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Introducere

T

e-ai săturat să te mai joci, să porți măști, încercând să fii altcineva? Țiar plăcea libertatea de a fi acceptat așa cum ești, fără constrângerea de a fi tu
însuți, fără constrângerea de a fi altcineva?
Dorești să reușești să fii tu însuți?
Dumnezeu vrea ca noi să ne acceptăm, să ne plăcem așa cum suntem și să
învățăm să facem față slăbiciunilor pe care toți le avem din belșug. El nu vrea
să ne autorespingem din cauza lor.
Isus înțelege slăbiciunile noastre. (Evrei 4:15)
Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunile noastre. Romani 8:26
Dumnezeu alege lucrurile slabe și nebune ale lumii ca să facă de rușine pe
cele înțelepte. (1 Corinteni 1:27)
Dacă mă uit la slăbiciunile mele ca să vă spun vouă cât valorez, ar fi egal
cu nimic. Valoarea noastră nu este dată de altceva decât de ceea ce Dumnezeu
a făcut deja.
Dumnezeu ne-a acceptat așa cum suntem, însă diavolul încearcă din
răsputeri să ne împiedice să înțelegem acest lucru. El pune presiune asupra
noastră prin diferite surse pentru a ne face să simțim că nu vom ajunge la
standardul la care trebuie. El nu vrea ca noi să aflăm că suntem acceptați și
astfel să ne plăcem așa cum suntem, pentru că el știe că dacă se va întâmpla
acest lucru, ceva minunat ni se va întâmpla.
Părerea pe care o avem despre noi înșine afectează toate relațiile noastre –
cu oamenii și cu Dumnezeu. Deoarece acest lucru afectează relația noastră cu
Dumnezeu, ne afectează și viața de rugăciune.
Ne putem ruga bazându-ne pe promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut
în Scriptură, putem folosi tot felul de cuvinte corecte, însă rugăciunea noastră
nu va fi eficientă. Unul dintre motivele pentru care rugăciunea noastră nu are
roadă poate fi sentimentele negative pe care le nutrim față de noi înșine. Ne este
greu să ne rugăm și să credem că Dumnezeu va face acel lucru măreț pentru
care ne rugăm, deoarece nu ne așteptăm ca El să lucreze! Ne acordăm valoare
pe baza performanței noastre, lăsând ca slăbiciunile, defectele și greșelile să
afecteze părerea noastră despre noi înșine.
Oamenii sunt foarte puternic orientați pe performanță. De mici învățăm
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că, cu cât suntem mai buni cu atât primim mai multă iubire. Această gândire
se regăseşte și în relația noastră cu Dumnezeu. Credem că Dumnezeu ne va
iubi sau ne va binecuvânta mai mult pe cât de buni suntem. Deoarece nu
întotdeauna ne vom comporta bine, încercăm și ne zbatem să ne învingem
slăbiciunile. Credem că doar atunci Dumnezeu ne va iubi îndeajuns și va face
ceea ce noi avem nevoie.
Valoarea noastră nu se găsește în ceea ce facem, ci în ceea ce Dumnezeu
ne-a făcut prin ceea ce El a făcut. Fiecare creștin știe că acest principiu stă
la baza mântuirii. Suntem neprihăniți sau suntem îndreptățiți înaintea lui
Dumnezeu prin faptul că Isus a murit pe cruce. Nu putem câștiga mântuirea
prin ceea ce facem, deoarece ea este darul lui Dumnezeu datorită a ceea ce Isus
a făcut (1 Corinteni 1:30; Efeseni 2:8). Trebuie doar s-o acceptăm.
Chiar dacă fiecare creștin a primit mântuirea având credință în ceea ce
El a făcut, de obicei, doar creștinii foarte maturi umblă în acest adevăr și
privesc întreaga viață bazat pe acest principiu (Galateni 3:3). Așa cum am
văzut, o astfel de gândire este contrară modului în care mulți oameni au fost
învățați. Trebuie să ne schimbăm modul de gândire reînnoind mintea noastră
cu Scriptura care ne învață că îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu este
prin Isus, nu prin faptele noastre.
Valoarea noastră nu este bazată pe cât de acceptabili ne facem înaintea lui
Dumnezeu. Dumnezeu caută oameni cu o inimă care are atitudinea corectă
înaintea Lui, nu cu o performanță record. 2 Cronici 16:9 spune: „Căci Domnul
Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este
întreagă a Lui...”
„... aceia a căror inimă este întreagă a Lui”, înseamnă să ai o inimă a cărei
atitudine este bună față de Dumnezeu – să Îl iubim pe Dumnezeu cât de mult
putem; să vrem ceea ce El vrea; să vrem voia Lui; să vrem să facem voia Lui.
Dumnezeu s-a îngrijit ca noi să fim neprihăniți înaintea Lui (dacă noi vrem
să acceptăm). El ne iubește și caută oameni care doresc să facă voia Lui pentru
ca El să îi sprijinească și să îi binecuvânteze.
Noi nu câștigăm dragostea lui Dumnezeu; noi nu câștigăm binecuvântările
Lui. Putem merge la El în orice clipă și El se va îngriji de nevoile noastre. Evrei
4:16 (AMP) spune: „Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul
harului, (tronul Lui Dumnezeu unde păcătoșii găsesc bunăvoință nemeritată)
ca să căpătăm îndurare (pentru eșecurile noastre) şi să găsim har, pentru ca
să fim ajutaţi la vreme de nevoie (ajutor potrivit și la timp, exact atunci când
avem nevoie).
8
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Modul de viață pe care îl alegem afectează abilitatea noastră de a primi tot
ce Dumnezeu are pentru noi. O viață de slujire și ascultare față de Dumnezeu
ne permite să fim puși de Dumnezeu într-o poziție în care El deschide căi prin
care ne binecuvântează. Credincioșia declanșează binecuvântări (Proverbele
28:20).
O viață de neascultare va afecta ceea ce Dumnezeu poate face în viețile
noastre deoarece Biblia ne învață că dacă semănăm sămânță rea, vom avea o
recoltă rea (Galateni 6:8).
Oamenii care în mod intenționat trăiesc și umblă în neascultare, însă
doresc ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, tind să creadă că noi nu trebuie să
depunem efort pentru a învinge slăbiciunile noastre pentru a câștiga aprobarea
lui Dumnezeu. Ei cred că dacă suntem slabi într-un anumit domeniu, avem
dreptul să păcătuim. Adevărul este acesta: Dumnezeu ne va folosi în ciuda
slăbiciunilor noastre și ne va ajuta să le învingem. Nu trebuie să ne zbatem
pentru a le învinge singuri, însă trebuie să înaintăm către victorie.
Domnul i-a spus lui Pavel: „…puterea Mea în slăbiciune este făcută
desăvârşită” (completă) și ea se manifestă cel mai eficient în slăbiciunile tale
(2 Corinteni 12:9). 2 Corinteni 13:4 ne spune că noi suntem „… slabi în El,
însă vom trăi cu El prin puterea lui Dumnezeu…”
Când Pavel i-a învățat pe Romani acest mesaj al harului, el a spus:
...Să continuăm să păcătuim ca harul (favoarea sau mila) lui Dumnezeu să
se înmulțească și să curgă?
păcat?

Nicidecum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în

Cu alte cuvinte, să încercăm să vedem cât de mult putem păcătui pentru că
astfel Îi dăm ocazia lui Dumnezeu să ne dea har? Răspunsul lui Pavel a fost:
„Pentru numele lui Dumnezeu – cum să păcătuiți dacă sunteți morți față de
păcat?”
Pavel dorea să-i învețe cine sunt ei în Cristos. Ei și noi suntem acceptați
pentru că Dumnezeu ne-a făcut acceptabili (Romani 6:5-16).
Dumnezeu vrea ca să ne acceptăm pe noi înșine și să învățăm că valoarea
noastră nu este în ceeea ce facem, ci în cine suntem. El vrea ca noi să avem
bunăvoința să fim cine suntem chiar și cu slăbiciunile noastre.
Este minunat să-ți începi ziua pe un ton pozitiv, nu urându-te o jumătate de
oră înainte să te ridici din pat, nu ascultând lista cu greșelile pe care le-ai făcut
ieri, pe care diavolul ți-o repetă în urechi și nu ascultând minciunile care-ți
9
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spun că ești un eșec și că nu trebuie să te aștepți ca Dumnezeu să facă ceva
bun pentru tine. Mulți sunt înfrânți înainte ca picioarele lor să atingă podeaua
dimineața!
Planul de înșelăciune al diavolului este să ne facă să ne vedem valoroși pe
baza performanțelor noastre, apoi să ne concentrăm atenția asupra greșelilor
și defectelor noastre. Satana vrea ca părerea noastră despre noi înșine să
fie scăzută și să fim nesiguri, pentru ca astfel să trăim pentru Dumnezeu
fără eficiență, simțindu-ne mizerabil și neputând primi binecuvântările lui
Dumnezeu deoarece credem că nu le merităm.
Odată ce avem pace cu noi înșine vom avea pace și cu cei din jurul nostru.
Dacă vom învăța să ne acceptăm și să ne plăcem, îi vom accepta și îi vom
plăcea și pe alții. Știu din experiență că cu cât mă accept și mă plac pe mine
însămi în ciuda slăbiciunilor mele, cu atât pot să îi accept și să îi plac pe alții
în ciuda slăbiciunilor lor.
Nimeni nu este perfect, însă Dumnezeu ne iubește așa cum suntem.
Punând în practică principiile biblice din această carte vei învinge
sentimentul de nesiguranță și vei fi pregătit să împlinești planul măreț pe care
Dumnezeu îl are cu viața ta.
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Prima parte

Acceptat

1
Dă la o parte negativul
Dacă dorești să crești în acceptarea propriei tale persoane și a părerii despre
tine însuți, decide chiar acum că nu va mai ieși vreodată din gura ta niciun lucru
negativ.

Scoate la lumină lucrurile bune
Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la
iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Filimon 1:6

C

omunicarea credinței noastre este eficientă atunci când scoatem la iveală
fiecare lucru bun care este în noi în Cristos Isus, nu prin scoaterea la iveală a
fiecărui lucru rău pe care îl avem.
Diavolul vrea să scoatem la iveală fiecare lucru rău pe care îl vedem
în noi înșine pentru că nu dorește să fim eficienţi în comunicarea credinţei
noastre. Vrea să ne petrecem fiecare clipă confirmând în mintea noastră și cu
gura noastră cât de teribili suntem pentru că el, ca și pârâș al fraților noștri
(Apocalipsa 12:9,10), încearcă în mod continuu să ne redirecționeze atenția
de la cine suntem în Cristos înspre defectele noastre.
Diavolul vrea să ne bombardeze cu oportunități prin care să ne facă să
gândim lucruri negative despre noi, și astfel să ne întoarcem la vechea formă
de gândire pe care am învățat-o de mici. Vom cădea în înșelăciunea că valoarea
noastră se bazează pe performanța noastră și că din cauza greșelilor noastre
nu valorăm nimic.
Un alt motiv pentru care este important să nu vorbim negativ despre
noi înșine este faptul că ceea ce noi spunem credem mult mai mult decât ce
ne spune altcineva. Dacă înţelegem cu adevărat cine suntem în Cristos și când
vedem ce a făcut El pentru noi prin faptul că S-a dat pe Sine pentru ca să
ne facă vrednici, ne dăm seama că prin meditarea noastră excesivă asupra
greșelilor, defectelor și eșecurilor noastre, Îl insultăm pe Tatăl nostru ceresc.
Fapte 10:15 spune: „Ce a curăţat Dumnezeu, să nu spurci numindu-l ceva
obișnuit sau nesfânt sau necurat.” (AMP)
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Îndreptățit înaintea lui Dumnezeu
Una din primele descoperiri pe care Dumnezeu mi le-a dat din Cuvântul
Său a fost cuvântul „neprihănire”. Prin „descoperire” mă refer la faptul că
într-o zi înțelegi ceva care devine parte din tine. Cunoștința sau cunoașterea
nu este doar în mintea ta – nu mai trebuie să-ți reînnoiești mintea cu privire
la acea descoperire pentru că nu te mai întrebi dacă acel lucru este adevărat
deoarece tu știi că așa este.
Am știut că sunt neprihănită în Cristos pentru că Dumnezeu m-a ajutat să
înțeleg 2 Corinteni 5:21 (AMP):
Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El [Dumnezeu] L-a făcut [efectiv]
păcat pentru noi, ca noi să fim [împuterniciți cu, văzuți ca fiind în, exemple
ale] neprihănirea lui Dumnezeu [trebuie să fim aprobați și acceptați și într-o
relație corectă cu El datorită bunătății Sale] în El.

Neprihănirea este darul lui Dumnezeu
Romani 4:24 ne spune:
[Neprihănirea sau a sta pe deplin acceptat înaintea lui Dumnezeu] de asemenea,
ne va fi dată și socotită, nouă celor ce credem (avem încredere în, aderăm la și ne
sprijinim pe) în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 4:24 (AMP)

Am înțeles că neprihănirea este ceva ce ne este dat. Ne este imputată –
„acordată sau atribuită” datorită credinței noastre în ceea ce Dumnezeu a făcut
prin Fiul Său, Isus Cristos. Isus, Cel care nu a cunoscut păcat, a devenit păcat
pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
Mai presus de orice, diavolul nu vrea ca noi să umblăm în realitatea
faptului că suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. El vrea să contemplăm
la lucrurile negative pe care le avem ca să nu medităm la lucrurile bune pe care
le avem prin sângele lui Isus.
Umblu în această descoperire a neprihănirii de câțiva ani și predic Cuvântul
de ceva timp și ceva s-a întâmplat care mi-a arătat cât de important este să
nu vorbim lucruri negative despre noi. Când primim o descoperire suntem
responsabili pentru ea. Și eu am fost vinovată de lucrurile negative pe care le
spuneam despre mine însămi.
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Importanța rostirii cuvintelor care sunt în acord cu
Cuvântul lui Dumnezeu
Dave și eu ne-am planificat și ne-am rugat ca să îl avem pe fiul nostru
Daniel. El nu a fost un accident – l-am dorit. După ce s-a născut, am permis ca
schimbarea stilului meu de viaţă să mă afecteze negativ.
Până atunci nu eram obișnuită să petrec atât de mult timp acasă. Mă
îngrășasem puțin și pielea mea începuse să se schimbe ceea ce este un lucru
normal după nașterea unui copil. Eu credeam însă, că sunt urâtă și grasă și că
voi rămâne așa pentru totdeauna. Am căzut într-o stare proastă.
Într-o dimineață, înainte să plece la serviciu, Dave încerca să mă încurajeze
și să mă înveselească. Mi-a spus că nu ar trebui să mă comport în acest fel
pentru că eu știam destul de bine acest lucru. M-am enervat pe el. Apoi mi-a
mai spus ceva și eu i-am răspuns înapoi și până la urmă am avut o scuză să fac
ceea ce doream de mult timp – să izbucnesc.
Mediul din care provin eu a fost foarte negativ. Vorbeam negativ și aveam
o atitudine negativă despre toate și despre toți, chiar și despre mine. Când
greșeam era ceva obișnuit pentru mine să gândesc: „Niciodată nu pot face
ceva bun. Sunt o ticăloasă. Tot ceea ce fac este greșit.”
După ce Dave a plecat și am rămas singură alăptându-l pe Daniel la masă,
mă gândeam la ce s-a întâmplat și am început să rostesc lucruri rele: „Așa
e, Joyce! Ești o ticăloasă. Ești un gunoi. Crezi că dacă studiezi Cuvântul lui
Dumnezeu te va ajuta? Nimic nu te va ajuta. Ai fost un gunoi de când ești tu
pe pământ și vei rămâne așa. Nici nu te mai obosi pentru că tu nu-ți vei veni
în fire.”
Dintr-o dată am simțit o prezență rea, sufocantă care venea spre mine. Era
foarte puternică. Aproape că o vedeam. Din înțelegerea pe care o aveam din
Cuvântul lui Dumnezeu, am știut imediat că o putere demonică voia să se
atașeze de mine din cauza a ceea ce am spus despre mine.
Slavă Domnului pentru Cuvântul pe care îl plantăm în noi deoarece fără
să mă gândesc am început să rostesc cu voce tare: „Sunt neprihănirea lui
Dumnezeu în Cristos. Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos. Sângele Lui
mă acoperă.”
În același fel în care a venit, acea prezență demonică a și plecat și atmosfera
din cameră a devenit clară din nou. Fără prea multe vorbe, acea experiență a
pus în mine o frică sfântă cu privire la rostirea cuvintelor care sunt în acord cu
Cuvântul – mai ales când e vorba de mine!
15
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Există o tendință în oameni să gândească negativ. „…întocmirile gândurilor
din inima omului sunt rele din tinereţea lui...” (Genesa 8:21). Această tendință
negativă va continua până în momentul în care schimbăm acest tipar.
De când stau în Cuvânt, Dumnezeu a lucrat în mine pentru a mă schimba
de la o persoană negativă și care gândește negativ într-o persoană care nu mai
gândește sau vorbește așa.
Cum gândește el (o persoană) în inima lui, așa este… Proverbe 27:3(AMP)
Te îndemn să nu gândești și să nu rostești lucruri rele despre tine însuți.
Părerea pe care o ai despre tine însuți va conta enorm când vine vorba de –
rugăciuni ascultate, ce poți primi de la Dumnezeu și cât de mult Dumnezeu
te poate folosi. Dumnezeu poate să te folosească, însă tu trebuie să-I permiți.
Permite-I să te folosească crezând că El te-a făcut vrednic de a primi lucrurile
bune pe care El vrea să ți le dăruiască. Permite-I, crezând că poți să faci ce El
îți cere să faci pentru că El te va ajuta. Vorbește despre tine însuți lucruri care
sunt în acord cu aceste convingeri.

Dragostea lui Dumnezeu izgonește nesiguranța noastră
„Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4:19). Dacă nu Îi
permitem lui Dumnezeu să ne iubească, nu vom putea să Îl iubim. Dacă nu
avem pace cu noi înșine nu vom putea să iubim alți oameni așa cum Biblia
ne învață să facem. „…Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi...” (Marcu
12:31).
Mai mult decât orice, oamenii au nevoie de descoperirea dragostei lui
Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este fundamentul credinței
noastre, a eliberării noastre din păcat și a abilității noastre de a păși în lucrare
fără teama care ia forma nesiguranței.
Dumnezeu ne-a creat pe toți cu o poftă și dorință în inima noastră de a fi
iubiți. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că Dumnezeu ne iubește la fel de mult
cum L-a iubit pe Isus! (Ioan 17:23)
Oamenii care cred că îndreptățirea lor înaintea lui Dumnezeu este bazată
pe progresul pe care îl fac în lupta cu defectele lor, la urmă ajung să creadă că
L-au epuizat pe Dumnezeu cu eșecurile și mizeriile lor. Niciodată nu Îl vom
obosi pe Dumnezeu. Dragostea nu poate fi epuizată și nu Îl putem face pe
Dumnezeu să nu ne iubească. Dragostea e ceva ce Dumnezeu face – e ceva ce
Dumnezeu este! (1 Ioan 4:8)
Mulți își dezovltă o natură bazată pe rușine din cauza nedreptății și a răutății
16
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cu care îi tratează alții – fie părinți, învățători, prieteni sau străini. Atitudinile
și părerile noastre despre noi înșine se dezvoltă în ființa noastră de-a lungul
timpului. Dacă nu știm că suntem preiubiți în Cristos, devenim nesiguri. Nu
permiteți modului în care vă tratează alții să vă determine valoarea.
Oamenii care nu au încredere mai tot timpul duc un război cu ei și despre
ei înăuntrul lor. Dacă ne îndreptăm atenția asupra lumii, nu ne este greu să
ne trezim în fiecare dimineață și să începem să ascultăm gândurile negative
despre noi înșine. Diavolul pune minciuni în mințile noastre și le folosește
pentru a crea o părere despre noi înșine bazat pe ce spun alții.

Satana are o atitudine și vrea ca și tu să o ai!
Există o atitudine pe care Satana vrea să o adoptăm și aceasta este
concentrarea asupra auto-dependenței. Aceasta are două forme dificile. Lui nu
îi pasă pe care din ele o aleg oamenii, deoarece ambele ne țin departe de voia
lui Dumnezeu și ne împiedică să lucrăm în puterea pe care o avem ca și copii
ai lui Dumnezeu. Ambele atitudini vin din credința că valoarea noastră este
bazată pe sine – pe noi, nu pe Dumnezeu.
O atitudine arogantă, mândră, dependentă de sine, încrezătoare în sine
spune: „Nu contează ce va fi, mă voi descurca. Nu am nevoie de Dumnezeu.”
Mulți dintre noi nu credem că avem această atitudine deoarece noi spunem că
avem nevoie de Dumnezeu. Această atitudine însă, iese la iveală din faptele
noastre când nu ne comportăm ca și cum avem nevoie de Dumnezeu.
Ca și credincioși, nu trebuie să fim încrezători în noi înșine, ci în Dumnezeu.
Biblia repetă faptul că noi nu ar trebui să avem încredere în noi înșine, ci
trebuie să avem încredere în Dumnezeu – că El va lucra prin noi.
Alții au cealaltă atitudine pe care diavolul vrea să o avem, condamnânduse. Sunt mânioși pe ei înșiși din cauza greșelilor și defectelor. Se urăsc pe ei
înșiși și cred că sunt buni de nimic, fără valoare și urâți. Unii au o părere prea
înaltă despre ei înșiși, iar alții prea joasă.
Multor oameni nu le place cum arată. Cred că nu sunt atractivi sau sunt
convinși că sunt urâți când, de fapt, ei sunt frumoși. Diavolul este un mincinos.
(Ioan 8:44) Arma pe care el o folosește pentru a ne distrage atenția de la a
vedea cine suntem noi cu adevărat și ce Dumnezeu spune despre noi este
înșelăciunea. El vrea să nu ne bucurăm de viața pe care o are Dumnezeu pentru
noi și să micșoreze sau să distrugă eficiența noastră pentru Dumnezeu.
Odată, la o conferință, Domnul mi-a spus să chem în față pentru rugăciune
pe toți cei care se simțeau urâți! Am fost surprinsă când El mi-a spus să fac
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acest lucru. În toți anii de slujire, aceea a fost singura dată când am făcut acest
lucru.
Am spus: „Toți cei care cred că sunt urâți să vină în față.” Răspunsul a fost
copleșitor!
Una dintre fete arăta ca un fotomodel. Era superbă. M-am dus la ea mai
întâi pentru că am crezut că nu a înțeles chemarea.
„Ai înțeles că această chemare a fost pentru cei care cred că sunt urâți?”
am întrebat-o.
În timp ce-mi răspundea au început să-i curgă lacrimi pe față. „Toată viața
mea am crezut că arăt groaznic.” Când auzi așa ceva te gândești: „Are nevoie
de ochelari?” Acesta este un exemplu perfect al modului în care Satana înșeală.
Dacă diavolul nu-ţi poate învârti cuţitul în rană cu privire la slăbiciunile tale,
el va încerca să folosească ceva ce nu este rău cu tine sau ceva ce este bine la
tine și te va face să crezi că este un lucru rău!

Dumnezeu Își dă consimţământul!
Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam și am fost de
acord (ca să fii instrumentul Meu ales) şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele
ei, Eu te pusesem deoparte... Ieremia 1:5 (AMP)

Dumnezeu nu ne-a creat mai întâi și apoi a zis: „Cred că acum te voi
cunoaște.” Biblia spune că înainte ca noi să fi fost întocmiți în pântece, El ne-a
cunoscut și Și-a dat consimțământul pentru noi.
În Efeseni 1:6 ni se spune că Dumnezeu ne-a făcut acceptabili în Preaiubitul.
Aceasta înseamnă că noi suntem acceptați de Dumnezeu prin jertfa lui Isus
Cristos.
Dumnezeu Și-a dat consimțământul cu privire la noi înainte ca cineva să
poată să ne respingă. Dacă Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem, de ce să ne
îngrijorăm de ceea ce gândesc alții despre noi? Dacă Dumnezeu este cu noi, ce
mai contează cine poate fi împotriva noastră? (Romani 8:31)

Perfecțiunea: Căutare Imposibilă
Nicio vorbă infectă, contaminată, nici vreun cuvânt rău, nepotrivit sau de nimic
să nu vă iasă [vreodată] din gură; ci unul [cuvânt] bun și benefic pentru înaintarea spirituală a altora după cum e nevoie, ca să fie o binecuvântare și să dea har
[favorea lui Dumnezeu] celor ce-l aud. Efeseni 4:29 (AMP)
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Mă jucam golf cu fiul meu Danny și cu soțul meu Dave când Danny avea 9
ani. La vârsta aceea era destul de bun la golf, însă avea o mare problemă. Avea
tendința să fie foarte fericit când juca foarte bine, însă, dacă rata, se supăra și
vorbea urât despre sine. Își spunea lucruri precum: „Prost ce ești! Totdeauna
greșești!”
Simțea că dacă nu putea face totul perfect era bun de nimic. Dacă nu făcea
lucrurile ca la carte, începea să se înjosească. Diavolul a încercat să-l lege pe
Danny cu o atitudine de condamnare încă de la o vârstă fragedă!
Împreună cu Dave am început să lucrăm cu el învățându-l că acesta este un
obicei periculos.
Îi spuneam: „Danny, spunând astfel de lucruri despre tine însuți nu te ajută
deloc și nu le face bine celor care sunt cu tine.”
Acest lucru este valabil pentru noi toți. Nu suntem singurii care ne simțim
prost când vorbim lucruri negative despre noi înșine ci, când alții aud pe cineva
vorbind negativ despre ei se simt prost. În următorul verset, după cel în care
Pavel ne avertizează cu privire la cuvintele care ies din gura noastră, el spune:
„Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu...” (Efeseni 4:30). Este clar
că astfel de negativism întristează pe Duhul Sfânt. De asemenea, întristează și
duhul nostru. Dumnezeu nu ne-a creat ca să vorbim sau să primim negativism.
Datorită acestui lucru, nici unuia dintre noi nu îi place să fie în preajma cuiva
care este tot timpul negativ.
Când o persoană care greșește spune: „Nu-mi place când greșesc, dar învăț.
Voi reuși data viitoare. Slavă Domnului că fac tot ce pot mai bine,” atunci, cei
din jurul ei sunt zidiți. Această persoană se simte bine cu ea însăși și așa se
simt și cei din jurul ei. Această persoană este responsabilă pentru fapta greșită
fără a fi negativă sau fără să se simtă condamnată. Aceasta este atitudinea pe
care trebuie să o adoptăm.
Mă gândeam cum să-l învăț pe Danny data viitoare când va rata, să nu
rostească lucruri negative despre el însuși. Mă gândeam: „Voi face ce face el
când ratază ca să își dea seama cât de absurd arată când face așa.”
Am început să spun: „O, proasto! Joyce, nu faci niciodată nimic bine.”
Danny nici măcar nu m-a auzit. Am spus acest lucru din nou deși nu îmi plăcea
și nu credeam ce spun. Doar rostind acele cuvinte și auzindu-le mi-au întristat
duhul.
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Puterea este în gura noastră
Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.
Matei 12:37

Când vorbim rău despre noi înșine ne vom simți condamnați. Să punem
în practică ce ne-a învățat Isus în versetul citat și să facem primul pas înspre
învingerea nesiguranței vorbind pozitiv despre noi înșine și niciodată de acum
înainte să nu mai vorbim negativ.
Rostește cuvinte care te împuternicesc, nu cuvinte care te slăbesc.Aleargă
înainte spre țintăFraţilor, eu nu cred că l-am apucat și nu mi l-am însușit [încă];
dar fac un singur lucru [este singura mea țintă]: uitând ce este în urma mea
şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul [suprem
și ceresc] chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Filipeni 3:13, 14
(AMP)
Lui Dumnezeu nu Îi pasă să ajungem la perfecțiune, ci să alergăm spre ținta
perfecțiunii. Vorbiți și comportați-vă știind că Isus este viu și El lucrează în
viața voastră indiferent cât de mare este greșeala pe care o faceți. Sângele lui
Isus o va acoperi.
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Sărbătorește Pozitivul

A

doua cheie pentru a învinge nesiguranța este legată de prima:
Contemplează asupra lucrurilor pozitive despre tine și declară-le.
Am învățat cât de distrugătoare este gândirea și vorbirea lucrurilor
negative. Să ne uităm la puterea gândirii și vorbirii pozitive care este în acord
cu Cuvântul.
Am văzut că gândurile și cuvintele noastre sunt extrem de importante.
Trebuie să medităm la lucrurile bune din viața noastră în mod intenționat.
Trebuie să căutăm aspecte bune la noi, să medităm și să rostim aceste lucruri.
Când vorbim despre noi înșine în mod negativ, ne vom vedea în acest fel.
Nu va trece mult timp și vom începe să răspândim acest pesimism tuturor
celor din jur. Este foarte adevărat că părerile altora despre noi nu se vor ridica
niciodată mai presus de părerea noastră faţă de noi înșine.
Când sunt în jurul unor oameni care au încredere și care răspândesc această
încredere, în mod automat și eu am încredere în ei.
Același principiu ni se aplică şi nouă. Dacă vrem ca alții să aibă încredere
în noi trebuie să le arătăm că avem încredere în noi înșine.

Uriași sau lăcuste?
Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul
uriaşilor: înaintea noastră, şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste. Numeri 13:30

În Numeri, există o relatare despre cele douăsprezece iscoade care au fost
trimise în Țara Promisă ca să o cerceteze. Zece dintre ei s-au întors și au adus
vești rele, însă ceilalți doi le-au adus vești bune. Cei zece au văzut uriașii și
s-au temut: „Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste.” Cu alte
cuvinte, vrăjmașul i-a văzut exact cum se vedeau ei.
Cele zece iscoade au mers acasă înfrânți. De ce? Nu au avut abilitatea să
învingă uriașii din țară? Nu. Ei au fugit înfrânți din cauza modului în care se
vedeau ei înșiși, din cauza atitudinii negative pe care o aveau față de ei înșiși.
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Puterea mărturisirii pozitive
Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne
suim şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori! Numeri 13:30

Acesta este răspunsul lui Caleb, unul dintre cei doi care au adus vești bune.
În fața probabilității copleșitoare, vestea lui a fost: „Îi vom învinge.” Motivul
pentru care a spus acest lucru este că el a știut că Dumnezeu le-a poruncit să
meargă și să cucerească țara.
Pentru a învinge gândirea și vorbirea negativă care a fost o parte atât de
naturală a vieții noastre pentru mult timp, trebuie să facem un efort să gândim
și să rostim lucruri bune despre noi înșine nouă înșine.
Poate crezi că tu nu vorbești singur, însă nu este adevărat. Chiar dacă nu
rostești cuvintele, înăuntrul tău porţi un fel de „conversație cu sine” tot timpul.
Te încurajez să începi să vorbești pozitiv când ești singur. De exemplu când
ești în duș sau în timp ce conduci. În mod intenționat începe să rostești lucruri
bune despre tine însuți.

Rostește cuvinte care sunt în acord
cu Cuvântul lui Dumnezeu
...Noi însă avem gândul lui Hristos (Mesia) și astfel păstrați gândurile (sentimentele și scopurile) inimii Sale. 1 Corinteni 2:16 (AMP)

Când spun că trebuie să facem mărturisiri (declarații) pozitive despre
noi înșine vreau să spun că trebuie ca gura noastră să fie în acord cu ceea ce
Cuvântul spune. De exemplu, Cuvântul lui Dumnezeu spune că avem gândul
lui Hristos. Aceasta trebuie să vorbim despre noi înșine.
Biblia mai spune că fiecare dintre noi avem o chemare, că suntem chemați
la slujba împăcării și a mijlocirii. (2 Corinteni 5:18-20; 1 Timotei 2:1-3)
Aceasta nu înseamnă că trebuie să avem un birou de intermediere ci, toți avem
chemarea să fim folosiți de Dumnezeu. Aceste lucruri trebuie să le rostim.

Rostește declarații biblice
...să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu... Filipeni 1:14

Cu mulți ani în urmă, Dumnezeu mi-a spus să fac o listă cu declarații
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despre viața mea. Când am terminat de scris aveam peste o sută de declarații.
Am găsit versete care susțineau fiecare declarație pe care am scris-o. Mi-a
luat ceva timp să scriu această listă. Dacă îți faci timp să sapi în Cuvântul lui
Dumnezeu pentru tine însuți, vei găsi aur.
Când am început să rostesc aceste declarații, nu au început să se întâmple
acele lucruri. În acel moment, ele nu erau realitate în viața mea.
De exemplu, în acel moment trăiam sub un nor de vinovăție și condamnare.
De câteva ori pe zi rosteam: „Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos. Am
fost pusă deoparte și sunt sfințită prin Mielul Său. Există o chemare peste viața
mea și Dumnezeu mă va folosi.”
Aveam o atitudine atât de proastă despre mine însămi încât a trebuit să mă
conving că sunt în regulă înainte ca Dumnezeu să facă ceva prin mine.
Timp de şase luni, am fost consecventă și citeam acea listă cel puțin o
dată sau de două ori în fiecare zi. Încă îmi amintesc o mare parte din acele
declarații. Acele cuvinte sunt acum zidite în mine.

Crede în tine însuți... în ce poate face Dumnezeu prin tine
Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia [din Canaan], căci este mai
tare decât noi. Numeri 13:31(AMP)

Dumnezeu are nevoie de tine, însă dacă nu crezi în tine, dacă nu crezi în
abilitatea pe care Dumnezeu a pus-o în tine, te discreditezi singur. Vei sta pe
margine și îi vei privi pe alții care sunt folosiți de Dumnezeu în locul tău.
În mod intenționat, Dumnezeu alege lucrurile slabe și disprețuite ale lumii
să-şi facă lucrarea, ca să facă de rușine pe cei înțelepți pentru ca nimeni să nu
se laude în firea lui. (2 Corinteni 1:27-29)
Dumnezeu nu este îngrijorat cu privire la slăbiciunile tale. Problema acelor
iscoade din Numeri 13, a fost că ei s-au uitat la uriași în loc să privească
la Dumnezeu. Da, uriașii erau în țară, însă Israeliții trebuiau să privească la
Dumnezeu, nu la uriași.
Există uriași și în viața mea, însă nu trebuie să privesc la ei. Trebuie să
privesc la Dumnezeu. Trebuie să îmi ațintesc privirea spre Dumnezeu și să
cred că El poate face tot ce El spune că poate.
Același lucru este valabil și pentru tine. Duhul tău vrea să facă lucruri
extraordinare, însă dacă ții duhul tău apăsat de atitudini, gânduri și cuvinte
negative, el nu va ieși la suprafață ca să te ducă în acel loc în care Dumnezeu
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vrea, în acea țară pe care Dumnezeu vrea s-o cucerești.

Dumnezeu dă viață celor morți
...după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică,
este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morţii şi care
cheamă lucrurile care nu sunt [pe care El le-a prevestit și le-a promis], ca şi cum
ar fi [deja]. Romani 4:17 (AMP)

Avraam a știut că nu este păcat să facă ceva sau să fie într-un anume fel atât
timp cât era în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Înainte ca Avraam să fi avut copii, Dumnezeu i-a promis că el va fi tatăl
multor popoare. Cum se putea întâmpla acest lucru? Avraam era bătrân și
Sara, soția lui, era stearpă.
Dumnezeu însă „dă viață morților”. El a dovedit acest lucru când a adus
la viață pântecele ei și când a înviorat trupul lui Avraam. Dumnezeu „cheamă
lucrurile care nu sunt (pe care El le-a prevestit și le-a promis), ca şi cum ar fi
(deja)”.
Pe baza acestui verset trebuie să ne aliniem și vorbirea noastră cu ceea ce
Dumnezeu a promis în Cuvânt. Aceasta nu înseamnă că trebuie să rostim tot
ce ne trece nouă prin cap. Trebuie să rostim doar acele lucruri care ne sunt
promise în Cuvântul lui Dumnezeu.

Declararea Cuvântului aduce rezultate
Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
oamenilor. Proverbele 3:4

Eu am avut mari probleme în viața mea. Acum umblu în victorie deoarece
Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat în viața mea, însă nu m-am trezit într-o
dimineață și am experimentat dintr-o dată victorie deplină. Dar nici nu am
participat la câte o întâlnire o dată la trei săptămâni şi am ascultat ocazional
câte un mesaj despre asta. Am studiat Cuvântul din momentul botezului cu
Duhul Sfânt. Am experimentat victorie prin faptul că în mod continuu puneam
la loc de cinste Cuvântul lui Dumnezeu în viața mea.
Mă așteptam la favoare pentru că de multă vreme rosteam versete care
vorbeau despre favoarea lui Dumnezeu. Biblia spune în multe locuri că avem
trecere înaintea lui Dumnezeu și că Dumnezeu ne va da trecerea înaintea
oamenilor. Mă aștept să am trecere înaintea oamenilor. Aceasta nu este
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o atitudine rea, plină de mândrie sau nepotrivită. De ce? Deoarece această
promisiune mi-a fost făcută în Biblie.
Dacă vei declara ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre tine, vei avea
rezultate pozitive, însă va lua timp și efort.
Când Dumnezeu a început să mă învețe aceste lucruri pe care le împărtășesc
cu voi, aveam o problemă cu greutatea. Întotdeauna greutatea mea era cu 9-11
kilograme în plus. Îmi amintesc cum stăteam în fața oglinzii și îmi spuneam:
„Mănânc sănătos, arăt bine, mă simt bine și am 61 de kilograme.”
În acel moment, nimic din ce spuneam nu era adevărat. Nu mâncam
sănătos, nu arătam bine, nu mă simțeam bine și cu siguranță nu aveam 61 de
kilograme. Dar aceasta era o greutate bună pentru mine, așa că am început să
declar această greutate.
Nu îi băteam pe alții pe umăr spunându-le: „Ia uite! Arăt bine, mănânc
bine și am 61 de kilograme.” Acestea au fost declarații personale pe care mi
le spuneam doar mie.

Cum vorbești, așa trăiești
Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele
noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul
gheenei. Iacov 3:2

Declarațiile pozitive din Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie un obicei
al fiecărui credincios.
Dacă nu ai început să îți dezvolți acest obicei important, începe astăzi.
Începe să gândești și să rostești lucruri bune despre tine însuți: „Sunt
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos. Am succes în tot ce fac. Am daruri
și talente și Dumnezeu mă folosește. Acţionez în roada Duhului. Umblu în
dragoste. Bucuria se revarsă prin mine. Mănânc sănătos, arăt bine, mă simt
bine și am greutatea pe care trebuie să o am.”
Chiar dacă Dumnezeu vrea să ne ajute, Biblia ne învață că viețile noastre
sunt puse în ordine când gura noastră este în ordine. Biblia ne învață că putem
atrage binecuvântările lui Dumnezeu în viețile noastre crezând și mărturisind
lucrurile pozitive pe care Dumnezeu le-a spus în Cuvântul Său despre noi.

25

3
Ocolește Comparațiile

U

rmătorul pas pentru a învinge nesiguranța este simplu: Nu te compara
niciodată cu altcineva.
Dacă îți lipsește încrederea, acesta este un capitol bun pentru tine. Poate
crezi că ești foarte bine cum ești până vezi pe altcineva care face aceleași
lucruri ca și tine numai că puțin mai bine decât tine.
Ia ca exemplu rugăciunea. De multe ori, chiar și părtășia personală cu
Dumnezeu poate fi o sursă de condamnare. În comparație cu altcineva, simți
că nu te rogi îndeajuns de mult, destul de bine sau destul de „spiritual”.

Comparația invită condamnarea
Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice
de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine. Romani 14:22

A fost un timp în viața mea când mă rugam câte o jumătate de oră pe zi.
Eram fericită făcând aceasta pentru că era o ungere peste mine să mă rog 30
de minute în fiecare zi. Eram foarte liniștită și satisfăcută de părtășia mea de
jumătate de oră cu Domnul.
Într-o zi însă, am auzit un predicator spunând cum el se ruga câte patru
ore în fiecare zi, se trezea îngrozitor de devreme. (Cel puțin mie mi se părea
îngrozitor – cred că începea să se roage pe la 4:00 sau 5:00 dimineața.) Când
m-am comparat cu el mă simțeam o nimica, deși într-adevăr, eram fericită
în viața mea de rugăciune. După ce am auzit acel mesaj simțeam că nu-L
iubeam pe Dumnezeu așa cum trebuia. I-am auzit și pe alții care mărturiseau
în predica lor cum Dumnezeu îi trezea în toiul nopții să se roage. Eu mă
gândeam: „Doamne, ce-i cu mine? Mă pun să dorm!”
De ce mă simțeam condamnată? Deoarece nu eram sigură cine sunt în
Cristos. Ca și slujitoare, am învățat să fiu atentă ce spun pentru că mulți oameni
cărora le predic nu sunt siguri cine sunt ei. Există pericolul ca ei să audă
mărturia mea și să se compare cu mine. De cele mai multe ori, nu împărtășesc
cât mă rog, cum mă rog și ce mă rog.
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Toți suntem unici
Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. Romani 14:18

Ne simțim foarte bine cu privire la noi înșine până când începem să ne
comparăm cu altcineva. Apoi, dintr-o dată, credem că suntem un gunoi.
Vreau să te încurajez să nu te mai compari cu alții: cum arăți în comparație
cu ei, ce statut ai în comparație cu ei, cât de mult te rogi în comparație cu ei,
cât de des proorocești în comparație cu ei.
În același fel, nu-ți poți compara încercările cu ale altora. Nu poți să
compari suferința ta cu a altora. Unele situații par grele pentru tine, însă nu te
poți uita la altcineva și să spui: „De ce mi se întâmplă mie toate astea, dar toate
lucrurile bune ți se întâmplă ție? ”
Să zicem că două tinere din același cartier se întorc la Domnul. După zece
ani, ambele încă mai cred pentru mântuirea soților lor, însă niciunul nu este
mântuit. Apoi, vecina de peste drum se întoarce la Domnul. Și ea crede că
soțul ei se va întoarce la Domnul și după două săptămâni el este mântuit,
umplut cu Duhul Sfânt și gata să meargă în jurul lumii să predice.

Dumnezeu știe ce face
Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de
pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Ieremia 29:11

Dacă nu înțelegi că Dumnezeu are un plan anume pentru viața ta, te vei uita
în jur, te vei compara cu alții și vei spune: „Ce-i cu mine? Mă rog de zece ani
deja și încă nu am primit un răspuns. Tu însă, te rogi doar de două săptămâni
și iată ce a făcut Dumnezeu pentru tine.”
Adesea, oamenii îmi spun că lucrează la biserică, își dau zeciuiala, Îl iubesc
pe Dumnezeu și încearcă din greu să trăiască cât pot de evlavios. Se pare însă,
că nimic nu le merge bine, în timp ce ceilalți din jur primesc tot ce își doresc.
De ce?
Nu am răspuns la această întrebare, însă știu un lucru: trebuie să credem
că mai presus de toate, Dumnezeu știe ce face. Este uimitor câtă pace vine
împreună cu această convingere.
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Umblând prin credință, nu prin vedere
…pentru că umblăm prin credință… nu prin vedere. 2 Corinteni 5:7

Uneori, oamenii care au o anumită chemare peste viața lor trec prin
momente prin care alții nu vor trece niciodată.
Din cauza lucrurilor prin care am trecut timp de 4-5 ani, am o profundă
și sinceră înțelegere pentru cei care suferă atunci când ei vin la mine pentru
slujire. Sunt unele lucruri care nu pot fi primite prin punerea mâinilor, ci prin
experiență personală.
Experiența pe care o am m-a ajutat în pregătirea mea pentru lucrarea de
slujire.
La începutul slujirii mele strigam: „De ce, Doamne, de ce? Eu cred în Tine.
Nu înțeleg de ce mi se întâmplă mie asta.”
De multe ori, nu înțelegem ceva până când ajungem pe cealaltă parte când
totul s-a terminat și ne bucurăm de victorie. După un an sau poate mai mult
după ce a trecut acea experiență, ochii noștri sunt deschiși și putem spune:
„Acum înțeleg.”
S-ar putea să nu înțelegem niciodată. Când însă, învățăm să ne încredem în
Dumnezeu chiar și atunci când nu înțelegem, credința noastră va crește.

Nu te compara, urmează-L!
A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu.
Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: ,,Vino după Mine.” Petru s-a întors şi a văzut
venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care la Cină se rezemase pe
pieptul lui Isus şi zisese: „Doamne, cine este cel ce Te vinde?” Petru s-a uitat la el
şi a zis lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?” Ioan 21:19-21

Așa cum trebuie să avem grijă să nu comparăm darurile și talentele noastre
cu ale altora, tot așa nu trebuie să comparăm încercările și necazurile noastre
cu ale altora.
Isus i-a descoperit din timp lui Petru suferința prin care va trece. Petru însă,
repede a vrut să-și compare suferința și viața lui cu a altuia, întrebând: ,,Cu
acesta ce va fi?”
Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână (să trăiască) până voi veni
Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!” (Ioan 21:22).
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Acesta este răspunsul Lui și pentru noi. Nu suntem chemați să ne comparăm,
ci să ne conformăm.

Nu pofti binecuvântările altora
Să nu poftești... Exod 20:17

Când treci printr-o perioadă grea nu te uita la alții și nu spune: ,,Doamne,
nu înțeleg. De ce mi-e așa de greu în timp ce alții sunt așa de binecuvântați?”
O astfel de întrebare aduce tortură. De ce? Deoarece acesta este un semn al
poftei.
Când frații și surorile tale sunt binecuvântați, bucură-te pentru ei. Când ei
sunt în suferință, simte împreună cu ei. (Romani 12:15.) Nu te compara cu
alții, ci încrede-te în Dumnezeu. Crede că El are un plan pentru tine personal.
Stai liniștit în convingerea pe care o ai, știind că indiferent de ce ți se întâmplă
sau cum arată lucrurile pe moment, Lui Îi pasă de tine foarte mult și va face ca
lucrurile să fie spre bine (1 Petru 5:7; Romani 8:28).
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4
Concentrează-te asupra
pontențialului nu asupra limitărilor

A

cesta este al patrulea punct despre cum să reușești să fii tu însuți, cum
să îți dezvolți încrederea de sine și cum să învingi nesiguranța: Concentreazăte asupra potențialului, nu asupra limitărilor. Cu alte cuvinte, concentrează-te
asupra punctelor forte, nu asupra slăbiciunilor.

Concentrează-te asupra pontențialului
Deoarece avem felurite daruri, (abilități, talente, calități) care se deosebesc după
harul care ne-a fost dat, să le folosim... Romani 12:6 (AMP)

Înălțimea cunoscutei actrițe Helen Hayes era doar de 1.52m. La începutul
carieriei sale, i s-a spus că dacă ar fi avut cu zece centimetri mai mult, ar
fi o vedetă extraordinară. Deși nu avea cum să mai crească, ea a lucrat la
îmbunătățirea posturii și a ținutei pentru a sta dreaptă, pentru ca pe scenă să
pară mai înaltă.
În loc să se concentreze pe faptul că avea doar 1.52m, ea s-a concentrat pe
pontențialul ei ca și actriță și nu a renunțat. După ceva timp, ea a fost aleasă
să joace rolul Mariei, Regina Scoției, una dintre cele mai înalte regine care a
trăit vreodată.

Concentrează-te asupra potențialului tău, nu asupra
limitărilor.
Poți face ce Dumnezeu te-a chemat să faci Pot totul în Hristos care mă întăreşte.
Filipeni 4:13

Recent, la o biserică am văzut un anunț care spunea: ,,Încrede-te în
Dumnezeu, crede în tine și vei putea face orice.” Aceasta nu este adevărat.
A fost un timp în viața mea când, dacă aș fi văzut acel anunț aș fi spus:
,,Amin!” Însă acum, nu. Noi nu putem face orice vrem. Nu putem face orice
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sau tot ce alții fac. Putem însă să facem tot ce Dumnezeu ne-a chemat să
facem. Putem fi orice Dumnezeu spune că putem fi.
Trebuie să avem echilibru în acest domeniu. Putem merge la seminarii
motivaționale la care ni se spun tot felul de lucruri emoționale precum: ,,Poți
să fii orice, doar gândește în acest fel, crede că poți, declară că poți - și va fi
așa!” Acest lucru este adevărat doar până la un punct. Dacă este dus la extremă
trece în cealaltă parte a umanismului. Trebuie să vorbim despre noi înșine ce
spune Cuvântul.
Putem face ce suntem chemați și înzestrați să facem. Există moduri prin
care ne putem da seama de darurile care ni s-au dat.Am învățat acest lucru în
viața mea: când sunt frustrată, știu că acesta este un semn care îmi arată că ori
fac lucrurile din firea mea și nu primesc harul lui Dumnezeu sau încerc să fac
ceva pentru care nu am avut har de la început.

Nu zădărnici harul lui Dumnezeu
Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu... Galateni 2:21

Dumnezeu nu ne-a chemat să fim frustrați.
Fiecare din noi are din plin daruri, talente, potențial și abilități. Dacă noi
cu adevărat cooperăm cu Dumnezeu, putem împlini tot ce Dumnezeu are mai
bun pentru noi. Dacă însă, mergem cu ideile și planurile noastre mărețe care
sunt peste abilitățile și darurile cu care am fost înzestrați, vom fi frustrați. Nu
vom face acele lucruri și s-ar putea chiar să-L învinuim pe Dumnezeu pentru
eșecurile noastre.

În Cristos este putere pentru toate lucrurile
Am putere pentru toate lucrurile în Cristos care mă împuternicește [sunt pregătit
pentru orice prin El, care insuflă tărie înăuntrul meu; sunt independent în ...Cristos]. Filpeni 4:13(AMP)

Dacă scoatem acest verset din Biblie, ar părea că am putea face tot ce vrem
noi. Nu? Dacă luăm doar versetele pe care le vrem noi, putem face ca Biblia să
spună orice vrem noi. Dar haideți să citim acest verset în context și să vedem
ce spune de fapt. Să începem cu versetul 10:
Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi
iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă
lipsea prilejul.
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Cei din biserica din Filipi i-au trimis lui Pavel un dar, care i-a adus
bucurie. El le-a scris ca să le spună: ,,Prieteni, sunt bucuros că v-ați înnoit
sentimentele față de mine.”, apoi el spune în versetele 11 și 12 (AMP):
Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins
să fiu mulţumit (satisfăcut până în punctul în care nu mai sunt deranjat sau
neliniștit) cu starea în care mă găsesc.Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în
belşug... (Aceasta înseamnă că au fost momente când Pavel nu a avut tot ce a
vrut,momente când circumstanțele lui nu au fost așa cum i-ar fi plăcut lui.)...
știu cum să mă bucur și să trăiesc în belșug. În toate circumstanțele am învățat
secretul înfruntării oricărei situații, sătul sau flămând, în belșug sau în lipsă.
Mesajul lui Pavel nu ne transmite faptul că el putea să facă tot ce-și punea
în gând ci, că el a învățat să facă cât de bine putea în orice situație se afla.
Acesta este contextul în care el face afirmația care este declarată atât de des cu
privire la abilitatea de a ,,putea face toate lucrurile în Cristos.”

Adevărul despre ,,a face toate lucrurile”
Am putere pentru toate lucrurile în Cristos care mă împuternicește [sunt pregătit
pentru orice prin El, care insuflă tărie înăuntrul meu; sunt independent în ...Cristos]. Filpeni 4:13(AMP)

Când citim versetul 13 în context, ne dăm seama ce spune de fapt Pavel:
,,Dumnezeu a făcut o lucrare în viața mea. Am învățat secretul de a avea pace
fie că am tot ce vreau sau nu. Dacă circumstanțele mele sunt bune știu cum să
mă comport în acea situație și să rămân smerit. Dacă circumstanțele mele nu
sunt prea bune, am putere înăuntrul meu de a face față acestor circumstanțe.
Prin Cristos, care îmi dă putere, știu cum să mă descurc în tot felul de situații.”
Dacă Filipeni 4:13 este scos din context începem să credem că putem face
tot ce simțim noi, oricând și oriunde. Acest lucru nu este adevărat. Trebuie să
rămânem în ungerea care vine odată cu voia lui Dumnezeu.

Rămâi în ungere
Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, [înzestrândune cu darurile Duhului Sfânt] este Dumnezeu. 2 Corinteni 1:21 (AMP)

Poate ai avut un moment în viața ta când ai experimentat confuzie când
ai încercat să faci ceva pentru care Dumnezeu nu te-a consacrat și nu ți-a dat
ungere. Ai crezut că a fost voia lui Dumnezeu, mai apoi însă, ți-ai dat seama
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că nu a fost așa. Nu ești singura persoană care a făcut acest lucru. Am făcut și
eu același lucru și multe altele. Cum poți însă, să știi când ceva este voia lui
Dumnezeu?
Dacă crezi că Dumnezeu ți-a vorbit – dacă este în acord cu Scriptura și ai
pace cu privire la acel lucru – mergi înainte. Dacă descoperi că indiferent ce
faci, nimic nu merge, nu îți irosi timpul lovindu-te cu capul de perete încercând
să forțezi ceva cu care Dumnezeu nu te va ajuta. Dacă nu ai ungere pentru
acel lucru, nu va merge niciodată. Unii își trăiesc întreaga viață încercând să
călărească un cal mort. Recent, am auzit pe cineva spunând: ,,Calul e mort de
şapte ani – e timpul să descaleci.”
Fă-ți partea. Fă ce crezi că trebuie, cât de bine poți tu, urmează călăuzirea
lui Dumnezeu și lasă rezultatele în mâna Lui. În acest fel, tu faci tot ce poți,
însă nu îți irosești viața încercând să faci ceva ce nu poți, aceasta fiind partea
lui Dumnezeu.

Lasă-le în mâinile lui Dumnezeu
... şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Efeseni 6:13

Dacă Dumnezeu te-a chemat să faci ceva, fă-ți partea și rămâi în picioare.
După ce ai făcut tot ce poți face, lasă situația în mâinile lui Dumnezeu și veziți de drum. Dacă El nu Își face partea, fie nu este timpul potrivit, fie nu e lucrul
potrivit sau nu e pentru tine.
Oamenii adesea mă întreabă: ,,Cum pot să fac și eu ce faci tu? Dumnezeu
m-a chemat să predic ca și tine. Spune-mi cum ai început tu.” Le spun: ,,Nu
este ușor. Nu pot să-ți dau trei lecții simple despre cum să începi o lucrare de
slujire. Dacă Dumnezeu te cheamă, El îți va deschide uși. El te cheamă, te
pregătește, se îngrijește și de bani, îți dă trecere și face ca lucrurile să ia ființă.”
Este în regulă să mărturisești că vei avea o slujire asemănătoare cu a altei
persoane dacă crezi că Dumnezeu te-a chemat să faci acel lucru. Fă acea
mărturisire într-un mod personal, nu în public. Ține acest lucru între tine și
Dumnezeu până când Dumnezeu îl va face public. Dacă această dorință este
de la Dumnezeu, vei vedea că se va întâmpla. Dacă nu este de la Dumnezeu și
dacă nu se întâmplă nimic, aceasta nu ar trebui să-ți afecteze valoarea de sine.
Trebuie să crezi în tine. Este în regulă să te uiți la o persoană care are succes în
lucrare sau în afacere și să spui: ,,Cred că dacă Dumnezeu mă vrea în această
poziție, El mă va ajuta să ajung acolo. Am potențial și abilitate.” Asigură-te că
este voia lui Dumnezeu și nu dorința ta egoistă. Dacă este voia lui Dumnezeu
vei avea bucurie în ce faci.
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Fă ce îți place, să-ți placă ce faci!
Dacă Dumnezeu te-a chemat să faci ceva, vei vedea că îți va plăcea ce faci,
indiferent de greutățile care vor veni peste tine.
Uneori, Dave și eu trebuie să mergem la întâlniri chiar dacă am dormit
doar trei ore. De multe ori am dormit pe bancheta din spate a unui microbuz
și este ca și cum dormi în timp ce călărești. Unele toalete pe care trebuie să
le folosim nu arată bine deloc. Unele restaurante nu au mâncare foarte bună.
Unele hoteluri sunt îngrozitoare și mă trezesc dimineața simțindu-mă de parcă
aș avea o sută de ani. Alteori, trebuie să studiez în pat într-un motel pentru că
nu au masă.
La fel ca și Pavel, soțul meu și cu mine, de multe ori înfruntăm condiții
nedorite. Însă, îmi place ce fac. Cum altfel ar putea să îmi placă dacă nu m-ar
fi chemat Dumnezeu la aceasta? În ciuda greutăților și neplăcerilor, chiar ne
place să călătorim peste tot în țară, făcând lucrarea Domnului.
Dacă Dumnezeu te-a chemat să faci ceva, El te va împuternici să faci acel
lucru. Dacă mai tot timpul te zbați și spui: ,,Nu îmi place acest lucru!”, ceva
nu este în regulă!

Dumnezeu ridică
Căci nici de la Răsărit, nici de la Apus, nici din pustiu nu vine înălţarea.Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, şi înalţă pe altul. Psalmul 75:6,7

Noi, oamenii, adesea îi întrebăm pe alții: ,,Cu ce te ocupi?” Când aflăm
răspunsul lor, prin atitudinea noastră le dăm de înțeles că ar trebui să aibă o
dorință pentru o poziție mai înaltă decât cea pe care o au în momentul de față.
Este în regulă să credem că Dumnezeu ne va da o poziție sau responsabilitate
mai mare, însă este la fel de bine să rămânem în poziția în care suntem dacă
credem că acolo ne vrea Dumnezeu.
Dumnezeu ne poate da o poziție sau o slujbă pentru care din punct de
vedere omenesc, nu suntem calificați. Există și oameni nesiguri care cred că
având o poziție mai înaltă pot câștiga valoare. Ei se pun în această poziție fără
călăuzirea lui Dumnezeu, motivele lor sunt greșite și astfel eșuează.
Am observat că nu este înțelept să încerci să te pui într-o poziție pe care
Dumnezeu nu ți-a dat-o. Putem să lucrăm în fire și să facem ca lucrurile să se
întâmple, însă nu vom fi fericiți cu rezultatele.
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Smeriţi-vă dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El
să vă înalţe.1 Petru 5:6
Dumnezeu face lucruri în viețile noastre când știe că suntem pregătiți.
Stabiliți-vă ținte, însă faceți tot ce puteți mai bine acolo unde sunteţi, știind că
dacă Dumnezeu vrea să vă ridice, la vremea Lui El o va face.

Concentrează-te pe potențial
Dar toate aceste lucruri [daruri, realizări, abilități] sunt inspirate și le face unul
şi acelaşi Duh [Sfânt], care dă fiecăruia în parte [exact], cum voieşte. 1 Corinteni
12:11 (AMP)

Darurile și talentele sunt date de Duhul Sfânt după harul cum le poate folosi
fiecare persoană. Dumnezeu nu este nemulțumit de noi dacă avem doar un dar
în timp ce altcineva are cinci. Lui însă, nu Îi place dacă nu ne dezvoltăm darul
pe care îl avem. (Matei 25:14-30)
Am văzut în Numeri că cele douăsprezece iscoade au fost trimise să
cerceteze Țara Promisă pe care Dumnezeu le-a poruncit să o cucerească.
Zece dintre ei s-au întors spunând: ,,Există uriași în țară. Nu o putem cuceri.”
Ceilalți doi au spus: ,,Da, sunt uriași acolo, însă o putem cuceri pentru că
Dumnezeu ne-a poruncit să o cucerim.”
Cele zece iscoade s-au uitat la limitările lor, însă ceilalți doi s-au uitat la
potențialul lor. Cei zece s-au uitat la uriași. Cei doi s-au uitat la Dumnezeu.
Pentru a reuși să te placi, pentru a avea succes cu tine însuți, trebuie să te
concentrezi asupra potențialului – a ceea ce Dumnezeu te-a creat să fii – nu
asupra limitărilor tale.
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A

l cincilea punct pentru învingerea nesiguranței: află ce îți place să faci
și fă acel lucru bine, mereu și mereu. Știi ce se va întâmpla? Vei avea succes
pentru că faci ce ești înzestrat să faci. Vei începe să te simți mai bine cu privire
la tine însuți pentru că nu vei avea eșecuri repetate.

Găsește-ți darul
Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină
de învăţătură. Romani 12:7

Acest verset nu spune: ,,Dacă ești învățător, învață pe alții și în același
timp încearcă din greu să fii și lider de închinare.”
A fost un timp în viața mea când eram foarte mânioasă pe mine pentru
că tot ce puteam să fac era să învăț pe alții. Doream să fac lucrurile pe care
le făceau alții. Mă luptam și mă rugam ,,demolând întăriturile”. I-am spus
diavolului: ,,Voi face mai mult!” Am ajuns însă, într-un loc în care trebuia să
fiu mulțumită cu predicarea Cuvântului.
Mi-am irosit un an din viață încercând să plantez roșii și să îi fac soțului
meu haine doar pentru că vecina mea făcea aceste lucruri. Mă comparam cu ea
și am ajuns la concluzia că ceva nu e în regulă cu mine pentru că nu eram ca
o soție ,,normală”. Sinceră să fiu, nu doream să plantez roșii și nici nu doream
să îi fac haine soțului meu.

Nu continua să faci ce nu te pricepi
Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc... Psalmul 127:1

Eu am încercat un an de zile să fac ceva ce nu făceam bine. Zilnic eram
înfrântă. Eram aşa descurajată. Petreceam întreaga zi cosând o cămaşă şi apoi
îi coseam tivul pe dos şi trebuia să mai petrec alte câteva ore descosând tivul.
Mă simţeam înfrântă în mod continuu.
Nu îţi petrece tot timpul încercând să faci ceva la care nu eşti bun. În
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schimb, lasă-L pe Dumnezeu să-ţi arate la ce eşti bun. În general, lucrurile la
care eşti bun sunt lucrurile pe care îţi place să le faci.
Dumnezeu nu ne-ar cere să facem ceva ce am urî întreaga viaţă. De ce
întotdeauna încercăm să facem ceva ce nu putem? De ce nu găsim ceva ce
facem bine şi să facem acel lucru? E uimitor cât de bine ne-am simţi.

Caută ungerea
Cât despre voi, ungerea [chemarea sfântă, ungerea] pe care aţi primit-o de la El
rămâne [în permanență] în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva.
1 Ioan 2:27(AMP)

Mulți care sunt în lucrarea de slujire încearcă să facă lucruri pentru
care nu au ungere, doar pentru că alții le fac.
În călătoriile mele, întâlnesc lucrători cărora le este foarte greu, adesea
motivul fiind faptul că ei încearcă să facă ce face altă biserică sau altă lucrare
chiar dacă Dumnezeu nu i-a uns pentru acel tip de lucrare. Ei simt că pentru că
nu pot face ce fac ceilalți nu sunt la fel de buni ca aceștia.

Nu trece peste harul lui Dumnezeu
Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi [nu poate cere nimic, nu poate
lua pentru el nimic] decât ce-i este dat din cer. [Omul trebuie să fie mulțumit să
primească darul care i s-a dat din cer; nu există altă sursă.] Ioan 3:27 (AMP)

Cât poate primi omul? Cât are dreptul să ceară? Cât poate să ia? Doar atât
cât îi este dat din cer.
Ca și creștini, trebuie să fim mulțumiți. Dacă nu voi predica niciodată ca
alt predicator, va trebui să fiu mulțumită și să predic cât pot eu de bine. Dacă
lucrarea mea nu va crește niciodată la fel de mare ca și a fratelui sau a sorei
cutare, trebuie să fiu mulțumită cu ce am.
Nu putem trece peste harul lui Dumnezeu care este în viața noastră. Nu
putem primi un dar de la Dumnezeu doar pentru că îl vrem. Duhul Sfânt ne dă
daruri după voia Lui pentru noi și noi trebuie să fim mulțumiți cu ce primim
de la El.
Uneori, chiar dacă Dumnezeu vrea să ne dea un dar, s-ar putea să nu fie
timpul potrivit. Ne putem lupta, plânge, fierbe de supărare însă, până când
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Dumnezeu nu spune ,,Acum!”, nu vom primi acel dar.
Știți când vom primi darul pe care Dumnezeu vrea să îl avem? Când El este
gata să ni-l dea. Nu îl vom primi până în acel moment, pentru ca să învățăm să
ne mulțumim cu lucrurile pe care le avem (Evrei 13:5). Trebuie să ne amintim
că ,,Tatăl știe cel mai bine!”

Folosește-ți darul
Deoarece avem felurite daruri [abilități, talente, calități],după harul care ne-a
fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţezedupă măsura credinţei lui. Cine
este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de
învăţătură. Cine îmbărbătează (încurajează) pe alţii să se ţină de îmbărbătare.
Cine dă să dea cu inimă largă... Romani 12:6-8 (AMP)

Nu îți irosi timpul încercând să aflii care este darul tău. Începe și fă lucrurile
la care te pricepi.
Îmi amintesc de o doamnă care conducea închinarea la o biserică din statul
Maine. Ea era o încurajatoare. Când am terminat de predicat a alergat după
mine pe scări strigând: ,,Vino puțin!” și a început să se roage pentru mine.
Apoi a început să îmi spună: ,,Draga mea, predica a fost minunată,
fanstastică. Ai o ungere grozavă.”
Când ea a terminat de vorbit mă simțeam extraordinar, parcă pluteam pe
nori!
Uneori, lucrez din greu şi simt că am eșuat. Însă, vin încurajatorii din
biserică. Cu cât îmi spun mai multe, cu atât mai mult cred că pot să o iau de
la început.
Ce le spune diavolul celor care încurajează pe alții? ,,N-ai făcut nimic.
Ești și tu unul care îi înveselește pe oameni.” El nu le va spune acestora că
încurajarea este o lucrare importantă în biserică.
Dacă ai darul încurajării, Satana îți va spune că trebuie să predici, să dai
învățătură sau să devii păstor sau să construești o biserică! Biblia spune că
dacă ai darul încurajării, începe să încurajezi. Dacă ai darul învățăturii, învață
pe alții. Dacă ai darul slujirii, slujește. Dacă ai darul ajutorării, ajută.
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Lucrarea ajutorării
...Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă..
Romani 12:8

Dacă trebuie să dăruiești Trupului lui Cristos, fă-o intenționat. Dacă
Dumnezeu te cheamă să fii unul care dăruiește, cu siguranță, El se va îngriji
ca să ai ce să dăruiești.
Fraza ,,cine dă” se referă la cei care ajută. Sunt mulți în Trupul lui Cristos
care sunt chemați ca și slujitori, să ajute, slujba lor fiind să ajute lucrarea.
Dumnezeu cheamă lideri puternici, oameni peste care El pune o ungere
puternică pentru conducere. Acesta este un dar pentru a conduce mulțimi mari
de oameni și a ține lucrurile într-o anumită ordine. Dacă cineva nu are acest
dar, însă face acest lucru, foarte curând va avea probleme mari.
Chiar dacă are darul pentru această poziție, liderul nu le poate face pe toate.
Așadar, Dumnezeu unge alți oameni ca să îl ajute, ca să îi țină mâinile ridicate,
ca să se roage pentru el. Nimeni nu poate conduce o lucrare de succes fără cei
care au fost chemați și unși ca să-l ajute.
Dacă aceasta este chemarea și ungerea ta, fă acest lucru cu toată puterea
deoarece chemarea ta este la fel de importantă ca și a liderului.
Unii spun: ,,Eu am doar darul ajutorării.” Nu, ei nu au doar darul ajutorării.
Ei fac una dintre cele mai mari lucrări care sunt scrise în Biblie. Mai mulți
decât în orice altă lucrare în Biserică sunt cei din lucrarea de ajutorare.
Dacă crezi că ai fost chemat la lucrarea de slujire, sper că nu te vei mai
simți jignit pentru că ,,ești doar în lucrarea de ajutorare”. Până la urmă, aceasta
este lucrarea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt este ajutorul
Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, [Consilier, Ajutor, Mijlocitor, Avocat, cel care vă întărește și va fi lângă voi] care să rămână cu voi în
veac. Ioan 14:16(AMP)

Lucrarea ajutorării este o lucrare grozavă, fantastică, minunată, puternică.
Duhul Sfânt este în lucrarea ajutorării. El conduce această lucrare. El este
Ajutorul. El este Acela care umblă alături de fiecare credincios așteptând să-i
ofere ajutor unde este nevoie.
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Unii se simt jigniți pentru că au fost chemați în lucrarea de ajutorare. Ei se
luptă cu ei înșiși încercând să fie altcineva. Nu își dau seama că ei fac aceeași
lucrare pe care o face Duhul Sfânt.

Fii o binecuvântare acolo unde ești
Cine face milostenie s-o facă cu bucurie. Romani 12:8

Sunt anumite lucruri pe care nouă ne place să le facem datorită darurilor pe
care Dumnezeu ni le-a dat. Poate credem că aceste lucruri nu sunt importante,
însă ele sunt și vom descoperi acest lucru când le vom face.
Poți fi o binecuvântare indiferent cât de simple sunt darurile tale. Dacă
gătești sau dacă îți place să faci prăjituri, folosește aceste daruri, talente pentru
a binecuvânta pe alții.
Într-o seară, o prietenă ne-a adus un castron cu supă. A fost cea mai bună
supă pe care am mâncat-o până atunci. Mi-a plăcut enorm de mult. Vorbeam
cu soțul meu mult timp despre cât de bună a fost acea supă.
Prietena mea mi-a spus că în timp ce gătea supa se gândea: ,,Trebuie să-i
duc și lui Joyce puțină supă.” Însă i-a venit un alt gând: ,,Nu va vrea ea supa
mea.”
De câte ori diavolul ne păcălește și ne fură binecuvântarea? Știți că cel mai
măreț lucru pe care îl puteți face este să fiți o binecuvântare? Nu mai încerca
să-ți afli darul, ci începe să faci ce îți place – pune-te pe treabă.
Dacă îți place să înveselești pe alții, fă acest lucru intenționat. Dacă îți
place să dăruiești, caută ceva ce poți să dăruiești. Dacă îți place să ajuți, ajută-i
pe toți pe care poți. Binecuvântează-i pe alții. Nu trebuie să facem întotdeauna
un lucru spiritual măreț. De fapt, unele lucruri despre care credem că nu sunt
spirituale sunt mai importante pentru Dumnezeu decât cele despre care credem
că sunt grozave.

Înflăcărează darul care este în tine
De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine... 1
Timotei 1:6

De prea multe ori, căutăm o experiență ,,spirituală” grozavă. Ne punem
în pat și diavolul ne spune: ,,N-ai făcut nimic bun astăzi.” Dacă însă, am
atins viața cuiva prin faptul că i-am făcut fericiți, am făcut ceva bun. Această
abilitate este un dar de la Dumnezeu.
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Marele apostol Pavel îi spune tânărului său ucenic Timotei să înflăcăreze
darul care este în el. Acesta este un sfat bun pentru fiecare dintre noi. Uneori,
suntem leneși cu darurile noastre. Trebuie în mod intenționat să înflăcărăm
aceste daruri. Trebuie să ,,ne punem pe treabă” din nou.
Dacă vrei să învingi sentimentul de lipsă de valoare și nesiguranță,
înflăcărează darul care este în tine. Folosește ce a pus Dumnezeu în tine. Treci
la treabă și fă tot ce poți, cu ce ai.
Fă ce îți place să faci.
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entru a învinge nesiguranța și pentru a fi persoana care ești în Cristos,
trebuie să ai curajul să fii diferit.
Chiar dacă fiecare dintre noi suntem diferiți, încercăm să fim ca ceilalți.
Acest lucru aduce nefericirea.

Nu fi ca toți ceilalți
Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui
Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor?Dacă aş mai căuta să plac oamenilor,
n-aş fi robul lui Hristos (Mesia). Galateni 1:10

Pentru a avea succes în a fi tu însuți pe deplin, trebuie să riști și să nu fii ca
toți ceilalți.
De ce să nu îți pui întrebarea pe care și-a pus-o Pavel? Încerci să câștigi
bunăvoința oamenilor sau a lui Dumnezeu?

Oameni care fac pe plac oamenilor sau lui Dumnezeu?
Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.
Efeseni 6:6

Să fii un om care face pe plac oamenilor este unul dintre cele mai ușoare
lucruri, însă unul care în cele din urmă ne face foarte nefericiți. Când facem
pe plac oamenilor vom auzi lucruri care ne vor face să ne simțim bine. Acest
lucru este bun atât timp cât valoarea noastră nu vine din el. Ca și credincioși,
valoarea noastră nu trebuie să fie înrădăcinată în părerile oamenilor, ci în
dragostea lui Dumnezeu.
Noi valorăm ceva pentru că Dumnezeu Și-a trimis singurul Său Fiu să
moară pentru noi. Noi valorăm ceva pentru că Dumnezeu ne iubește, nu
datorită părerilor sau spuselor altora.
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Devenim ,,oameni care fac pe plac altora” când deja nu mai facem lucrurile
pe care vrem să le facem, ci facem ce vor alții pentru că noi credem că astfel
vom câștiga acceptarea și aprobarea lor.
Aceasta nu a fost atitudinea pe care apostolul Pavel a avut-o și pe care o
susținea.

Nu permite altora să te manipuleze
Încolo, ce se cere [până la urmă] de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui [dovedind că este vrednic de încredere].Cât despre
mine, prea puţin îmi pasă dacă sunt judecat de voi [cu privire la acest lucru] sau
de un scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe
mine. 1 Corinteni 4:2,3(AMP)

Aceasta este o atitudine eliberatoare – să nu fii îngrijorat de părerea
oamenilor sau chiar de părerea ta personală.
Cât de departe crezi că ar fi ajuns Isus dacă s-ar fi îngrijorat de ce gândeau
oamenii? Filipeni 2:7 spune că Isus în mod intenționat ,,S-a dezbrăcat pe Sine
Însuși și Și-a luat chip de rob”. Într-o zi, în timp ce mă gândeam la acest verset,
Isus mi-a spus: ,,Am rezolvat această problemă dintr-o dată”. Până la urmă
am făcut și eu la fel. Acum, nu mă mai simt ca și cum trebuie să fac pe plac
oamenilor tot timpul.
Trebuie să recunosc că nu îmi place când oamenii sunt nefericiți din cauza
mea. Nu îmi place nici când unul dintre copiii mei este supărat pe mine. Însă
nu pot permite oamenilor să mă manipuleze cu cererile lor.
Ca și urmași ai lui Cristos, suntem conduși de Duhul, nu controlați de
oameni. Tot astfel, nici noi nu ar trebui să-i controlăm pe alții, ci să le permitem
să fie conduși de Duhul.

Umblă în dragoste
Trăiţi în dragoste... după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi...
Efeseni 5:2

Când facem tot ce ne stă în putință, nu ar trebui să lăsăm ca părerile altora
să ne supere.
Totuși, ar trebui să umblăm în dragoste. Nu putem face orice vrem și oricând
vrem noi. Nu putem spune: ,,Cui nu-i place, e problema lui.” Dragostea nu se
comportă așa.
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Însă nu trebuie să permitem oamenilor să ne manipuleze și să ne controleze
încât să nu mai fim liberi să fim cine suntem. Dacă îi lăsăm, întotdeauna vom
încerca să fim ceea ce alții cred sau se așteaptă de la noi.

Fii transformat, nu conformat
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, [modelați și adaptați după obiceiurile lui externe, superficiale] ci să vă prefaceţi (schimbați), prin înnoirea
[totală] minţii voastre [prin atitudinea ei nouă], ca să puteţi deosebi [pentru voi
înșivă] bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită, acel lucru bun
acceptabil și perfect [în ochii Lui pentru voi] Romani 12:2(AMP)

În mod continuu, lumea încearcă să ne conformeze chipului ei. Când spun
,,lumea”, mă refer la cei pe care îi cunoaștem și cu care avem de-a face zilnic:
familia, prietenii, vecinii și chiar biserica.
Cuvântul a conforma înseamnă: ,,1. A avea aceeași formă sau caracter. 2.
A te supune, a ceda. 3. A te comporta după manierele și obiceiurile vremii.”
Din cauza nesiguranțelor lor, oamenii întotdeauna vor încerca să ne facă să
ne potrivim felului lor de a fi sau a face lucrurile. Ei se simt mai bine dacă pot
face pe altcineva să fie ca ei.
Foarte puțini oameni au abilitatea să fie cine sunt și să-i lase pe ceilalți să
fie cum sunt. Vă puteți imagina cât de frumoasă ar fi lumea dacă toți am face
asta? Fiecare om ar fi sigur în cine este el și le-ar permite altora să fie ei înșiși.
Astfel nu am încerca să fim mici clone a unora sau altora.

Fii diferit – devino un inovator
Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare?...
Isaia 43:19

Toți marii reformatori ai Bisericii precum Martin Luther și alții au fost
oameni care au ieșit din tipare și au făcut lucrurile diferit. Același lucru este
adevărat despre marii oameni ai Bibliei.
Ieremia era foarte tânăr când a fost chemat să fie proorocul lui Dumnezeu.
Scuza pe care a adus-o înaintea lui Dumnezeu a fost: ,,Sunt un copil.”
Și Timotei a spus: ,,Sunt un copil.” Pavel a trebuit să-l încurajeze pe Timotei
de multe ori spunându-i cam așa: ,,Nu te îngrijora că ești tânăr, Timotei.
Dumnezeu te-a chemat și te-a uns. Ațintește-ți privirea asupra acelei chemări.”
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Ce-ar fi fost dacă Ioan Botezătorul sau apostolul Pavel, chiar și Isus, nu ar
fi avut curajul să fie diferiți? Ne uităm la marii oameni ai lui Dumnezeu din
Biblie și îi admirăm. Însă ei au plătit un preț. Trebuia să iasă dintre rânduri și să
fie inovatori. Trebuia să fie diferiți. Trebuia să nu se lase conduși și controlați
de ceea ce alții cred.

Lucrează în roada Duhului
Roada Duhului [Sfânt], [lucrarea pe care prezența Lui o face înăuntru]
dimpotrivă, este: dragostea, bucuria [veselia], pacea, îndelunga răbdare,
bunătatea, facerea de bine, credincioşia,blândeţea [smerenia], înfrânarea poftelor
[continența]. Împotriva acestor lucruri nu este lege [care poate acuza].Galateni
2:22,23(AMP)

Chiar dacă alegem să fim inovatori și diferiți, trebuie să lucrăm în roada
Duhului. Nu trebuie să avem o atitudine batjocoritoare sau rebelă. În același
timp, nu putem să ne trăim viețile conform lumii deoarece Dumnezeu vrea să
ne folosească. El are ceva de făcut prin noi.

Dumnezeu vrea să ne folosească
Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe
Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” Fapte 13:2

Dumnezeu vrea să ne ia cu toate slăbiciunile și incapacitățile noastre și să
ne transforme dinăuntru în afară ca să facă ceva puternic pe acest pământ.
Satana va folosi lumea și sistemul lumesc și va încerca să ne țină în afara
voii lui Dumnezeu și a tot ce El are mai bun pentru noi. Satana va încerca să
ne facă să ne conformăm lumii spunându-ne că dacă nu ne conformăm vom fi
respinși. Pentru a fi neclintiți și pentru a învinge nesiguranța și dacă vrem să
reușim în a fi noi înșine, nu putem continua să ne temem de ceea ce gândesc
toți despre noi. Dacă vrem să fim populari există o mare șansă să pierdem voia
lui Dumnezeu pentru noi.

Spune ,,Da” chemării lui Dumnezeu
Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru
Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” Isaia 6:8

Aș fi fost foarte tristă acum dacă aș fi spus ,,nu” chemării lui Dumnezeu
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pentru viaţa mea. Poate aș fi stat acasă încercând să plantez roșii și să fac haine
soțului meu pentru că asta am crezut că m-ar pune în rând cu ceilalți vecini.
Însă toată viața mea aș fi fost mizerabilă. Luați acest adevăr astăzi pentru viața
voastră.
Când Dumnezeu a început să ne arate lui Dave și mie învățături despre
vindecare, botezul cu Duhul Sfânt și despre darurile Duhului Sfânt, mergeam
la o biserică pentru care astfel de idei și practici nu erau bine văzute și nici
acceptate. Până la urmă, a trebuit să părăsim acea biserică și pe toți prietenii
noștri.
În acea biserică făceam de toate. Întreaga noastră viață se învârtea în jurul
ei. Însă ni s-a spus: ,,Dacă vreți să credeți lucrurile pe care spuneți că le credeți,
atunci nu vrem să mai avem de-a face cu voi.” Ce ne spuneau ei, de fapt, a fost:
,,Joyce, noi funcționăm după un anumit sistem. Ceea ce tu și Dave aduceți nu
se potrivește cu sistemul nostru. Dacă vreți să rămâneți în biserică, trebuie să
lăsați toate acele lucruri și să vă conformați.”
Decizia de a părăsi acea biserică a fost grea. Însă, dacă ne conformam
cererilor lor, pierdeam voia lui Dumnezeu pentru viața mea.

Vei birui
Isus a răspuns: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau
fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru
Mine şi pentru Evanghelie şi să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de
ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri; iar
în veacul viitor, viaţa veşnică. Marcu 10:29,30

După ce am plecat din acea biserică, am trecut printr-o perioadă de
singurătate profundă. Însă acum am mai mulți prieteni decât am avut.
Când Dumnezeu îți va cere să ieși din barcă, lumea îți va cere să te
conformezi. Alege-L pe Dumnezeu. Vei avea încercări – acestea fac parte din
provocare. Vei trece printr-o perioadă de singurătate și vor fi și alte probleme.
Însă vei ajunge de cealaltă parte biruitor. Îți vei pune capul pe pernă noaptea
plin de pace știind că şi dacă nu mai ești popular în ochii altora, ești plăcut lui
Dumnezeu.
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Fă pe plac lui Dumnezeu, nu oamenilor
„Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!” Luca 3:22

Poate că Isus S-a simțit bine când la botezul Său, s-a auzit acea voce din cer
zicând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea...”
(Matei 17:5). Până atunci, au fost puțini care L-au înțeles sau cărora le plăcea
ce făcea El.
Cum am mai văzut, Pavel a refuzat să se lase judecat de alții sau chiar de el
însuși. Dacă ar fi cedat, Satana l-ar fi învins.
Mesajul lui Pavel pentru cei care-l interogau cu privire la calificările lui
pentru slujire a fost: ,,De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească [să
mă facă să îmi apăr autoritatea apostolică și adevărul divin al Evangheliei
mele] pentru că port semnele Domnului Isus [rănile, cicatricele și alte semne
ale persecuției – care mărturisesc că-I aparțin Lui] pe trupul meu.” (Galateni
6:17).

Rămâi neclintit
Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui şi din vinul
de care bea el, vrând să-i crească timp de trei ani, după care aveau să fie în slujba
împăratului. Daniel 1:5

După căderea lui Iuda în mâinile babilonienilor, Nebucadnețar, regele
Babilonului, i-a luat pe câțiva tineri evrei ca să-i învețe să fie slujitorii lui.
Scopul lui a fost să-i facă să se conformeze stilului de viață de la palat.
Daniel, un tânăr consacrat dintre bărbații lui Iuda, care Îl iubea pe Domnul:
,,S-a hotărât să nu se spurce [mâncându-și porția din] cu bucatele alese ale
împăratului şi [bând] cu vinul pe care-l bea împăratul...” (Daniel 1:8 AMP).
Daniel s-a hotărât să fie un om care Îi face pe plac lui Dumnezeu, nu
oamenilor. El a refuzat să se conformeze imaginii pe care o dorea regele.
Daniel a rămas neclintit și a avut trecere înaintea regelui și a mai marilor
săi. Ca rezultat al statorniciei lui, Dumnezeu l-a folosit într-un mod foarte
puternic.
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Înălțat în Împărăție
Apoi împăratul a înălţat pe Daniel şi i-a dat daruri multe şi bogate; i-a dat
stăpânire peste tot ţinutul Babilonului şi l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a
tuturor înţelepţilor Babilonului. Daniel 2:48

Daniel a trecut printr-o perioadă de încercare, însă la urmă, același rege
care a încercat să-l facă să se conformeze a avut atât de mare respect pentru el
încât i-a dat o poziție foarte înaltă în împărăția lui.
Același lucru mi s-a întâmplat și mie acum câțiva ani la una din slujbele
mele. Șeful meu a vrut să facem o șmecherie și să îl ajut să fure bani. Eram
contabilă și el nu a vrut să-i scriu unui client soldul adevărat. Clientul a plătit
o factură de două ori, însă șeful meu nu a vrut ca acest lucru să fie scris pe
factură.
Am refuzat cererea șefului meu.
După câțiva ani, am avut mare trecere în acea companie. Am fost pusă
șef-adjunct peste birou, depozit, inventare și peste toți șoferii tirurilor. Eram
chemată să rezolv probleme pe care nici nu le înțelegeam.
Tânără fiind, aveam o poziție foarte înaltă în conducerea companiei. Nu
aveam studii sau pregătirea necesară acelei poziții.
Cum s-a întâmplat acest lucru? S-a întâmplat ca și în cazul lui Daniel,
pentru că am refuzat să mă conformez unui standard mai mic. Am ajuns
respectată și pusă într-o poziție de onoare în acea companie.
Cei care încearcă să te facă să te conformezi, nu te vor respecta chiar
dacă te vei conforma. De fapt, îți vor disprețui slăbiciunea. Ei știu că așa
te controlează și că ce ei fac este greșit. Însă, dacă vei rămâne neclintit, vei
ajunge respectat. Pentru o vreme te vor trata ca și pe ultimul om. La urmă însă,
vei câștiga respectul lor.

Ascultă-L pe Dumnezeu
[Atunci] Nebucadneţar a luat cuvântul şi le-a zis: „Înadins oare, Şadrac,
Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi chipului
de aur pe care l-am înălţat? Daniel 3:14
Același rege a făcut o regulă nouă și a dat un ordin nou. A pus un chip de
aur în mijlocul cetății și toți erau obligați să îngenuncheze și să se închine lui.
Cei care refuzau erau aruncați într-un cuptor cu foc.
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Șadrac, Meșac și Abed-Nego, trei dintre prietenii aproapiați ai lui Daniel
au refuzat să se închine chipului. Aveau peste ei același Duh ca și Daniel.
Regele le-a spus: ,,Dacă nu faceți cum vă poruncesc, vă voi arde de vii.”
Nu este oare același lucru pe care lumea ni-l spune nouă? Dacă refuzăm
să ne conformăm standardelor ei, lumea ne amenință spunând: ,,Dacă nu vă
închinați și dacă nu faceți cum vrem noi, dacă nu vă conformați, vă vom arde
de vii.”
Acesta este momentul în care trebuie să facem ce au făcut acești tineri evrei
– să ne încredem în Domnul.

Încrede-te în Dumnezeu
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi n-avem
nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus.Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim
poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate.Şi
chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici
nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” Daniel 3:16-18

Știi ce îmi place la Sadrac, Meșac și Abed-Nego? Îmi place refuzul lor
absolut de a se teme sau de a se lăsa intimidați. Ei au spus regelui: ,,Credem
că Dumnezeu ne va izbăvi și chiar dacă nu ne va izbăvi, nu ne vom conforma
imaginii tale, la ce crezi tu ca noi trebuie să fim. Vom face ce ne spune
Dumnezeu. Poți să faci ce vrei cu cuptorul tău. Noi avem pace indiferent ce
se va întâmpla.”
Aceasta este atitudinea pe care trebuie să o avem față de cei care încearcă
să ne forțeze să nu ascultăm de ceea ce știm că este voia lui Dumnezeu pentru
noi.

Fă cu îndrăzneală ce ți-a poruncit Dumnezeu
Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele
odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se
ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte. Daniel 6:10

Aici este ultimul exemplu din cartea Daniel.
După aceste lucruri, a fost dat un nou ordin împărătesc care interzicea oricui
să se roage altei persoane decât regelui. Această lege a fost o manevră din
partea dușmanilor lui Daniel ca să-l distrugă. Însă Daniel, s-a dus în camera lui
cu îndrăzneală și s-a rugat Domnului cu geamurile deschise înspre Ierusalim
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cum făcea și mai înainte.
Dacă am fi fost noi în locul lui, am fi închis geamurile sperând să nu fim
prinși? Ne-am fi închis noi geamurile și ne-am fi rugat doar o singură dată
pe zi? Am fi făcut îndeajuns încât Dumnezeu să nu să mânie pe noi? Am fi
încercat să facem pe plac și lui Dumnezeu și regelui?
Când credem că facem voia lui Dumnezeu însă dăm și de adversari, trebuie
să continuăm să facem cu îndrăzneală ce știm că Dumnezeu ne-a spus.

Îndrăznește să fii diferit
Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius şi sub domnia lui Cirus, persanul...
Daniel 6:28

În fiecare relatare despre Daniel, vedem că el a fost sub presiunea de a se
conforma la standardele altora. Însă el a refuzat să cedeze în fața presiunii.
După o perioadă de încercare și frământare, Dumnezeu l-a înălțat și Daniel a
fost pus peste întreaga împărăție.
Ai curajul să fii diferit. Viața ta se va schimba, și între timp, Dumnezeu te
va înălța.
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Pentru a învinge nesiguranța, trebuie să înveți să faci față criticii.
Fii condus de Duhul
Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi
trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate
lucrurile şi este adevărată... 1 Ioan 2:27
Ești o persoană care se aprobă singură sau ai nevoie de aprobarea altora?
Prin aprobarea din exterior mă refer că ai nevoie de cineva care să-ți spună
că ești în regulă, că totdeauna faci lucrurile bine. Prin aprobarea de sine sau
aprobarea din interiorul tău, vreau să spun că faci așa cum ești condus de
Duhul Sfânt, faci ce crezi că Dumnezeu îți spune să faci.
Într-o zi am decis că-mi voi redecora casa. Am luat broșuri cu diferite
modele de tapet, am ales câteva care credeam că vor arăta bine și le-am arătat
și altor persoane spunându-le: ,,Vreau să pun modelul acesta aici, acesta aici
și acesta aici. Ce credeți?”
Pentru că eram nesigură în acest domeniu căutam aprobarea altora. Aveam
nevoie să aud ce credeau toți despre ce doream să fac.
Nu a fost nici măcar o persoană care credea la fel ca mine. Toți cei pe care
i-am întrebat aveau o părere diferită. A venit peste mine o stare de confuzie şi
abia știam ce să mai fac.
Toți suntem diferiți. Nu trebuia să mă aștept ca altcuiva să îi placă ce mi-a
plăcut mie. Problema era dacă eram mulțumită sau nu de rezultat pentru că,
până la urmă, eu locuiam acolo.
Nu vă irosiți timpul întrebându-i pe alții dacă hainele sunt frumoase sau
dacă părul vă stă bine sau dacă le place mașina. Decide singur ceea ce vrei
sau nu vrei.

53

vorbind deschis despre

Nesiguranță

Ia decizii singur
Dar, când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a
chemat prin harul Său a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L
vestesc între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe niciun om... Galateni 1:15,16

Pavel a spus că atunci când a fost chemat de Dumnezeu să predice
Evanghelia la neamuri, el nu s-a sfătuit cu nimeni despre această situație.
De multe ori, când primim un mesaj de la Dumnezeu ne sfătuim cu alții
prea mult. Căutăm pe cineva să ne asigure că facem ce trebuie. Ioan ne spune
că, deoarece avem pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului înăuntrul nostru, nu
trebuie să ne sfătuim cu alții.
Există și o altă faţetă a acestei întrebări. Scriitorul proverbelor spune: ,,...
biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.” (Proverbele 11:14)
Răspunsul la această dilemă este ascultarea de Duhul fără a refuza sfatul
altora care sunt mai înțelepți și mai știutori.
Ascultând la ce au spus alții despre reamenajare, am învățat câteva principii
importante pe care nu le-am știut până atunci. Însă nu am lăsat ca opiniile
altora să determine decizia mea finală.
Nu trebuie să ne lăsăm prea tare influențați de alții doar pentru că ne temem
să luăm decizii. Dacă vrem să fim oameni (siguri pe noi înșine) trebuie să
învățăm să facem față criticii.
Ce s-ar fi întâmplat dacă mi-aș fi decorat casa după părerile altora și apoi o
altă persoană ar fi venit la mine acasă şi mi-ar fi spus: ,,Nu cred că aș fi făcut-o
în felul acesta.”? Aceasta ar fi fost o problemă pentru mine.
Unii par să creadă că este slujba lor în viață să își spună părerile despre tot
și despre toate. Una dintre cele mai bune lecții pe care le putem învăța este să
nu oferim și să nu primim păreri sau sfaturi care nu ni s-au cerut sau pe care
nu le-am cerut.

Nu te lăsa încătușat
Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. Galateni 5:1

Fii sigur pe tine ca să știi cum să faci față criticii fără a avea sentimentul
că ceva nu este în regulă cu tine. Nu te lăsa încătușat crezând că trebuie să te
conformezi părerilor altora.
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Să spunem că cineva a venit în casa mea proaspăt redecorată și îmi spune:
,,Nu știu dacă îți dai seama sau nu de acest lucru, dar Joyce, dacă ai pune acel
aranjament floral pe o masă puțin mai înaltă, va arăta mai bine decât pe acea
măsuță.”
Dacă sunt sigură pe mine însămi și pe părerile mele, pot să ascult părerea
acelei persoane fără să simt că trebuie să fac ce îmi spune ea. Dacă mă smeresc
puțin, pot să iau în considerare opinia ei și să spun: ,,Ai dreptate.”
Uneori știu că ceva nu arată bine, însă nu știu cum să mă ocup de acel lucru.
Dacă cineva care știe mai multe despre situație îmi poate spune ce și cum, eu
pot să îi răspund: ,,Cred că ai dreptate. Voi încerca cum spui tu.”
Trebuie să ai suficientă încredere în cine ești tu în Cristos pentru ca să îi
poți asculta pe alții și să fii deschis la schimbare fără să simți că trebuie să fii
de acord cu părerea lor, dacă crezi că sugestia lor nu este bună pentru tine.
Învață să faci față criticii.
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Afirmă-ți propria valoare

Afirmă-ți propria valoare – nu lăsa pe alții s-o facă pentru tine.
„...Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.”
1:11

Marcu

Un copil are nevoie de afirmare din partea părinților săi. Este datoria
părinților să își învețe copiii că sunt iubiți chiar dacă au slăbiciuni și defecte.
Dacă copiii au înrădăcinat înăuntrul lor această cunoștință, ei vor crește
și vor avea o personalitate sigură. Nu vor căuta tot timpul să demonstreze
perfecțiunea crezând că singurul mod pentru a fi acceptaţi sunt faptele lor
bune.
De multe ori, părinții nu știu cum să ofere copiilor lor această afirmare.
Adesea, copiii au probleme pentru că nu au primit susținere din partea
părinților lor.
Am citit despre un om care niciodată nu a fost susținut de tatăl lui. Tatăl lui
nu i-a spus niciodată: ,,Te iubesc și sunt mândru de tine.”
El a fost un om de succes, însă nu a fost niciodată fericit și adesea plângea
fără niciun motiv. A început să meargă la consiliere și a descoperit rădăcina
problemei lui. Și-a dat seama că în mod constant a încercat să se afirme în fața
tatălui lui prin fapte, lucru care de cele mai multe ori îl epuiza.
În acest timp, acest bărbat străbătea distanțe foarte mari mergând la tatăl
său, încercând să-l facă pe tatăl lui să-i acorde credit. Tânjea să-și audă tatăl
spunând: ,,Fiule, te iubesc. Cred că ești extraordinar. Sunt mândru de ce ai
realizat în viață.”
Adesea, vrem ca cineva să ne spună: ,,Sunt mândru de tine. Îmi găsesc
plăcerea în tine.” Uneori însă, trebuie să ne dăm seama că s-ar putea să nu
primim niciodată acea afirmare pe care o dorim din partea anumitor oameni.
Într-o zi, acest om a plecat de la tatăl lui spunându-și: ,,Tatăl meu nu îmi
va dărui niciodată ceea ce eu încerc să obțin de la el – pentru că nu știe cum
să îmi ofere acest lucru.” Când a spus acest lucru parcă ceva s-a rupt înăuntrul
lui. Din acel moment a experimentat o libertate cum nu a avut niciodată.
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Acceptat în Preaiubitul
,,...ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a
voii Sale,[ca să fim] spre lauda slavei harului (favorii și milei) Său pe care ni l-a
dat în Preaiubitul Lui. Efeseni 1:5,6(AMP)

O parte din lupta pe care o ducem se referă la faptul că încercăm să obținem
afirmare de la cineva care niciodată nu ne-o va dărui pentru că pur și simplu,
nu știe cum.
Biblia ne învață că am fost acceptați de Dumnezeu în Preaiubitul (Fiul Său,
Isus Cristos), și că oricine vine la Tatăl prin Isus, El nu îl va respinge. (Efeseni
1:6; Ioan 6:37)
Avem nevoie de unele lucruri de la cei pe care îi iubim, însă dacă ei nu știu
cum să ni le dăruiască, Dumnezeu știe. El va fi mama noastră, tatăl nostru,
soțul sau soția noastră sau orice altceva avem nevoie ca El să ne fie, ne va fi.
Domnul ne va da și va zidi în noi acele lucruri pe care alții nu ni le pot oferi.

Fii responsabil pentru faptele tale
Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.
Romani 14:12

În primii ani de căsnicie aveam probleme în viața mea personală și cu
personalitatea mea. După câțiva ani, Dave mi-a spus: ,,Știi ce? Dacă mi-aș
lua valoarea ca și bărbat după modul în care tu mă tratezi, nu aș avea o părere
foarte bună despre mine.”
Există cineva în viața ta care nu te tratează cum trebuie? Învinuiești acea
persoană pentru greșelile tale? Există vreo persoană care te face să te simți
josnic din cauza eșecului și nefericirii ei?
O femeie din Chicago mi-a spus despre arestarea soțului ei pentru indecență
publică.
,,Nu pot să îl iert pentru asta” a spus ea. ,,Este prins în pornografie și știu
ce fel de cursă este aceasta. Însă ce mă deranjează cel mai mult este că el mă
învinuiește pe mine pentru aceste lucruri. El spune că eu sunt de vină pentru
că nu-i împlinesc nevoile.”
I-am spus: ,,Chiar dacă nu i-ai împlinit nevoile, aceasta nu e o scuză pentru
păcatul lui. Nu lăsa pe altcineva să-și arunce păcatele asupra ta.”
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Adesea, oamenii care au probleme nu vor să fie responsabili pentru ele. Ei
caută un țap ispășitor. Caută să învinuiască pe cineva.
Eu am făcut asta familiei mele. Tot ce făceam greșit era vina altuia: dacă
Dave n-ar fi făcut așa, eu nu m-aș fi comportat așa. Dacă copiii m-ar ajuta
prin casă, nu m-aș plânge tot timpul. Dacă Dave nu s-ar uita la fotbal așa de
mult, nu l-aș ocărî constant. Întotdeauna găseam o cale să învinuiesc pe cineva
pentru atitudinea și comportamentul meu negativ.
Mă bucur că soțul meu era sigur pe cine este el în Cristos. Mă bucur că avea
o fundație spirituală puternică și a putut să mă iubească în acea perioadă. Mă
bucur că el a refuzat să îmi permită să îl fac să se simtă vinovat și nefericit.

Valoarea noastră este bazată pe sângele lui Isus
...A Lui, care ne iubeşte, care [odată pentru totdeauna] ne-a spălat de păcatele
noastre cu sângele Său... Apocalipsa 1:5

Trebuie să ajungem în acel loc în care suntem suficient de siguri de cine
suntem în Cristos încât nu vom permite să ne bazăm valoarea noastră pe
opiniile sau faptele altora.
Nu încerca să-ți găsești valoarea în felul cum arăți. Nu încerca să-ți găsești
valoarea în ceea ce faci sau în modul în care se comportă alții cu tine. Ai
valoare pentru că Isus Și-a vărsat sângele pentru tine.
Poate că ai greșeli, poate că există lucruri pe care trebuie să le schimbi, însă
Dumnezeu lucrează în tine așa cum face cu toți. Nu lăsa ca cineva să-și arunce
problemele asupra ta. Nu lăsa pe cineva să te facă să te simți fără valoare
sau bun de nimic doar pentru că nu știe cum să te trateze și nu știe cum să te
iubească ca și pe un copil răscumpărat de Dumnezeu.

Recunoaște lucrurile bune pe care le ai
Am fost răstignit împreună cu Hristos [în El am luat parte la răstignirea Lui], şi
trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos (Mesia) trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care
o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa (prin aderență la, prin dependență de,
și prin încredere deplină) în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine
Însuşi pentru mine.Galateni 2:20(AMP)

Dumnezeu nu vrea să ne gândim tot timpul: ,,Ce nu-i în regulă cu
mine?” El vrea să medităm la ce este în regulă cu noi.
Desigur că trebuie să ne recunoaștem greșelile și slăbiciunile. Trebuie să
59

vorbind deschis despre

Nesiguranță

ținem aceste domenii deschise înaintea lui Dumnezeu tot timpul. Trebuie să
mărturisim: ,,Tată, știu că nu sunt perfect. Știu că am greșeli și slăbiciuni.
Vreau ca Tu să lucrezi în mine și să mă schimbi. Doamne, arată-mi defectele
și ajută-mă să le înving.”
Nu trebuie să lăsăm pe alții să ne chinuie din cauza slăbiciunilor și
problemelor lor.
Nu îți trăi viața încercând să câștigi acceptarea sau aprobarea cuiva.
Amintește-ți că deja ești acceptat și aprobat de Dumnezeu. Asigură-te că
afirmarea ta, valoarea ta vine de la El.
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Păstrează-ți în perspectivă punctele
slabe
Dacă vrei să ai succes în a fi tu însuți, trebuie să-ți păstrezi punctele slabe
în perspectivă.

Nu te concentra pe imperfecțiuni
...nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd...
2 Corinteni 4:18

Roxane, secretara mea este foarte frumoasă. Are părul blond deschis și
un ten superb. Dacă se rușinează cumva, culoarea obrajilor ei devine roz
trandafiriu. Ea este una dintre acei oameni care probabil când va ajunge la
40 de ani va arăta tot de 20. Este subțirică, (are 42 de kg) însă nu slabă. Este
foarte drăguță.
Roxane mi-a spus că a trecut printr-o perioadă de mai mulți ani de frustrare
cu privire la trupul ei. Credea că are coapsele prea mari. Devenise paranoică și
nu purta anumite feluri de îmbrăcăminte. Foarte rare au fost momentele când
a purtat costum de baie.
De câteva ori, am fost cu ea la cumpărături pentru haine. Încerca haine care
arătau foarte drăguț pe ea, însă vedeam că nu era fericită cu ele. Până la urmă
mi-a împărtășit că nu e mulţumită de coapsele ei.
Nu mi-a venit să cred! La o persoană care cântărește 42 de kg, nimic nu
este prea mare!
Folosesc acest exemplu pentru că indiferent cât de bine arătăm, diavolul ne
va arăta o parte a trupului nostru despre care noi să credem că nu este perfectă
și astfel, ne va face să ne concentrăm atenția în acel loc chiar dacă doar noi
suntem cei care vedem asta.
Odată m-am dus la coafor să mă tund și în spate nu m-a tuns exact cum
îmi place. Nimeni altcineva nu a observat vreo diferență la părul meu. De fapt,
când i-am spus lui Dave, el mi-a zis: ,,Știi, este foarte interesant că-mi spui
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asta pentru că în ultimul timp mă tot gândeam cât de frumos îți arată părul în
spate.”
Trebuie să ne luăm privirea de la acea imperfecțiune și să privim totul în
perspectivă.
Pentru a învinge sentimentul de nesiguranță, trebuie să învățăm să păstrăm
defectele în perspectivă. Toți avem puncte slabe, defecte, însă nu trebuie să ne
concentrăm asupra lor toată ziua.
Dacă le-am spune prietenilor noștri cei mai apropiați unele din lucrurile pe
care le considerăm defecte, probabil ar râde de noi. De fapt, poate ei cred că
lucrurile pe care noi le considerăm defecte sunt cele mai bune lucruri pe care
le avem.

Fii mulțumit de cum arăți
Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”?
Romani 9:20

Diavolul pune gunoi în mințile noastre. Cine decide până la urmă cum arată
un corp perfect? Până la urmă, cine are dreptul să deseneze un model și să
spună: ,,Cei care nu arată ca modelul acesta nu sunt în regulă”?
Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi. Conform versetului din Efeseni
2:10, noi suntem lucrarea mâinilor Lui. Așadar, Lui trebuie să-I placă ce a creat.
Pentru a face pe plac lui Dumnezeu, nu trebuie să arătăm ca un fotomodel sau
ca un culturist!
Fiecare dintre noi trebuie să ajungă într-un loc în care să fie mulțumit de
cum arată. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să facem sport sau să slăbim.
Nu vorbesc acum despre a face un efort pentru a rămâne în formă sau sănătoși.
Vorbesc despre acele lucruri ridicole în care suntem prinși și pe care nici măcar
nu le putem schimba.
Vrei să învingi sentimentul de nesiguranță din viața ta? Învață să-ți ții
defectele în perspectivă.
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Descoperă adevărata sursă
a încrederii

U

ltimul și cel mai important pas pentru a deveni sigur pe tine însuți este să
descoperi adevărata sursă a încrederii.

Nu-ți pune încrederea în fire
Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi [creștinii] care slujim lui Dumnezeu în Duhul
și prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem
încrederea [în ce suntem noi] în fire, în lucrurile exterioare, în atuurile fizice sau
în aspectele exterioare. Filipeni 3:3(AMP)

În ce îți pui încrederea? Răspunsul la această întrebare trebuie să fie clar
înainte de a putea avea încrederea care vine de la Dumnezeu. Înainte să-ţi pui
încrederea în El, trebuie să renunți la încrederea în toate celelalte lucruri.
Nu îți pune încrederea în fire – în înfățișare, educație, finanțe, poziție sau
relații.
Odată, când fiica mea Sandy s-a despărțit de prietenul ei, i-am spus: ,,Ce
păcat! Nu știe ce a pierdut.”
Dacă cineva nu vrea să aibă o relație cu tine, de ce simți că tu ești vinovată?
Poate cealaltă persoană este vinovată.
Dacă diavolul crede că te pune pe fugă cu gânduri negative, el te va urmări
de acum până se întoarce Isus. Până la urmă, trebuie să ajungi într-un loc în
care încrederea ta să nu fie în fire sau în înfățișarea exterioară, ci în Cristos
Isus.
O tânără mi-a spus cât de mult și-a pus încrederea în notele pe care le
primea la școală. Avea o problemă asemănătoare cu dislexia, dar studia și
învăța așa de bine încât din notele ei, nimeni nu-și putea da seama că are o
problemă. Ea studia din greu, foarte mult, încât acest lucru îi fura bucuria.
Când i-am spus: ,,Trebuie să pui acele note pe altar”, am văzut cum a
cuprins-o teama.
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,,Notele înseamnă mult pentru mine”, mi-a spus ea. ,,Nu puțin, ci mult.”
Problema ei adevărată nu era incapacitatea de a învăța, ci lipsa de încredere.
Ea se încredea în note, nu în Dumnezeu.
Fiica mea a încercat mult să facă să-i arate bine părul, încât am fost
surprinsă că mai avea păr. Uneori, părul ei arăta mai bine înainte să îl pieptene
decât după ce petrecea o oră agitându-se şi încercând să-l aranjeze. În mintea
ei, nu putea să iasă din casă dacă un fir de păr nu era la locul lui.
Acesta este un alt exemplu de încredere falsă.

Încredere falsă
...căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
Proverbele 3:26

Uneori, părinții își pun încrederea în realizările copiilor lor, lucru care
poate crea probleme serioase de ambele părți. Un tată a vrut ca fiica lui să
devină doctor, și astfel, ea își evalua valoarea de sine în termenii acelui scop.
Ceea ce tatăl ei nu a știut a fost că Dumnezeu deja o alesese pe fiica lui să
devină secretara mea!
Îți vorbește Dumnezeu cu privire la lucrurile în care ți-ai pus încrederea?
Ți-ai pus încrederea în căsnicia ta, într-o diplomă de colegiu, în slujba ta, în
partenerul de viață, în copiii tăi?
Ca și creștini, nu trebuie să ne punem încrederea în educație, în înfățișarea
fizică, în poziția noastră, în posesiunile noastre, în darurile sau talentele noastre,
în abilitățile sau realizările noastre sau în părerile altor oameni. Tatăl nostru
ceresc ne spune: ,,Gata! Este timpul să renunți la toate acele lucruri firești de
care te țineai atât de strâns de atâta timp. Este timpul să-ți pui încrederea și
siguranța în Mine și numai în Mine!”
Prea de multe ori, ca și unii dintre proorocii Vechiului Testament, ne lăsăm
influențați de ceea ce alții cred sau spun și de modul cum arată.

Ești ce Dumnezeu spune că ești
„Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:‚Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam și Mi-am dat consimțământul să fii [instrumentul ales de Mine] şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem
deoparte consacrându-te, [şi] te făcusem proroc al neamurilor.’ Eu am răspuns:
‚Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil.’ Dar
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Domnul mi-a zis: ‚Nu zice: <<Sunt un copil>>, căci te vei duce la toţi aceia la
care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei [de fețele
lor]; căci Eu sunt cu tine ca să te scap – zice Domnul.’” Ieremia 1:4-8(AMP)

Lui Ieremia îi era teamă să predice. El a spus: ,,Nu știu să vorbesc.”
Dumnezeu i-a spus: ,,Du-te și fă ce îți spun Eu să faci. Spune-le oamenilor
mesajul pe care ți-l dau Eu. Nu te uita la fețele lor. Eu sunt cu tine ca să te scap
de mânia lor pentru că tu ești vasul ales de Mine.”
Dacă Dumnezeu spune că suntem ceva, aceea suntem chiar dacă alții sunt
sau nu de acord.
Oamenii mi-au spus că nu pot predica. E interesant faptul că mi-au spus că
nu pot predica după ce am intrat în această lucrare!
Unii mi-au spus: ,,Nu poți predica pentru că ești femeie.”
Eu le-am spus: ,,Nu?”
,,Nu, nu poți.”
,,Dar predic”, am spus eu, ,,predic de ceva vreme!”
Bineînțeles că am fost ispitită să renunț din cauza criticii pe care o primeam.
Însă nu m-am lăsat pradă acelor ispite pentru că știam că fac ce Dumnezeu
mi-a spus să fac. Ca și Pavel, eu mi-am găsit încrederea în Domnul, nu în
religie.

Religia interferează cu Dumnezeu
Măcar că eu aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti. Dacă altul
crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult; eu, care sunt
tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, evreu [și
fiu de] din evrei; în ce priveşte Legea,[din partida] fariseu; în ce priveşte râvna,
prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea [așa zisă
corectitudine, integritate și îndreptățire înaintea lui Dumnezeu], fără prihană,
negăsindu-se nicio vină în mine. Filipeni 3:4-6(AMP)

Pavel nu a fost doar un fariseu, ci probabil cel mai pios dintre evreii de pe
vremea lui. El a fost șeful fariseilor. El era atât de religios încât a ținut cele
mai stricte legi ale sectei lui. A descoperit însă, că niciuna din lucrurile acelea
religioase nu au nicio valoare și a fost gata să renunțe la toate pentru a-L
câștiga pe Cristos.
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Renunță la reguli pentru Cristos
Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de
preţul nespus de mare (valoarea inestimabilă și avantajul suprem) al cunoaşterii
(mult mai profundă și intimă), [percepându-L, recunoscându-L și înțelegându-L
mai mult și clar] lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le
socotesc ca un gunoi (reziduuri), ca să câştig pe Hristos (Cel Uns). Filipeni 3:7,8
(AMP)

Ce fel de reguli încerci să ții pentru a-ți găsi valoarea? Poate că din regulile
tale fac parte timpul de rugăciune sau citire a Bibliei.
Regulile religioase ne spun: ,,Fă asta și cealaltă. Nu mânca și nu atinge
aceasta.” (Coloseni 2:20,21) Dumnezeu vrea să facem ce a făcut Pavel – să
renunțăm la toate acele reguli pentru a-L câștiga pe Cristos ca să fim cunoscuți
și găsiți în El.

Fii găsit și cunoscut în Cristos
...şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea bazată pe ascultarea față
de cerințele Legii [integritate ceremonială și așa-zisă îndreptățire înaintea lui
Dumnezeu astfel obținută], ci aceea [neprihănire adevărată] care se capătă prin
credinţa în Hristos (Cel Uns), neprihănirea [adevărată] pe care o dă Dumnezeu,
prin credinţa [mântuitoare]. Filipeni 3:9(AMP)

Acest verset are o ungere care nu trebuie trecută cu vederea. Pavel spune că
el vrea să obțină un singur lucru în viață – ssă fie găsit și cunoscut în Cristos.
Aceasta trebuie să fie și atitudinea noastră. Nu putem să avem întotdeauna
un comportament perfect, dar cu ajutorul lui Dumnezeu întotdeauna vom
putea reflecta un Mântuitor perfect.
Știți de ce Dumnezeu nu ne va permite niciodată să avem un comportament
perfect? Dacă ne-ar fi permis, ne-am fi luat valoarea din perfecțiunea și
performanțele noastre și nu din dragostea și harul Său.
Dacă ne-am comporta perfect tot timpul, am crede că Dumnezeu este dator
să răspundă rugăciunilor noastre datorită ascultării noastre de toate poruncile.
Știți ce face Dumnezeu? El ne lasă câteva slăbiciuni pentru că astfel, noi
trebuie să mergem la El și să-I cerem ajutor și să depindem de El fie că ne
place sau nu.
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Dumnezeu nu ne lasă să ne creăm o lume a păcii și împlinirii. El va permite
să ne zbatem până nu mai putem pentru ca să ne dăm seama că lucrările firii nu
produc decât mizerie și frustrare. (Romani 3:20)
Dacă așa stau lucrurile, ce trebuie să faci? Relaxează-te și bucură-te de
viață. Trebuie să învățăm să ne bucurăm mai mult de Dumnezeu. Aceasta nu
ne va ajuta doar pe noi, ci îi va ușura și pe cei din jurul nostru. Trebuie să
încetăm a mai cere tuturor să fie perfecți tot timpul. Trebuie să ne bucurăm de
ei așa cum sunt.
Pavel a spus că el vrea să poată sta înaintea lui Dumnezeu și să spună:
,,Iată-mă, Doamne, la fel de ticălos ca înainte. Nu am nicio faptă bună să Îți
ofer. Nu am un comportament perfect, însă cred în Isus.”
Trebuie să trăim în acest fel în fiecare zi, pentru că altfel nu ne vom bucura
de pace și liniște.
Nu ne putem bucura de viață dacă totul se bazează pe faptele noastre bune.
Trebuie să învățăm să ne recunoaștem dependența de Dumnezeu.

Trei pași spre dependența de Dumnezeu
Încrede-te (sprijinește-te, contează pe și fii încrezător) în Domnul şi fă binele;
locuieşte în ţară şi hrănește-te cu credincioșia Lui și vei fii sătul cu adevărat.
Psalmul 37:3(AMP)

Există trei pași spre o poziţie de dependență faţă de Dumnezeu.
Mai întâi, învață despre tine ce nu ești. Acceptă faptul că nu vei obține
succes în viață pe baza faptelor tale. De fapt, fie că îți place sau nu, trebuie
să te încrezi în Domnul: ,,Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului [fiecare
îngrijorare pune-o și las-o asupra Lui], încrede-te (sprijinește-te, contează pe
și fii încrezător) în El, şi El va lucra” (Psalmul 37:5).
Al doilea pas pentru a rămâne în poziția de dependență de Dumnezeu este
să înveți cine este Dumnezeu:
Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este
Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El. Deuteronomul 4:35

Al treilea pas este să înveți că așa cum este Dumnezeu, așa ești și tu: ,,...
Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta..., pentru ca să avem deplină
încredere...” (1 Ioan 4:17)
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Nu doar cu pâine
Într-un timp, în lucrarea de slujire am trecut prin circumstanțe care erau
foarte confuze și tulburătoare. În unele zile primeam tot felul de scrisori și
bani pentru lucrare, iar în zilele următoare, mergeam la poștă și găseam doar
câteva scrisori. Într-o săptămână țineam conferințe mari la un grup mare de
oameni, iar în următoarea săptămână mulțimea era doar pe jumătate. Satana
îmi spunea: ,,Oamenilor nu le-a plăcut ce ai spus săptămâna trecută, de asta
nu s-au întors.”
Când circumstanțele îmi arătau că lucrarea mergea bine, emoțiile mele erau
sus. Când circumstanțele îmi arătau că slujirea mea nu a fost bună, emoțiile
mele erau la pământ. Diavolul mă purta peste tot. Fiecare experiență bună mă
făcea cea mai fericită persoană. Fiecare situație rea mă dobora (eu numesc
aceasta creștinism „yo-yo”).
Această situație a durat ani. Dave încerca să îmi spună că acesta era doar
un atac al diavolului, însă eu nu puteam vedea. Vedeam situația cu capul, dar
nu o înțelegeam cu inima.
Într-o zi, în timp ce conduceam prin oraș, I-am spus lui Dumnezeu:
,,De ce se întâmplă asta?” Duhul Domnului mi-a spus: ,,Te învăț că omul nu
trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
Pâinea era elementul de bază pentru viața copiilor lui Israel. Pâinea îi ajuta
ca să meargă înainte. Când Domnul mi-a vorbit despre pâine, El mi-a spus:
,,Încerc să te învăț că nu poți trăi cu acele lucruri care te ajută să continui.
Trebuie să privești la Mine pentru tăria ta zilnică.”
După ce i-a izbăvit de asupritorii lor din Egipt, Dumnezeu i-a ținut pe
Israeliți în pustie 40 de ani învățându-i această lecție, însă erau grei la minte.
Deuteronomul 1:2 (AMP) spune: ,,(De la Horeb până la Cades-Barnea [la
granița Canaanului], pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de
[doar] unsprezece zile), [însă lui Israel i-a luat 40 de ani].”

Dumnezeu ca izbăvitor și susținător
A scos pe poporul Său [Israel] cu argint şi aur, şi niciunul n-a şovăit dintre
seminţiile Lui. Psalmul 105:37(AMP)

Israeliții au fost un popor binecuvântat când eu ieșit din Egipt. Ei au văzut
minunile lui Dumnezeu și toate lucrurile pe care le-a făcut lui Faraon pentru
ei. Pentru că Domnul a fost cu ei, ei au ieșit din țara robiei cu multe bogății,
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sănătoși și în putere.
Dumnezeu însă, dorea că ei să înţeleagă că El este Cel care i-a scos din
Egipt, nu puterea lor. El a vrut ca ei să învețe că pentru a nu avea probleme
trebuie să fie dependenți de El.
Într-un timp, credeam că mulțimea numeroasă de oameni care veneau la
conferințe se datora predicării mele. Încă nu înțelegeam că nu Joyce Meyer
i-a adus pe oameni la întâlniri. A trebuit să învăț că dacă acei oameni veneau,
era pentru că Dumnezeu i-a adus. A trebuit să învăț dependența totală de
Dumnezeu. Și mie mi-a luat 40 de ani. Sper că, faptul că citești această carte
îți va scurta din timp.

Cheia spre bucuria și pacea în Dumnezeu
Vezi să nu zici în [mintea și] inima ta: „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au
câştigat aceste bogăţii.” Deuteronomul 8:17(AMP)

Îmi dau seama că bucuria mea trebuie să fie în Dumnezeu, nu în lucrarea
mea. Pacea mea trebuie să fie în Domnul, nu în faptele mele.
Nu tot ce avem în viață vine de la Dumnezeu. Dumnezeu va folosi lucrurile
din viața noastră – bune și rele – ca să ne învețe să depindem de El.
Acum nu mă mai gândesc că mulțimile numeroase sunt rezultatul eforturilor
mele. După ce termin de predicat spun: ,,Doamne, ce se va întâmpla data
viitoare depinde de Tine. Tu ai adus oamenii aceștia azi. Dacă vrei ca ei să se
întoarcă, va trebui să îi aduci. Eu voi predica cât de bine pot și toate celelalte
le las în mâna Ta.”
Dacă vrei cu adevărat să trăiești în pace și în siguranță, aceasta este
atitudinea pe care trebuie să o ai. Trebuie să dai tot ce ai mai bun și să lași
rezultatele în mâna lui Dumnezeu.
Permite-I Domnului să te dezlipească de toate acele lucruri pământești din
care încerci din greu să obții sentimentul de încredere, valoare, siguranță și
bună-stare. Mai bine să le dai Lui pentru că El nu va renunța până când nu se
va împlini voia Lui – și căile Lui sunt întotdeauna cele mai bune.
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Concluzie

P

entru a ne plăcea de noi înșine cu adevărat, este foarte important să ai o
părere bună despre tine, despre valoarea ta și să fii sigur de cine ești în Cristos.
Învățăm să ne plăcem învățând cât de mult ne iubește Dumnezeu. Când suntem
înrădăcinați în dragostea lui Dumnezeu, avem pace cu noi înșine.
Zece pași pentru zidirea siguranței
Am alcătuit o listă cu zece pași pentru dezvoltarea siguranței. Te încurajez
să o copiezi și să o pui undeva unde o poți vedea în fiecare zi.
1. Nu vorbi niciodată negativ despre tine însuți.
2. Sărbătorește pozitivul.
3. Ocolește comparațiile.
4. Concentrează-te pe potențial, nu pe limitări.
5. Folosește-ți darul.
6. Ai curajul să fii diferit.
7. Învață să faci față criticii.
8. Afirmă-ți propria valoare.
9. Păstrează-ți punctele slabe în perspectivă.
10. Descoperă adevărata Sursă de siguranță
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A doua parte

Versete

Versete biblice pentru a învinge
nesiguranța
În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica
are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste. 1 Ioan 4:18

D

iavolului îi place să tulbure oamenii prin diferite metode. Nesiguranța,
respingerea de sine, pedeapsa și o imagine de sine nesănătoasă sunt câteva
dintre metodele lui. Nesiguranța nu este altceva decât o variantă diminuată
a duhului de frică.
Lasă ca aceste versete să îți slujească, descoperindu-ți dragostea lui Dumnezeu și astfel, nesiguranța va dispărea.
Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe
faţa pământului. Nu doar pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte
popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic
dintre toate popoarele. Deuteronomul 7:6,7
Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în
jurul tău şi vei vedea că te poţi odihni liniştit. Te vei culca şi nimeni nu te
va tulbura. Iov 11:18,19
Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău:
nu sunt ele scrise în cartea Ta? Psalmul 56:8
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Ioan 3:16
...având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună
cu toţi sfinţii [poporul/oamenii credincioşi ai lui Dumnezeu, experiența
dragostei] care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea [ei]; şi
[să ajungeți cu adevărat] să cunoaşteţi [în mod practic, să experimentați
voi înșivă] dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă [fără
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experiență], ca să ajungeţi plini [în întreaga voastră ființă] de toată
plinătatea lui Dumnezeu [să aveți cea mai bogată măsură a prezenței
divine și să deveniți un trup umplut și inundat pe deplin de Dumnezeu
Însuși]! Efeseni 3:17-19(AMP)
Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică (de timiditate, lașitate, și de
frică lingușitoare), ci [El ne-a dat un duh] de putere, de dragoste şi de
chibzuinţă. 2 Timotei 1:7(AMP)
„Îmi voi pune încrederea în El.” Evrei 2:13
Şi noi am cunoscut (înțeles, recunoscut, suntem conștienți de, prin
observație și prin experiență) şi am crezut (ne-am lipit de, ne-am pus încrederea în și ne bizuim pe) dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi.
Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu,
şi Dumnezeu rămâne în el. 1 Ioan 4:16(AMP)
Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. 1 Ioan 4:9
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Rugăciune pentru încredere

T

ată, sunt creat după chipul Tău și datorită acestui lucru, nu sunt nesigur.
Siguranța mea este în Tine. Tu ești neprihănirea și pacea mea.
Renunț la frica de oameni și la sentimentul că nu sunt destul de bun. Ajutămă să nu mă mai compar cu alții. Ajută-mă să mă văd așa cum mă vezi Tu –
complet, sigur și întreg. Ajută-mă să-mi aduc aminte că prin Cristos Isus pot
învinge orice nesiguranţă și pot umbla în încredere toate zilele vieții mele!
În Numele lui Isus, Amin!

Rugăciune pentru o relație personală
cu Domnul

I

sus vrea să te salveze şi vrea să te umple cu Duhul Sfânt mai mult decât
orice altceva. Dacă nu L-ai chemat niciodată pe Isus, Prințul Păcii, să
fie Domnul și Mântuitorul tău, te invit să faci acum acest lucru. Rostește
această rugăciune și dacă ești cu adevărat sincer, vei experimenta o nouă
viață în Hristos.
Tată, Tu ai iubit atât de mult lumea, că L-ai dat pe singurul Tău Fiu să
moară pentru păcatele noastre, ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viață veșnică.
Cuvântul Tău spune că noi suntem mântuiți prin har, prin credință, ca un
dar din partea Ta. Nu putem face nimic pentru a câștiga mântuirea.
Cred și mărturisesc cu gura mea că Isus Hristos este Fiul Tău, Mântuitorul
lumii. Cred că El a murit pe cruce pentru mine și a purtat toate păcatele mele,
plătind prețul pentru ele. Cred în inima mea că Tu L-ai înviat pe Isus din morți.
Te rog, iartă-mi păcatele. Îl mărturisesc pe Isus ca Domn al meu. Conform
Cuvântului Tău sunt mântuit și voi petrece veșnicia cu Tine! Îți mulțumesc,
Tată! Sunt așa de recunoscător! În numele lui Isus, amin.
Vezi Ioan 3:16; Efeseni 2:8,9; Romani 10:9, 10; 1Corinteni 15:3, 4; 1Ioan
1:9; 4:14-16; 5:1, 12, 13.
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Oferim gratuit cărți scrise de

Joyce Meyer
Trebuie doar să ne contactezi la comenzi@alfaomega.tv, sau la telefon
0256-284.913. Ne-ar bucura dacă ne-ai putea scrie și câteva rânduri
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VORBIND DESCHIS DESPRE...
o nouă serie de cărți scrise de binecunoscuta autoare Joyce Meyer,
concentrându-se asupra biruinței în lupta cu emoțiile prin puterea Cuvântului
lui Dumnezeu.

IUBEȘTE-TE ȘI BUCURĂ-TE DE VIAȚĂ!
Te simți neiubit și respins de cei din jurul tău, poate chiar și de
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defecte și ești inferior altora? Te simți amenințat de victoriile și
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Dumnezeu care te va elibera de nesiguranță. Vei fii împuternicit
să te schimbi și vei avea curajul să fii diferit și să-ți păstrezi
defectele în perspectivă. Când îți vei da seama că valoarea ta
este în cine spune Dumnezeu că ești, nu în ceea ce faci, vei
învăța să faci față criticii și vei trăi o viață roditoare și împlinită.
Nu permite nesiguranței să înăbușe semințele măreției pe care
Dumnezeu le-a sădit în tine! Lasă ca azi să fie începutul unei
vieți pline de încredere adevărată în dragostea lui Cristos!
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