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Cuvânt înainte

“… Să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea, și s-o
urmărească.” 1 Petru 3:11 [Să nu vă mulțumiți doar dorind relații de pace
cu Dumnezeu, cu semenii voștri și cu tine însuți, ci urmăriți-le, alergați
după ele] (AMP).
Mă rog ca această carte cu privire la pace să vă ajute să învățați să vă
bucurați de „…pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere...”
(Filipeni 4:7).
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1
TE BUCURI TU DE PACE?

Fiecare copil al lui Dumnezeu, născut din nou, ar trebui să se
bucure de o viață plină de pace. Isus a spus în Ioan 14:27 (AMP):
“Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să
nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. [Opriți-vă din a vă
îngădui să fiți agitați și tulburați; și nu vă mai îngăduiți să vă temeți și să
fiți intimidați, fricoși și neliniștiți].
Acesta este cu adevărat un verset biblic puternic . Citește-l, te rog,
de câteva ori, și ia-ți apoi cel puțin cinci minute să meditezi asupra lui și
lasă-l să te pătrundă.
În primul rând, să notăm faptul că pacea pe care o oferă Isus este o
pace specială, nu ca cea pe care lumea o oferă. Ce fel de pace oferă lumea?
Lumea oferă un anumit simțământ al păcii. Această pace operează atunci
când în viața ta toate lucrurile merg după cum dorești tu. Totuși, când
lucrurile nu merg cum ți-ai dori tu, pacea lumească dispare cu repeziciune.
Și-i ia imediat locul spiritul întristării. Pacea pe care Isus o oferă operează
atât în vremuri bune, cât și în vremuri grele, când ești în belșug sau ești
într-o stare umilă. Pacea Lui operează în mijlocul furtunii.
Ar fi minunat, atât cât privește mintea umană, dacă toate lucrurile
ar merge tot timpul după cum dorești tu. Însă cunoaștem din experiență că
în lumea reală acest lucru nu se întâmplă. Ca și credincioasă, mulți ani am
încercat să-mi folosesc credința pentru a înlătura orice și tot ceea ce mie nu
îmi plăcea sau simțeam că nu e un lucru bun. Aceasta mi-a cauzat o mare
frustrare. Încercarea de a forța să să se întâmple un lucru anume, care nu se
poate și nu se va întâmpla, te va conduce întotdeauna la frustrare. După ce
am acumulat experiență cu Dumnezeu, am început în cele din urmă să
realizez că eu trebuie să-mi folosesc credința pentru a păși calm și plin de
pace prin furtunile și încercările vieții. Aveam nevoie să încetez a-i mai
îngădui diavolului să-mi fure pacea la tot pasul.
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Isus a spus în Ioan 14:27 (AMP): “Opriți-vă din a vă îngădui să fiți
agitați și tulburații.” Cu cât citeam mai mult acest verset biblic și cugetam
asupra lui, cu atât mai mult realizam, prin ceea ce Biblia îmi spunea, că eu
singură îmi făceam lucrul acesta. Aveam nevoie să mă opresc. El de
asemenea a spus în acest verset: “Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se
înspăimânte”.
Isus i-a mustrat pe ucenici în Marcu 4:40 pentru necredința lor,
datorită faptului că și-au pierdut pacea în timpul furtunii. Isus nu Și-a
pierdut pacea. El dormea în dosul corabiei. Ucenicii erau în panică și
deosebit de tulburați.
Cum ești tu? Ai fost în dosul corabiei bucurându-te de pace cu
Isus? Dacă nu ai pace, atunci tu nu te poți bucura de viață.
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Un simplu mesaj nu poate fi folositor dacă nu sunt date și niște
instrucțiuni despre cum să obții lucrul dorit. Să spui că ai nevoie de pace,
este primul pas. Totuși, fără o îndeletnicire practică a modului în care poți
avea pace, nu apare nici un rod.
Un lucru m-a ajutat pe mine, într-un mod extraordinar, să încep să
mă bucur de o viață plină de pace. Am realizat că este fără folos și extrem
de frustrant “să încerc să fac ceva, pentru ceva pentru care nu pot face
nimic”. Faci și tu asta? Te amăgești și tu încercând să faci lucrurile să se
întâmple așa cum dorești tu? Dumnezeu are un timp perfect pentru toate
lucrurile. Tu trebuie să aștepți timpul Lui. General vorbind, tu oricum nu
poți face lucrurile să se întâmple înainte de vremea lor. Și chiar dacă ai
obține un lucru care nu e la vremea lui, nu te vei bucura de el. Învață să-L
aștepți pe Domnul. Aceasta Îi va aduce Lui onoare, iar ție pace.
Încerci tu să faci imposibilul? Încerci tu să-i schimbi pe oamenii
din jurul tău – poate persoana cu care ești căsătorită, unul din copiii tăi, un
prieten, sau o rudă? Oamenii nu-i pot schimba pe oameni. Doar Dumnezeu
poate pătrunde în interiorul inimii cuiva determinând pe el sau pe ea să
dorească să se schimbe. Dacă noi îi forțăm să se schimbe într-un anumit
domeniu, acest lucru se va termina prin a fura pacea fiecăruia. Noi nu
suntem creați să punem sub lege. Oamenii au nevoie de libertate. Ei au
nevoie de spațiu pentru a se putea mișca.
În primii anii de căsnicie, eu am încercat să-l opresc pe Dave, să
mai joace golf. Mi se părea că joacă prea mult, iar eu, în schimb, doream
să petrec cât mai mult timp cu el. Am încercat în toate modurile posibile.
Am încercat fiecare șiretlic. M-am îmbufnat. M-am enervat. Am încercat
să-l conving. I-am oferit și tratamentul tăcerii. Dar nimic nu a lucrat. Mai
tot timpul eram supărată. Din când în când renunța și nu mai juca o vreme.
Lucru interesant era că deși obțineam ceea ce doream, eu tot nu aveam
pace. Și aceasta, pentru că încercam să obțin ceea ce doream prin metode
greșite. Încercarea de a forța pe cineva să se schimbe, îți va fura pacea.

6

Ești foarte supărat pe tine însuți pentru că nu ești în starea spirituală
în care ți-ai dori să fi? Încerci să te schimbi? Cu siguranță tu ai nevoie să
cooperezi cu Duhul Sfânt în ce privește lucrarea pe care El o face în viața
ta. El te aduce la perfecțiune și maturitate. Nu o poți face de unul singur.
Acesta este un alt domeniu în care încerci să faci ceva ce nu poți.
Sunt sigură că vezi ca pe un lucru natural să încerci să schimbi
lucrurile care nu îți plac. Fii realist pentru un moment. Ce succes ai
schimbând toate aceste lucruri? Ești frustrat și fără pace, când de fapt ar
trebui să te odihnești în Domnul, așteptându-L pe El și timpul Său,
încrezându-te în Domnul pentru ceilalți oameni din jurul tău și chiar și
pentru tine însuți?
Lasă-mă să concluzionez prin a-ți spune: dacă încerci să “faci ceva
în legătură cu ceva pentru care nu poți face nimic”, vei fi frustrat și nu te
vei bucura de pace.
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3
FII CONDUS DE PACE
Coloseni 3:15 (AMP) spune:
“Și pacea (armonia sufletului care vine) lui Cristos să stăpânească
(să acționeze continuu ca un arbitru) în inimile voastre [hotărând și
rezolvând cu fermitate toate întrebările ce se ridică în mintea voastră...].”
Arbitrul dintr-un joc cu mingea decide daca lovitura ta a fost
înăuntru sau afară. Pacea trebuie să fie arbitrul care decide dacă un lucru ar
trebui să fie în viața ta sau afară din ea.
Mulți oameni nu se bucură de pace deoarece se află în afara
voii lui Dumnezeu. Ei mai degrabă urmează voia lor decât voia lui
Dumnezeu. Ei fac, mai degrabă, ceea ce simt sau cred că este bine, decât să
urmeze Cuvântul lui Dumnezeu și să se lase călăuziți de pace. Foarte
adesea apare ceva ce aș dori să fac. Sună bine, pare bun, și chiar poate fi un
lucru bun. Totuși, dacă lucrul respectiv nu-mi aduce pace, am învățat să-l
las la o parte. Fii condus de pace. Nu cumpăra ceva, în special o achiziție
majoră, dacă lucrul respectiv nu-ți oferă pace. Indiferent de cât de mult ți-l
dorești, îți va părea rău dacă vei merge împotriva călăuzirii Duhului Sfânt.
Ocazional, mi se oferea oportunitatea de a-mi lua un angajament să
merg să vorbesc undeva, dar nu aveam pace în acea privință. Nu știu de ce,
dar câteodată pacea nu este acolo. Am învățat că dacă îmi iau angajamentul
oricum, apare întotdeauna un motiv pentru care ar fi trebuit să mă las
călăuzită de pace.
Un angajament, îmi amintesc, l-am făcut prima data în perioada
când am început să călătoresc. Angajamentele verbale erau foarte puține. În
mod natural, doream să le iau pe toate. Am primit o invitație într-o biserică
din Texas. Eram foarte încântată la acel moment. Am spus “da” imediat.
Două săptămâni mai târziu, mă rodea ceva înlăuntrul meu de fiecare dată
când mă gândeam la acel lucru. Și acest sentiment devenea tot mai
puternic. Evident că nu am aveam pace în legătură cu acea plecare, și totuși
Dumnezeu nu-mi arăta motivul pentru care nu ar trebui să merg.
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Am așteptat, și am tot așteptat. În cele din urmă, am știut că trebuie
să-i sun și să îi rog să mă elibereze de angajamentul pe care l-am făcut față
de ei. Le-am spus că dacă nu vor găsi un înlocuitor potrivit, voi veni, doar
că din anumite motive, nu aveam pace cu privire la acea plecare. Ei m-au
eliberat de cuvântul dat.
Câteva săptămâni mai târziu am aflat că biserica pe care o
frecventam acasă, aveau dedicarea noii lor clădiri, chiar la sfârșitul de
săptămână în care eu aș fi fost plecată. Eu am fost asistent de pastor în acea
biserică, pentru o destul de lungă perioadă de timp, înainte ca eu să încep
propria mea misiune, și era foarte important pentru mine să fiu alături de ei
la acea ocazie.
De ce Dumnezeu nu mi-a spus despre ce avea să se întâmple? Din
anumite motive, El a ales să nu o facă. Cuvântul Său spune să fim călăuziți
de pace. De multe ori aceasta este tot ceea ce El îți dă ca să știi dacă ești
„în” sau “în afara” voii Lui. Mai târziu poate vei știi de ce, sau poate nu vei
știi niciodată.
Tu nu te vei bucura niciodată de o viață plină de pace dacă nu
asculți de călăuzirea Lui și urmezi doar voia ta.
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4
CE ANUME Î
Anumite lucruri deranjează pe fiecare. Satan își petrece tot timpul
vieții tale studiindu-te. Probabil el te cunoaște mai bine decât te cunoști tu
pe tine însuți. El știe ce te deranjează. Tu trebuie să știi ceea ce te
deranjează, și fii atent ca în acele momente să nu-ți pierzi pacea.
“Hoții de pace” ai fiecăruia nu sunt aceiași. Sunt lucruri care pe
mine mă deranjează, pe când pe Dave nu-l deranjează deloc. De exemplu,
mie îmi place liniștea, iar pe el gălăgia nu-l deranjează. El poate citi o carte
în timp ce casetofonul uneia din fiicele noastre este dat la maxim și fiul
nostru de nouă ani se luptă pe podea cu câinele.
Eu nu mă pot abține să nu mă agit, și urăsc să întârzi. Câteodată
Dave încearcă să facă prea multe lucruri într-un timp anume. Și toate
acestea se finalizează în ultimul minut, într-o mare grabă. Acesta este unul
din lucrurile despre care diavolul cunoaște, în ce mă privește, și îl va folosi
pentru a-mi fura pacea. Dave, pe de altă parte, vrea întotdeauna să ajungem
la aeroport cu cel puțin o oră mai devreme, oriunde am zbura. El
întotdeauna vrea să ajungă la cursul de golf mai devreme de momentul
când începe el să joace. Dacă diavolul poate să aranjeze ca el să întârzie la
unul din aceste evenimente, Dave începe să-și piardă pacea.
Noi suntem diferiți. De aceea, Satan folosește tactici diferite pentru
fiecare dintre noi. Fii mai deștept decât e el. El te provoacă să fii tulburat.
Care sunt “hoții tăi, care îți fură pacea”? Fă o listă și discută asupra ei cu
familia ta. Află ce anume îi irită pe ei., apoi încearcă să-i ajuți pe fiecare să
evite acele domenii.
Dave este un jucător serios de golf. Joc și eu, dar lucrul ce mi se
potrivește mie, este acela de a se face glume pe seama mea în timpul
jocului. Am învățat, oricum, că nu este înțelept din partea mea să pierd prea
mult vremea când joc golf cu Dave sau să-l necăjesc atunci cănd dă o
lovitură proastă. Ne distrăm, dar trebuie să fac ceea ce este comfortabil
pentru el. Nu are nici un sens să duci pe cineva în punctul în care să-și
piardă pacea. Când trăiești lângă cineva mult timp, începi să-i cunoști
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slăbiciunile la fel de bine ca pe ale tale. Repet, „încercați să vă ajutați unul
pe altul să evitați acele domenii.”
Dave mă ajută în slăbiciunile mele. El încearcă să păstreze totul în
tăcere atunci când încerc să studiez sau să mă odihnesc. El mă încurajează
să mă odihnesc și să mă recreez deoarece știe că dacă devin prea obosită,
Satan îmi va fura pacea. Galateni 6:2 spune: „Purtați-vă sarcinile unii
altora...”. Noi avem nevoie să ne purtăm slăbiciunile unii altora, să
realizăm că toți avem o mulțime de ele și să ne rugăm unul pentru altul.
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5
FURE PACEA?
Noi știm că pacea ne leagă de Duhul Sfânt. Un alt fel de a spune,
este că Duhul Sfânt lucrează numai într-o atmosferă de pace. Este putere în
pace. Ioan 14:27 (AMP) ne spune că moștenirea noastră de la Isus este
pacea. Isus a spus: „...Vă las pacea, vă dau pacea Mea...”. Cu alte cuvinte,
El dorește să avem pacea Lui.
Dacă ai o problemă și diavolul nu te poate tulbura cu privire la ea,
atunci el nu are nici o putere asupra ta. Puterea ta este în menținerea unei
atitudini de calm, pace și încredere. Puterea diavolului este în a te stârni să
fii tulburat și temător.
Când te găsești într-o situație dificilă, fă, din a rămâne pur și simplu
calm, ținta ta. Nu te lăsa jucat de mâinile diavolului devenind tulburat. El
găsește plăcere în a te tulbura emoțional. De obicei, primul lucru pe care o
persoană îl face când este într-o anumită stare emoțională este de a spune
lucruri care constituie pentru diavol combustibil de a-l adăuga la focul pe
care tocmai l-a pornit.
Iacov 3:5, 6 (parafrazat) spune că limba este un mădular mic dar
care aprinde un foc mare. Este o lume de nelegiuiri așezată printre celelalte
mădulare ale noastre, care contaminează și depravează întregul trup, și este
un foc aprins de gheenă. Poți vedea din aceste versete că diavolul dorește
ca tu să pierzi controlul așa încât să-l preia el. Adu-ți aminte, diavolul te
provoacă să fii tulburat.
Poate ai observat că diavolul va lucra muncă suplimentară în
dreptul tău, atunci când ești gata să pleci la biserică sau la un studiu biblic.
Ani la rând, duminica dimineața, în jurul casei noastre, părea că se află un
furnal gata să explodeze. Rareori se întâmpla să ajungem la biserică fără ca
măcar unul din noi să nu fie supărat, și de obicei se întâmpla că toți eram.
Duminica dimineața se pierdeau lucruri, se vărsa și se spărgea ca în
niciuna din alte zile ale săptămânii. Copiii noștri se descurcau foarte bine în
oricare altă zi a săptămânii, dar duminica dimineața se băteau. Cu cât mai
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multă gălăgie și agitație era, cu atât mai tulburată deveneam. (Aduceți-vă
aminte, mie nu-mi place gălăgia!)
În cele din urmă, începeam să mă plâng. Dave urăște ca cineva să
se plângă, așa încât după un timp, îmi spunea să mă opresc în a mă mai
plânge. Atunci mă enervam pe el. Apoi copiii începeau să plângă fiindcă ne
auzeau pe mine și Dave certându-ne.
În mijlocul tuturor acestor lucruri, câinele începea să alerge în jurul
casei cu unul din pantofii de care unul din noi avea nevoie să se încalțe,
după care eu începeam să strig, “Grăbiți-vă! Întârziem!” Sunt sigură că
recunoașteți un astfel de scenariu.
Când am citit Iacov 3:18, am înțeles de ce lucrurile acestea se
întâmplă atunci când ne îndreptăm să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu.
Acest verset spune (AMP), “roada neprihănirii...” (acțiunile corecte)
...”este [rodul seminței] semănată” (Cuvântul) „în pace pentru cei ce fac
pace.”
Cu alte cuvinte, pentru ca Scriptura să prindă rădăcină și să producă
roadă în viețile noastre, el trebuie predicat și învățat de către cineva care
este el însuși un făcător de pace. De asemenea, noi trebuie să avem o stare
plină de pace lăuntrică atunci când ascultăm Cuvântul.
Gândește-te puțin la viața ta. De câte ori are diavolul succes în
încercările lui de a te tulbura chiar înainte ca tu să mergi undeva să asculți
Cuvântul lui Dumnezeu? Adu-ți aminte să urmărești tacticile lui, ca mai
apoi să nu cazi în mâinile lui. A doua Epistolă către Corinteni, capitolul
2:11 (AMP) spune că: “nu suntem în neștiință” despre “înșelăciunile și
planurile” lui Satan. Versiunea King James Version le numește
„șiretlicuri”. Haideți să fim mai isteți decât diavolul.
Întâia Epistolă a lui Petru, capitolul 5:8 (AMP) spune: “Fiți
echilibrați (temperați, cu mintea cumpătată), fiți vigilenți și atenți tot
timpul; căci dușmanul vostru, diavolul, hoinărește ca un leu răcnind [cu o
foame aprigă], căutând pe cineva să-l apuce și să-l devoreze.”
Nu lăsa să fii tu acela! Te îndemn să fii prevăzător. De fiecare dată
când începi să te simți tulburat sau frustrat, oprește-te și pune-ți
următoarele întrebări: “Ce încearcă diavolul să facă? Dacă dau loc acestor
emoții negative, ce rezultat vor avea?”
Efeseni 4:26, 27 (AMP) reprezintă de asemenea versete foarte
importante care ne învață să nu-i dăm diavolului oportunitatea să-și facă loc
în viața noastră prin stările noastre de tulburare. Versetul 26 spune: „să nu
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lăsați să apună soarele peste mânia voastră” (supărarea voastră, furia
voastră sau indignarea). Cu alte cuvine, “Nu sta supărat”.
Versetul 27 (AMP) spune: “Nu-i da nici un spațiu diavolului [nu-i
da nici o oportunitate]”. Când ești tulburat, îți pierzi bucuria. Când îți pierzi
bucuria, îți pierzi puterea. Neemia 8:10 spune: „...bucuria Domnului va fi
tăria voastră.” Psalmistul David, în Psalmul 42:5 își vorbește sufletului său
și spune: “Pentru ce...gemi înlăuntrul meu?...” Isaia 30:15 spune: „...În
liniște și odihnă va fi mântuirea voastră...”. Vedem încă o dată că diavolul
vrea să ne tulbure pentru a fura tăria noastră.
Am învățat de la Duhul Sfânt că El lucrează într-o atmosferă de
pace. Duhul Sfânt nu lucrează în tulburare, ci Duhul Sfânt lucrează în pace.
Asigură o atmosferă plină de pace în căminul tău, la locul tău de muncă, în
biserică sau în lucrare. Făcând aceasta, tu vei onora Cuvântul lui Dumnezeu
și pe Duhul lui Dumnezeu. Vei culege roada ascultării tale.
Amintește-ți, Isus i-a trimis pe cei 70, doi câte doi, pentru a face
lucrări mari: să scoată afară demoni, să vindece bolnavii și să predice
Evanghelia. El le-a spus să meargă în cetate, să caute un loc de adăpost, să
rostească pacea peste casa aceea și ea va rămâne acolo. Dacă nu erau
primiți (în pace), ei trebuiau să-și scuture praful de pe picioare și să plece
de acolo. (Luca 10:1 – 11:17). De ce? Lucrarea lor ar fi fost lipsită de
putere acolo unde nu locuia pacea.
Sunt convinsă că începi să ai o descoperire a mesajului pe care
această carte intenționează să-l aducă. Fă tot ce poți pentru a dezvolta
autocontrolul de a rămâne într-o stare de pace tot timpul.
În Luca 22:46, Isus ne învață să ne rugăm ca să nu cădem în ispită.
El le-a spus ucenicilor (AMP): “Sculați-vă și rugați-vă ca să nu intrați
[cândva] în ispită”. Nu te bizui pe tine însuți sau pe puterea ta ca să reziști
diavolului în acest domeniu. Roagă-te zilnic ca Dumnezeu să-ți dea harul
de a rezista diavolului atunci când el încearcă să-ți fure pacea. Cere-I
Domnului să te întărească și să te ajute.
Amintește-ți, Ioan 15:5 (AMP) spune: “…despărțiți de Mine, nu
puteți face nimic.” Nu încerca să o faci de unul singur! Cere ajutor. Toate
lucrurile le poți face prin Cristos (Filipeni 4:13) și nimic prin tine însuți. În
Ioan 5:30 (AMP), chiar Isus a spus că El nu poate face nimic de la Sine. Tu
trebuie să ai o atitudine umilă dacă vrei ca Dumnezeu să te ajute. Întâia
Epistolă a lui Petru, capitolul 5:5 spune: „...Dumnezeu stă împotriva celor
mândri, dar celor smeriți le dă har.”
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Voi rezuma prin a spune că Satan dorește să-ți fure pacea astfel
încât să-ți fure puterea. El te dorește să fii slab și fără putere, dar eu te
încurajez să te “...întărești în Domnul și în puterea tăriei Lui”. (Efeseni
6:10). Rămâi în pace!
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6
ATITUDINEA CREDINCIOSULUI ÎN TIMPUL
ÎNCE
Efeseni 6:13 (AMP) spune: “…să fi făcut tot ce-ți stă în putință
[ceea ce criza solicită], să rămâi [ferm pe locul tău]”. Care este “locul tău”?
Efeseni 2:6 ne învață că locul nostru este în Cristos. Cuvântul a rămâne
este o traducere a cuvântului grecesc histemi.1 Unul din înțelesuri este “a
menține”. Cuvântul grecesc pentru a menține din Ioan 15:7 is meno. Unul
din înțelesuri este “a rămâne”.2 Meno este câteodată tradus prin a rămâne. 3
Isus a spus: “Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele,
cereți orice veți vrea, și vi se va da.” (Ioan 15:7). Poziția de menținere este
un loc al puterii.
Evrei 4 spune că atunci când te oprești din strădaniile tale, și te
trudești, în schimb, (prin credință și ascultare) să intri în odihna lui
Dumnezeu, vei intra în odihna Lui. În vreme de încercare, fă ceea ce
Dumnezeu te călăuzește să faci, apoi rămâi sau ocupă-ți locul în Cristos și
urmărește-L cum lucrează în dreptul tău. Biblia spune: “…stați pe loc, și
veți vedea izbăvirea, pe care v-o va da Domnul...” (Exod 14:13). Toate
aceste cuvinte – a rămâne, a sta liniștit, a se odihni, a se menține, în Cristos
– spun de fapt același lucru: Nu-ți pierde pacea!
Filipeni 1:28 (AMP) este unul dintre cele mai puternice versete din
Biblie care subliniază clar acest lucru. El spune:
“Și să nu [pentru un moment] vă temeți sau intimida de nimic din
partea adversarilor, pentru că aceasta [stabilitatea și curajul] va fi un semn
clar (dovadă și pecete) pentru ei de [iminentă] distrugere a lor, dar [o
dovadă clară] de eliberare și salvare a voastră, și aceasta de la
Dumnezeu.”
Acest verset subliniază clar: Când ești atacat, rămâi în pace.
Lucrul acesta îi transmite diavolului că este înfrânt. El nu știe ce să facă cu
tine dacă nu reușește să te tulbure. De asemenea iți dă asigurarea că ești
eliberat de Dumnezeu, întrucât această stare de pace și odihnă Îi arată lui
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Dumnezeu că tu operezi printr-o credință reală. Evrei, capitolul 4, spune că
aceia care intră în odihna lui Dumnezeu sunt cei ce au crezut.
Mergi înainte și bucură-te de viața ta, în timp ce Dumnezeu
lucrează în dreptul problemelor tale. Eu cred că majoritatea oamenilor au
un vag mod de gândire, care spune că este greșit să te bucuri atunci când ai
probleme. În definitiv, dacă nu poți face altceva, rămâi măcar într-o stare
jalnică.
Știu că, în ultimii ani, am experimentat adesea acest tip de gândire.
Când eu și Dave trecem printr-o încercare sau aveam o problemă, Dave era
bucuros și se simțea bine. Eu eram într-o stare jalnică și, în același timp
nervoasă pe el, întrucât nu împărtășea aceeași stare jalnică cu mine.
Adesea luptele noastre sunt de natură financiară. Se pare că Dave
are o credință supranaturală exercitată în domeniul finanțelor. El
obișnuiește să spună: “Noi dăm zeciuiala și oferim în cadrul colectelor după
cum vedem nevoile”. Biblia spune: “Și aruncați asupra Lui toate
îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.” (1 Petru 5:7). Biblia
spune că Dumnezeu va purta de grijă nevoilor noastre (Filipeni 4:19),
așadar, de ce m-aș îngrijora pentru aceasta? Îngrijorarea nu aduce bani.
Niciodată nu o face.
Aceasta este „poziția” pe care Dave o ia. În vreme ce Dumnezeu se
ocupa de problemă, Dave mergea înainte și se bucura de viață. Eu
spuneam: “Eu știu toate acestea, dar, Dave, nu poți sta fără să faci ceva.”
Doream să-l văd că face ceva. El spunea: “Bine, Joyce, ce vrei să fac?” Eu
îi răspundeam: „Roagă-te! Ar trebui să te rogi.” El spunea: “Dar am făcuto. M-am rugat și I-am cerut lui Dumnezeu să se îngrijească de problemă. Iam cerut să-mi arate dacă mai este ceva ce El dorește ca eu să fac. Și nu mia arătat nimic, așadar nu văd nici un motiv pentru care aș sta îngrijorat.”
Știam înlăuntrul meu că Dave avea dreptate. Totuși, era ceva vag
înlăuntrul meu care îmi spunea că nu are trebui să mă bucur în vreme ce am
o problemă. Efectul a fost același de-a lungul multor ani: de fiecare dată
când aveam o problemă, Dave se ruga și rămânea în pace, în timp ce eu mă
rugam și mă îngrijoram. Mă aduceam singură într-o stare jalnică. Dave se
bucura de viața lui, iar Dumnezeu, într-un final, întotdeauna ne scotea din
încurcătură. Reușeam întotdeauna.
Mulțumesc lui Dumnezeu, că în cele din urmă am realizat că eu de
fapt nu obțineam nimic îngrijorându-mă. Tot ceea ce eu făceam era să mă
aduc singură într-o stare jalnică și probabil prelungeam răspunsul pe care
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Dumnezeu vroia să-l dea. Acum eu mă bucur de pace în mijlocul furtunii
(Marcu 4:37 – 40).
Isus a spus: “În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am
biruit lumea.” (Ioan 16:33b). Biblia de asemenea spune că ispitele vor veni,
dar noi suntem îndemnați să nu cădem în ea (Luca 8:13; 1 Corinteni 10:13;
Iacov 1:12). Ceea ce vreau să spun este că, provocările, situațiile care
trebuiesc biruite, vor exista întotdeauna în viața aceasta, însă noi, prin
Cristos Isus, suntem biruitori (Romani 8:37).
Noi nu suntem cei ce am biruit cândva, ci suntem întotdeauna
biruitori. Niciodată nu vei fi în punctul în care să fi biruit deja toate
obstacolele, dar ai asigurarea că vei fi întotdeauna triumfător în Cristos. Tu
ești întotdeauna biruitor!
Tu trebuie să ajungi în locul despre care Pavel vorbea în Filipeni
4:11-12 – el a spus că s-a deprins să fie mulțumit (plin de pace) atât în
belșug, cât și într-o stare smerită. Dacă tu nu faci asta, viața ta va consta
dintr-o serie de tulburări, una după alta. Amintește-ți următorul lucru: Dacă
diavolul te poate controla prin circumstanțele prin care treci, el te va învârti
după degetul lui tot timpul. Tu poți umbla în autoritate rămânând mereu
într-o stare de pace.
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O cale sigură de a-ți pierde pacea este să începi să te îngrijorezi
pentru ziua de mâine. Matei 6:34 (AMP) spune:
“Așadar nu vă îngrijorați și nu vă neliniștiți pentru ziua de mâine,
pentru că ziua de mâine își are propriile ei îngrijorări și neliniști. Este
suficient pentru fiecare zi grija ei însăși.”
Cei mai mulți dintre noi avem destule preocupări pentru azi fără a
ne mai îngrijora pentru ziua de mâine. Dumnezeu îți va da har pentru
astăzi, dar nu-ți va da pentru mâine până când ziua de mâine nu va veni.
Adesea oamenii se îngrijorează pentru lucruri care nu se întâmplă
niciodată. Întrebarea “și dacă?” aduce necazuri. Când auzi întrebarea „și
dacă?” trecându-ți prin minte, fii atent. Tu ești probabil gata de a fi târât
spre capcana îngrijorării. Unii oameni se îngrijorează atât de mult încât
îngrijorările lor devin temeri, și adesea lucrurile de care oamenii se tem,
acelea li se întâmplă. Noi putem fi, prin credință, beneficiari a ceea ce oferă
Dumnezeu. Și de asemenea putem fi, prin frică, beneficiari a ceea ce oferă
diavolul.
Nu-ți îngădui să-ți fie teamă de ziua de mâine. Recunoaște doar că
Dumnezeu este credincios. Indiferent ce aduce ziua de mâine, El este Cel
ce ține ziua de mâine. Harul Lui este suficient pentru a face față oricărei
nevoi. Nu risipi harul de care dispui pentru a te bucura de ziua de azi,
îngrijorându-te pentru ziua de mâine. Este absolult uimitor ce putem realiza
în Cristos dacă trăim câte o zi o dată.
Am învățat această lecție când am început să predau studiu biblic.
Predam o dată pe săptămână în biserica din orașul unde locuiam, unde eram
și asistent al păstorului. Aveam patru copii și o slujbă cu normă întreagă în
momentul în care mi s-a ivit oportunitatea de a preda de trei ori pe
săptămână, studiu biblic la biserică.
În perioada când am predat, trebuia de asemenea să studiez și să mă
pregătesc. Multe dintre cursuri erau studii biblice aprofundate, ceea ce
însemna să “sap” adânc în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a mă pregăti, și
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aceasta, în special, în primul an de predare. Pregătirile pentru studiu le
făceam seara, pentru că în timpul zilei eram la serviciu. Nu vedeam cum era
posibil să fac toate acestea, dar simțeam că Dumnezeu dorește să fac acest
lucru.
După ce m-am gândit și m-am rugat mult pentru acest lucru, am
pășit să împlinesc imposibilul, prin Dumnezeu. Principalul lucru cu care
Domnul m-a impresionat a fost acesta: „Câte o zi o dată, și vei reuși.”
Dacă aș fi început gândindu-mă la ziua de mâine, aș fi intrat foarte repede
în încurcătură, deoarece imediat aș fi remarcat că e imposibil să împlinesc
ce aveam de făcut. Și totuși, în fiecare zi, câte o zi o dată, s-au rezolvat
toate. Dumnezeu mi-a dat har, însă nu mai mult decât aveam nevoie pentru
o zi. Al doilea an mi-a fost mai ușor pentru că aveam deja toate lecțiile
pregătite. Așadar, nu mai aveam atât de mult de studiat ca și în primul an.
Au fost două motive majore pentru care Domnul mi-a cerut să mă
apuc de această lucrare, în afara faptului că-i învățam pe studenți Cuvântul
lui Dumnezeu. Unul, era ca eu să învăț din propria-mi experiență cât de
multe poți realiza prin harul lui Dumnezeu dacă viața este trăită câte o zi o
dată. Un al doilea motiv era ca eu să dobândesc experiență pentru a preda
mai des. Acum, predau foarte des, în vreme ce eu și cu Dave călătorim, în
plus la studiul “Viață în Cuvânt” pe care-l ținem în cadrul întâlnirilor de
acasă. Dumnezeu este bun, și căile Lui sunt desăvârșite.
Un alt domeniu, pe lângă cele menționate mai sus, în care oamenii
au probleme este cel al regretelor – trăind părându-le rău pentru ieri. Noi
toți facem greșeli. Da, am spus-o, “Noi toți facem greșeli!” Chiar și acei
oameni, despre care tu crezi că nu fac greșeli niciodată, greșesc și ei. Biblia
spune că noi toți avem povara noastră proprie cu greșeli apăsătoare
(Galateni 6:5). Noi toți facem și spunem lucruri pe care le-am fi dorit să nu
le facem sau spunem. Odata un lucru înfăptuit, este făcut.
Am învățat că, mai degrabă decât să-mi pierd pacea într-un lucru pe
care l-am făcut și pentru care nu mai pot schimba nimic acum, este să mă
încred în Dumnezeu care poate repara acel lucru într-un mod corect. El are
acea capabilitate despre care tu știi. El poate face curat în urma greșelilor
noastre.
Uneori spun lucruri care nu le-aș fi dorit să le spun. În loc să mă
îngrijorez gândindu-mă dacă am ofensat sau nu pe cineva sau i-am supărat,
mai degrabă Îi cer Domnului să le arate că inima mea a fost curată, chiar
dacă am făcut o boacănă. Mă încred în El ca să lucreze la inima lor și să-mi
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dea favoare. În acest mod, eu nu trebuie să petrec câteva zile în șir
îngrijorându-mă, ca mai apoi să mă ascund de frica lor, atunci când îi văd.
Noi cădem adesea în capcana regretelor. Eu și cu Dave mâncăm
adesea în oraș, amândoi fiind foarte ocupați. Ocazional, mâncăm în anumite
locuri unde mâncarea sau deservirea e mai puțin calitativă. Ne găseam
amândoi, după ce plecam de acolo, regretând, ore în șir după aceea, că am
mâncat acolo. Domnul ne-a arătat că și regretele pentru o alegere greșită a
restaurantului, ne pot fura pacea.
Amintește-ți, pentru a te bucura de pace, încetează a mai încerca să
faci ceva pentru ceva pentru care oricum nu mai poți schimba nimic. Un
lucru făcut, este bun făcut, regretele nu mai ajută la nimic.
Acum noi încercăm să întoarcem situația în așa fel încât să lucreze
spre binele nostru. Și spunem: “Doar gândește-te la mulțimea de oameni
care se duc acolo și sunt nesatisfăcuți. Nu suntem noi binecuvântați? Noi
tocmai am descoperit că nu este locul unde ar trebui să mergem. Noi nu
vom mai fi nevoiți să risipim niciodată timpul și banii noștri acolo.”
Eu am o plăcuță pe perete pe care scrie cam așa: Dacă încerci să
trăiești în trecut, viața îți va fi grea. Isus nu a spus: “Eu sunt marele ‘Am
fost’”. Dacă încerci să trăiești în viitor, viața îți va fi grea. Isus nu a spus:
“Eu sunt Marele ‘Voi fi’”. Dacă iei fiecare zi așa cum vine, viața își va avea
cursul drept. Isus a spus: “Eu sunt” (Ioan 8:58). Isus este întotdeauna cu
tine în orice situație. Doar amintește-ți să te încrezi în El pentru harul
suficient pentru această zi.
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Filipeni 4:6 spune:
“Nu vă îngrijorați de nimic (să nu aveți nici o grijă); ci în orice
lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni
și cereri, cu mulțumiri.”
“Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi
inimile și gândurile în Isus Cristos.”
Pacea care întrece orice pricepere este o experiență minunată.
Atunci, când în acord cu toate circumstanțele, ar trebui să fii întristat, în
panică, frământat și îngrijorat, și totuși tu ai o pace inexplicabilă, aceasta
devine o experiență minunată. Lumea este flămândă după acest gen de
pace. Nu o poți cumpăra; ea nu este de vânzare. Este un dar gratuit din
partea lui Isus. Ea devine a ta atunci când Îl primești pe El ca Domnul și
Mântuitorul tău și înveți să operezi după principiile Sale.
Rugăciunea angajamentului este o rugăciune puternică care mută
povara ta asupra lui Isus. Întâia epistolă a lui Petru capitolul 5:7 spune:
“Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește
de voi.” Traducerea Bibliei Amplificate a versetului din 1 Petru 5:7 spune:
“Aruncă toată îngrijorarea ta [toate grijile, toate preocupările,
odată și pentru totdeauna] asupra Lui, pentru că El se îngrijește de tine cu
afecțiune și se îngrijește de tine cu atenție.”
Ce privilegiu! Mulți creștini nu se folosesc niciodată de acest
beneficiu deși le aparține.
Te bucuri tu de pace, ca un rezultat al faptului că arunci toate grijile
tale asupra Lui? Cuvântul a arunca înseamnă “a azvârli” sau „a arunca cu
vehemență”. Cu cât mai repede faci lucrul acesta, cu atât mai bine. Tu faci
lucrul acesta prin rugăciune. Încredințează-ți problemele tale purtării Sale
de grijă. Fă aceasta de îndată ce Duhul Sfânt te face conștient că te
îngrijorezi sau că ți-ai pierdut pacea.
Diavolul dorește ca tu să te îngrijorezi. Întâia epistolă a lui Petru,
capitolul 5:9 (AMP), spune “să opunem rezistență” diavolului „împotriva
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atacurilor lui’ – aceasta însemnând chiar la începutul atacului. Nu aștepta
până când el te prinde pentru câteva zile. Cu cât aștepți mai mult să te opui
diavolului, cu atât mai puternică va fi prinsoarea lui. Apoi va fi mult mai
greu să te eliberezi. De îndată ce realizezi că ești îngrijorat, refuză să te mai
îngrijorezi. Aruncă grija acelei situații asupra lui Dumnezeu. Schimbă-ți
modul de gândire.
Când am învățat prima dată acest principiu al “aruncării grijilor” și
“a nu mă îngrijora”, am știut că gândirea mea este greșită. Aș fi putut
petrece toată ziua cufundată în imaginațiile mele, și ele s-ar fi întors la
mine. Îmi aduc aminte că eram foarte frustrată de acest lucru. Am spus
Domnului: “Cum poate cineva să nu se gândească la ceva?” Vezi tu, ca să
nu te îngrijorezi, trebuie să nu te mai gândești la acea problemă. Când
trebuie să te gândești la ea în vederea luării unor decizii, tu trebuie să
gândești pozitiv asupra ei, și nu negativ. Tu poți fi realist în ce privește
problema ta și în același timp să nu fi negativist.
Încă îmi aduc aminte cu voioșie despre ce mi-a spus Isus când am
întrebat: “Cum aș putea să nu mă mai gândesc la această problemă?” El mia spus: “Este foarte simplu, Joyce. Doar gândește-te la cu totul altceva.”
Vezi tu, nu te poți gândi la o problemă atâta timp cât te gândești la ceva ce
nu este o problemă.
Filipeni 4:6 spune să nu vă îngrijorați, ci, în schimb, să vă rugați.
Versetul 7 promite că dacă împlinești versetul 6, vei avea parte de pacea
care întrece orice pricepere. Versetul 8 (AMP) spune:
“Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de
cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este frumos și vrednic de
iubit, tot ce este calitativ și încântător și grațios, dacă este vreo virtute și
desăvârșire, dacă este ceva vrednic de cinste, gândiți-vă la ... aceste
lucruri...”
Mă rog ca Dumnezeu să îți dea har, care este puterea Duhului
Sfânt, să pui aceste principii în practică în viața ta astfel încât să te bucuri
de binecuvântarea unei vieți pline de pace. De asemenea mă rog ca Tatăl să
te aibă ca o resursă liberă de a te folosi spre onoarea și gloria Lui.
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Dacă nu L-ai invitat niciodată pe Isus să fie Domnul și Mântuitorul
tău personal, te chem să o faci acum. Te poți ruga următoarea rugăciune, și
dacă ești cu adevărat sincer, vei experimenta o viață nouă în Cristos.
Tată, Doamne, eu cred că Isus Cristos este Fiul Tău, Mântuitorul
lumii. Eu cred că a murit pe cruce pentru mine, și că a purtat toate
păcatele mele. El a plătit prețul pentru păcatele mele. El a luat asupra Lui
pedeapsa care o meritam eu. Eu cred că Isus a înviat dintre cei morți și că
șade acum la dreapta Ta. Am nevoie de Tine, Isuse. Iartă păcatele mele,
mântuiește-mă, vino și locuiește în mine. Vreau să fiu născut din nou.
Crede acum că Isus locuiește în inima ta. Tu ești iertat și socotit
neprihănit, și când Isus va veni, tu vei merge în Cer.
Găsește o biserică bună unde se învață Cuvântul lui Dumnezeu și
începe să crești în Cristos. Nimic nu se va schimba în viața ta fără
cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Ioan 8:31, 32 (AMP) spune:
“…Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei. Și veți
cunoaște adevărul , și adevărul vă va face slobozi.”
Scrie-mi și spune-mi dacă L-ai acceptat pe Isus și cere o broșură
gratuită în care vei găsi cum să-ți începi viața nouă în Cristos.
Întreaga echipă de la “Life in the Word” (“Viață în Cuvânt”) te
iubesc. Ne rugăm să fi fost binecuvântat prin această carte despre pace.
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Preaiubiților,
Ioan 8:31,32 (AMP) spune: “…Dacă rămâneți în Cuvântul Meu,
sunteți în adevăr ucenicii Mei. Și veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va
face slobozi.”
Vă îndemn să țineți strâns Cuvântul lui Dumnezeu, strângeți-L
adânc în inima voastră și, conform 2 Corinteni 3:18, în vreme ce te uiți în
Cuvânt, vei fi transformat după imaginea lui Isus Cristos.
Cu dragoste,
Joyce
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DESPRE AUTOR
JOYCE MEYER este unul dintre cei mai importanți învățători practici ai
Bibliei din lume. Desemnată de către revista New York Times, ca fiind cel
mai bun autor de cărți vândute, ea a scris mai mult de șaptezeci cărți
inspirative, incluzând The Confident Women (Femeia încrezătoare), I Dare
You (Te înfrunt), întreaga colecție de cărți Battlefield of the Mind (Bătălia
minții), prima sa încercare în ficțiune cu The Penny, și multe altele. Ea a
scos de asemenea mii de învățături audio precum și o bibliotecă video
completă. Programele de radio și televiziune Joyce’s Enjoying Everyday
Life sunt difuzate în întreaga lume. Călătorește mult conducând diferite
conferințe. Joyce și soțul ei Dave, sunt părinți ai patru copii și locuiesc în
St. Louis, Missouri.
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"Bucură-te în fiecare zi", programul ei de
televiziune și radio este difuzat în lumea întreagă și are o audiență
potențială de 3 miliarde de oameni. De la lupta ei cu cancerul de sân până
la problemele zilnice ale vieții, Joyce Meyer vorbește într-un mod deschis
și practic, despre experiențele personale pentru ca alți creștini să se bucure
de libertate în viață.
Puteți viziona, în fiecare săptămână, emisiunea “Bucură-te în
fiecare zi” pe canalul Alfa Omega Tv.
Date de contact pentru România:
e-mail: joyce.meyer@alfanet.ro
telefon: 0256-490.637
adresa: Joyce Meyer, C.P. 1132, Oficiul 8, Timisoara – 300890, România
Sediu central:
Joyce Meyer Ministries
P.O. Box 655
Fenton, MO 63026
U.S.A.
001 (636) 349-0303
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