să câştige cât 
mai multe suflete. Apostolul nu a alergat în cursa vieții cu gândul că nu va 
ajunge niciodată la final. Nu a alergat fără vlagă, anticipând că nu va câştiga 
premiul. Din contră, Pavel scrie că a alergat cu un scop, cu certitudine pentru 
a câştiga cununa veşnică. Și-a disciplinat trupul şi a adus toate aspectele 
comportamentului său în supunere față de Cristos pentru ca să fie eficient în 
a-şi atinge scopurile care îi stăteau înainte (1 Cor. 9:24-27).
 Nu te aştepta să eşuezi.
 Nu te aştepta să fii mediu.
 Nu te aştepta să nu corespunzi scopurilor lui Dumnezeu pentru tine.
 Încrede-te în El ca să te ajute să câştigi cursa!
 Nu uita că alergarea ta, este a ta, şi numai a ta. Dumnezeu a pus 
înaintea ta un itinerar destinat exclusiv călătoriei tale. A pus înaintea ta 
sarcini pe care doar tu le poți îndeplini.
 Dumnezeu ți-a dat ceea ce a intenționat să ai ca unelte de bază, 
talentele şi abilitățile necesare pentru a împlini planul pe care îl are pentru 
tine.

Obstacolul 4: Limitările auto-impuse
 Nu am de unde să ştiu toate scopurile şi posibilitățile pe care 
Dumnezeu le are pentru viața ta. Dar ştiu că scopul fundamental pe care 
îl are pentru tine nu are nimic de-a face cu arborele genealogic, cu şcoala 
sau cu facultatea, cu cultura, rasa, cu finanțele şi cu bunurile materiale sau 
cu personalitatea ta. Scopul tău în viață nu este ceva ce obții. Nu este ceva 
făcut de om. Nu este o situație în care te-ai născut sau ai crescut. Nu este 
ceva ce ai definit, ce defineşti sau poate fi definit. Dumnezeu a definit şi a 
planificat scopul tău final. El a pus la locul lui scopul final, cu mult înainte de 
a fi conceput în pântecele mamei.
 Scopul tău final este să îi aduci glorie prin traiul tău. Planul lui 
Dumnezeu pentru tine este să experimentezi o mare bucurie şi împlinire 
în ciuda greutăților, a încercărilor sau a dificultăților pe care le întâlneşti 
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pe calea vieții. El te cheamă să perseverezi în a urmări scopul pe care îl are 
pentru tine şi să creşti în credință şi în caracter în fiecare zi şi prin fiecare gest 
de ascultare.
 Multe limitări auto-impuse sunt cele pe care le ducem din copilărie. 
Sunt rezultatul a ceea ce ne-au spus părinții că putem sau nu putem face. În 
unele cazuri, sunt înrădăcinate în învățăturile culturale sau religioase care 
ne-au indus să credem că viața nu este mai mult decât o serie de reguli şi de 
instrucțiuni care trebuiesc ținute.
 Am crescut într-un context extrem de legalist. Viața era categorisită 
în două liste rigide etichetate cu trebuie şi nu trebuie, accentul căzând pe lista 
cu nu trebuie. Persoana care creşte strâns legată de reguli care fac presiune de 
fiecare parte nu are oportunitatea de a experimenta libertatea de a-l cunoaşte 
pe Cristos.
 Nu vreau să spun că putem trăi o viață fără reguli, fără porunci. Însă 
regulile şi limitările care ne guvernează viața ar trebui să fie poruncile din 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu preferințele teologice sau doctrinare impuse de 
om.
 Isus s-a confruntat cu această problemă în lucrarea Sa pe 
pământ. Majoritatea iudeilor din vremea Sa erau considerați nedemni  de 
binecuvântarea lui Dumnezeu, deoarece nu țineau toate legile religioase 
impuse asupra culturii lor, de-a lungul secolelor. Trebuiau ținute sute de 
reguli şi de restricții ca o persoană să fie împăcată cu Dumnezeu. Puține din 
aceste legi religioase aveau de-a face în mod direct cu legea lui Moise din 
Biblie şi sufocau credința multor evrei, bărbați şi femei. Dar Isus a spus: „Am 
venit să aduc robilor slobozirea!” (Is. 61:1, Luca 4:18). El a venit să îi elibereze 
din natura lor păcătoasă şi de legalismul care le-a ținut mintea prizonieră şi 
le-a slăbit credința în Dumnezeu.

Obstacolul 5: Teama de dezamăgire
 Cuvântul lui Dumnezeu spune de 365 de ori „nu te teme”. Însă frică 
este una dintre cele mai distructive emoții cu care se confruntă credincioşii. 
O femeie mi-a spus următoarele despre frica de dezamăgire: „Nu vreau să 
îl dezamăgesc pe Dumnezeu, nici pe alții.” I-am răspuns: „Sunteți sigură că 
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teama de dezamăgire nu este de fapt teama că veți fi dezamăgită de Dumnezeu 
sau de alți oameni? Nu vă e teamă că dacă vă deschideți pentru a vă urmări 
potențialul, Dumnezeu sau alți oameni pot să vă dezamăgească astfel încât vă 
împiedică să vă atingeți potențialul ?” A recunoscut că aveam dreptate.
 Deseori spunem că nu vrem să îi dezamăgim pe alții. Dar frica noastră 
cea mai mare este că ne vom dezamăgi pe noi înşine sau vom fi dezamăgiți de 
alți oameni care nu ne vor recunoaşte realizările, nu ne vor sprijini în a urma 
scopurile lui Dumnezeu sau ne vor respinge pentru că vrem mai mult de la 
viață. Unii oameni se tem că Domnul va fi dezamăgit de incapacitatea lor de 
a-I împlini planul pentru viața lor.
 Trebuie să recunoaştem că nu toată lumea aplaudă succesul celorlalți. 
Se pare că multor oameni le vine greu să aprecieze sau să aprobe cu voce tare. 
Gelozia şi invidia le stă în cale. Se instaurează comportamentul competitiv şi 
nu după mult timp cei de la care ne-am aştepta să ne sprijine sunt cei care ne 
resping sau ne critică.
 Vreau să vă asigur de următoarele adevăruri:

•	 Dumnezeu nu te va respinge niciodată, nu te va uita, nu va eşua 
în a te încuraja pe măsură ce îi urmezi călăuzirea Sa şi împlineşti 
planul Său pentru viața ta. El te va ajuta, nu te va împiedica.
•	 Dumnezeu nu este niciodată dezamăgit de dorința ta sinceră de 
a-i face voia. El te va înălța, va trimite oameni care să te ajute şi te 
va călăuzi pe calea pe care vrea să mergi.
•	 Dumnezeu poate să îți transforme toate dezamăgirile în bucurie. 
El are modalități minunate şi unice de a transforma şi cea mai 
cruntă respingere într-o mare acceptare. Deseori îi transformă pe 
cei mai nemiloşi critici în cei mai apropiați aliați.

 Am descoperit nu o dată că oamenii care au teama de respingere sunt 
deseori perfecționişti care se aşteptă la mult şi imediat – atât de la ei înşişi cât 
şi de la alții. Adevărul este că nimeni nu poate atinge perfecțiunea în această 
viață. Fiecare dintre noi putem să ne dăm silința în toate lucrurile, dar nimeni 
nu va fi perfect şi nici nu va face o lucrare perfectă tot timpul.  Mai mult, 

cum să îți atingi potențialul maxim pentru dumnezeu

34



Dumnezeu are un orar pentru împlinirea potențialului nostru. Voia, planul 
şi scopurile Sale se descoperă încet, în timp, zi de zi, pas cu pas.
 Cu cât îmbătrânim, majoritatea putem să privim în urmă la viața 
noastră şi putem vedea cum s-au descoperit în timp scopurile lui Dumnezeu. 
Dacă tu şi eu am ales să ascultăm şi să trăim într-o relație corectă cu El, putem 
privi în urmă şi să spunem: „Am făcut lucruri pe care nu aş fi crezut vreodată 
că pot fi în stare să le fac. Am lucrurile pe care nu aş fi crezut vreodată că le 
voi avea. Am realizat lucruri la care nu am visat că le voi realiza.”
 Dacă l-am lăsat pe Duhului Sfânt să lucreze în noi, să ne modeleze 
după chipul lui Cristos, putem privi în urmă şi să spunem: „Nu mai sunt 
persoana care am fost.”
 Fii încurajat de lucrarea lui Dumnezeu în viața ta! Având această 
perspectivă nu vei mai fi blocat de teama de dezamăgire.

Obstacolul 6: Teama de eșec
 Un alt obstacol major care ne poate prinde este teama de eşec. Fiecare 
dintre noi trebuie să recunoaştem că am experimentat mult mai multe eşecuri 
decât succese. De câte ori crezi că ai căzut când ai început să înveți să umbli, 
înainte de a face primul pas? De câte ori ai apăsat clapele greşite, înainte de 
a stăpâni prima piesă la pian? De câte ori ai interpretat greşit semnele de 
circulație şi ai luat-o pe un drum greşit?
 Fiecare dintre noi am greşit în anumite lucruri. Dar asta nu înseamnă 
că noi suntem nişte ratați. Asta ne transmite că am încercat anumite lucruri şi 
am descoperit că avem nevoie de mai multe abilități, mai multă precizie, mai 
multă dragoste, mai multă informație sau mai mult din prezența şi puterea lui 
Dumnezeu pentru a avea succes. Eşecurile ne învață dacă ne lăsăm învățați. 
Ne informează, dacă ne deschidem mintea să fim informați. Ne călăuzesc, 
dacă ne deschidem inimile la Duhul lui Dumnezeu pentru călăuzire.
 În ochii lumii, Isus a fost cel mai mare ratat – un om care a rostit 
afirmații solemne care l-au dus la moarte. Nenumărați oameni din întreaga 
lume îl consideră pe Cristos un om bun care a fost martirizat pentru o cauză.
 Cei mai apropiați prieteni ai lui Isus l-au abandonat cu o seară înainte 
de răstignire. A avut cea mai cumplită şi cea mai umilitoare moarte – atârnat 
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pe cruce între doi tâlhari.
 Liderii religioşi ai vremii, gărzile romane de la cruce şi mulțimile 
care treceau l-au considerat pe Isus un ratat.
 Dar Tatăl nu aşa L-a văzut pe Fiul. Și nu aşa îl vedem nici noi pe 
Cristos, cei care credem în El ca Mântuitor şi îl urmăm ca Domn. El este cel 
care a murit pentru ca păcatele noastre să fie iertate şi să fim în relație bună 
cu Dumnezeu. Isus este Cel care a înviat din morți pentru ca să trăim veşnic 
cu Tatăl ceresc.
 Eșecul face parte din formula de succes a lui Dumnezeu! El nu ne scuteşte 
de eşecuri. Mai degrabă, se foloseşte de ele pentru a ne învăța şi pentru a ne 
descoperi ceea ce nu funcționează în încercarea noastră de a funcționa. Știm 
despre eşecurile lui Abraham Lincoln înainte de a fi ales preşedintele Statelor 
Unite. Știm despre încercările nereuşite ale lui Thomas Edison înainte de a 
inventa becul. Eşecul nu este doar o parte a vieții. Dumnezeu se foloseşte de 
el pentru a ne învăța ce să nu facem. Fiecare invenție majoră, fiecare succes a 
fost precedat de mai multe eşecuri. Cu alte cuvinte, uneori vei eşua urmărind 
planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Contează ceea ce faci cu eşecurile tale. 
Le negi? Refuzi să înveți din ele? Renunți şi refuzi să mai încerci? Le permiți 
să te descurajeze într-atât încât renunți la tine şi la Dumnezeu? Nu acestea 
sunt răspunsurile corecte le eşec.
 Răspunsul corect este: „Dumnezeule, te rog să îmi arăți cum şi de ce 
am eşuat. Ajută-mă să nu mai repet şi ajută-mă să mă ridic, să merg înainte şi 
să mă încred în Tine, că toate lucrurile lucrează spre binele meu veşnic.”
 În loc de a te concentra asupra posibilității dezamăgirii sau a eşecului, 
concentrează-te asupra posibilității succesului. Concentrează-te să câştigi 
cursa care este înaintea ta. Concentrează-te asupra răsplătirii şi a beneficiilor 
unei vieții de ascultare şi de perseverență. Concentrează-te asupra lucrurilor 
pozitive pe care El le poate realiza prin tine şi asupra oamenilor care pot fi 
influențați pozitiv prin exemplul tău.
 Cei care refuză să îşi asume riscul de teama dezamăgirii şi a eşecului 
rareori vor experimenta adevărata bucurie şi satisfacția pe care Dumnezeu o 
doreşte pentru ei.
 În loc să te concentrezi asupra lucrurilor pe care nu le poți face, pe 
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care nu le-ai făcut sau ai eşuat să le faci, concentrează-te asupra faptului că 
Dumnezeu a pus în tine capacitatea pentru succes. El te-a pregătit pentru 
tot felul de împliniri şi realizări, la diferite nivele. Dumnezeu a pus în tine 
abilitatea de a fi întreg. El nu te-a creat pentru a avea doar un succes parțial. 
El se aşteaptă de la tine să îi îndeplineşti scopurile pentru viața ta, nu să 
eşuezi.

Obstacolul 7: Lenea
 Tot ceea ce se leagă de viziunea de succes pe care o are Dumnezeu 
pentru viața ta se află deja în tine. Însă, dacă eşti leneş,  nu vei depune efortul 
necesar pentru a explora sau pentru a dezvolta darurile şi talentele pe care 
Dumnezeu le-a pus în tine. Dacă nu eşti dispus să te ridici şi să împlineşti 
sarcinile care îți stau înainte, nu vei putea experimenta adevărata bucurie şi 
satisfacție care vine în urma îndeplinirii lor dându-ți silința. Fiecare dintre 
noi înfruntăm o provocare în patru puncte când este vorba despre o sarcină 
pe care trebuie să o îndeplinim:

1. Productivitatea – să facem cât putem de mult
2. Calitatea – să facem lucrurile cât se poate de bine
3. Managementul timpului – a face lucrurile cu cât mai mare 
eficiență
4. Impact maxim – a face lucrurile cu efect maxim

 Aceste patru domenii de provocare ridică în mod automat anumite 
întrebări:

•	 Faci tot ceea ce poți face azi pentru a-ți atinge potențialul 
maxim? Mai laşi lucrurile să treacă sau eviți anumite 
responsabilități sau sarcini?
•	 Faci lucrurile în mod neglijent în loc să aloci fiecărei sarcini efort 
maxim?
•	 Îți foloseşti bine timpul? Laşi ca mintea să zboare aiurea? Mergi 
pe drumuri ocolitoare?

Pe Locuri... Fiți Gata... Urmărește-ți Potențialul!
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•	 Ai scopuri care se concentrează pe eforturi? Ai identificat 
domeniul în care Dumnezeu vrea să ai impact sau influență? Cauți 
dovezi să vezi că ceea ce faci are rezultate semnificative, ca de pildă 
să faci o schimbare pozitivă în viața unei alte persoane?

 Nu există scuze pentru lene.

DUMNEZEU ESTE LA LUCRU!

 Tatăl nostru ceresc este la lucru tot timpul, în toate locurile şi în toți 
oamenii. Cere-I astăzi să te ajute să te debarasezi de toate lucrurile care te 
împiedică să îți urmezi potențialul. Cere-i Domnului să te ajute să depăşeşti 
atitudinile şi credințele care par a fi piedici în calea destinului veşnic pe care 
El îl doreşte pentru tine.
 Nu poți să îți atingi potențialul maxim prin puterea şi abilitatea ta. 
Poți avea succes o perioadă limitată de timp. Dar pentru a trece cu adevărat de 
obstacolele pe care le-am descris mai sus şi pentru a atinge ce are Dumnezeu 
mai bun pentru pentru viața ta, ai nevoie de ajutorul Său. Ai nevoie de El nu 
doar uneori, ci tot timpul.
 Dumnezeu nu va refuza niciodată prezența Sa, nici scopul Său în 
urmărirea potențialului tău. Cere-i Lui ajutorul.
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