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Cuvânt înainte

Ioan 10:10 (AMP) spune că hoţul nu vine decât să fure, să ucidă şi
să distrugă, dar Isus a venit ca tu să ai viaţă şi să te bucuri de ea.
Satana doreşte să-ţi fure bucuria şi astfel, să te împiedice să te
bucuri de viaţă. Însă, eu mă rog ca această carte să te ajute să înveţi cum
„să-L laşi pe Dumnezeu să fie Dumnezeu” în viaţa ta, astfel încât tu să te
poţi bucura de pacea abundentă şi bucuria pentru care Isus a murit ca tu să
le poţi avea.
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1
CE ANUME CREAZĂ CONFUZIA?
eşti confuz? Este ceva ce se întâmplă acum în viaţa ta şi tu să nu
înţelegi? Poate e vorba de trecutul tău, şi nu poţi înţelege de ce viaţa ta
trebuie să fie aşa cum este. Poate spui: „De ce eu, Dumnezeule? De ce n-au
putut lucrurile să fie în felul acesta sau acela? De ce a trebuit să ia cursul
care l-au luat? Pur şi simplu nu înţeleg!”
Am început să realizez că există un număr mare de oameni care
suferă îngrozitor de confuzie. Şi eu am trecut prin asta în trecut şi ştiu cum
confuzia îi torturează pe oameni, şi am început să mă gândesc la motivele
pentru care oamenii devin confuzi şi ce ar putea ei face ca să prevină asta.
Într-o seară, tocmai ţineam o întâlnire în oraşul Kansas, şi
aproximativ 300 de oameni, au participat la acea întâlnire. M-am simţit
călăuzită să-i întreb câţi dintre ei au fost în mod curent confuzi în anumite
situaţii din viaţa lor. Spre surprinderea mea, am văzut doar două persoane
care nu au ridicat mâna, dintre care unul era soţul meu.
Dacă am văzut corect, înseamnă că 290 din cele 300 de persoane
erau confuze. Asta înseamnă 99,3 procente. Începând să verific acest
procentaj în diferite grupuri, am descoperit că situaţia e aceeaşi aproape
pretutindeni. Procentajul a variat, desigur, dar a fost întotdeauna ridicat.
În vreme ce am cugetat la aceasta şi I-am cerut Domnului să-mi
arate ce anume crează confuzia, El mi-a spus: “Spune-le să înceteze a mai
căuta să înţeleagă totul şi atunci vor înceta a mai fi confuzi.” Acum
realizez că exact acesta este motivul pentru care eu nu mai sufăr de
confuzie. Eu încă mai am o mulţime de lucruri în viaţa mea pe care nu le
înţeleg, însă acum există o mare diferenţă. Dumnezeu m-a eliberat de
încercările mele de a căuta să înţeleg totul. Dumnezeu m-a eliberat de
obiceiul meu de a raţiona totul („raţionare” despre care vorbeşte versetul
din 2 Corinteni 10:5), astfel încât, eu nu mai caut să pricep lucrurile
neînţelese care se întâmplă în viaţa mea.
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Aproape că sună prea simplu, un-i aşa? Însă, există o eliberare
deplină de sub tortura confuziei doar prin simplul refuz al ispitei de a
pricepe toate lucrurile (a raţiona). Dacă într-un mod serios te opreşti şi te
gândeşti la aceasta, vei vedea că face sens deoarece toate acestea au loc în
regiunea numită „minte”.
Mintea este câmpul de bătălie, unde războiul nostru cu Satana este
fie câştigat, fie pierdut. Dumnezeu nu este autorul confuziei (1 Corinteni
14:33) – Satana este. Diavolul ne oferă teorii şi raţionamente care nu sunt
în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. A doua epistolă a apostolului Pavel
către Corinteni, la capitolul 10:4,5 (AMP) spune că unul din felurile de
gândire pe care noi trebuie să-l eliminăm pentru a câştiga războiul, este
raţionamentul. Versetele spun aşa:
„Căci armele cu care ne luptăm nu sunt fizice (arme ale cărnii şi sângelui),
ci ele sunt puternice înaintea lui Dumnezeu ca să răstoarne şi să distrugă
întăriturile,
[în măsura în care noi] respingem argumentările şi teoriile şi orice lucru
mândru şi arogant care stă împotriva [adevăratei] cunoştinţe a lui
Dumnezeu; şi facem fiecare gând şi scop rob ascultării de Cristos (Mesia,
Unsul).” (2 Corinteni 10:4,5) (AMP)
Aşadar, dacă Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că nu trebuie să
încercăm să înţelegem toate lucrurile, atunci noi trebuie să ascultăm. Şi
când argumentările vin în mintea noastră, atunci ar trebui să aducem
gândurile noastre în ascultare de Isus. Aceste versete ne spun că noi ne
aflăm într-un război şi războiul nostru, bătălia noastră, este mai mult o
bătălie mintală. Satana atacă minţile noastre.
Potrivit acestor versete, noi avem de-a face cu atacurile lui, cu
închipuiri. Ţi-ai imaginat vreodată lucruri care nu erau adevărate sau ai
văzut vreodată lucruri pe ecranul minţii tale, care ştiai că sunt incorecte?
Teoriile sunt scheme variate sau idei despre cum ai putea rezolva propriile
probleme, iar raţionamentele sunt explorări pe care mintea le face
încercând să localizeze răspunsuri la întrebări pe care, se pare că numai
Dumnezeu le are.
Pentru a rezuma acest capitol, haideţi să spunem că, ceea ce
cauzează confuzia este încercarea de a pricepe o situaţie anume sau a găsi
un răspuns pentru aceasta, răspuns pe care, se pare că numai Dumnezeu îl
are. Pentru un motiv anume, răspunsul este ştiut doar de El şi El nu îl
spune.
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2
ELIBERAT DE „RAŢIONAMENTE”
În primul rând, tu trebuie să înţelegi felul de gândire pe care l-am
avut, înainte să poţi aprecia cu adevărat eliberarea mea de sub
raţionamente.
În prima parte a vieţii mele, am ajuns la concluzia că a nu depinde
de nimeni, a fi independent şi a-ţi păsa doar de tine însuţi, era cea mai
sigură şi bună metodă. Eram de părere că, cu cât solicit mai puţin ajutor, cu
atât era mai bine pentru mine, pentru că, în felul acesta, nu datoram
nimănui nimic. Mă săturasem să mai tot fiu rănită şi credeam că acest mod
de abordare a lucrurilor mă va proteja împotriva durerii.
Desigur, greşeam; însă mi-a luat mult timp să realizez şi să admit
lucrul acesta. De vreme ce mi-a luat mult timp, am petrecut toţi aceşti ani
îngrijorându-mă, argumentând, căutând să înţeleg, teoretizând, imaginândumi, fiind iritată, frustrată, supărată şi lista poate continua. Cu cât suntem
mai independenţi, cu atât ne este mai greu să ne încredem în Dumnezeu sau
în oricine altcineva.
Domnul doreşte ca noi să fim dependenţi de El, nu independenţi
faţă de El şi dependenţi doar de noi înşine. Cu cât mai dependent eşti de
Cristos Isus, cu atât mai mult vei fi în stare să-I cedezi Lui lucrurile,
situaţiile pe care nu le înţelegi, ştiind că El cunoaşte şi la vremea potrivită,
îţi va descoperi şi ţie.
Nu confunda acest fel de atitudine cu pasivitatea. Noi nu trebuie să
fim pasivi, cel puţin nu în ceea ce priveşte credinţa. Dacă ceva se întâmplă
în viaţa ta sau a unui prieten şi tu pur şi simplu nu înţelegi nimic din ceea ce
se întâmplă sau de ce se întâmplă, atunci cu siguranţă va trebui să începi să
te rogi. Cere-I Duhului Sfânt să-ţi dea înţelegere, să te înveţe, să-ţi dea
lumină şi descoperire, apoi aşteaptă până ce o va face, ştiind că la
momentul potrivit ales de Dumnezeu, El te va face să înţelegi.1
Când se ridică întrebări în inima ta, se poate că le vei cântări o
vreme, însă, în momentul în care începi să devii confuz, mulţumeşte-I
simplu lui Dumnezeu că El are răspunsul, spune-I că eşti mulţumit că El
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cunoaşte răspunsul şi spune-I că te în crezi în El ca îţi va d esco p eri totul
când va crede El de cuviinţă.
Tu nu vei fi niciodată eliberat de raţionamente şi confuzie, decât
atunci când vei fi gata să adopţi – ca pentru tine însuţi – această atitudine pe
care tocmai ţi-am descris-o. Şi fiindcă veni vorba, această atitudine este
atitudinea credinţei.

. Joyce Meyer a scris o carte despre timpul potrivit al lui Dumnezeu, intitulată
Când, Dumnezeule, Când?
1
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3
ATITUDINEA CREDINŢEI
Ne putem referi la credinţă ca la o doctrină sau o cale prin care
suntem beneficiarii a ceea ce Dumnezeu ne dă. În Efeseni 2:8,9 vedem
faptul că suntem mântuiţi prin har, prin credinţă. Evrei 11:1 (AMP) spune:
„Credinţa este încredinţarea... în lucrurile pe care [noi] le nădăjduim, este
dovada lucrurilor pe care [noi] nu le vedem.” Putem descrie sau defini
credinţa în diferite moduri, dar eu cred ca cel mai simplu mod de a examina
credinţa, şi chiar examina dacă acţionăm sau nu prin credinţă, este să
afirmăm: „Credinţa este o atitudine”.
Atitudinea credinţei ne duce la odihnă. Evrei 4:3 vorbeşte despre
cei ce au crezut pe Dumnezeu şi au intrat în odihna Lui. Evrei 4, de
asemenea, spune că cel ce a intrat odată în odihna lui Dumnezeu
(aminteşte-ţi, credinţa este uşa de intrare în odihnă), pe lângă aceasta, se
odihneşte de oboseala şi durerea trudirii lui (versetul 10). Raţionamentul
este o trudire care te duce la confuzie, şi nu la odihnă.
Atitudinea de credinţă spune că eu îmi voi arunca îngrijorările
asupra Lui, pentru că El îngrijeşte de mine (1 Petru 5:7). Cu alte cuvinte, ea
spune: „Eu nu trebuie să ştiu şi să înţeleg tot ceea ce se întâmplă. Eu sunt
mulţumit să-L cunosc pe Cel care cu adevărat cunoaşte!” (Parafrazarea
autoarei). Petrece-ţi, mai degrabă, timpul căutând să-L cunoşti pe El, decât
să înţelegi ce face El.
Atitudinea credinţei nu prezintă îngrijorare, iritare sau nelinişte în
ce priveşte ziua de mâine, deoarece credinţa înţelege că oriunde va trebui să
meargă, fie chiar şi în necunoscutul zilei de mâine, Isus a trecut deja pe
acolo. Adu-ţi aminte că El este Cel ce a fost, Cel ce este şi Cel ce va veni.
El a fost acolo înainte ca temelia lumii să fi fost aşezată. El a participat la
creaţie. El te cunoştea înainte ca tu să te naşti. El te-a creat cu mâinile Sale
în pântecele mamei tale. Nu numai că El a fost la început, El este Începutul,
Alfa.
Cum rămâne cu sfârşitul? Începe El ceva, ca după aceea să
abandoneze? Nu! El va sfârşi ceea ce a început (Evrei 12:2; Filipeni 1:6). El
va fi acolo până la sfârşit. El este Sfârşitul, Omega. Îmi place să o spun
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astfel: „Nu numai că El este Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, ci El
este, de asemenea, totul între acestea.”
Presupunând că Isus zăboveşte, mai am multe zile înainte, la fel ca
şi tine. Sunt bucuroasă să fiu mângâiată de gândul că orice va aduce ziua de
mâine, El ne ţine, atât pe mine, cât şi ziua de mâine în palma mâinii Sale
(Isaia 49:16).
Atitudinea credinţei abordează fiecare zi la rândul ei.
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4
HARUL VINE ODATĂ CU FIECARE ZI
„Raţionamentele”, fie ne atrag în cursa trecutului, fie ne împing în
viitor. Adu-ţi aminte că Biblia spune: „Şi credinţa este...” (Evrei 11:1).
Dacă încerci să trăieşti în trecut, viaţa îţi va fi grea. El nu s-a numit pe Sine
Însuşi, „Eu sunt Cel ce am fost”. Dacă încreci să trăieşti în viitor sau să
cauţi să pricepi ce se va întâmpla mâine, viaţa îţi va fi grea. El nu s-a numit
pe Sine Însuşi, „Eu sunt Cel ce va fi”. Dacă însă, vei trăi fiecare zi la rândul
ei, ziua de azi, ziua în care te afli acum, viaţa îţi va fi cu mult mai uşoară.
El a spus: „EU SUNT” (Exodul 3:14). Şi credinţa este.
El le-a spus ucenicilor în mijlocul furtunii: „De ce vă temeţi? Fiţi
curajoşi. EU SUNT!” (Matei 14:27, parafrazarea autoarei). Înţelegeţi? Isus
a spus: „EU SUNT” aici pentru tine chiar în momentul acesta şi când este
prezent „EU SUNT”, toate lucrurile vor merge bine. Trăieşte ziua de azi!
Îngrijorarea pentru ziua de ieri sau de mâine îţi fură ziua de azi. Ţi s-a dat
har pentru ziua de azi. Harul pentru ziua de mâine nu va veni decât mâine,
şi tot harul pentru ziua de ieri s-a epuizat. Harul este o oportunitate, este
favoarea şi puterea Duhului Sfânt care te ajută să faci tot ceea ce e nevoie.
Nu putem lua harul înainte de vreme şi să-l depozităm.
Îţi aduci aminte de poporul Israel în pustie? Dumnezeu i-a hrănit
într-un mod supranatural, în fiecare zi, făcând să cadă hrană din ceruri
pentru ei. Ei au numit-o „mană”. La fel ca şi noi, ei au vrut să se asigure că
şi pentru mâine vor avea suficientă hrană, la fel ca şi azi. Ei doreau să aibă
asigurată hrana şi pentru ziua de mâine, în caz că Dumnezeu va uita să fie
miraculos şi mâine dimineaţă, dar Dumnezeu le-a interzis să strângă mai
mult decât era nevoie pentru o singură zi, exceptând ziua de Sabat. Şi dacă
strângeau mai mult decât aveau nevoie pentru fiecare zi pe rând, ceea ce era
în exces se strica.
Opreşte-te şi gândeşte-te la aceasta puţin. Este un exemplu puternic
pe care şi noi îl putem pune în aplicare în vieţile noastre astăzi. Când
argumentezi, te îngrijorezi şi te agiţi, oare încerci să strângi mană pentru
ziua de mâine? Tatăl tău din ceruri doreşte ca tu să te încrezi în El pentru
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ziua de mâine. Proverbe 3:5 (AMP) spune să ne încredem în Domnul cu
toată inima şi mintea (gândurile) şi să nu ne bizuim pe înţelepciunea
noastră.
Cândva am citit următoarea ilustraţie. Doi oameni erau în
închisoare pentru mărturia lor despre Isus Cristos. Ei trebuia să fie arşi pe
rug în dimineaţa următoare. Unul dintre ei era un om sfânt mai în vârstă,
care avea multă experienţă pe calea Domnului. Celălalt era un tânăr, care-L
iubea pe Domnul foarte mult, dar care nu avea prea multă experienţă pe
calea Domnului.
Tânărul a aprins un chibrit pentru a aprinde o lumânare, deoarece
se lăsase seara şi în cameră se făcuse întuneric. În timp ce făcea lucrul
acesta, s-a ars la deget. El s-a supărat foarte tare şi a început să ţipe
înspăimântat, spunând: „Dacă arzându-mi degetul mă doare aşa de tare, nu
voi rezista să fiu ars pe rug”. Bătrânul l-a liniştit cu următoarele cuvinte:
„Fiule, Dumnezeu nu ţi-a cerut să-ţi arzi degetul, ca urmare, El nu ţi-a dat
har pentru aceasta. El îţi cere să-ţi sacrifici viaţa şi poţi fi sigur că mâine,
harul va fi cu tine acolo ca să faci ceea ce e nevoie.”
Vezi, bătrânul, un sfânt mult mai experimentat, ştia din umblarea
lui lungă cu Domnul că, fără îndoială, când va veni dimineaţa, harul lui
Dumnezeu va fi acolo. Aşadar, el s-a liniştit acum, pentru că el avea
credinţă acum că şi mâine, puterea (harul) va fi acolo.
Poţi vedea din acest exemplu cum credinţa ne eliberează de
„raţionamente”. Credinţa nu trebuie să înţeleagă viitorul. Credinţa stă
liniştită, deoarece ea ştie că Dumnezeu va furniza mâine, mana pentru ziua
de mâine. Te încurajez să nu risipeşti ziua de azi încercând să înţelegi (să
raţionezi) ceea ce s-a întâmplat în trecut sau ce se va întâmpla în viitor.
După cum am citit odată: ziua de ieri este ca un cec anulat, ziua de
mâine este ca o poliţă în care se promite ceva şi ziua de azi reprezintă
singurii bani lichizi pe care îi ai. Foloseşte-i cu înţelepciune!
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5
MĂCAR DACĂ
Apostolul Pavel ne învaţă în epistola către Filipeni că noi trebuie să
lăsăm în urmă tot ce este din trecut şi să ne aruncăm spre ceea ce ne stă
înainte (Filipeni 3:13). Cum ne agăţăm noi de trecut, dacă nu prin gândurile
noastre? Cred că noi ne risipim timpul şi energia trăind cu mintea în trecut,
când ar trebui să folosim acea energie pentru ceea ce trăim în prezent.
Retrăieşti tu vreodată aceleaşi greşeli, din nou şi din nou? Te
gândeşti vreodată: „De ce am făcut lucrul acela? Of, măcar dacă nu aş fi
spus sau făcut acel lucru.” Sau, „Măcar dacă aş fi făcut cutare şi cutare
lucru.” Fii atent la „măcar dacă”.
Poate tu ai crezut că ai făcut totul aşa cum trebuia să fie făcut şi
totuşi, lucrurile au luat o întorsătură neplăcută. Poate te întrebi: „De ce au
luat lucrurile o astfel de întorsătură? De ce, Dumnezeule, de ce? Chiar nu
înţeleg. Trebuie să fac cumva să înţeleg acest lucru! Pur şi simplu nu pot
rămâne aşa, fără să înţeleg! Of, sunt atât de confuz!”
Sună gândirea ta în felul acesta? Îmi permiţi să fiu foarte tăioasă?
Te torturezi singur! Eu am petrecut ani la rând făcând aceasta. Nu
funcţionează! Au existat şi încă mai există multe lucruri din trecutul meu,
pe care nu le-am înţeles şi încă nu le înţeleg. Dar, Îi mulţumesc lui
Dumnezeu că, în final, El a avut mesajul potrivit pentru mine, prin care am
înţeles că trebuie să le las toate în urmă şi să mă avânt spre ceea ce este
înainte. Acum experimentez o extraordinară stare de pace.
Cuvântul lui Dumnezeu spune în Isaia 26:3: „Celui cu inimă tare”,
Dumnezeu îi va „chezăşlui pacea”. Nu spune că celu i a cărui inimă este
ocupată raţionând şi celui care caută să priceapă toate lucrurile, El îi va
chezăşlui pacea.
Există multe aparente nedreptăţi, lucruri nedrepte care se întâmplă.
În trecutul meu, după cum probabil şi în al tău, au avut loc multe lucruri
care par nedrepte – lucruri care mi-au cauzat o mulţime de probleme, răni şi
dureri, pentru care mi-a trebuit mulţi ani ca să pot trece peste ele.
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Am petrecut mulţi ani autocompătimindu-mă, fiind arţăgoasă –
înverşunată şi plină de resentimente încercând să deduc de ce mi s-au
întâmplat toate acestea mie. De ce nu m-a ajutat Dumnezeu? De ce nu m-a
ajutat nimeni?
Într-un final, am realizat că toate acestea mă făceau nefericită. Miam irosit toate zilele prezente încercând să înţeleg trecutul. Dumnezeu mi-a
spus într-o zi: „Joyce, tu poţi fi demnă de milă sau puternică. Ce alegi?”1
Uneori, chiar poţi trăi în biruinţele trecutului. Te trezeşti prins în
încercarea de a deduce ce ai făcut să ai parte de acel succes, astfel încât să o
poţi face din nou. Am avut obiceiul să îmi delectez mintea cu biruinţele
mele trecute. Chiar şi asta te împiedică să înaintezi. Trecutul este trecut. Fie
că trecutul înseamnă victorie sau înfrângere, el este trecut. S-a dus. Trăieşte
astăzi!
Nu este nimic greşit în a avea amintiri plăcute, dar este o greşeală,
şi încă una mare, să te opreşti în biruinţele trecutului. După fiecare
eveniment din viaţa ta, lasă cortina să cadă la călcâiele tale, în timp ce
părăseşti lucrul acela şi te îndrepţi spre următorul lucru pe care Dumnezeu
îl are pentru tine. Filipeni 3:13 (AMP) spune: „...uitând ce este în urma mea
şi aruncându-mă spre ceea ce stă înainte.”
Doresc să îţi repet din nou, să fii prevăzător la „măcar dacă”. Dacă
un lucru rău se întâmplă, se poate că spunem în mintea noastră: „Măcar
dacă n-aş fi făcut aşa.” Dacă ceva bun se întâmplă, ne trezim gândind:
„Măcar dacă aş putea să o fac din nou.”
Uită trecutul! Nu mai încerca să-l dibuieşti. Ia acum decizia să
mergi mai departe.

. Joyce Meyer are o înregistrare a învăţăturii intitulată „Transformă
autocompătimirea în putere”.
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6
DAR DACĂ?
O altă săgeată care îţi atacă mintea (Biblia le numeşte în Efeseni
6:16 „săgeţi arzătoare”) şi pe care Satana o aruncă împotriva ta este
afirmaţia producătoare de teamă: „Dar dacă...?”
Dar dacă banii nu vin? Dar dacă vei fi rănit? Dar dacă te vei
îmbolnăvi grav? Dar dacă îţi vei pierde slujba? Dar dacă rămâi singur
toată viaţa? Sau, ce zici de aceasta: dar dacă nu auzi vocea lui Dumnezeu?
Dar dacă faci o greşeală? Dar dacă eşuezi? Dar dacă vor râde de tine? Dar
dacă vei fi respins? Şi lista poate continua. Recunoşti acest mod de
gândire?
Dar dacă, este o altă formă de a încerca să înţelegi lucrurile prin
„raţionament”. Dar dacă apare şi este, de obicei, urmată de un şir de
gânduri care-ţi prezintă o imagine cumplită. Dar dacă ne duce în viitor şi
ne determină să ne îngrozim de lucruri care nici măcar nu s-au întâmplat
încă, şi probabil nici nu vor lua fiinţă, dacă nu le creem noi prin frică.
Dar dacă cauzează confuzie în acelaşi mod ca şi măcar dacă.
Amândouă dunt moduri de gândire pe care noi nu ar trebui să le îngăduim.
Amândouă sunt, cu siguranţă, cuprinse în a doua epistolă către Corinteni,
capitolul 10, ca fiind „teorii şi raţionamente”, (AMP) „închipuiri” (KJV),
pe care trebuie să le răsturnăm.
Lăsaţi-mă să dau un exemplu practic despre ceea ce vreau să spun.
La un moment dat, lucrarea noastră avea nevoie de o clădire în care să
ţinem întâlnirile noastre săptămânale. Clădirea pe care obişnuiam să o
folosim de mai bine de cinci ani, avea să fie dărâmată în aproximativ doi
ani, pentru a fi reconstruit un centru comercial, în locul ei. Noi am căutat un
loc care să găzduiască birourile şi întâlnirile noastre săptămânale, cu un
spaţiu amplu pentru sălile pentru copii mici, pentru lucrarea cu copiii, etc.
Aveam, de asemenea, nevoie de un spaţiu de parcare pentru aproximativ
trei sute de maşini.
Unii ar crede că n-ar trebui să fie prea greu să găseşti aşa ceva;
totuşi, nu a fost atât de uşor precum pare. Am căutat doi ani de zile. Am
epuizat fiecare posibilitate cunoscută de noi. Părea că am ajuns la capăt.
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Diavolul a aruncat săgeţi arzătoare precum: „Dar dacă trec cei doi
ani şi voi încă nu aveţi un loc?” O altă săgeată arzătoare a venit purtând
următorul mesaj: „Măcar dacă aţi fi luat cutare sau cutare proprietate când
încă era la un preţ bun. Nu aţi fi ajuns în situaţia aceasta. Dar dacă L-aţi
pierdut din vedere pe Dumnezeu? Măcar dacă aţi fi ştiut mai multe despre
acest lucru, atunci probabil aţi şti ce să faceţi. Dar dacă cumpăraţi
proprietatea şi mai apoi nu primiţi aprobările de care aveţi nevoie? Dar
dacă plătiţi prea mult şi apoi veţi găsi ceva la un preţ mai bun?”
Adesea Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am fost eliberată de sub
robia raţionamentului înainte să apară această problemă cu clădirea. Dacă
aceeaşi situaţie s-ar fi ivit câţiva ani mai devreme, aş fi fost nefericită,
confuză şi îngrozită, încercând să pricep toate aceste lucruri.
Acum sunt în stare să cred că paşii noştri sunt călăuziţi de Domnul
(Psalmul 37:23). Noi ne rugăm şi ne încredem în Dumnezeu şi dorim voia
Lui. Prin urmare, El ne va conduce spre locul potrivit şi la timpul potrivit.
Dumnezeu, de obicei nu este grabnic, dar niciodată întârziat. Au fost
diferite oferte şi am tot încercat să încheiem o înţelegere în trecut, dar n-am
reuşit, oricât de mult ne-am străduit noi. Şi totuşi, la momentul potrivit,
Dumnezeu ne-a dăruit un loc pe care l-am închiriat şi El va continua să ne
asigure totul, la fiecare pas pe cale.
Acum, pot privi la diferitele situaţii şi înţeleg de ce nu au fost
potrivite. Dar în momentul acela, părea ca şi cum încercam din greu să
găsesc un loc şi nimic nu funcţiona. Nimic nu ne va reuşi atât timp cât nu
suntem sincronizaţi cu Dumnezeu, încercând doar să facem lucrurile să
meargă.
Dumnezeu chiar ştie ce face. El are controlul deplin. Eu pot să mă
relaxez la gândul că, şi dacă nu ştiu ce voi face, Îl cunosc pe Cel care ştie.
Cum rămâne cu tine? Îl cunoşti pe Isus? Atunci, de asemenea, Îl
cunoşti pe omniscientul, omnipotentul, omniprezentul Dumnezeu – Acela
care este atotputernic, atotştiutor şi prezent pretutindeni în orice vreme.
Relaxează-te! Dar dacă insistând să afli, în cele din urmă crezi că
ai înţeles totul, iar Dumnezeu te surprinde lucrând într-un cu totul alt mod?
Atunci, tot acel timp al tău a fost irosit. Nu ai irosit deja destul timp în
raţionament şi confuzie?
Iată o idee: dar dacă doar te-ai relaxa şi L-ai lăsa pe Dumnezeu să
fie Dumnezeu?
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7
NU TE LĂSA CONDUS DE CAPUL TĂU
Eu m-am rugat pentru discernământ, să îl am în viaţa mea într-o
mai mare măsură. De fapt, m-am rugat ceva vreme pentru aceasta, până
când Duhul Sfânt mi-a spus: „Joyce, tu nu vei acţiona cu discernământ,
decât după ce vei abandona raţionamentul”.
Prima epistolă către Corinteni, la capitolul 2:14-16 ne spune clar că
omul firesc nu-l poate înţelege pe omul duhovnicesc. Domnul a folosit
acest verset pentru a se face înţeles în acest sens. Dacă duhul meu îmi dă
discernământ, dar mintea mea cumpăneşte dacă lucrul respectiv are sens
sau nu, atunci niciodată nu voi progresa în felul acesta. De ce? Datorită a
ceea ce 1 Corinteni 2:14 spune: omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului
lui Dumnezeu pentru că ele trebuie judecate duhovniceşte. Duhul tău
cunoaşte lucruri pe care mintea ta nu le ştie.
Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu născut din nou, atunci Duhul
Sfânt locuieşte în duhul tău. Eu cred că Duhul Sfânt încearcă să ne
comunice multe lucruri, pe care noi însă, le respingem deoarece acţionăm
aşa de mult prin prisma sufletului.
Voi da un exemplu. Într-o dimineaţă, pe când mă îmbrăcam să plec
la una din întâlnirile noastre săptămânale „Viaţă în Cuvânt”, am început să
mă gândesc la femeia care a condus lucrarea de ajutorare a acelei întâlniri
specifice şi mă gândeam la cât de credincioasă a fost ea. În momentul acela,
s-a aprins o dorinţă în inima mea de a face ceva prin care să o binecuvântez
într-un anume fel.
Am spus: „Doamne, ce aş putea face pentru Ruth Ann?” Am simţit
o puternică încredinţare sau aş putea spune că am ştiut că trebuie să-i dau o
rochie roşie nouă, care stătea agăţată în dulapul meu. Am cumpărat rochia
cu trei luni în urmă. Deşi mi-a plăcut foarte mult, de fiecare dată când mă
gândeam să o port, pur şi simplu nu aveam nicio dorinţă să o îmbrac. Încă o
mai aveam agăţată pe umeraş, în folia de plastic de la magazin, cu toate
etichetele pe ea. Ruth Ann era o femeie puţin mai plinuţă decât mine, dar
suficient de interesant este faptul că, rochia aceea am cumpărat-o cu un
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număr mai mare decât purtam eu, şi aceasta pentru că nu avuseseră
mărimea mea. Datorită croielii rochiei, nu cred că cineva şi-ar fi dat seama
că era puţin prea mare pentru mine.
Ei bine, când această dorinţă puternică s-a aprins în sufletul meu,
dorinţa de ai da ei rochia, mintea mea mi-a spus: „Dar Doamne, rochia este
nouă.” Observaţi că atât timp cât mintea mea, omul meu firesc,
argumentează cu duhul meu, discuţia chiar nu mai are niciun sens. Apoi am
spus: „Cu siguranţă nu îmi spui să dau o rochie nou nouţă.” De fapt, dacă
m-aş fi gândit la caracterul lui Dumnezeu, la generozitatea Lui şi
desăvârşirea Lui, aş fi ştiut că Dumnezeu îmi spune să dau mai degrabă o
rochie care e nouă, decât una care a fost purtată deja.
Împăratul David a spus în 2 Samuel 24:24 (AMP), cu privire la
construirea templului: „Eu nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu,
arderi de tot care să nu mă coste nimic.” Vezi tu, firea noastră nu are nimic
împotrivă să împărţim ceva ce înseamnă „nimic” pentru noi. Însă, o rochie
roşie nouă, e o altă poveste. Ca să pot dărui, a trebuit să sacrific.
Ultimul meu argument a fost tare caraghios. Am spus: „Doamne,
am cumpărat aceşti cercei roşii cu auriu, tocmai ca să se asorteze cu
rochia.” Am spus-o, mai degrabă, cu un ton îmbufnat şi de
autocompătimire. Presupun că speram ca Domnului să-I pară rău pentru
mine. Răspunsul Lui a fost o tăcere deplină la primele mele argumente şi la
comentariul privind cerceii. M-a lăsat să înţeleg că aş fi putut să-i dau şi
cerceii împreună cu rochia, dacă păstrarea lor în lipsa rochiei era o
problemă.
Dumnezeu nu se contrazice cu noi. El ne vorbeşte printr-o dorinţă,
o înţelegere, o încredinţare în sufletul nostru, o linişte, o voce slabă,
ocazional o voce audibilă sau, cel mai frecvent, un verset care ne
luminează în vreo privinţă. Aminteşte-ţi, Dumnezeu nu te va călăuzi să faci
ceva ce este în afara voii Lui, care este Cuvântul Lui. De asemenea, fii atent
atunci când te laşi condus de voci. Sunt multe voci. Asigură-te că Duhul
Sfânt mărturiseşte acelaşi lucru pe care şi duhul tău îl mărturiseşte.
Duhul meu a mărturisit că Ruth Ann trebuia să aibă rochia mea, dar
firea mea nu a vrut să renunţe la ea. Astfel că, I-am argumentat lui
Dumnezeu, de ce lucrul acesta nu face sens. Dar Dumnezeu nu a stat la
discuţii cu mine. El a spus ceea ce trebuia spus. Dacă îţi aduci aminte cum
a început totul, eu mă gândeam la Ruth Ann şi la binecuvântare care era ea,
şi L-am întrebat apoi pe Dumnezeu, ce aş fi putut face pentru ea. El mi-a
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spus, dar minţii mele (raţionamentului) nu i-a plăcut, chiar dacă pentru
duhul meu totul părea în regulă. Acum, depindea de mine ce aveam să
decid.
Ei bine, am amânat decizia. Acesta este, de obicei, modul nostru
preferat de a soluţiona ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem, fără a părea
neascultători sau din aceea care spun: „Aşa credem noi.” În realitate,
amânarea înseamnă neascultare. Intenţiile bune nu înseamnă ascultare.
Acţiunea, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă ascultare.
Câteva săptămâni au trecut de atunci şi eu am uitat complet de tot
incidentul, dar Dumnezeu nu a uitat. Eu mă rugam pentru Ruth Ann, şi de
fapt, Îl întrebam pe Dumnezeu acelaşi lucru de fiecare dată: „Dumnezeule,
cum aş putea să o binecuvântez pe Ruth Ann?” Şi s-a întâmplat din nou.
Aceeaşi rochie roşie s-a conturat înlăuntrul meu. În cele din urmă, am
realizat că nu am ascultat şi mai apoi i-am dăruit rochia roşie.
Am realizat, în cele din urmă, după ce am decis să merg înainte şi
să-i dau rochia, că, de fapt, de la început eu am cumpărat rochia pentru ea,
şi de aceea am avut-o agăţată în dulapul meu timp de trei luni, fără să o scot
măcar o dată din ambalajul ei. Domnul, desigur, ştie toate aceste lucruri
încă dinainte, însă noi putem crea un scenariu în afara ascultării de El.
Toată această dezordine este creată de omul firesc dinlăuntrul nostru care
nu-l înţelege pe cel duhovnicesc, exact cum spune 1 Corinteni 2.
„De ce, Dumnezeule, de ce?, întreabă omul firesc. „De ce vrei să
mă sacrific? De ce nu poate fi uşor? De ce trebuie să fie atât de greu?”
Romani 8:6 (AMP) spune că fără Duhul Sfânt, gândirea firească nu caută
decât sens şi raţiune. De asemenea, firea comunică cugetului că acest tip de
purtare ne fură pacea.
În cazul în care ai pierdut din vedere principala noastră ţinţă în
această carte, lasă-mă să-ţi aduc aminte că încerc să dovedesc faptul că
argumentând şi mereu întrebând „De ce, Dumnezeule, de ce?”, tu nu faci
decât să creezi confuzie şi asta îţi va fura pacea şi, în cele din urmă,
bucuria.
Vrei să te bucuri de viaţa ta? Atunci „raţionamentele” trebuie să
dispară!
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8
„RAŢIONAMENTELE” CAUZEAZĂ ÎNŞELĂCIUNE
Singura speranţă de a nu fi înşelat în ziua de azi, este să umbli prin
Duhul – să fii condus de Duhul şi nu de firea pământească. Satana caută
creştini fireşti, care sunt conduşi de mintea lor, de emoţiile lor şi de voia
lor, mai degrabă decât de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Duhul. Noi nu
putem acţiona în funcţie de ceea ce simţim sau nu simţim. Noi, de dragul
Împărăţiei şi pentru protecţia noastră, trebuie să acţionăm conduşi de
Duhul.
Minţii noastre îi place să scormonească orice. Ea doreşte să
găsească loc pentru a pune tot ceea ce pare că face sens şi merită să fie
păstrat. Nouă nu ne plac întrebările fără răspuns. Una din uneltele pe care
Duhul le foloseşte pentru a crucifica firea noastră pământească, o reprezintă
întrebările fără răspuns. Când nu cunoaştem răspunsul, avem de ales, fie a
ne încrede în Dumnezeu, fie a ne îngrijora şi a încerca să lămurim totul.
Duhul Sfânt are slujba de a-l aduce pe credincios la stadiul de
maturitate, după ce Isus l-a mântuit. Credinciosul care se încrede în Tatăl
atunci când lucrurile par să nu aibă sens, este un credincios matur. Prin
urmare, Dumnezeu nu ne dă întotdeauna răspunsuri la toate întrebările
noastre, deoarece doreşte să ne antreneze încrederea. Oricum, trebuie să-ţi
aminteşti că mintea ta este în opoziţie cu întreg planul lui Dumnezeu.
Mintea ta este firească şi este considerată ca fiind parte din firea
pământească, până când aceasta este reînnoită şi se deprinde să gândească
duhovniceşte.
Romani 8 vorbeşte despre îndemnurile firii pământeşti şi
îndemnurile Duhului. Galateni 5:17 (AMP) spune că firea pământească stă
împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti şi că cele două vor fi
întotdeauna potrivnice şi într-un continuu conflict.
Haideţi să ne întoarcem la gândul iniţial de la începutul acestui
capitol. Mintea noastră firească vrea să depoziteze totul undeva, să
găsească un loc potrivit pentru orice, ca să se asigure că nu uităm.
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Mai demult, noi aveam la birou un şir lung de cutii poştale cu
deschizătură. Fiecare dintre ele avea scris pe ea numele unui angajat. Când
doream să transmit un sfat sau un mesaj unui angajat anume, puneam un
bilet în deschizătura cutiei poştale a acelui angajat. Uneori, când un anume
lucru pe care l-am cerut vreunui angajat nu era făcut, verificam şi
descopeream că am pus biletul respectiv în deschizătura cutiei poştale a
altcuiva. Altădată, chiar mi s-a întâmplat să pun un bilet în deschizătura
unei cutii poştale goale, care nu avea niciun nume scris pe ea.
Domnul a folosit aceste deschizături ale cutiilor poştale pentru a mă
învăţa această lecţie, pe care doresc să ţi-o transmit şi ţie. El mi-a arătat că,
exact cum eu am pus greşit bileţelele în deschizăturile cutiilor poştale de la
birou, tot aşa, uneori, pun lucrurile într-o deschizătură greşită a minţii mele.
Întotdeauna voiam să depozitez totul în gândirea mea, astfel încât să am un
mic pacheţel cu probleme plutind prin mintea mea, probleme pentru care ar
fi trebuit doar să mă încred în Dumnezeu. Am avut o mare problemă cu
„raţionamentele”. Adesea mă găseam întrebând: „De ce, Dumnezeule, de
ce?” Prin urmare, eram adesea confuză şi îngrijorată şi lipsită de pace şi
bucurie.
Domnul mi-a arătat că uneori, chiar mă înşelam pe mine însămi,
pentru că aveam impresia că deja rezolvasem o anumită problemă, aşa că
acţionam sau nu acţionam în conformitate cu ceea ce credeam eu.
Descopeream mai târziu, după ce greşeala era deja comisă, că, deşi am
crezut că ştiu, că înţeleg, că problema era rezolvată, eu, de fapt, aşezasem
totul în deschizătura greşită.
Dumnezeu a folosit Proverbe 3:7 (AMP) ca să-mi descopere acest
adevăr: „Nu te socoti înţelept în ochii tăi”. Domnul m-a făcut să înţeleg că
nu eram nici pe jumătate atât de deşteaptă pe cât credeam că sunt. Nu
vorbesc aici despre inteligenţa mintală. Vorbesc despre părerea noastră
despre noi înşine – noi înţelegem toate lucrurile.
Proverbe 3:5,6 (AMP) spune:
„Bizuieşte-te, încrede-te în Domnul cu toată inima şi mintea ta şi
nu te bizui pe discernământul tău, pe înţelepciunea ta. În toate căile tale,
cunoaşte-L şi recunoaşte-L pe El, şi El îţi va direcţiona, îndrepta şi netezi
toate căile tale.”
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Când Dumnezeu îţi netezeşte calea, nu vei mai avea nicio confuzie
sau îndoială, însă dacă încerci să raţionezi, să cauţi să înţelegi totul, te vei
găsi învârtindu-te într-un cerc şi nu vei mai ajunge să cunoşti adevărul.
Versetul 7 (AMP) spune: „Nu te socoti înţelept în ochii tăi”.
Iată două moduri de a aborda o situaţie: una este corectă, cealaltă
nu; una este duhovnicească, iar cealaltă este firească. Să presupunem că
cineva are pentru mine o proorocie personală, pe care nu prea o înţeleg sau
să presupnem că aş avea un vis spiritual pe care nu-l pot interpreta. Aş
putea merge înaintea Tatălui şi să spun: „Tată, eu nu înţeleg aceasta. Aş
dori să înţeleg, aşa că vin la Tine ca să-mi descoperi. Dă-mi pricepere.”
Apoi, aşez acel lucru pe care nu-l înţeleg pe un raft. Cu alte
cuvinte, nu mă mai gândesc la acel lucru. Îl aşez în mâinile lui Dumnezeu.
Dacă şi când este El gata să-mi dea înţelegere, El va lua acel lucru de pe
raft şi îl va readuce în memoria mea. Ioan 14:26 spune că Duhul Sfânt ne
aduce aminte lucruri. El mă va determina, prin descoperire, să cunosc tot
ceea ce eu nu aş fi putut înţelege vreodată.
Al doilea mod de a aborda aceeaşi situaţie e următorul: dacă aş
avea un vis, o proorocie pe care nu o înţeleg, aş începe să încerc să aflu
despre ce este vorba. Aş putea să vorbesc cu o mulţime de oameni despre
aceasta şi să le cer părerile. Şi aş putea adăuga că mulţi dintre ei ar avea
păreri diferite, ceea ce ar adăuga şi mai multă confuzie la confuzia mea.
Apoi, după ce am concluzionat o anumită înţelegere a lucrurilor, aş trece la
acţiune. Dacă aş fi însă, sinceră cu mine însămi, ar trebui să admit că nu aş
avea pace înlăuntrul meu. Dacă aş acţiona pe baza a ceea ce „am crezut”
despre acest vis, proorocie sau viziune, aş sfârşi într-o mare încurcătură.
Nu uita că „raţionamentele” cauzează confuzie. Nu spun că nu ar
trebui să ne gândim la anumite soluţii, dar este o diferenţă între a medita
asupra unui lucru timp îndelungat ca să vezi dacă primeşti descoperire, şi a
încerca din greu să înţelegi ce se întâmplă, devenid cu adevărat confuz.
Când te simţi confuz, lasă acest lucru să fie un semnal de alarmă
pentru tine, prin care să fii avertizat că ai abordat o situaţie într-un mod
greşit.
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9
CONFUZIA ÎŢI FURĂ BUCURIA
În acest ultim capitol, lasa-mă să revin asupra confuziei şi să afirm
încă o dată că ea nu este de la Dumnezeu. Prima epistolă către Corinteni,
capitolul 14:33 spune: „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii”.
Coloseni 3:15 (AMP) spune să lăsăm pacea să fie „arbitrul” care ia
deciziile în viaţa noastră. Pacea, ca şi arbitru, spune ce este înăuntru şi ce
este în afară.
Confuzia este exact opusul păcii. „Confuzie” înseamnă amalgam,
dezordine, îngrămădire, înseamnă a confunda un lucru cu altul, înseamnă
neclar. „Pacea” înseamnă ordine, netulburare, mulţumire lăuntrică,
seninătate. Dacă o persoană nu are pace, el sau ea nu va avea bucurie. Isus
a spus în Ioan 10:10 (AMP) că hoţul nu vine decât să fure, să ucidă şi să
distrugă, pe când El, Isus, a venit ca noi să putem „avea viaţă şi să ne
bucurăm pe deplin de ea”.
În urmă cu câţiva ani, am decis să mă bucur pe deplin de
Dumnezeu şi de viaţă. Dacă Isus a murit pentru mine nu doar ca eu să am
viaţă, ci şi pentru a mă bucura pe deplin de ea, atunci ar trebui să încerc să
fac asta.
În Ioan 15 ni se prezintă cum Isus a învăţat despre viaţa roditoare,
care se referă la intrarea în odihna lui Dumnezeu. În versetele de la 1 la 10,
El vorbeşte despre viaţa roditoare. Apoi, în versetul 11 (AMP), El spune:
„V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea şi desfătarea să
fie în voi, şi ca bucuria voastră să fie deplină, completă şi din abundenţă.”
Cu siguranţă, cuvintele acestea ne transmit faptul că El vrea să ne
bucurăm de viaţă. Desigur, confuzia ne va împiedica să atingem acest ţel.
În încheiere, doresc să te încurajez să iei decizia de a trăi în
bucurie, nu în confuzie şi tulburare. Va trebui să renunţi la „raţionamente”.
De fiecare dată când câştigăm o victorie spirituală, ni se cere să renunţăm la
ceva din natura noastră umană. Şi natura umană este cea care „încearcă să

22

înţeleagă toate lucrurile”. Natura Duhului este cea care „se încrede că
Dumnezeu va descoperi răspunsul la vremea potrivită.”
Dacă vei renunţa la „raţionamente”, cred pe deplin că vei secera
pacea şi bucuria.
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EXPERIMENTEAZĂ O VIAŢĂ NOUĂ

Dacă nu L-ai invitat niciodată pe Isus să fie Domnul şi Mântuitorul
tău personal, te chem să o faci acum. Te poţi ruga următoarea rugăciune şi
dacă eşti cu adevărat sincer, vei experimenta o viaţă nouă în Cristos.
Tată, Doamne, eu cred că Isus Cristos este Fiul Tău, Mântuitorul
lumii. Eu cred că a murit pe cruce pentru mine şi că a purtat toate păcatele
mele. El a plătit preţul pentru păcatele mele. El a luat asupra Lui pedeapsa
pe care o meritam eu. Eu cred că Isus a înviat dintre cei morţi şi şade acum
la dreapta Ta. Am nevoie de Tine, Isuse. Iartă păcatele mele, mântuieştemă, vino şi locuieşte în mine. Vreau să fiu născut din nou.
Acum crede că Isus locuieşte în inima ta. Tu eşti iertat şi socotit
neprihănit şi când Isus va reveni, tu vei merge în Cer.
Găseşte o biserică bună unde se învaţă Cuvântul lui Dumnezeu şi
începe să creşti în Cristos. Nimic nu se va schimba în viaţa ta fără
cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu.
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Preaiubitule,
Ioan 8:31,32 (AMP) spune: „… Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu,
sunteţi în adevăr ucenicii Mei. Şi veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va
face slobozi.”
Te îndemn să ţii strâns Cuvântul lui Dumnezeu, strânge-l adânc în
inima ta şi, conform cu 2 Corinteni 3:18, în vreme ce te uiţi în Cuvânt, vei
fi transformat după imaginea lui Isus Cristos.
Scrie-mi şi spune-mi dacă L-ai acceptat pe Isus şi cere o broşură
gratuită în care vei găsi informaţii despre cum să-ţi începi viaţa nouă în
Cristos.
Cu dragoste,
Joyce
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DESPRE AUTOR
JOYCE MEYER este una dintre cei mai importanţi învăţători practici ai
Bibliei din lume. Desemnată de către revista New York Times ca fiind cea
mai bună autoare de cărţi vândute, ea a scris mai mult de şaptezeci de cărţi
inspirative, incluzând The Confident Women (Femeia încrezătoare), I Dare
You (Te înfrunt), întreaga colecţie de cărţi Battlefield of the Mind (Câmpul
de bătălie al minţii), prima sa încercare în ficţiune cu The Penny şi multe
altele. Ea a lansat, de asemenea, mii de învăţături audio precum şi o
bibliotecă video completă. Programele de radio şi televiziune Enjoying
Everyday Life sunt difuzate în întreaga lume. Ea călătoreşte mult,
organizând diferite conferinţe. Joyce şi soţul ei, Dave, sunt părinţii a patru
copii şi 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.joycemeyer.org

___________________________________________________________
Informaţii recepţie satelit canal Alfa Omega TV: www.alfaomega.tv/recepţie
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