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Cuvânt înainte

Noi slujim Dumnezeului Atotcunoscător care-Și ține ațintită
privirea asupra noastră tot timpul. Dumnezeu nu este niciodată surprins de
nimic. El cunoaște toate lucrurile, înainte ca ele să se întâmple. Psalmul 139
spune că El ne cunoaște gândurile și cuvintele noastre încă nerostite. Cei
mai mulți dintre noi avem nevoie să creștem în domeniul încrederii și
încercării de a reduce la tăcere marea întrebare – CÂND?
Deoarece această întrebare este una persistentă, am scris această
carte prin care să prezint unele perspective pe care simt că Dumnezeu, prin
harul Său, le-a împărtășit cu mine. Am petrecut multă vreme din viața mea
în nerăbdare, frustrare și dezamăgire. Trecând prin multe experiențe, am
învățat să mă încred în Cel ce cunoaște toate lucrurile.
Mă rog ca duhul tău să găsească pacea în vreme ce te odihnești în
El, crezând potrivit cuvintelor rostite de împăratul David, că „soarta ta este
în mâinile foarte pricepute ale Lui” (Psalmul 31:15, parafrazat).
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1
TIMPUL POTRIVIT ȘI ÎNCREDEREA

„Eu mă încred în Tine, mă bizuiesc pe Tine, am fost încrezător în Tine,
Doamne; am spus: Tu ești Dumnezeul meu.
Soarta mea este în mâinile Tale; scapă-mă de mâinile vrăjmașilor mei și de
cei care mă urmăresc și mă prigonesc.”

Psalmul 31:14, 15 AMP

În acest capitol, psalmistul spune că el s-a încrezut în Dumnezeu că
îl va elibera și a crezut că El o va face la timpul potrivit. Încrederea
presupune din partea noastră să spunem: „Soarta mea este în mâinile Tale”.
Am învățat că încrederea impune din partea noastră acceptarea că
anumite întrebări vor fi fără răspuns și încredințarea sorții noastre în
mâinile lui Dumnezeu – încrezându-ne că și atunci când nu avem toate
răspunsurile, El le are. El are un timp perfect pentru toate lucrurile din viața
noastră. Noi toți ne dorim și credem în lucruri bune care să se întâmple în
viețile noastre, ACUM – nu mai târziu!
În vreme ce continuăm să ne maturizăm în viața noastră de creștini,
învățăm să credem că lucrurile nu trebuie să aibă loc ACUM, ci la timpul
perfect, hotărât de Dumnezeu. Evrei 11:1 spune: „Și credința este o
încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre
lucrurile care nu se văd”. Întotdeauna putem avea credință acum, dar nu
întotdeauna putem avea manifestarea credinței acum.
Încrederea în Dumnezeu adesea ne cere să nu cunoaștem cum va
avea de gând Dumnezeu să ducă la bun sfârșit ce este de făcut, și nici când
o va face. Noi afirmăm mereu: „Dumnezeu nu întârzie niciodată”, dar,
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general vorbind, El nici nu se grăbeşte niciodată. De ce? Deoarece El
folosește acele oportunități pentru a ne mări credința în El, astfel încât să
creștem în timpul acestor vremi de așteptare.
Recent, unul dintre partenerii noștri a fost într-o mare nevoie de
ajutor financiar din partea lui Dumnezeu pentru a plăti niște taxe
neașteptate. Scadența de plată era pe 15 aprilie. Cuplul respectiv a dăruit o
colectă specială la Life In The Word (Viața în Cuvânt) încrezându-se în
Dumnezeu pentru minunea de care ei aveau nevoie. Pe data de 14 aprilie au
avut suma necesară plății acelor taxe. De ce nu pe 1 aprilie sau 5 aprilie?
De ce Dumnezeu uneori așteaptă până în ultima zi sau ultimul minut?
Pentru a ne învăța lecţia încrederii! Încrederea nu se moşteneşte; ea
se învaţă! Învăţăm să ne încredem în Dumnezeu trecând prin diferite
experienţe care solicită încredere. Văzând credincioşia lui Dumnezeu din
nou şi din nou, începem să renunţăm la încrederea în noi înşine, şi treptat
intrăm în odihna lui Dumnezeu, punându-ne încrederea în El.
Privind astfel lucrurile, este uşor să înţelegi cum timpul perfect
joacă un rol important atunci când învăţăm să ne încredem în Dumnezeu.
Dacă El ne-ar da imediat tot ceea ce cerem, nu am creşte şi nu ne-am
maturiza niciodată. Timpul perfect şi încrederea sunt gemene. Ele lucrează
mână în mână.
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2
VREMEA POTRIVITĂ
Levitic 26:4 spune: „... vă voi trimite ploi la vreme”. Galateni 6:9
(AMP) spune că noi trebuie „să nu ne pierdem cu inima şi să nu cădem de
oboseală în a acţiona nobil şi a face bine, căci la vremea potrivită şi la
momentul hotărât vom secera, dacă nu slăbim curajul nostru şi nu vom
cădea de oboseală”. De asemenea, în 1 Petru 5:6 suntem îndemnaţi să [ne]
„smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui, El să [ne]
înalţe”.
Când este vremea potrivită? Cred că este atunci când Dumnezeu
ştie că noi suntem pregătiţi, când oricine altcineva implicat este pregătit şi
se potriveşte în planul corporativ al lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan
individual pentru viaţa noastră individuală, dar, de asemenea, are şi un plan
corporativ pentru întreaga lume.
Îmi aduc aminte de un moment când am fost frustrată deoarece
nimic nu se întâmpla în lucrarea mea. Ştiam că am fost chemată să învăţ
Cuvântul lui Dumnezeu, însă absolut nicio uşă nu se deschidea înaintea
mea. Mi se părea că am aşteptat un timp foarte îndelungat. Simţeam că sunt
pregătită. Am cooperat cu Dumnezeu. El a făcut schimbări majore în viaţa
mea, şi nu puteam înţelege de ce nu se întâmpla nimic. Îmi aduc aminte că
am pus următoarea întrebare: „Doamne, ce aştepţi acum? Nu sunt încă
pregătită?” El mi-a răspuns spunându-mi: „Ba da, eşti pregătită, însă unii
dintre cei ce vor fi implicaţi împreună cu tine nu sunt pregătiţi, şi încă mai
am nişte schimbări de făcut în ei, aşa că trebuie să aştepţi după ei acum.”
Vedeţi, Dumnezeu nu grăbeşte, nu împinge, nu manipulează şi nu
forţează oamenii. El călăuzeşte, ghidează, îndeamnă şi sugerează. Este
responsabilitatea fiecărei persoane să-şi supună voinţa Lui şi scopurilor
Sale. Uneori, acest lucru durează mai mult la o persoană decât la alta.
Aşadar, dacă Dumnezeu se ocupă de creşterea unui grup sau a unei
echipe de oameni care vor sluji împreună, parte din ei vor fi gata pregătiţi
înaintea celorlalţi. Acest lucru este greu, în special datorită faptului că la
stadiul de „nou născut”, în general ei nu cunosc planul lui Dumnezeu, şi de
multe ori, nici măcar nu se cunosc unul pe altul.
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Un exemplu excelent în acest sens este acela al unei persoane
necăsătorite care se roagă pentru partenerul perfect. Dumnezeu pregăteşte
acel partener, însă persoana care se roagă s-a săturat să tot aştepte, de
vreme ce nu cunoaşte ce se întâmplă în spatele scenei. Persoana singură
care se roagă pentru partener, care este deja matură spiritual, plină de roada
Duhului Sfânt şi chemată într-o lucrare, etc., s-ar putea să fie nevoită să
aștepte „comanda specială” care va veni la vremea potrivită. Aceasta ia
timp. Nu se întâmplă peste noapte. Oricum, Dumnezeu are persoana
potrivită pentru ei.
Dave a primit foarte rapid răspuns la această rugăciune, însă
rugăciunea lui nu a fost una complicată. El s-a rugat lui Dumnezeu pentru o
soţie, una potrivită pentru el, şi I-a cerut ca ea să fie o persoană care să aibă
nevoie de ajutor. El s-a rugat din când în când pentru aceasta, aproximativ
un an de zile. Ne-am cunoscut, am avut parte de cinci întâlniri şi apoi neam căsătorit. Suntem căsătoriţi de douăzeci şi opt de ani în momentul
publicării acestei cărţi, în 1994. Dave spune tot timpul că el ştia, din prima
seară în care ne-am întâlnit, că eu sunt persoana potrivită ca şi soţie pentru
el, dar a aşteptat un timp până să mă ceară în căsătorie pentru a nu mă șoca.
După numai trei săptămâni de la căsătorie, el a ajuns la concluzia
că eu am ceva probleme şi că am nevoie de mult ajutor. Dave a primit
răspuns la rugăciunea lui foarte repede, dar, de asemenea, a trebuit şi să
îndure multe momente grele până m-am maturizat în Cristos şi am depăşit
problemele trecutului meu marcat de abuz.
Dumnezeu ştia că Dave era suficient de matur ca să poată face faţă
anilor grei cu mine; din acest motiv, Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui
Dave atât de repede. El era suficient de puternic pentru a ajuta pe cineva cu
multe probleme, cum eram eu. Dave a fost dornic să fie folosit de
Dumnezeu în acest fel, şi Dumnezeu l-a folosit. Dacă Dave nu era pregătit
să facă faţă problemelor mele, sau dacă el ar fi cerut lui Dumnezeu o soţie
mai bună decât mine, cred că Dumnezeu ar fi amânat răspunsul la
rugăciunea lui până la momentul potrivit, după ce El ar fi făcut schimbări
majore în viaţa mea, în aşa fel încât să mă aducă la nivelul cerut de Dave.
Ceea ce vreau să spun este că, atunci când suntem la dispoziţia lui
Dumnezeu este esenţial să înțelegem că Dumnezeu trebuie să rezolve
anumite probleme din viața unor oameni, pentru a putea răspunde
rugăciunilor noastre. Crezând acest lucru, aşteptarea va fi mult mai
suportabilă.

12

Haideţi acum să ne gândim la timpul potrivit în ceea ce priveşte
propăşirea financiară. A treia epistolă a lui Ioan, versetul 2 spune: „Prea
iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să
sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” Cuvintele, tot aşa cum
sporeşte sufletul tău, ne provoacă să înţelegem că prosperitatea lui
Dumnezeu depinde de maturitatea noastră. Cum sporeşte sufletul tău se
referă la cât de uşor Îi permitem lui Dumnezeu să alinieze mintea noastră,
voia şi emoţiile noastre, în acord cu voia Sa.
Maturizarea este un proces care necesită timp. De cât de mult timp
e nevoie, depinde de planul lui Dumnezeu şi de cât de bine cooperăm cu
acel plan al Său. Dumnezeu ne iubeşte prea mult ca să ne dea ceva ce nu
suntem suficient de maturi să mânuim corespunzător. De aceea, El ne spune
în Galateni 6:9: „Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită,
vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală”. Vremea potrivită este atunci
când Dumnezeu crede că suntem pregătiţi, nu noi.
Prea multe binecuvântări primite prea curând o pot face pe o
persoană arogantă, tot aşa după cum Biblia ne spune să nu punem în
conducere o persoană convertită de curând. Ei nu sunt suficient de maturi,
şi mândria ar pune stăpânire pe ei (1 Timotei 3:6).
Este un timp potrivit pentru toate lucrurile din viaţa noastră, şi
există siguranţă în a fi în timpul perfect al lui Dumnezeu. Mă rog să fiu în
voia perfectă a lui Dumnezeu şi în timpul Lui perfect – nici cu un pas
înaintea Lui, dar nici cu unul înapoi.
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3
TIMPUL HOTĂRÂT
Isus le-a spus ucenicilor în Faptele Apostolilor 1:6-8, în vreme ce ei
Îi puneau întrebări despre sfârşitul vremurilor, că nu este treaba lor să ştie
ce vor aduce vremurile şi soroacele, pe care Tatăl le-a programat după voia
Lui şi prin puterea Lui.
Vedeţi, ucenicii încă se gândeau că Isus va instaura o împărăţie
pământească. Ei L-au întrebat când avea de gând să restabilească împărăţia
şi să o restaureze pentru Israel.
Ei nu au înțeles că Isus avea de gând să instaureze o împărăţie
spirituală, care va fi aşezată înlăuntrul lor. Biblia ne avertizează că fără
înţelepciune cunoştinţa este periculoasă. Ar fi fost un dezastru pentru
ucenici ca Isus să le fi spus când ar avea de gând să aşeze împărăţia, de
vreme ce ei nici măcar nu înţelegeau ce este aceea.
De foarte multe ori, noi dorim informaţii despre când, iar
Dumnezeu nu ni le poate da întrucât nu avem suficientă înţelepciune să
mânuim acele cunoştinţe. Habacuc 2:3 (AMP) spune: „Căci este o
proorocie, a cărei vreme este hotărâtă şi se grăbeşte spre sfârşit [să se
împlinească]; nu va înşela şi nu va dezamăgi. Chiar dacă zăboveşte,
aşteapt-o [cu toată convingerea], căci cu siguranţă va veni; nu va fi mai
târziu de ziua hotărâtă pentru ea.” Nu va întârzia nici măcar cu o singură zi.
Timpul hotărât este acela care Dumnezeu crede că este potrivit. Noi
trebuie să ne smerim pe noi înşine şi ideile noastre în faţa înţelepciunii şi
puterii lui Dumnezeu şi să ne încredem în El atunci când spune că nu va
întârzia.
Timpul hotărât mai înseamnă un timp deja stabilit şi decis pentru
anumite lucruri. Este ca şi cum ai avea o programare. Nu putem intra până
nu ne vine programarea. Dumnezeu are un timp programat cu privire la
anumite lucruri din viaţa noastră. Ceea ce ne rămâne de făcut este să
aşteptăm cu răbdare deoarece nimic nu se va întâmpla până la timpul
hotărât.
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4
CHEMAREA
Perioada de timp necesară atunci când Dumnezeu cheamă o
persoană într-o lucrare, ca mai apoi să o ungă și să o pună deoparte pentru
acea lucrare, poate fi, şi de obicei este, împărţită în trei intervale de timp.
De obicei, sunt trei intervale de timp între trei evenimente, în special atunci
când persoana va fi folosită de Dumnezeu într-o lucrare mai însemnată.
Însemnată nu înseamnă neapărat ceva la nivel mondial. Înseamnă doar că
va fi o lucrare care va afecta un număr semnificativ de oameni. În acest
capitol cât şi în următoarele două, vom analiza toate aceste evenimente în
parte.
Când Dumnezeu stabileşte o chemare în viaţa cuiva, poate fi ceva
ce apare deodată, sau poate fi ceva despre care acea persoană a ştiut
dintotdeauna. Îmi aduc aminte că am citit despre un interviu al unuia dintre
preşedinţii SUA care a declarat că încă de pe vremea când era tânăr, a avut
întotdeauna o dorinţă şi „pur şi simplu ştia” că într-o zi va fi preşedintele
Statelor Unite.
Chemarea mea a venit mai degrabă dintr-o dată. Îmi făceam patul
într-o dimineaţă, când vocea Domnului mi-a vorbit: „Vei merge peste tot şi
vei învăţa Cuvântul Meu prin intermediul mass-media.” Deşi nu a fost o
voce audibilă, a sunat destul de tare şi clar înlăuntrul meu. Şi din acel
moment, am „ştiut pur şi simplu” că acela era destinul meu, şi aveam o
dorinţă nemaipomenită, adesea copleşitoare de a învăţa pe alţii Cuvântul lui
Dumnezeu.
Nu am ştiut niciodată până la acea zi că eu am fost chemată să
răspândesc şi să învăţ Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, pot privi în
urmă acum şi să văd că au fost şi alte indicatoare, de-a lungul vieţii mele,
care arătau spre această direcţie. Întotdeauna am avut abilitatea de a mă
exprima verbal şi în scris într-o manieră foarte clară şi înţeleasă. Oamenii
veneau la mine încă din liceu pentru ajutor şi consiliere cu privire la
problemele lor. Încă de atunci, aveam dorinţa să ajut oamenii să ajungă pe
drumul cel bun. Mi s-a cerut chiar, în ziua decernării diplomelor la
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absolvirea liceului, să-i motivez şi să-i provoc pe colegi spre lucruri mai
măreţe. Ba chiar mi-am pus în gând să merg la o şcoală unde să-mi obţin
calificare în psihologie pentru a-i putea ajuta astfel pe oameni, prin profesia
mea.
După câţiva ani de la căsătoria mea cu Dave, mă apropiasem deja
mult de Domnul, însă încă mă mai luptam cu probleme serioase din cauza
trecutului meu marcat de abuz. La acel moment aveam trei copii, şi-mi
aduc aminte cum veneam acasă de la biserică şi mă aşezam în pat,
duminicile seara, după ce copiii adormeau. Casa era plină de pace, linişte şi
era întuneric, iar eu reproduceam predicile pastorului, doar că de data
aceasta eram eu la amvon, nu pastorul. Atunci nu aveam nicio idee de ce
făceam lucrul acesta, dar acum ştiu.
Chemarea ta poate veni treptat sau deodată, însă din momentul în
care eşti chemat, tu te afli deja în perioada de pregătire.
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5
UNGEREA
În perioada pregătirii, ungerea este revărsată perfect, într-o
sincronizare perfectă. Ungerea este capacitarea Duhului Sfânt în noi de a
face ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Duhul Sfânt ne învaţă, ne
corectează, ne sfinţeşte, ne ajută şi ne întăreşte. El ne modelează şi ne
formează vase potrivite pentru folosul Stăpânului. Aceasta poate dura ani şi
ani până să se desăvârşească.
Gândiţi-vă la Moise. El şi-a înţeles chemarea de a-şi elibera
poporul din robie. A păşit cu zel şi a omorât un egiptean care se purta urât
cu un israelit şi, ca rezultat, a petrecut următorii patruzeci de ani la capătul
deşertului învăţând despre păstorit, a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a fi umil.
El a dobândit experienţă. O persoană fără instruire, experienţă şi umilinţă
nu poate distinge diferenţa dintre zel şi timpul perfect al lui Dumnezeu.
Ungerea este lăsată în viaţa noastră în acord cu modul în care
cooperăm în procesul pregătirii. Gândiţi-vă la Iosif, cel chemat de
Dumnezeu să fie conducător în Egipt pentru a salva mulţimile de la
foamete. El a avut visuri cu privire la aceasta pe când era încă un copil. În
zelul său, el a povestit visurile fraţilor lui. Aceştia nu au fost tocmai
încântaţi la gândul de a îngenunchia înaintea fratelui lor mai mic, astfel
încât l-au vândut.
Iosif nu a intenţionat să facă niciun rău. El a fost un băiat drăguţ,
dar cu siguranţă nu a dovedit înţelepciune povestindu-le fraţilor lui ce a
văzut el în visurile sale. Dumnezeu a îngăduit ani grei în viaţa lui, însă acei
ani l-au instruit în înţelepciune. Experienţele lui l-au pregătit pentru
chemarea vieţii lui. A mers până acolo că a fost trădat nu numai de familia
sa, ci şi de prietenii pe care el i-a tratat bine şi în care a crezut că se poate
încrede. S-au rostit minciuni în dreptul lui, a fost judecat greşit şi pedepsit
pentru lucruri de care nu s-a făcut vinovat, şi a trebuit să aştepte mulţi ani
până să vadă împlinirea visurilor lui.
Şi noi avem experienţe asemănătoare trăite sub diferite forme, care
ne ajută să creştem. Acestea ne pregătesc să fim în slujba lui Dumnezeu şi
să rămânem neclintiţi, orice ar fi. Dumnezeu nu ne dă necazuri; Satana o
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face. Satana are în minte distrugerea noastră, dar Dumnezeu transformă
totul spre binele nostru. Iosif ştia la fel de bine lucrul acesta, deoarece în
Genesa 50:20 el a spus fraţilor săi, care s-au pocăit de fapta lor: „Răul pe
care voi aţi vrut să mi-l faceţi, Dumnezeu l-a schimbat în bine” (parafrazat).
Când Dumnezeu m-a chemat să învăţ Cuvântul lui Dumnezeu, am
avut membri ai familiei şi prieteni care m-au respins, motiv pentru care am
fost foarte singură şi rănită. Am fost judecată greşit, neînţeleasă şi am fost
vorbită de rău. Pe de altă parte, şi eu eram încrezută, năvalnică şi plină de
un zel fără înţelepciune. Pe scurt, eram plină de mine. Şi aş mai adăuga
faptul că fiecare este aşa înainte de a trece prin procesul pregătirii.
Dacă te gândești: „Eu nu - eu nu am astfel de probleme”, atunci îți
spun că te afli în mijlocul unei deziluzii profunde cu privire la tine însuţi!
Şi până când nu te „smereşti sub mâna tare a lui Dumnezeu”, timpul tău
potrivit nu va veni niciodată. (1 Petru 5:6)
Pot privi acum înapoi şi vedea etape distincte ale progresului în
lucrarea mea, corelate cu etape ale creşterii personale şi a unei ungeri
măreţe.
Studii biblice acasă
În una din primele etape, Dumnezeu m-a înştiinţat să renunţ la
lucrul meu cu normă întreagă şi foarte bine plătit, pentru a mă pregăti
pentru lucrare, ceea ce de altfel, în final am şi făcut. Această decizie a redus
bugetul familiei noastre la jumătate. Dumnezeu a venit întotdeauna în
întâmpinarea nevoilor noastre, dar acei ani au fost mai sărăcăcioşi.
Am început prin a face studii biblice acasă, lucru care a durat
aproape cinci ani. În timpul primilor doi ani şi jumătate, am ţinut studiu o
dată pe săptămână. Întâlnirile au început să adune atât de multe persoane
încât am început să ţin studiu la două întâlniri – una dimineaţa şi una seara.
Deşi eu şi Dave experimentam la acel moment un mare stres financiar, nu
primeam niciun ban de la acele întâlniri.
Oamenii cu care făceam studiu, în jur de douăzeci şi cinci la număr
la fiecare întâlnire, s-au împotrivit oricărei idei de colectă pentru noi, chiar
dacă se puteau vedea foarte clar anumite nevoi ale noastre. A fost foarte
greu pentru mine, însă lucrul acesta a purificat motivaţia slujirii mele. Am
continuat să o fac, astfel încât era evident că nu o făceam pentru bani. Deşi
a fost foarte dificil ca în anumite momente să nu fiu plină de resentimente
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faţă de acei oameni, în cele din urmă am învăţat că toate aceste lucruri se
întâmplau pentru că Dumnezeu nu dorea ca eu să ştiu de unde vor apărea
proviziile mele. El dorea să se stabilească pe El Însuşi ca şi sursă a mea, şi
aceasta a cerut timp, precum şi suportarea situaţiilor grele de care am fi
dorit atât de mult să fugim.
Mulţi fug. Ei sunt chemaţi, dar fiindcă nu sunt dornici să sufere
timpul pregătirii, ei nu sunt niciodată aleşi din mijlocul celor ce sunt
chemaţi. Matei 20:16 (AMP) spune: „Mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt
aleşi”. L-am auzit pe un vorbitor spunând că aceasta înseamnă „mulţi sunt
chemaţi, dar puţini sunt doritori să accepte responsabilitatea chemării”.
Traducerea Bibliei Amplificate a versetului din a doua Epistolă
către Timotei, capitolul 2:15 lămureşte puţin responsabilitatea pe care o
avem faţă de chemare: „Studiază, fii înflăcărat şi dă tot ce ai mai bun din
tine pentru a te înfăţişa înaintea lui Dumnezeu ca un om aprobat (testat prin
încercare), un lucrător care nu are niciun motiv să se ruşineze, analizând
corect şi împărţind cu acurateţe [mânuind drept şi învăţând cu pricepere]
Cuvântul Adevărului”.
În timpul acelor ani de studiu în sufragerie cu douăzeci şi cinci de
oameni, Dumnezeu mi-a dat o deosebită înţelegere cu privire la lucrare.
Aşezat pe raft
Apoi, a urmat un an întreg în care nu am slujit deloc în lucrare.
Dumnezeu mi-a vorbit, spunând: „Opreşte studiul biblic de acasă; iată, Eu
fac un lucru nou”. Dorinţa mea de a mai ţine studii biblice dispăruse! Am
avut un nou bebeluş, şi totul în inima mea, la fel ca şi circumstanţele, mi-au
confirmat acel cuvânt al lui Dumnezeu.
Într-un fel, a fost greu să ascult. Oamenii au început în cele din
urmă să strângă o colectă pentru noi în fiecare săptămână. Se strângeau
undeva între 15 şi 50 dolari. Suma care se stângea pe parcursul unei luni
întregi însă, era de mare ajutor pentru noi. Acum trebuia să fiu gata să
renunţ şi la această sursă de venit pentru a putea face următorul pas.
Firea mea aştepta ceva măreţ să se întâmple ca urmare a
sacrificiului ascultării mele; şi totuşi, nimic nu s-a întâmplat într-un an de
zile! Nicio uşă deschisă! În multe privinţe, acesta a fost unul dintre cei mai
grei ani din viaţa mea. L-am pierdut undeva pe Dumnezeu? Am inventat eu
întreaga viziune? Se va întâmpla vreodată? Ce aş putea face eu să se
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întâmple? Dumnezeu însă, continua să spună: „Opreşte-te, şi să ştii că Eu
sunt Dumnezeu”. (Psalmul 46:10)
Uneori, este aşa de greu să fii liniştit şi să aştepţi timpul perfect al
lui Dumnezeu. La acea vreme, eu nu am înţeles ceea ce vă spun acum. Noi
primim o mult mai clară înţelegere asupra lucrurilor când privim înapoi la
ele şi mult prea puţină înţelegere atunci când suntem sub presiunea lor.
Uneori, Dumnezeu aşează oameni pe raft şi doar îi lasă să stea acolo. Deşi
pare că nimic nu se întâmplă, totuşi se împlinesc atât de multe în Duhul.
Este o vreme a creşterii, a acordării perfecte, a purificării şi credinţei, când,
de fapt, nu este absolut nimic de văzut.
Următorii cinci ani
Spre sfârşitul acestui an de aşteptare, Dave şi cu mine am început
să frecventăm o nouă biserică. Tocmai se deschisese în zona St. Louis. Era
mică, aproximativ treizeci de persoane, însă aveam o puternică încredinţare
în inimile noastre că Dumnezeu ne doreşte acolo. După un timp, mi s-a dat
oportunitatea să încep o întâlnire cu femeile marţea dimineaţa în cadrul
bisericii Life Christian Center. Aceste întâlniri au fost pregătite de
Dumnezeu ca şi etapă următoare a lucrării mele, şi era timpul perfect al lui
Dumnezeu.
El ne binecuvânta şi biserica era tot mai mare. În apogeul ei, ne-am
bucurat de participarea a patru sute de femei în fiecare săptămână. La un
moment dat, lucram cu normă întreagă la biserică şi am devenit asociată a
pastorului. Am fost ordinată prin Life Christian Center să am predat la
colegiul biblic de acolo. Biserica mi-a sponzorizat apoi, primul meu
program de radio care a fost transmis în St. Louis.
Am învăţat multe lecţii importante în timpul celor cinci ani ai mei
acolo. Unul dintre lucrurile pe care le-am învăţat a fost cum să mă supun
autorităţii. O persoană nu este potrivită să fie în autoritate dacă nu a
experimentat mai întâi să stea sub autoritate. Amintiţi-vă, supunerea nu este
doar o acţiune, ea este o atitudine. Tu poţi decide să faci ce ţi se cere, însă o
atitudine de supunere trebuie să ia naştere în tine, în special dacă ai o voinţă
puternică aşa cum am avut eu.
După o perioadă, am învăţat să lucrez cu un grup de oameni şi să
funcţionez în diferite domenii ale lucrării. De asemenea, am învăţat mult
mai mult despre aşteptare. Erau multe lucruri pe care Dumnezeu le-a pus pe
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inima mea, lucruri pe care doream să le fac, dar, încă o dată, timpul nu era
potrivit – aşa că, am avut parte de mai multă aşteptare, mai multă învăţare
şi mai multă creştere.
Aceştia au fost nişte ani grozavi, au fost ani grei, plini de râsete şi
lacrimi, încântare şi dezamăgire. Deasupra tuturor acestor lucruri, pastorii
de la Life Christian Center, Rick and Donna Shelton, au devenit, şi încă
mai sunt, cei mai buni prieteni ai noştri. Am crescut cu toţii împreună.
Când Life Christian Center a crescut şi a ajuns o congregaţie de
aproape 1200 de oameni, conducerea era pregătită să se mute în noua lor
minunată clădire. Totul exploda de biruinţă şi încântare, când Dumnezeu a
vorbit din nou.
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6
SEPARAREA
Viaţa în Cuvânt începe
Vă amintiţi când Dumnezeu mi-a vorbit iniţial? „Chemarea” a venit
pe când îmi făceam patul şi Domnul a spus: „Vei merge pretutindeni... şi
vei învăța Cuvântul prin intermediul mass-media.” Acel lucru s-a împlinit
într-o măsură mică în timpul anilor de pregătire, dar viziunea a crescut în
alte domenii.
Într-o zi, pe când mă rugam, am primit o lumină deosebită cu
privire la versetul din Filipeni 2:16 (AMP) care spune: „Ţinând sus [pentru
ea] (lumea) şi oferind [tuturor oamenilor] Cuvântul Vieţii...” În ziua aceea
am primit viziunea de a atinge întreaga naţiune prin radio.
Nu eram implicată la nicio staţie de radio în acea vreme, când am
primit viziunea. Am călătorit puţin, însă nu foarte departe. Era mult mai
mult în inima mea, dar continuam să cred că Dumnezeu va folosi toate
acestea în slujba mea la Life Christian Center, care, de altfel, îmi plăcea
foarte mult. Dumnezeu însă, avea alte planuri.
Proverbe 16:9 (AMP) spune: „Inima omului plănuieşte pe ce cale
să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii”. Eu aveam un plan. Am crezut că
este planul lui Dumnezeu, dar El a vorbit din nou şi a spus: „Am terminat
cu tine aici. Du-ţi lucrarea la nord, la sud, la est şi la vest”. Am perceput în
Duhul că trebuia să iau întâlnirile de la Life In The Word, care funcţionau
în afara Life Christian Center şi să pornesc întâlniri similare în alte locuri.
M-am luptat cu acest gând multă vreme, dar în final, am fost sigură că
Dumnezeu îmi spune să fac acest lucru. De asemenea, ştiam că dacă
greşesc, voi pierde tot ceea ce au reprezentat ultimii zece ani. Mi-a fost
frică!
Într-un final, L-am ascultat pe Dumnezeu şi mi-am părăsit slujba de
la biserică. A fost în timpul acestei tranziţii când Dumnezeu mi-a arătat că
mă separă acum pentru „chemarea” din viaţa mea. Totul fusese minunat,
însă nu a însemnat decât pregătire. Cu fiecare pas pe cale, ungerea lui
Dumnezeu creştea, la fel şi responsabilitatea.
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În Faptele Apostolilor 13:2 (AMP) este menţionat că în timp ce
sfinţii se închinau împreună, Duhul Sfânt le-a spus să-i pună „acum”
deoparte pe Pavel şi Barnaba pentru lucrarea la care El i-a chemat. Ei erau
implicaţi în lucrare într-un mod roditor care aducea binecuvântare. Dar la
vremea potrivită a lui Dumnezeu, El a spus, „acum este vremea hotărâtă”.
Aş vrea să fiţi încurajaţi de faptul că la timpul lui Dumnezeu veţi
vedea visurile şi viziunile pe care le-aţi primit de la El împlinindu-se. Dacă
El a pus o chemare specială în viaţa ta, El o va împlini la timpul Său.
Cooperează la fiecare pas pe cale şi aminteşte-ţi că chemarea, ungerea şi
separarea pentru chemare pot apărea după mulţi ani. Fii credincios în toate
lucrurile mici. Vremea ta este în mâna Lui.
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7
AI OBOSIT AȘTEPTÂND?
Dacă aştepţi de multă vreme şi ţi se pare că nu ai progresat
foarte mult, atunci probabil că ai obosit aşteptând. Doresc să te încurajez să
adopţi o atitudine proaspătă faţă de aşteptare. Biblia, în Marcu 4:20-27
spune că noi ar trebui să fim răbdători întocmai ca şi fermierul care
seamănă sămânţa în pământ şi apoi aşteaptă după ploaia timpurie şi ploaia
târzie. Cuvântul merge mai departe şi spune că în timp ce el aşteaptă ca
sămânţa să rodească, se scoală şi se culcă, şi în cele din urmă, sămânţa
încolţeşte. Şi el, fermierul, nu ştie cum.
Dumnezeu m-a învăţat prin aceste versete să păstrez vie viaţa care
o duc acum în vreme ce aştept ca lucrurile din inima mea să se întâmple.
Noi putem deveni atât de absorbiţi de următorul lucru care am vrea să se
întâmple, încât neglijăm şi nu ne bucurăm de lucrurile care ne sunt la
îndemână.
Am primit o viziune din partea lui Dumnezeu cu zece ani înainte ca
să pot vedea împlinirea ei. În timpul acelor zece ani, cred că am pierdut
multă bucurie încercând să dau naştere unor lucruri care erau în afara
timpului hotărât de Dumnezeu.
Să presupunem că o femeie care are cinci copii, rămâne însărcinată.
Dacă ea ar încerca să dea naştere copilului în prima lună, ar părea mai
degrabă ridicol. Dar dacă ea ar fi atât de preocupată de venirea noului copil
încât i-ar neglija pe ceilalţi cinci pe care îi are deja? Foarte uşor putem
vedea nebunia acestui scenariu. Şi totuşi, în realitate, oamenii fac acelaşi
lucru în alte situaţii.
Bucură-te acolo unde eşti în vreme ce aştepţi să ajungi acolo undeţi doreşti să fii! Când Biblia spune că fermierul se scoală şi merge la
culcare, cred că, de fapt, spune că el îşi trăieşte viaţa normală, de fiecare zi,
în vreme ce aşteaptă ca grădina din viziunea lui să răsară.
Într-o zi, un pastor ne-a luat şi ne-a dus într-un aeroport aglomerat.
Era extrem de aglomerat. La lifturi mulţimea stătea la rând, ca de altfel şi la
restaurante. Părea că oriunde ne întorceam trebuia să aşteptăm. Am putut
vedea cum pastorul devine frustrat în toată această situaţie. Dintr-o dată, el
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s-a întors spre mine şi a spus: „Presupun că poţi observa că nu stau prea
bine la capitolul aşteptare”.
Ori de câte ori nu învăţăm să aşteptăm cum trebuie, rezultatele sunt
evidente, nu doar sub aspectul comportamentului nostru emoţional, dar şi al
trupului fizic. Aşteptarea este o mare parte din viaţă, iar dacă aşteptarea
produce întotdeauna frustrare, atunci crează stres, care în cele din urmă are
un cuvânt de spus asupra trupului, putând cauza îmbolnăvire. Acest pastor
care nu putea aştepta cum trebuie, la un moment dat, a avut parte de o
slăbiciune a trupului care, după spusele doctorului, a fost cauzată de stres.
Ia o nouă atitudine faţă de aşteptare, şi nu va trebui să fie aşa de dificil
pentru tine.
În adevăr, noi petrecem mai mult timp în viaţă aşteptând decât
primind. După ce primim ceea ce am aşteptat, începem a aştepta după
altceva. Dacă poţi înţelege ceea ce vreau să spun, vei realiza foarte rapid că
aşteptarea este o parte importantă a vieţii.
Să zicem că primeşti o mărire de salar, ca mai apoi să aştepţi după
alta. Aştepţi să ai un copil, ca mai apoi să aştepţi să treacă de la scutece la
chiloţi, ca mai apoi să aştepţi să fie în stare să-şi cumpere singur lenjeria
intimă! Aştepţi să cumperi o casă, ca mai apoi să aştepţi să cumperi mobilă.
Apoi aştepţi până să-ţi permiţi să angajezi o femeie care să te ajute să faci
curăţenie în casă şi la mobila după care ai aşteptat atât. Înţelegi ce vreau să
spun?
Învaţă să te bucuri aşteptând, realizând că aşteptarea este cea care-ţi
va furniza visul. Cu adevărat, ar trebui să spun că „aşteptarea bună” îţi va
furniza visul. Împlinirea, desigur, vine de la Dumnezeu, însă așteptarea este
furnizorul. Uneori, o persoană începe să aștepte, iar în momentul când
apare furnizorul, pleacă și începe altceva, și probabil că nu va fi prin
preajmă nici pentru împlinirea celuilalt lucru de care s-a ocupat.
Oamenii nerăbdători adesea nu stau prea mult prin preajmă pentru a
putea vedea finalul unor lucrări mărețe și aceasta fiindcă lucrările mărețe
necesită așa de mult timp până a ajunge la maturitate. Soțul meu, Dave,
întotdeauna spune: „Grabnic și fragil; încet și puternic”. Dacă sunt puse
toate lucrurile rapid împreună pentru a fi convenabil celor nerăbdători și
care nu știu să aștepte cum se cuvine, mai mult ca sigur că nu va fi nimic de
durată. Însă, dacă oamenii sunt dornici să aștepte până la timpul potrivit al
lui Dumnezeu, toate lucrurile vor fi puse împreună într-un mod corect și va
fi de foarte lungă durată.
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Ocazional, avem ocazia să vedem „meteoriți” în lucrare – oameni
care ies aparent de niciunde și care practic devin peste noapte foarte bine
cunoscuți pretutindeni, de obicei datorită faptului că se întâmplă să intre în
contact cu un grup de oameni care au abilitatea de a le deschide ușile.
Foarte rar lucrarea lor durează. Cel mai adesea, ei sfârșesc prin probleme
financiare sau morale și aceasta pentru că orice caracter se zidește în
perioadele grele de așteptare, perioade prin care ei nu au trecut.
Dacă o persoană evită sub orice fel lucrurile dificile și se ridică
peste noapte, prezența lor nu va fi de lungă durată. Marcu 4:5,6 spune că
sămânța care răsare peste noapte pălește atunci când răsare soarele. Când în
cele din urmă învățăm să respectăm și să apreciem vremurile de așteptare,
Dumnezeu lucrează în avans. Și chiar dacă nu putem vedea ce se întâmplă,
lucrurile care ne vor bucura mai târziu, se desfășoară chiar acum în spatele
scenei.
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8
RĂBDARE, VĂ ROG!
Biblia spune în Evrei 6:12 că noi moștenim promisiunile prin
credință și răbdare. Moștenirea nu cere niciun efort din partea noastră.
Singurul lucru pe care-l cere este așteptarea până la timpul hotărât. De
exemplu, tu poți crede, sau avea credință, că o rudă îți va lăsa o moștenire,
însă trebuie să ai răbdare și să aștepți timpul corespunzător pentru a intra în
posesia ei. Credința și răbdarea merg mână în mână. Ele lucrează împreună
pentru rezultatul dorit.
Iacov 1:2,3 (AMP) spune că noi ar trebui să privim ca o mare
bucurie „când trecem prin diferite încercări, știind că încercarea credinței
noastre produce răbdare. Și când răbdarea își va face desăvârșită lucrarea,
noi vom fi oameni desăvârșiți și întregi...neducând lipsă de nimic”. Ce
grozav! Ce versete!
Cuvântul grecesc pentru „răbdare” în acest verset, este hupomone,
care înseamnă un fel de „răbdare care se dezvoltă numai în încercare”1. Cu
alte cuvinte, cum putem crește în răbdare fără a ni se cere să așteptăm după
ceva sau să îndurăm ceva ce nu ne dorim în timp ce așteptăm?
Când trecem prin încercări, creștem, sau cel puțin ar trebui să
creștem, dacă „lăsăm ca răbdarea să-și facă desăvârșită lucrarea” (Iacov
1:4). Împotrivirea, amărăciunea și fuga din orice situație grea nu va produce
răbdare. Iacov 1:4 (AMP) spune că noi putem fi pe deplin desăvârșiți și să
nu ducem lipsă de nimic (sau, „să nu dorim nimic”) odată ce răbdarea și-a
făcut desăvârșit lucrarea. Acest lucru este simplu de înțeles. Dacă o
persoană este pe deplin răbdătoare, el sau ea poate fi plin(ă) de pace și
bucurie în orice situație.
Eu, cu siguranță nu sunt desăvârșită în răbdare, dar am crescut
mult. A fost o vreme când eram extrem de nerăbdătoare, și nu știam să
aștept cum se cuvine. În cele din urmă, am realizat că Dumnezeu nu avea
de gând să schimbe lucrurile, așa că am decis ca mai bine să mă schimb eu
și să mă adaptez căilor Lui.
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El spune că noi primim prin credință și răbdare, așa că am decis să
las răbdarea să se dezvolte în mine. Am crescut în răbdare, și într-o egală
măsură, am primit pace și bucurie.

1

.W.E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words(Dicționar Expozitiv al
Cuvintelor Noului Testament) (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell Co., 1940),
Vol.III, pag.167
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Răbdarea este o parte a roadei Duhului Sfânt. Răbdarea este o
mărturie puternică pentru necredincioși. Este exact ca un mușchi – cu cât îl
folosești mai mult, cu atât mai puternic devine. Apoi, în cele din urmă, este
complet dezvoltată, și tot ceea ce trebuie să faci este să faci exerciții pentru
a te păstra tonifiat în domeniul răbdării – diverse lucruri care nu se întâmplă
după cum au fost planificate, cum ar fi oameni înceți în fața ta, o mașină cu
motorul stricat pe șosea, neînțelegerea a ceea ce se întâmplă în viața ta sau
nevoia de răspunsuri care par să întârzie.
Toate aceste lucruri ne ajută într-un final, chiar dacă sunt foarte
grele, atunci când trecem prin ele. Dacă am putea vedea aceasta, am avea o
altă părere despre răbdare. Evrei 12:1 (AMP) ne încurajează spunând: „să
alergăm cu răbdare și statornicie și stăruință îndârjită în alergarea hotărâtă
ce ne este pusă înainte”. Fiecare cursă are o linie de sosire. Vei trece linia
de sosire, dar cartea Evrei ne spune cum trebuie să alergăm în această
cursă.
Fii răbdător cu tine însuți
Permite-mi să te încurajez să începi a-ți clădi o fundație pentru un
stil de viață răbdător prin a fi răbdător cu tine însuți. Când faci greșeli,
primește mila lui Dumnezeu și grăbește-te spre linia de sosire. Fii răbdător
cu tine însuți în timp ce îți depășești slăbiciunile. Nerăbdarea generează
frustrare, și frustrarea ne mută pe tărâmul emoțional care nu este deloc
stabil, ca mai apoi, să sfârșim făcând mai multe greșeli decât am fi făcut
dacă am fi fost mai îngăduitori cu noi înșine la început.
Oamenii evoluează mai bine în răbdare decât sub presiune! Fii
generos cu răbdarea. Ofer-o cu mână largă ție însuți și altora. Vei descoperi
încântat beneficiile. Luca 8:15 (AMP) spune: „... adu în mod continuu
roada răbdării”.
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9
CÂND SE VA ÎMPLINI VISUL MEU ?
Visul tău este în proces chiar acum! Se află în timpul pregătirii. Ai
auzit zicala: „Oala supravegheată nu fierbe niciodată”. Te încurajez să iei
ce e mai bun din fiecare zi. Fă-ți partea ta, și nu încerca să faci partea lui
Dumnezeu.
Există un timp perfect – timpul lui Dumnezeu. Și doar El știe când
este acesta. Onorează-L pe Dumnezeu încrezându-te în El, și în vreme ce
străbați calea împlinirii, bucură-te de călătorie!
Nimeni nu-ți poate spune cu exactitate când se va întâmpla, dar fi
sigur că va fi la momentul potrivit.
Crede lucrul acesta și intră în odihna lui Dumnezeu!
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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

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 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
•
•
•
•

Miercuri, ora 17.30
Vineri, ora 10.30
Sâmbătă, ora 08.30
Duminică, ora 14.30

Date de contact pentru România:
e-mail: joyce.meyer@alfanet.ro
telefon: +(40)256-490.637
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

Canalul poate fi recepționat:

•

Alfa Omega TV pe satelit - Informații recepție satelit canal Alfa Omega TV:
Satelit: ASTRA 4A – 4,8 grade EST
Frecvența: 12.703 Mhz, Polarizare: Verticală
Simbol rate: 2963 KS/S, FEC: 3/4

•
•

Alfa Omega TV în rețelele de televiziune prin cablu

•

Alfa Omega TV pe internet – accesând site-ul www.alfaomega.tv
Alfa Omega TV pe mobile – descărcând aplicațiile AppStore sau GooglePlay

