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Introducere
Cred că, mai mult decât orice, oamenii au nevoie de o revelație
personală referitoare la iubirea pe care o are Dumnezeu pentru
fiecare în parte. Cred că înțelegerea acestui lucru reprezintă baza
pe care creștinii își pot trăi viața victorioși. Nu avem nevoie de
o „înțelegere mentală” a iubirii lui Dumnezeu; avem nevoie să
primim în inimile noastre o revelație despre iubirea Sa. Numai
Duhul Sfânt ne poate oferi acest lucru, și chiar o va face, atunci când
ne vom gândi la iubirea lui Dumnezeu, când vom observa iubirea
Sa manifestată în viețile noastre și când vom căuta să primim acea
revelație prin intermediul Cuvântului Său și al rugăciunii.
E destul de ușor să accepți că Dumnezeu iubește întreaga lume
în asemenea măsură încât L-a trimis pe Isus să moară pentru
păcatele tuturor. Însă e ceva mai greu să crezi că Dumnezeu te
iubește atât de mult, încât L-ar fi trimis pe Isus să moară numai și
numai pentru tine, chiar dacă ai fi fost singurul om de pe întregul
pământ.
După mulți ani în care am fost o creștină frustrată, am ajuns să
înțeleg, în sfârșit, iubirea lui Dumnezeu. Prin intermediul Duhului
Sfânt, Dumnezeu mi-a dezvăluit, cu multă bunăvoință și într-un
mod cât se poate de personal, iubirea pe care mi-o poartă. Această
revelație mi-a schimbat întreaga viață și umblarea mea alături de El.
Cred că ceea ce veți citi în această carte vă va oferi o înțelegere
cu totul nouă și o perspectivă diferită referitoare la iubirea lui
Dumnezeu. Cred că vă va face să tânjiți să primiți și voi această
revelație într-un mod personal. Vă recomand să nu citiți cartea în
7
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grabă, ci pe îndelete, să o folosiți ca instrument de studiu, dar și să
meditați la versetele și gândurile pe care le veți întâlni în paginile
ce urmează.
Vă prezint această carte cu smerenie, știind foarte bine că, fără
Dumnezeu, nu sunt nimic și că orice revelație și înțelegere aș primi
cu privire la Cuvântul Său nu se datorează decât îndurării Sale.
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1.

Dumnezeu vă iubește!
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci
să aibă viața veșnică.”
Ioan 3:16
Dumnezeu Își dorește să aibă o familie, așa că ne-a creat să fim
copiii Săi. El nu vrea să ne purtăm ca niște bebeluși, ci vrea să ne
comportăm ca fii și fiice ale Sale. El vrea ca noi să depindem de El,
să ne bazăm pe El, să Îl iubim și să Îi permitem să ne iubească. El
vrea ca noi să avem încredere în El și să apelăm la El ori de câte
ori avem vreo nevoie. El Își dorește să aibă o relație personală cu
fiecare dintre noi.
Majoritatea dintre noi ne gândim la ceea ce scrie în Ioan 3:16 în
termeni prea largi. „Da, știu că Isus a murit pentru întreaga lume”,
spunem noi, dar „lumea” nu e doar o masă vagă de oameni pentru
care a murit Isus. El ar fi murit chiar și numai pentru tine. El ar
fi fost dispus să îndure toată suferința suportată chiar și numai
pentru tine. Dumnezeu te iubește nespus de mult. El te iubește cu
o iubire veșnică (vezi Ieremia 31:3).
Într-o zi, în timp ce eram la volanul mașinii, Dumnezeu mi-a
spus: „Joyce, tu ești lumina ochilor Mei”. Dușmanul și-a făcut
imediat apariția și mi-a spus: „Nu ți se pare că ești cam îngâmfată?
Cine te crezi?” Atunci mi-am spus: Nu ar trebui să gândesc astfel.
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Atunci când înțelegem că suntem speciali, că avem daruri,
talente și abilități uimitoare, ne depășim gândirea omenească.
Însă adevărul este că fiecare dintre noi e un individ creat în mod
unic de către Tatăl nostru. Lui Dumnezeu Îi place varietatea, așa
că nu ar trebui niciodată să credem că ceva e în neregulă cu noi
dacă nu semănăm cu o persoană cunoscută.
În timp ce mă gândeam la lucrurile pe care Dumnezeu mi le
transmisese în inimă, mi-am imaginat o doamnă, stând într-un
supermarket lângă o grămadă mare de mere. Ea a căutat printre ele,
apoi a întins mâna ca să-l ia pe cel care îi era cel mai plăcut vederii
sale. Atunci am înțeles că mesajul transmis de Dumnezeu era faptul
că eu eram cel mai bun „măr” înaintea ochilor Săi. Eu eram cea
specială. Poate că acest lucru nu vi se pare corect, dar să știți că
Dumnezeu ne vede astfel pe fiecare dintre noi. Nu e deloc ca și cum
ar spune că tu ești cel mai grozav, iar toți ceilalți nu sunt buni de
nimic. El vrea să spună că suntem speciali cu toții. Asta scrie chiar
în Cuvântul lui Dumnezeu, iar Cuvântul Său se adresează fiecăruia
dintre noi. Voi sunteți lumina ochilor lui Dumnezeu.
Pe moment, nu am acceptat ceea ce încerca să-mi spună
Dumnezeu fiindcă mă simțeam vinovată că aveam o astfel de
părere bună despre mine. Vreo două zile mai târziu, mi-am
deschis Biblia la Psalmul 17:8, unde cele scrise acolo m-au lovit
brusc: „Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă, la umbra
aripilor Tale”. Mi-am spus: „A fost cu adevărat Dumnezeu Cel
care mi-a vorbit! Eu sunt lumina ochilor lui Dumnezeu”. Acest
gând m-a făcut să mă simt specială de fiecare dată când mi-a venit
în minte. Știți că Dumnezeu vrea să vă simțiți speciali, valoroși,
prețioși și iubiți?
Oamenii tânjesc să fie iubiți. Așa ne-a creat Dumnezeu. Mulți
oameni cred că Dumnezeu iubește lumea și că Îl iubește și pe Isus,
10
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dar acestor oameni le e greu să creadă că Dumnezeu îi iubește
și pe fiecare dintre ei. Însă Cuvântul ne spune că Dumnezeu ne
iubește la fel de mult pe cât Îl iubește și pe Isus: „Căci Tatăl iubește
pe Fiul și-I arată tot ce face; și-I va arăta lucrări mai mari decât
acestea, ca voi să vă minunați” (Ioan 5:20).
Dumnezeu ne spune aici: „Fac toate aceste lucruri minunate
prin Isus și tot prin El voi face alte lucruri și mai uimitoare, pentru
ca voi, să vă minunați” (parafrazarea autoarei). Dumnezeu vrea
să ne uimească, făcând lucruri uimitoare spre plăcerea și bucuria
noastră.
Chiar dacă citim aceste versete, adesea, nu înțelegem ce vrea să
facă Dumnezeu nu numai pentru noi, ci, mai ales prin noi. El vrea
ca noi să privim la lucrările mărețe pe care le-a făcut prin Isus,
pentru ca apoi, să credem că El vrea să facă lucruri și mai mărețe
prin intermediul nostru: „Cine crede în Mine va face și el lucrările
pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea,
pentru că Eu mă duc la Tatăl” (Ioan 14:12).
Dumnezeu face numeroase lucruri pentru oameni în fiecare zi,
fiindcă îi iubește, dar aceștia nu înțeleg niciodată acest lucru. Ei
nu își dau seama că acestea sunt lucrările Lui. În fiecare zi, când
soarele răsare, o face pentru noi. Florile înfloresc în nenumărate
feluri pentru încântarea noastră. Lumea pe care a creat-o
Dumnezeu pentru noi este nespus de frumoasă. Acest loc e făcut
pentru ca noi să trăim în el și să ne bucurăm de el. În Geneza
1 scrie că Dumnezeu l-a pus pe om să stăpânească, spunându-i
să folosească toate resursele oferite de pământ în slujba Lui și a
oamenilor.
Atunci când vine ploaia, fiindcă e momentul să plouă, plouă
pentru voi. Zăpada vine tot pentru voi. Pașii vă sunt călăuziți de
Dumnezeu, iar El vă veghează neîncetat.
11
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În Deuteronomul 7:9 scrie: „Să știi dar că Domnul Dumnezeul
tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și
Își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni
față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui”.
Iubirea Lui pentru noi e veșnică și necondiționată. Mulți
credem că Dumnezeu s-a săturat de noi din cauza eșecurilor și
greșelilor noastre, dar nu trebuie să gândim așa. Nu aveți cum
să-L faceți pe Dumnezeu să înceteze să vă iubească. Iubirea nu e
ceva din ceea ce face Dumnezeu, ci e chiar ceea ce este El.
Dacă crezi cumva că ești singura persoană care a făcut prea
mult rău pentru a mai putea fi iubită de Dumnezeu, să știi că te
înșeli. Nu există nicio prăpastie prea adâncă din care Dumnezeu
să nu te poată scoate. El are un plan prin care să te refacă. El nu
numai că îți iartă păcatele dacă Îi ceri sincer să o facă, ci le și dă
uitării, îndepărtându-le de El pe cât de departe e răsăritul de apus
(Psalmii 103:10-14).
Poate spui: „L-am primit pe Isus în inima mea și Îl iubesc”. Însă eu
vreau să te întreb altceva: cât de mult crezi că Dumnezeu te iubește?
Iubirea veșnică și necondiționată a lui Dumnezeu e un mesaj
cât se poate de simplu, dar, în același timp, reprezintă fundamentul
pe care El trebuie să-l așeze în viața ta, pentru ca tu să poți înțelege
și toate celelalte lucruri. Cred că acesta e începutul vindecării din
viețile noastre.
Oricât ai învăța sau oricât de mult ai studia și ai căuta lucrurile lui
Dumnezeu, dacă nu poți accepta faptul că El te iubește de bunăvoie
și cu generozitate, nu vei ajunge prea departe în umblarea ta cu El.
Tot ce primim de la Dumnezeu primim prin credință, dar chiar și
credința lucrează pe baza iubirii (Galateni 5:6). Așadar, până când
nu primim iubirea lui Dumnezeu, nu putem primi nimic altceva.
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De asemenea, iubirea lui Dumnezeu ne ajută să trăim fără
teamă (1 Ioan 4:18), lucru vital pentru a ne putea bucura de viață
și pentru a ne împlini destinul. Vrei să primești iubirea pe care o
are pentru tine? Aceasta nu e de vânzare; nu o poți cumpăra prin
faptele bune pe care le faci… nu poți decât să o primești, să o
primești și iar să o primești.
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Sunt destul de bun?
„Însă nădejdea aceasta nu înșală [nici nu dezamăgește sau
înjosește], pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată
în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Căci,
pe când eram noi încă fără putere [neputincioși să ne ajutăm
singuri], Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru [în
numele celor] cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu
ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui [nobil, iubitor și
generos] poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu Își
arată [dovedește clar] dragostea față de noi prin faptul că, pe
când eram noi încă păcătoși, Hristos [Mesia, Cel Uns] a murit
pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum [cu siguranță], când
suntem socotiți neprihăniți [îndreptați, readuși într-o relație
corectă cu Dumnezeu] prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin
El de mânia [și indignarea] lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci
când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin
moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum [cu siguranță],
când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți [scăpați zilnic de
sub stăpânirea păcatului] prin viața [învierea] Lui.”
Romani 5:5-10, Biblia amplificată
Mulți dintre noi pot crede că Dumnezeu ne iubește numai
atât timp cât nu greșim. Majoritatea oamenilor nu se plac nici
pe ei înșiși prea mult, astfel că se gândesc că nici Dumnezeu nu
poate fi prea impresionat de persoana lor. Însă Biblia spune: „Ce
este omul, ca să Te gândești la el?” (Psalmii 8:4). Noi suntem
15
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creația lui Dumnezeu, iar El ne iubește doar fiindcă ne iubește.
El este iubire (vezi 1 Ioan 4:16). Dumnezeu ne iubește fiindcă așa
vrea El!
El te iubește, iar tu ești special. Asta înseamnă că ești deosebit,
ești unic. Nu trebuie să fii ca mine, iar eu nu trebuie să fiu ca tine.
Vei fi mereu nefericit dacă îți vei petrece toată viața comparândute cu alții și fiind mereu în competiție cu ceilalți. Acest lucru nu
face decât să-i dea dușmanului șansa de a-ți tot spune că nu ești
destul de bun. Adevărul este că, pentru Dumnezeu, nu trebuie să
fii „destul de bun”. Isus a fost „destul de bun” în locul tău. El a
plătit pentru păcatele tale și a primit pedeapsa pe care o meritai tu.
Biblia spune că, dacă El te-a iubit suficient de mult încât să
moară pentru tine, atunci cu atât mai mult acum, după ce ai fost
răscumpărat prin sângele Său, El te iubește (Romani 5:8-9). Cu
siguranță, El te iubește destul de mult încât să-ți acopere greșelile
pe care le faci zilnic și să te țină departe de orice fărădelege.
Iată un exemplu de cum cred eu că ne vede Dumnezeu greșelile
și defectele. Imaginați-vă o fetiță de vreo trei ani care își urmărește
mereu mămica făcându-și treburile prin casă. Ea își iubește mama
atât de mult, încât ia și ea o găletușă cu apă și o cârpă mică și se
duce la geamul din fața verandei. Ea șterge geamul foarte bine,
apoi ia câteva prosoape de hârtie și uscă fereastra.
Desigur că geamul ajunge apoi să fie plin de dungi, de detergent
și de pete, iar fetița sigur că a folosit cârpa cea bună a mamei sale.
Însă ea vine și, cu vocea ei drăgălașă, îi spune mamei sale: „Mami,
mami, ți-am spălat geamul. Am făcut o treabă foarte bună pentru
tine. Te iubesc, mămico”.
Mama cea iubitoare îi răspunde: „Ai făcut o treabă minunată. Îți
mulțumesc că m-ai ajutat”. Apoi, de îndată ce copila își face de lucru
16
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în altă parte, mama curăță mizeria. Mai târziu, ea își încurajează
fiica să ceară ajutor, ca să învețe cum să facă treaba bine.
Asta face și Dumnezeu pentru noi. El poate face ca toate
lucrurile să lucreze spre bine, dacă Îl iubim și suntem chemați
după scopul Său (Romani 8:28). Dumnezeu nu vrea nimic mai
mult de la tine decât să faci totul cât de bine poți. El poate și te va
ajuta să evoluezi, dacă vei continua să-L cauți. El te va schimba
după chipul Său, din slavă în slavă (2 Corinteni 3:18).
„Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele
lui Dumnezeu [transmite mesajul lui Dumnezeu], pentru că
Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul
și a dat [a încredințat, a lăsat în grijă] toate lucrurile în mâna
Lui.” Ioan 3:34-35
Într-o zi, studiind acest verset, am strigat de bucurie când miam dat seama că Dumnezeu nu ne dă Duhul Său cu măsură. El nu
ne dă numai fărâme din fiecare lucru. El este generos și poate face
nespus mai mult, extraordinar de mult, incredibil de mult față de
cât ai putea cere, gândi sau imagina (Efeseni 3:20).
În Deuteronomul 7:6-7, Dumnezeu spune: „Căci tu ești un
popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul
tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe
fața pământului. Nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte
popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel
mai mic dintre toate popoarele”.
Iată că avem un motiv de bucurie. Dumnezeu spune: „Îmi
revărs iubirea asupra voastră și v-am spus că sunteți sfinți. V-am
spus că sunteți speciali. Eu v-am ales, dar nu pentru că ați fi buni
sau minunați, ci pentru că vă iubesc”. Știi ce vrea Dumnezeu ca tu
să faci astăzi? Vrea să-I accepți iubirea. Încetează să-I tot spui lui
17
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Dumnezeu ce anume e în neregulă cu tine, la urma urmei, nimic
din ceea ce faci sau ești nu e o surpriză pentru El. Atunci când
a început o relație cu tine, El știa deja absolut totul despre tine,
inclusiv fiecare greșeală pe care aveai să o faci.
Cea mai mare problemă pe care o avem majoritatea dintre noi
e faptul că nu ne place de noi înșine. Noi nu credem că Dumnezeu
ne iubește sau că altcineva ar putea să o facă. Ne zicem: „Cum ar
putea să o facă? Sunt un dezastru!” Dacă crezi că ești o persoană
groaznică, atunci te vei purta îngrozitor. Vei ajunge să te comporți
conform imaginii pe care o ai despre tine însuți.
Cea mai mare problemă pe care o aveam eu era faptul că nu
îmi plăcea de mine însămi, astfel că îmi petreceam majoritatea
timpului încercând să mă schimb, ca să devin așa cum credeam
eu că ar fi trebuit să fiu. Credeam că vorbesc prea mult, așa că
încercam să fiu mai tăcută. Însă, când eram tăcută, deveneam
deprimată și posomorâtă, astfel că toți voiau să știe de ce eram
tăcută. Însă eu mă gândeam: Toți mi-ați spus că am gura mare.
Lăsați-mă în pace! Eu încerc numai să fiu tăcută.
Nici nu vă pot spune câți ani la rând am trecut prin situații ca
aceasta pe care tocmai am descris-o, dar tot ajungeam să dau de
belea din cauza gurii mele. Numeroși oameni care sunt vorbăreți
sunt căsătoriți cu persoane tăcute și rezervate. Acest lucru nu face
decât să arate și mai tare ce gură mare ai tu, iar diavolul nu va face
altceva decât să-ți reamintească mereu acest lucru. El se străduiește
din răsputeri să te facă să te simți vinovat și să te condamne.
Dumnezeu vrea să scapi de vină, dar, pentru a te elibera, trebuie
să ai credință și să dai dovadă de curaj. Știi că oricât de vinovat teai simți vreodată, tot nu vei reuși să răscumperi ceva ce ai făcut
sau ai putea face greșit? E o foarte mare provocare să reușești să
crezi că Dumnezeu te iubește atunci când ai făcut ceva greșit.
18
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Diavolul te chinuiește cu gânduri despre cât de rău ești. „Acum
chiar ai făcut-o”, spune el. „Cine te crezi? Dumnezeu nu te va
binecuvânta niciodată, căci trebuia să te descurci mai bine. Acum
nu vei putea oferi o mărturie nimănui. Dumnezeu nu te poate
folosi. Nu îți va răspunde la rugăciuni. Nu poți face nimic bine”.
Atunci trebuie să dai dovadă de curaj și să spui: „Tată, am greșit
și Te rog să mă ierți. Sunt sincer când Te rog din toată inima să mă
ierți”. Răspunde-i diavolului. Reamintește-i că Isus a plătit pentru
păcatele tale și că ai fost iertat și eliberat de vină și de condamnare.
De acum, poți merge mai departe, bucurându-te de viață. Încredete în Dumnezeu și fii o binecuvântare pentru alți oameni.
Însă probabil că te gândești: Mereu fac aceeași prostie. Așa
gândeam și eu, până când am decis să nu mă mai învinovățesc
pentru acest lucru. Când încetezi să te mai învinovățești pentru
tot ce faci greșit, te va ajuta să nu mai faci acele lucruri.
Sentimentele de vină și condamnare te trag înapoi și te fac
să intri în depresie, iar astfel nu te mai poți elibera. Acestea te
slăbesc, fiindu-ți apoi mult mai ușor să continui să păcătuiești.
Trebuie să fii un om curajos ca să poți primi darul iertării oferit de
Dumnezeu și să nu te mai simți osândit. Trebuie să acționezi prin
credință și să refuzi să te complaci în vină. Dușmanul îți va spune:
„Vrei să spui că nici măcar nu vei regreta? Ar trebui să te simți
prost pentru ce ai făcut măcar câteva ore. Ai făcut un lucru cât se
poate de rău”. Însă tu nu trebuie să spui decât: „Nu o voi face. Nu
mă voi simți deloc prost pentru cele făcute”. La început, va fi mai
greu când vei face asta, dar apoi va deveni mult mai ușor.
În Isaia 53 citim că, atunci când Isus a luat păcatele noastre,
El a luat și sentimentul de vină (acesta incluzând și sentimentul
de condamnare). Diavolul nu vrea să scapi de sentimentul de
condamnare. De ce? Fiindcă atunci când ești condamnat nu te
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poți desfăta cu adevărat în iubirea lui Dumnezeu. Condamnarea te
desparte de Dumnezeu și nu te poți bucura de prezența Sa. Aceasta
te face să nu te mai gândești la Dumnezeu, ci numai la tine.
Eliberează-te de condamnare și crede că, atunci când Dumnezeu
a spus că harul Său e de ajuns chiar și pentru a-ți acoperi păcatele,
El chiar a vorbit serios. El te iubește, iar harul și iertarea Lui sunt
darurile pe care ți le oferă. Primește-le chiar azi!
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Iubirea este o relație
„Și noi am cunoscut [înțeles, recunoscut și am devenit conștienți
de, prin observare și experiență] și am crezut [am aderat la,
ne-am pus credința în și ne-am bazat pe] dragostea pe care
o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine
[sălășluiește și] rămâne în dragoste [sălășluiește și] rămâne în
Dumnezeu, și Dumnezeu [sălășluiește și] rămâne în el.”
1 Ioan 4:16, Biblia amplificată
Cum poți deveni mai conștient de iubirea lui Dumnezeu? Oricât
de mult te-ar iubi El, dacă nu ești conștient de iubirea Lui, atunci
nu îți va fi de niciun folos. Gândește-te ce bine te simți atunci când
cineva te iubește foarte mult. Când știi că ești iubit, te face să fii
încrezător. Dumnezeu te iubește și vrea să îți dovedească acest
lucru. El ne invită pe fiecare dintre noi să avem o relație profundă,
intimă și personală cu El. El Își dorește să Îl invităm să participe la
absolut tot ce facem noi. Vrea să comunicăm mereu, purtându-ne
cu El așa cum ne purtăm cu prietenii noștri cei mai buni.
Ai o relație reală și personală cu Dumnezeu? Chiar dacă te
consideri a fi creștin, nu înseamnă că și ai neapărat o părtășie
bogată cu Dumnezeu.
Eu eram creștină de mulți ani înainte de a-mi începe cu adevărat
umblarea cu Dumnezeu. Mergeam la biserică duminica și mai
făceam și ceva muncă voluntară pe ici, pe colo, însă Dumnezeu nu
era deloc în centrul vieții mele. Mă simțeam goală și neîmplinită.
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Acum, la El mă gândesc prima dată când mă trezesc dimineața
și ultima dată înainte de a mă culca seara. Am părtășie cu El pe
durata întregii zile. Nu-mi doresc nimic altceva mai mult decât
să-L slujesc pe Dumnezeul meu și să-I fac pe plac. În noi există un
gol ce are forma lui Dumnezeu – gol ce nu poate fi umplut decât
de Dumnezeu. Acel gol nu poate fi umplut de niciunul dintre
lucrurile după care alergi sau pe care ți le dorești. Cât de serios ești
în privința relației tale cu Dumnezeu? Ești dispus să Îl pui pe El,
dar și voința Lui, mai presus de orice altceva? Poți afirma ceea ce
a afirmat Pavel: „Căci în El avem viața, mișcarea și ființa” (Faptele
apostolilor 17:28)?
Dumnezeu te iubește, iar tu ești special pentru El. Dumnezeu
te-a creat ca să ai părtășie cu El. Aceasta e cea mai mare dorință
a Sa, dar și voia Lui perfectă pentru viața ta. La începutul fiecărei
zile, El îți șoptește în inimă: „Bună dimineața! Te iubesc”. Dacă nu
L-ai auzit niciodată până acum spunându-ți asta, nu vrei să începi
de acum să asculți și să crezi?
Unul dintre prietenii mei și L-a imaginat pe Tatăl ceresc cum
se duce în casele oamenilor din America atunci când aceștia se
trezesc dimineața. El intră, pregătit fiind să aibă părtășie și să stea
de vorbă cu ei. Își trage un scaun la masă și Se așază. Oamenii se
trezesc, intră în cameră, iar apoi pleacă; vin și pleacă. Aceștia Îi
tot spun lui Dumnezeu: „Imediat! Doamne, rămâi acolo puțin.
Imediat ce termin asta de făcut, voi sta de vorbă cu Tine. Doamne,
voi avea părtășie cu Tine puțin mai târziu. Imediat, Doamne!
Puțin mai târziu, Doamne!”
Apoi se termină și ziua aceasta. Dumnezeu a plecat din această
casă, trist fiindcă nimeni nu a venit să stea de vorbă cu El deloc
toată ziua. Toți au fost prea ocupați cu alte lucruri „importante” și
nu au avut deloc timp pentru Dumnezeu.
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Încercați să nu fiți prea ocupați pentru a vă face timp pentru
Dumnezeu. Dacă nu aveți timp să vă rugați și să vă petreceți
timpul în compania Sa, înseamnă că sunteți prea ocupați. Facețivă timp ca să-I spuneți lui Dumnezeu cât de mult Îl iubiți. După
ce toate lucrurile vor trece, nu vă va mai rămâne decât El. Doar
atât! Dacă până atunci nu veți avea deja o relație cu El, atunci va
fi prea târziu ca să mai începeți. Tatăl meu a decedat de curând și
mă bucur să pot spune că L-a primit pe Isus ca Mântuitor cu vreo
trei zile înainte de a muri. Chiar dacă tatăl meu a ajuns în rai, el
a ratat șansa de a trăi o viață victorioasă pentru Dumnezeu. El a
trăit mereu numai pentru el însuși. Să nu cumva să ajungeți la
sfârșitul vieții fiind plini de regret că v-ați irosit viața cu lucruri
lipsite de importanță. Timpul e un dar prețios ce ne-a fost oferit
de Dumnezeu și ar trebui să avem cu toții mare grijă cum ni-l
petrecem. Vedeți voi, după ce e irosit, nu mai avem cum să-l
recuperăm. Timpul petrecut alături de Dumnezeu ne aduce o
răsplată minunată, în timp ce toate celelalte lucruri ne oferă numai
o bucurie ieftină, pentru care plătim un preț foarte mare.
Vă sugerez să vă rezervați un an în care să-L lăsați pe Dumnezeu
să vă iubească. Iubirea Sa aduce împlinire, pace, bucurie și chef
de viață. Relaxați-vă numai și comportați-vă precum copii ai Săi.
Studiați pentru a afla cine este El și ca să ajungeți să-L cunoașteți
mai bine.
În 1 Ioan 4:16, Biblia amplificată, scrie: „Și noi am cunoscut
[înțeles, recunoscut, am devenit conștienți de, prin observație și
experiență] și am crezut [am aderat la, ne-am pus credința în și
ne-am bazat pe] dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi”.
E posibil ca, dimineața, la prima oră, să nu vă simțiți iubiți.
Poate că nu aveți energie deloc și vă dați seama că veți fi prost
dispuși toată ziua. Însă vă puteți schimba situația, dacă rostiți
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cuvinte pline de încurajare și de credință. Trebuie să spuneți cu
voce tare: „Dumnezeu mă iubește foarte mult. Eu sunt lumina
ochilor Săi, iar El are un plan bun pentru mine”. Dacă vei vorbi
despre Dumnezeu și Cuvântul Său în loc de problemele tale și
despre cum te simți, îți poți schimba toată ziua. Îngerii ascultă
Cuvântul lui Dumnezeu, nu stau să asculte lamentările noastre.
Trebuie să-ți spui mereu și să devii conștient de faptul că ești
înconjurat de iubirea lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu
are pe palmele Sale săpată o poză cu tine (Isaia 49:16). Parcă mi-L
și imaginez acolo, sus, în cer, spunând: „Priviți, vedeți? Nu-i așa că
sunt frumoși? Îi iubesc nespus de mult. Uitați-vă numai la copiii
Mei, aici, în palmele Mele!”. El vă ține acolo ca să Își reamintească
mereu că vă iubește și că tânjește să aibă părtășie cu voi.
Nu uitați să-I fiți recunoscători lui Dumnezeu și să vă clădiți
o relație de părtășie continuă cu El. E posibil ca, uneori, să vreți
să vă opriți din ceea ce faceți și să vă închinați pentru o clipă,
mulțumindu-I lui Dumnezeu că Îl cunoașteți și ca să-I spuneți
cât de minunat este El. Relaxați-vă și iubiți-L pe Dumnezeu! În 1
Ioan 4:16-17, Biblia amplificată, scrie: „Dumnezeu este dragoste
și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu
rămâne în el. Cum este El, așa [în această uniune și comuniune
cu El] suntem și noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea
este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua
judecății”.
Dacă știi că Dumnezeu te iubește, atunci vei avea încredere în
El și te vei încrede în loialitatea Sa. Dacă Îl vei lăsa pe Dumnezeu să
te iubească, vei avea parte apoi numai de binecuvântări: o credință
mai mare, victorie asupra păcatului, pace în inimă, vindecare,
o viață plină de daruri de la El și bucurie. Însă toate acestea le
veți primi numai dacă-I permiteți lui Dumnezeu să vă iubească.
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De multe ori, răstălmăcim această idee și spunem: „Trebuie să-L
iubesc pe Dumnezeu”. Cred că, mai întâi, trebuie să-L lași pe
Dumnezeu să te iubească. Nu cred că-ți poți exprima iubirea față
de Dumnezeu, până când nu Îl lași pe El să te iubească mai întâi.
Biblia spune că noi Îl iubim numai fiindcă El ne-a iubit mai întâi
(1 Ioan 4:19).
Eu vă pot spune să aveți părtășie cu Dumnezeu, dar cum puteți
face acest lucru? Când Dumnezeu mi-a spus să am părtășie cu El,
eu m-am așezat pe canapea și am spus: „Doamne, acum ce fac mai
departe?” Chiar așa! Nu știam cum să am părtășie cu Dumnezeu
fiindcă, pe atunci, chiar nu știam cât de mult mă iubește și nu
înțelegeam că vrea să-I fiu prietenă și să fiu în compania Sa mereu.
Așadar, ieși din rutină și ia-o de la capăt. Dacă Îi permiți,
Dumnezeu te va învăța cum să ai părtășie cu El. Nu voi încerca să
vă ofer vreun fel de formulă prin care să reușiți să aveți părtășie
cu Dumnezeu. Nu vreau să vă prezint o teorie în mai multe etape.
Vreau să vă lăsați călăuziți de către Duhul Său cel Sfânt. Dumnezeu
vrea să vă simțiți confortabil în compania Sa, doar nu degeaba ne
spune Biblia că El este căminul nostru.
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Iubire, încredere și credință
„Căci, [dacă suntem] în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici
netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează
[e activată, învigorată și exprimată] prin dragoste.”
Galateni 5:6, Biblia amplificată
Majoritatea dintre noi ne petrecem foarte mult timp încercând
să avem credință. Știm că, fără credință, e imposibil să-I fim pe plac
lui Dumnezeu (vezi Evrei 11:6), așa că ne străduim și încercăm
să avem mai multă credință. Însă credința vine din inimă și o
poți obține numai dacă ai o relație de părtășie plină de iubire cu
Dumnezeu și dacă Îi asculți Cuvântul. Credința vine numai în
urma unei revelații primite de la Dumnezeu. Eu nu vă pot învăța
cum să căpătați credința, dar vă pot spune care sunt principiile pe
care se bazează aceasta și vă pot face să tânjiți atât de mult după
ea, încât veți fi dispuși să faceți orice pentru a o obține. Credința e
mâna care se întinde pentru a primi ceva de la Dumnezeu.
Încetați să vă mai străduiți atât de mult să obțineți credință și
să-I faceți pe plac lui Dumnezeu și începeți să vă folosiți tot acest
timp și efortul depus pentru Dumnezeu, iubindu-L și primindu-I
iubirea.
„Pentru că umblăm prin credință [ne conducem viețile și ne
purtăm după convingerile sau încredințările noastre cu privire
la relația omului cu Dumnezeu și cu cele de sus, cu încredere și
ardoare sfântă; astfel pășim noi], nu prin vedere” (2 Corinteni
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5:7, Biblia amplificată). O dată, citind acest verset, am simțit că
Dumnezeu îmi transmitea niște lucruri dinamice către inimă. Eu
încerc să umblu prin credință. Prin fiecare lucru din viața mea,
vreau să umblu prin credință. Conform acestui verset, voi putea
să umblu prin credință numai pe baza a ceea ce cred eu cu privire
la relația mea cu Dumnezeu. Opriți-vă puțin și gândiți-vă la asta!
Întrebați-vă ce părere aveți despre relația voastră cu Dumnezeu.
O persoană care crede că e păcătoasă în ochii lui Dumnezeu nu se
poate aștepta să poată umbla prin credință. Noi am fost împăcați
cu Dumnezeu prin intermediul sacrificiului făcut de Isus Hristos
(2 Corinteni 5:21). Neprihănirea noastră nu depinde de ceea ce
am făcut sau de ceea ce vom face, ci depinde de ceea ce a făcut
Isus. Un om care se crede cel mai netrebnic păcătos și care crede
că nu e iubit de Dumnezeu nu va putea umbla prin credință.
Conform celor scrise în Galateni 5:6, credința vine numai
prin iubire. Mulți oameni cred că acest verset vrea să spună că,
dacă reușesc să-i iubească pe alții, atunci credința lor va acționa
în numele lor și vor putea primi ceea ce vor de la Dumnezeu. E
cât se poate de adevărat că Dumnezeu vrea ca noi să umblăm
prin credință, dar e imposibil să putem face asta, până când nu Îl
lăsăm mai întâi pe El să ne iubească. E cât se poate de simplu: nu
putem oferi ceea ce nu avem. Mulți ani am încercat și eu să iubesc
oamenii, fiindcă știam că asta ne poruncește Dumnezeu, dar am
eșuat neîncetat în încercările mele, până când am primit iubirea
necondiționată pe care mi-o oferea Dumnezeu. Cu cât mai bine
mă simțeam în propria-mi piele, cu atât mai mult reușeam să îi
iubesc pe oameni cu adevărat. Dacă ați ști cu adevărat cât de mult
vă iubește Dumnezeu, toate nevoile vi s-ar împlini mult mai ușor.
Oamenii nu pot primi acest lucru din cauza faptului că ei nu cred
cu adevărat, și pe deplin, că Dumnezeu îi iubește, că vrea să le
împlinească nevoile și să îi binecuvânteze.
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Poate spui: „Aș vrea să pot crede asta, dar cum?”. Ai deja în
tine iubirea lui Dumnezeu, așa că nu trebuie decât să începi să
o recunoști atunci când îți arată El. Biblia spune: „Noi Îl iubim
pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4:19). Nu ai putea să-L iubești
pe Dumnezeu dacă nu ai fi sigur că și El te iubește.
Aceasta se află în tine, în adâncul inimii tale. E chiar acolo!
Dumnezeu te iubește! Ești minunat! Ești frumos! Ești frumoasă!
Ești talentat! Ești prețuit! Ești extraordinar! Dumnezeu te iubește!
Nimeni din lume nu te va iubi vreodată așa cum te iubește
Dumnezeu. Cu cât meditezi mai mult la iubirea lui Dumnezeu, cu
atât mai mult vei putea să îți eliberezi credința și să trăiești viața pe
care a plănuit Dumnezeu să o ai.
Nu ai nevoie de nimeni altcineva, decât de Dumnezeu, dar El
va trimite și alți oameni în viața ta. Adevărul este că, dacă nu ați
exista decât tu și Dumnezeu, tot ți-ar fi bine. Dumnezeu îți va fi
prietenul cel mai bun. Îți va fi companion, dacă nu ai niciunul. El
îți va fi părintele pe care nu îl ai. El e tot ceea ce ai nevoie. Să nu
cumva să faci greșeala de a-I cere lui Dumnezeu numai să facă
diferite lucruri pentru tine; cere-I mai degrabă să Se implice cât
mai mult în viața ta. Cere-I să-ți umple toată ființa cu plinătatea
Sa (Efeseni 3:16, 19).
Dumnezeu chiar te iubește și vrea să-ți împlinească nevoile și
dorințele inimii. Atât timp cât te desfeți în El, El îți va da tot felul
de lucruri, dar așa cum consideră și la momentul stabilit de El.
Dumnezeu i-a spus lui Avraam că îl va binecuvânta și că îl va face
să fie o binecuvântare pentru ceilalți. Asta vrea Dumnezeu să facă
pentru tine, dar trebuie să crezi! Eliberează-ți credința și crede că
toate promisiunile pe care ți le-a făcut Dumnezeu se vor împlini,
căci sunt pentru tine!!!
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Versete ale credinței și faptele firii pământești
În Efeseni 2:8, Biblia amplificată, scrie: „Căci prin har [favoarea
nemeritată a lui Dumnezeu] ați fost mântuiți”. Vă dați seama că nu
ați făcut nimic pentru a fi mântuiți? Majoritatea dintre noi eram
niște păcătoși atunci când Isus ne-a mântuit, iar darul mântuirii
oferit de El cu siguranță că nu a depins deloc de faptele bune pe
care le-am făcut noi sau de abilitatea noastră de a face bine. Totul
s-a datorat unui singur lucru: Dumnezeu ne-a iubit atât de mult,
încât L-a dat pe Singurul Fiu născut al Său, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică (vezi Ioan 3:16).
Harul poate fi definit ca fiind disponibilitatea lui Dumnezeu de
a-Și folosi abilitatea în viața ta pentru a-ți împlini toate nevoile.
Așa cum, prin har, Dumnezeu ți-a dat suficientă credință pentru
a fi mântuit, tot așa, datorită iubirii Sale, îți dă credința necesară
pentru a crede că vei primi și alte lucruri pe care le vrei sau de
care ai nevoie. Poate că vrei ca toți cei dragi ție să Îl primească
pe Hristos, dar adevărul este că nu poți convinge pe cineva să-L
iubească pe Dumnezeu. Te poți ruga și-I poți cere lui Dumnezeu
să lucreze, dar nu poți face să se întâmple ceva în acest sens numai
prin lucrarea mâinilor tale.
Faptele firii pământești ne fac mereu să ne simțim frustrați,
aceasta deoarece încercăm să facem ceva ce numai Dumnezeu
poate face. Chiar dacă ne străduim, nu reușim nicicum să obținem
rezultate bune. Biblia spune că Dumnezeu Însuși ni se opune, ne
face să ne frustrăm și ne învinge, până când învățăm să ne smerim,
lăsându-ne conduși de mâna Sa puternică (1 Petru 5:5).
Dacă acea credință pe care ți-a oferit-o ca să fii mântuit a fost
suficientă ca să te scape de toate păcatele tale, tot aceeași credință
se regăsește și în tine, pentru a-ți împlini toate celelalte nevoi atât
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timp cât vei trăi. Dacă ai fundamentul iubirii lui Dumnezeu în
viața ta, atunci poți începe să te încrezi în El. Atunci vei putea să
umbli prin credință și nu prin ceea ce vezi. Tot atunci vei ști în
inima ta că Dumnezeu Își ține mereu promisiunile.
Conform Coloseni 1:4, Biblia amplificată, credința este
„bazarea întregii voastre personalități omenești pe [Dumnezeu],
încrezându-vă pe deplin și având încredere absolută în puterea,
înțelepciunea și bunătatea Lui”. Dacă Îi permiteți lui Dumnezeu
să vă iubească, atunci veți putea face asta. Cu cât relația voastră cu
Dumnezeu devine mai profundă, cu atât mai mare va fi și credința
voastră. Atunci veți vedea că Dumnezeu va face lucruri mărețe
în și prin voi, dar și pentru voi, însă totul pornește numai după
ce veți avea o revelație cu privire la iubirea Lui. Dumnezeu vă
iubește! Să nu vă îndoiți niciodată de acest lucru!
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Eliberare de teamă
„În dragoste nu este frică [teama nu există], ci dragostea
desăvârșită [completă, perfectă] izgonește frica [și alungă
orice urmă de teroare], pentru că frica are cu ea pedeapsa;
și [astfel] cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste [nu a
ajuns încă la perfecțiunea iubirii].”
1 Ioan 4:18, Biblia amplificată
E posibil să ajungi într-un punct în care să fii bine ancorat
în credință, având încredere în Dumnezeu și fiind sigur că El te
iubește. Apoi, deodată, dușmanul îți trimite ceva cu care te atacă.
Circumstanțele din viața noastră, adică acele lucruri rele care
ni se întâmplă, ne pot pune la grea încercare credința. Unora nu
le este deloc greu să creadă că Dumnezeu îi iubește, până când
anumite circumstanțe în care ajung la un moment dat par să arate
că, de fapt, nu i-ar iubi.
Atunci apare și dușmanul, inoculându-ne sentimentul de
teamă și învinovățire, pentru a ne despărți tocmai de ceea ce near putea ajuta cu adevărat – iubirea lui Dumnezeu. „Ce zici de
asta?”, spune el. „Credeam că Dumnezeu te iubește. Atunci de ce
ți se întâmplă lucruri rele? Probabil că ai făcut ceva îngrozitor.
Dumnezeu e foarte supărat pe tine”.
E foarte ușor ca, în vremuri grele, de încercări, atunci când totul
pare nedrept, să îți pierzi încrederea în Dumnezeu. Domnul nu face
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întotdeauna lucrurile așa cum credem noi că ar trebui să le facă
și când credem noi că ar trebui să le facă. El are un plan mult mai
măreț decât planul nostru. El vrea să ne schimbe pe noi mult mai
mult decât circumstanțele noastre. Adesea, Se folosește de anumite
situații dureroase pentru a ne face să ajungem să ne încredem numai
și numai în El. În acele momente, noi nu înțelegem ce se întâmplă și
putem cădea foarte ușor în capcana de a crede că Dumnezeu nu ne
iubește. Biblia spune că nu ar trebui să permitem vreodată să existe
ceva care să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care se găsește în
Isus Hristos (Romani 8:35-39). Atunci când avem probleme, cel mai
bun lucru pe care-l putem face este să spunem cu voce tare: „Doamne,
știu că mă iubești și cred că, în cele din urmă, totul va fi bine”.
Uneori, Dumnezeu așteaptă să ne salveze până în momentul în
care ajungem să credem că este prea târziu. Vă amintiți de Lazăr?
Acesta era bolnav, dar Isus a așteptat până ce acesta a murit pentru
a merge să-i ajute pe el și pe familia lui. Marta I-a spus lui Isus că
venise prea târziu, dar Isus știa prea bine ce făcea. Chiar dacă El nu
acționează după orarul nostru, niciodată nu va acționa prea târziu.
Atunci când ai necazuri în viață, păstrează-ți credința activă. Nu
lăsa ca teama și confuzia să îți fure iubirea lui Dumnezeu.
1 Ioan 4:18 este un verset extraordinar de puternic: „Dragostea
desăvârșită izgonește frica”. Am meditat mult la acest verset,
încercând să-i dezleg sensul, până când, într-o zi, am înțeles:
iubirea desăvârșită alungă teama, iar Dumnezeu este tocmai acea
iubire desăvârșită. Atunci când știi cât de desăvârșită este acea
iubire pentru tine, nu vei permite ca teama să preia controlul
asupra ta. Chiar dacă vei simți teama, vei continua să mergi mai
departe cu Dumnezeu, deoarece știi că El îți este mereu alături.
E imposibil să te temi de eșec dacă știi că Dumnezeu te iubește.
Atunci poți încerca tot felul de lucruri fiindcă știi că iubirea și
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acceptarea lui Dumnezeu nu depind de ceea ce faci tu. Nu ai cum
să dai greș dacă te bazezi pe Dumnezeu. Vei eșua numai dacă te
bazezi pe propriile-ți puteri. Chiar dacă lucrurile nu vor ieși chiar
așa cum ai plănuit tu, totul va fi bine în cele din urmă, dacă vei
continua să privești mereu la Dumnezeu. Dacă știi că Dumnezeu
te iubește, nu te vei teme de eșec, respingere, lipsă, de trecut, de
viitor sau de orice altceva.
Iubirea lui Dumnezeu este atât de măreață, încât aceasta
acoperă totul. Chiar crezi că Același Dumnezeu care te-a mântuit
și te-a eliberat te va face să te simți un ratat? Chiar crezi că te va
lăsa neajutorat? Satana e dușmanul sufletelor noastre. El e un hoț
și un mincinos, dar Isus vrea ca noi să avem o viață de care să ne
bucurăm (Ioan 10:10).
Versetul despre care discutăm acum apare astfel în Biblia
amplificată: „În dragoste nu este frică [teama nu există], ci
dragostea desăvârșită [completă, perfectă] izgonește frica [și
alungă orice urmă de teroare], pentru că frica are cu ea pedeapsa;
și [astfel] cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste [nu a ajuns
încă la perfecțiunea iubirii]” (1 Ioan 4:18).
De îndată ce Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg că iubirea Lui
alungă teama, a trebuit să pun în practică această teorie. Aveam
probleme cu mașina. Credeam că transmisia ne va lăsa și nu aveam
banii necesari pentru a o înlocui. Astfel că mergeam în continuare
cu mașina, sperând să nu se dezmembreze.
Într-o dimineață, am simțit că Dumnezeu încerca să-mi
încurajeze inima cu aceste cuvinte: „Joyce, petrece-ți această zi
iubindu-Mă și lăsându-Mă să te iubesc. Nu trebuie să faci nimic
altceva. Nu trebuie să încerci să fii o femeie extrem de credincioasă.
Nu trebuie decât să te adăpostești în iubirea Mea”.
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Astfel că am început să cânt, să compun cântece pentru
Dumnezeu și să mă simt minunat. Apoi, deodată, l-am auzit pe
soțul meu în garaj, după numai 45 de minute după ce plecase la
lucru! El a deschis ușa și a spus: „Nu am reușit deloc să scot mașina
din viteza întâi. Va trebui să o ducem la reparat”.
Eu am închis ușa și am început să râd. Nu e deloc ceva ce aș fi
făcut în mod obișnuit, și nici nu hotărâsem eu să fac asta. Pur și
simplu, așa mi-a venit. Fiindcă Îi permisesem lui Dumnezeu să
mă iubească, am reușit să râd, chiar dacă mă aflam într-o situație
dificilă. Atunci când rămâi în iubirea lui Dumnezeu, lași credința
să iasă din tine, și nu teama. Faptul că am început să râd se datora
credinței. Eu râdeam fiindcă, în adâncul meu, știam că Dumnezeu
ne iubea și avea să ne poarte de grijă.
Avraam a râs râsul credinței. Când Dumnezeu a venit la el și
i-a spus că va avea un fiu, Avraam a râs! El știa că, din punct de
vedere fizic, era imposibil ca el și Sara să poată avea un copil, dar
L-a crezut pe Dumnezeu, iar ființa lui era atât de plină de bucurie,
încât a început să râdă.
Cred că, atunci când procedăm astfel, Îi permitem lui
Dumnezeu să ne ajute în moduri uimitoare. Cine se gândește să
râdă atunci când are o problemă? Biblia spune că Dumnezeu stă
în cer și le râde în față dușmanilor Săi. Dacă Dumnezeu poate să o
facă, atunci și noi putem. Ar trebui să râdeți și voi râsul credinței.
La urma urmei, Dumnezeu vă iubește! Dacă Dumnezeu vă e
alături, atunci niciunul din cei care vă sunt împotrivă nu are vreun
sorț de izbândă.
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Iubirea atinge
„Și aceasta este porunca pe [însărcinarea, ordinul, dispoziția]
care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe
fratele [credinciosul] său.”
1 Ioan 4:21, Biblia amplificată
Tu ești copilul special al lui Dumnezeu. El îți spune acest
lucru în Deuteronomul 7:6. Dacă vei începe să te comporți ca
atare, întreaga lume va începe să se schimbe. Atunci vei intra în
supermarket zâmbind și gândindu-te: Sunt iubit. Totul e bine în
viața mea. Îi pot binecuvânta și pe alții cu iubirea pe care o primesc
de la Dumnezeu. Dacă vei fi bucuros pe oriunde vei merge,
bucuria ta îi va binecuvânta și pe alții. În Psalmii 100:2 scrie că
noi ar trebui „să-I slujim Domnului cu bucurie!”
Când începem să ne dăm seama cât de speciali suntem pentru
planul lui Dumnezeu și începem să ne purtăm cu ceilalți fiind
conștienți că suntem iubiți de El, atunci vom putea cuceri întreaga
lume pentru Isus. Iubirea se va răspândi foarte rapid. Iubirea lui
Dumnezeu care curge prin tine va avea grijă să nu-i rănească pe
ceilalți. Dacă vei fi plin de iubirea Sa în interior, atunci vei scăpa de
teamă și nu-ți va fi frică să îi atingi și pe ceilalți cu iubire. Nu te vei
mai teme că vei fi respins sau că ceilalți vor profita de tine; datorită
iubirii lui Dumnezeu, vei vedea care sunt nevoile celorlalți și vei
încerca să le împlinești.
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Dumnezeu vrea să Îl crezi când spune că, prin intermediul
tău, va face lucruri mărețe, datorită faptului că Isus S-a dus la El.
Crezi cu adevărat că Dumnezeu te va folosi? Dumnezeu îți va
da lucrurile pentru care crezi în El. Nu trebuie să te temi să iei
atitudine.
Nici nu vă pot spune de câte ori m-am aflat la marginea unei
„prăpastii a credinței”, fiind pe punctul de a face ceva înfricoșător,
când mi s-a părut că l-am auzit pe Dumnezeu spunându-mi:
„Haide, Joyce, haide! Voi face lucruri mărețe prin tine. Haide!”
Atunci mi-am luat avânt și am sărit înainte, iar Dumnezeu nu m-a
dezamăgit niciodată.
Știți de ce nu mă tem să iau atitudine și să greșesc? Fiindcă știu
că Dumnezeu mă iubește. El mă iubește și știe că și eu Îl iubesc, și
datorită harului Său, mi-am dedicat Lui întreaga viață. Dacă și tu
ai făcut asta și Îl iubești pe Dumnezeu, fiind conștient că și El te
iubește, atunci nu există nicio problemă pe care să nu o poți rezolva.
Dacă îți dorești cu adevărat să-i ajuți pe ceilalți, Dumnezeu te
va ajuta să o faci. Nici măcar nu-ți trebuie cine știe ce abilități.
Trebuie numai să fii la dispoziția lui Dumnezeu, iar El se va ocupa
de restul. Poate simți că talentele tale sunt simple, dar, uneori, cu
cât e mai simplu un lucru, cu atât e mai puternic.
Nu-ți trăi viața în mod egoist, consumându-ți toată energia
pentru a te gândi numai la tine și la nevoile tale. Spune-I lui
Dumnezeu ce vrei cât mai simplu și mai rapid, iar apoi dezvoltăți credința, pentru a împlini nevoile celorlalți. Dumnezeu va
face pentru tine ceea ce faci și tu pentru alții. Când ai o nevoie,
gândește-te la aceasta ca fiind o sămânță și nu o simplă nevoie.
Când atingi viețile altor oameni, Dumnezeu vede acest lucru ca
fiind o sămânță semănată pentru recolta pe care vrei să o ai în
viața ta.
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Toți oamenii vor să fie prosperi, dar trebuie să înțelegem
care este adevărata prosperitate. Îmi place să o definesc ca fiind
abilitatea lui Dumnezeu de a-ți împlini fiecare nevoie cu care te
confrunți. Iubirea lui Dumnezeu îți va da abilitatea de a pune
nevoile celorlalți pe primul loc. Crezi că Dumnezeu te iubește
suficient cât să te ajute să reușești să-i atingi pe alții cu iubire,
chiar și pe cei care sunt greu de iubit, adică oamenii morocănoși
și nerecunoscători?
E destul de ușor să iubești pe cineva care îți răspunde tot cu iubire.
Însă noi trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea puterea să-i
iubim pe cei care sunt greu de iubit. Datorită iubirii lui Dumnezeu
care curge prin noi, vom reuși să o facem, fiindcă aceasta este o
iubire necondiționată. Fiindcă o primim în mod gratuit, tot așa o
putem da mai departe. Iubirea nu îi dezamăgește pe oameni și nici
nu renunță la ei. Poate că va dura un an. Poate că va dura cinci ani.
Poate să dureze și 25 de ani, dar merită! Cât a așteptat Isus după
tine, neîncetând să te iubească? Iubirea este răbdătoare, blândă
și smerită. Nu este egoistă, iritabilă și supărăcioasă. Acestea sunt
atributele pe care Isus le revarsă asupra noastră prin iubirea Sa, iar
noi putem face același lucru pentru oamenii pierduți și suferinzi,
care tânjesc să-L vadă pe Dumnezeu la lucru în lume.
Dumnezeu te iubește și îi iubește și pe toți ceilalți din jurul
tău. El îi iubește pe toți, fie că sunt mântuiți sau nu, El vrând să te
folosească drept un mijloc prin care să-Și poată revărsa iubirea.
Nu te teme să iei atitudine. Iubirea lui Dumnezeu te eliberează
de teamă și condamnare, iar El ți-a dat capacitatea de a iubi.
Hotărăște-te să împrăștii iubirea lui Dumnezeu peste tot în jurul
tău. Poți începe prin a fi prietenos cu oamenii. Propune-ți să fii
prietenos și să fii o binecuvântare pentru cei din jur, oriunde te
vei duce.
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Ospitalitatea reprezintă un mod simplu de a da dovadă de
iubire, mai ales față de cineva care este singur sau se simte
descurajat. Invitați oameni la cină. Chemați oameni în vizită pe
la voi. Dați mâna cu oamenii și zâmbiți. Atunci când se cade,
îmbrățișați oamenii. Oferiți ajutor practic, cum ar fi să duceți
pe cineva la lucru cu mașina atunci când mașina sa e la reparat.
Ajută-l pe noul angajat de la lucru și vezi dacă nu-i poți fi de folos
în a-l face să cunoască mai bine orașul. Dumnezeu are ceva de
făcut pentru tine. Poate că nu e vorba de ceva important și sonor,
dar cu siguranță că, pentru El, e ceva important. Oamenii sunt
foarte importanți pentru Dumnezeu!
Sunt anumiți oameni cărora numai tu le poți sluji. Cere-I lui
Dumnezeu să-ți arate cum Îi poți transmite mai departe iubirea
către alți oameni, iar El îți va arăta.
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Iubirea lui Dumnezeu vă va schimba
„Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci
în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă
de ispășire [împăcare] pentru păcatele noastre.”
1 Ioan 4:10 Biblia amplificată
Dumnezeu ne iubește, dar nu cred că prea mulți dintre noi
înțeleg cu adevărat iubirea pe care ne-o arată. În urma studiilor
făcute pe acest subiect, Dumnezeu mi-a arătat că, dacă am ști cu
adevărat, în străfundul nostru, cât de mult ne iubește, ne-am purta
cu totul altfel decât o facem de cele mai multe ori.
Gândiți-vă la iubirea pe care v-o poartă Dumnezeu. Asta vă va
schimba cu adevărat. Dacă nu vă place ceva anume la voi înșivă,
„știind că știți” că Dumnezeu vă iubește cât așteptați să lucreze
în voi, vă va ajuta să vă bucurați de această călătorie. Dacă însă
veți continua să fiți mereu frustrați din cauza defectelor voastre,
e posibil să nu reușiți să vă schimbați niciodată. Nu uitați că
Dumnezeu lucrează prin credință, iar adevărata credință ne ajută
să primim odihna Domnului (Evrei 4).
Sunt sigură că mulți dintre cei care citesc această carte nu au o
relație bună cu ei înșiși. Acestora nu le place de propria persoană
și e posibil chiar să se urască pe ei înșiși. Dacă te afli printre
cititorii mei care au o problemă cu propria persoană, vreau să-ți
reamintesc că ai voie să urăști lucrurile rele pe care le faci, dar nu
trebuie să te urăști niciodată pe tine însuți. Isus a murit pentru
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tine, fiindcă te iubește nespus, iar tu ai putea măcar să primești
prețiosul dar pe care ți-l oferă.
Biblia spune: „Căci el este ca unul care își face socotelile în suflet”
(Proverbele 23:7). Atât timp cât ai o părere proastă despre tine
însuți mereu, displăcându-ți propria persoană și fără să înțelegi
cât ești de special, atunci nu te vei putea purta după cum gândești.
Aceasta deoarece nu ți-ai dat seama de puterea care transformă
vieți: faptul că Dumnezeu te iubește mai mult decât știi.
Dumnezeu vrea să-ți petreci timpul cu El în fiecare zi. Asta te
va schimba cu adevărat. Dacă nu-L pui pe Dumnezeu pe primul
loc, atunci El nu va putea face pentru tine ceea ce vrea să facă.
Timpul petrecut exclusiv în compania lui Dumnezeu, iubindu-L și
permițându-I să te iubească, te va face să fii puternic, curajos și matur.
Mulți oameni caută scuze mereu și nu-și fac niciodată timp
să pună bazele unei relații minunate cu Dumnezeu. Aceștia și-ar
dori să aibă o relație bună cu El, dar nu reușesc să se disciplineze
suficient încât să-și formeze obiceiuri bune, precum studiul și
rugăciunea. Chiar și pentru a face diferite lucruri pentru ceilalți e
nevoie de disciplină și ar trebui să devină un obicei.
Iubirea lui Dumnezeu te va schimba. Pe măsură ce experimentezi
iubirea Sa și devii conștient de aceasta în mod regulat, vei vedea că
ți se schimbă și dorințele. Vei începe să vrei să fii precum Cel care te
iubește (Isus). Prioritatea ta ar trebui să fie să ajungi să cunoști și să
adopți caracterul lui Dumnezeu în viața ta. Pavel a spus că scopul său
era să-L cunoască pe Hristos și să afle puterea învierii Sale (Filipeni
3:10). Vă rog să remarcați că Pavel a spus că va trebui să fie hotărât.
Luați în serios relația cu Dumnezeu. Puteți fi oricât de apropiați
vreți să fiți de Dumnezeu; totul depinde de cât timp sunteți dispuși
să investiți în această relație.
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Biblia spune că suntem reprezentanții personali ai lui
Dumnezeu și că El ajunge la toată lumea prin intermediul nostru
(2 Corinteni 5:20). Acest verset mă emoționează mereu și mă face
să-mi dau seama cât este de important să ne lăsăm călăuziți de
către Duhul Sfânt atunci când Acesta lucrează în noi, schimbândune și modelându-ne pentru a sluji scopului lui Dumnezeu. Iubirea
lui Dumnezeu ne e turnată în inimi de către Duhul Sfânt (Romani
5:5). Primiți-o, bucurați-vă de ea și permiteți-i să vă schimbe!
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Cum să ai o viață nouă
Dacă nu L-ai invitat niciodată pe Isus să-ți fie Domn și
Mântuitor, te rog să o faci chiar acum. Poți rosti următoarea
rugăciune și, dacă ești sincer, vei primi o viață nouă în Hristos:
Dumnezeule Tată, cred că Isus Hristos e Fiul Tău,
Mântuitorul lumii. Cred că a murit pe cruce pentru mine și
că mi-a luat toate păcatele. Atunci când a înviat, El a biruit
moartea și mormântul. Cred că Isus e viu chiar acum și că stă
la dreapta Ta. Am nevoie de Tine, Isuse. Iartă-mi păcatele,
mântuiește-mă și vino să locuiești în mine. Vreau să mă
nasc din nou. Vreau să trăiesc pentru Tine. Îți mulțumesc că
m-ai mântuit și că mă ajuți să am o viață nouă, pe care să o
trăiesc pentru Tine.
Acum trebuie să crezi că Isus trăiește în inima ta. Trebuie să
crezi că ai fost iertat, că ai fost făcut neprihănit prin intermediul
sângelui lui Isus și că, atunci când ți se va termina timpul petrecut
pe pământ, vei merge în rai.
Găsește-ți o biserică bună unde să mergi, un loc în care se
propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu și așa vei începe să crești
în Hristos. Nimic nu se va schimba în viața ta dacă nu cunoști
Cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan 8:31-32 scrie: „Dacă rămâneți
în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște
adevărul, și adevărul vă va face slobozi”.
Vă îndemn să vă ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu,
păstrându-l în adâncul inimilor voastre și, conform celor scrise
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în 2 Corinteni 3:18, pe măsură ce veți studia Cuvântul, veți fi
transformați după chipul lui Isus Hristos.
Vă rog să scrieți și să-mi spuneți că L-ați primit pe Isus și să
cereți broșura gratuită, care vă va arăta cum să vă începeți viața
cea nouă alături de Hristos.
Cu dragoste,
Joyce
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Despre autoare
Joyce Meyer este unul dintre cei mai buni învățători practici
ai Bibliei din lume. Fiind pe locul întâi în topul autorilor de
bestsellere, top alcătuit de către The New York Times, ea a scris
peste 100 de cărți pline de inspirație, printre care se numără The
Confident Woman, I Dare You, întreaga colecție de cărți Câmpul
de bătălie al minții, primul său roman de ficțiune intitulat The
Penny și multe altele. De asemenea, a înregistrat mii de învățături
în format audio, cât și o întreagă videotecă. Emisiunea de radio și
televiziune a lui Joyce, Bucură-te de fiecare zi, se transmite în toată
lumea, iar ea călătorește foarte mult, ținând numeroase conferințe.
Joyce și Dave, soțul ei, sunt părinții a patru copii adulți, iar acum
locuiesc în St Louis, Missouri.
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„Bucură-te în fiecare zi”, programul ei de
televiziune şi radio este difuzat în întreaga
lume şi are o audienţă potenţială de trei
miliarde de oameni. De la lupta ei cu cancerul
de sân până la problemele zilnice ale vieţii,
Joyce Meyer vorbeşte într-un mod deschis şi
practic, despre experienţele personale pentru
ca alţi creştini să se bucure de libertate în viaţă.
Puteţi viziona, în fiecare săptămână, emisiunea „Bucură-te în
fiecare zi” pe canalul Alfa Omega TV (informaţii despre difuzare:
www.alfaomega.tv, la secţiunea ProgramTV).
De asemenea, emisiunile ei pot fi vizionate, atât în limba
română, cât și în limba maghiară, online pe www.alfaomega.tv/
mediacenter.
Date de contact pentru România:
e-mail: joyce.meyer@alfaomega.tv
telefon: +(40) 256-490.637
adresa de corespondenţă:
Joyce Meyer, C.P. 1132, Oficiul 8
Timisoara – 300890, România

Mesajele lui Joyce Meyer pot fi vizualizate într-o varietate de
limbi la adresa: tv.joycemeyer.org
Sediul central:
Joyce Meyer Ministries
P.O. Box 655
Fenton, MO 63026
U.S.A. +(1) 636-349.0303
www.joicemeyer.org
Informații
recepție
www.alfaomega.tv/receptie

satelit

Alfa

Omega

TV:

Oferim gratuit cărți scrise
de Joyce Meyer
Trebuie doar să ne contactezi la comenzi@alfaomega.tv, sau
la telefon 0256-284.913. Ne-ar bucura dacă ne-ai putea scrie și
câteva rânduri despre cum vezi tu emisiunile lui Joyce sau alte
impresii personale.
Joyce ar fi extrem de bucuroasă să primească mesajele și
părerile telespectatorilor.

VORBIND DESCHIS DESPRE...
o nouă serie de cărți scrise de binecunoscuta autoare Joyce
Meyer, concentrându-se asupra biruinței în lupta cu emoțiile prin
puterea Cuvântului lui Dumnezeu.

1. Vorbind deschis despre depresie
2. Vorbind deschis despre descurajare
3. Vorbind deschis despre stres
4. Vorbind deschis despre singurătate

5. Vorbind deschis despre
nesiguranță
6. Vorbind deschis despre frică
7. Vorbind deschis despre îngrijorare

De asemenea, puteți descărca gratuit varianta electronică a
seriei „Vorbind deschis despre...”, la adresa: www.alfaomega.tv/
viata-spirituala/vorbind-deschis-despre.

Oferim următoarele resurse video
pe DVD

Câmpul de bătălie
al minții (Carte)
Autoarea îți arată cum să îți
schimbi viața schimbându-ți
gândurile. Ea te învață cum să
faci față miilor de gânduri pe
care le ai în fiecare zi și cum
să îți faci mintea să gândească
cum gândește Dumnezeu.

