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Introducere

Toți am fost dezamăgiți la un moment dat. De fapt, ar fi surprinzător să 
treacă o săptămână și să nu fi fost dezamăgiți de ceva. Noi suntem planificați 
ca să avem așteptări ca lucrurile să se întâmple într-un anumit fel, iar dacă 
nu se întâmplă așa, devenim dezamăgiți.

Dezamăgirea nerezolvată, devine descurajare. Dacă rămânem descurajați 
foarte mult timp, suntem predispuși să fim devastați și devastarea ne duce în 
acea stare în care nu mai putem face nimic.

Mulți creștini devastați stau pe marginea drumului vieții, pentru că nu au 
învățat cum să rezolve problema dezamăgirii. Devastarea pe care ei o trăiesc 
acum, cu siguranță că a început cu o mică dezamăgire nerezolvată.

Isus i-a vindecat pe toți cei apăsați de diavolul (Fapte 10:38). Nu este 
voia lui Dumnezeu să trăim dezamăgiți, devastați și apăsați! Când devenim 
dezamăgiți trebuie să învățăm cum să ne re-echipăm, pentru a nu ajunge 
descurajați și apoi devastați.

Când învățăm să ne punem speranța și încrederea în Isus, Stânca noastră,  
(1 Corinteni 10:4) și să ne împotrivim diavolului de la bun început, vom trăi 
în bucuria și în pacea Domnului, eliberați de descurajare.





Prima parte

Eliberarea de Apăsare
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1

Cel mai mare locuiește în noi

Dumnezeu a uns cu Duhul [Sfânt] şi cu tărie, abilitate și putere pe Isus din Naza-
ret, care umbla din loc în loc, făcea bine  şi vindeca pe toţi cei ce erau hărțuiți și 

apăsaţi de [puterea] diavolului;  căci Dumnezeu era cu El.  
Fapte 10:38

În timpul lucrării Sale pe pământ, chemarea lui Isus - sau am putea 
spune slujba Lui  - a fost ca în puterea ungerii Duhului Sfânt care era peste 
El, să elibereze pe toți cei apăsați de diavolul. Această putere este și astăzi la 
dispoziția noastră. Nu este voia lui Dumnezeu ca ai Lui copii să fie hărțuiți 
sau apăsați căci puterea lui Isus este disponibiliă și astăzi pentru a ne elibera 
de apăsare.

Conform dicționarului Webster, a apăsa înseamnă ,,să presezi cu greutate 
peste/pe”, ,,a deprima mintea sau duhurile”. Alte înțelesuri ale acestui cuvânt  
sunt: ,,a zdrobi” sau ,,a copleși”.

Cred că vrăjmașul, Satana, poate să apese nu doar mintea noastră ci orice 
parte a ființei noastre, chiar și trupul și sufletul. Uneori el face aceasta fără 
ca noi să știm exact ce ne supără.

Fiecare dintre noi am simțit la un moment dat că ceva greu ne apasă. 
Mulți dintre noi am experimentat o apăsare atât de grea încât ne era greu să 
gândim sau să luăm decizii. Alteori, ne simțim apăsați fizic.

Trebuie să ne amintim că Satana, în anumite momente, va încerca să 
apese părți diferite ale ființei noastre în diferite moduri și pentru motive 
diferite. Prin Isus, noi avem puterea de a fi agresivi împotriva diavolului. 
Dacă noi nu suntem agresivi cu el, va fi el agresiv cu noi.

Deși diavolul este rădăcina tuturor relelor, există lucruri pe care noi le 
facem în firea noastră care ne copleșesc sau care apasă asupra noastră. Ne 
putem simți apăsați pentru că nu rezolvăm micile probleme care apar. Cei 
care bârfesc, care se plâng, sau vorbesc pe la spate și judecă, pot experimenta 
un sentiment de apăsare.
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Pentru ca noi să fim ridicați din această stare, simțind ca și cum ar țâșni 
o apă vie din noi, trebuie să ne împotrivim diavolului și căilor lui prin care 
încearcă să ne apese. Trebuie, de asemenea, să nu ne aducem nouă înșine 
apăsare și depresie. Cel mai important, trebuie să atacăm în mod agresiv 
problemele pe care Dumnezeu ni le spune. Când Îl ascultăm pe Dumnezeu, 
putem fi însărcinați cu proiecte dificile. Dar Domnul ne-a dat Duhul Sfânt 
și El va lucra în noi cu putere pentru a ne împuternici să facem ceea ce ne-a 
spus.

Conform dicționarului Webster, a fi agresiv înseamnă „a iniția o acțiune 
în forță”, „a fi energic” sau „a fi îndrăzneț” – ,,întreprinzător”, aceasta 
presupunând a fi ingenios.

Așa cum a fost creată de la început de Dumnezeu, puterea omului de a-și 
imagina, nu este menită să fie un lucru rău, diabolic. Imaginația creativă a 
omului aduce idei noi și crează procese noi datorită gândurilor inventive. 
Imaginați-vă cât de creativ a fost Adam când a numit toate acele animale 
înainte ca el să cadă în păcat. Unora dintre noi ne pare greu când trebuie să-i 
dăm un nume câinelui nostru.

Condus de Duhul
Când suntem călăuziți de Duhul Sfânt iar roada Duhului (Galateni 

5:22,23) se vede în viața noastră, suntem inițiatori sau inovatori. Putem 
activa în mod deliberat această abilitate creativă a lui Dumnezeu, care 
este înlăuntrul nostru. Mulți oameni se plictisesc când sunt într-o stare de 
apăsare și nu într-o stare evlavios-agresivă. Practicând creativitatea dată de 
Dumnezeu, vom elimina plictiseala!

Unii dintre noi suntem din fire mai creativi, ingenioși, inovativi și agresivi 
decât alții. Însă, fiecare poate să-și folosească creativitatea, imaginația, 
inovativitatea și agresivitatea pe care Dumnezeu le-a pus în noi, pentru a ne 
face viața mai productivă și mai împlinită.

În loc să așteptăm ceva, noi putem iniția ceva. De exemplu, în loc să 
așteptăm ca alții să fie prietenoși cu noi, noi putem iniția prietenii.

Pune-l pe diavol pe fugă
Diavolul ne minte (Ioan 8:44). Dacă nu suntem agresivi cu el și dacă îi 

ascultăm minciunile, el ne va conduce viața. El dă târcoale ca un leu care 
răcnește însă noi Îl avem pe Leul din Iuda, Isus, înăuntrul nostru. Noi suntem 
cei care ar trebui să răcnim!
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Când diavolul face o mișcare în direcția noastră, noi trebuie să fim atât de 
bine acordați spiritual pentru a ști exact ce încearcă să facă și să-l determinăm 
să se retragă. Ar trebui să ne ia doar câteva secunde.

Diavolul tot timpul încearcă să vină împotriva noastră. Dacă batem în 
retragere, el va continua să înainteze. Însă dacă facem o mișcare spre el, în 
autoritatea pe care Isus ne-a dat-o, diavolul va trebui să se retragă.

Când venim împotriva lui, noi trebuie să rămânem permanent în 
autoritatea care ne-a fost dată. Dacă ne oprim, el va veni împotriva noastră, 
pe la spate. Diavolul este un mincinos, unul care intimidează, un înșelător, 
un escroc. El vine ca un leu, însă el nu este leul. Noi, credincioșii în Isus 
Hristos, avem înlăuntrul nostru puterea Celui care este mai mare. ,,...Cel ce 
este în voi este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). 

Trebuie să cunoști Cuvântul destul de bine, pentru ca atunci când îți vine 
în minte un gând care nu este conform Cuvântului lui Dumnezeu, să poți să 
spui diavolului: ,,Mincinosule! Nu ascult de tine!”

Poți să trăiești toată viața în retragere, ascunzându-te de diavol sau poți 
să-l forțezi să se retragă el.

Alege viața
Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și 

moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, ca să trăiești, tu și sămânța ta. 
Deuteronom 30:19

Fericirea și bucuria nu vin din afară, ci dinăuntru. Ele sunt o decizie 
conștientă, o alegere deliberată, pe care noi înșine o facem în fiecare zi.

În grupul nostru există o tânără ce lucrează pentru noi care are multe 
lucruri în viața ei pe care ar vrea să le vadă schimbate. Însă, în ciuda tuturor 
provocărilor și greutăților, ea este fericită și veselă.

Această tânără este plină de fericire și bucurie, nu pentru că nu are 
probleme, ci pentru că a luat această decizie de a se bucura de viața și de 
slujba ei, în ciuda adversităților.

În fiecare zi, ea are de făcut o alegere: să fie plină de nefericire sau, 
să fie plină de bucuria Domnului. Aceasta este alegerea pe care o avem de 
înfruntat fiecare dintre noi, în fiecare zi a vieții noastre.

Fie alegem să ascultăm pasiv de diavol și îi permitem să ne distrugă viața, 
să ne facă nefericiți, fie alegem să ne împotrivim lui cu agresivitate, pentru 
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a putea trăi în plinătatea vieții pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Fiul Său, 
Isus Hristos.

Indiferent ce alegem, tot vom merge în Rai. Vrem să ajungem acolo și să 
descoperim cât de plăcută ar fi putut fi călătoria noastră ? Să alegem viața 
acum și să ne bucurăm de ea în modul în care dorește Dumnezeu.

Vorbind deschis despre Descurajare
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Veghează și Roagă-te 

Toți trebuie să rămâneți treji (fiți cu luare aminte, fiți precauți și activi) și vegheați 
și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar 

carnea este neputincioasă. Matei 26:41 (AMP) 

 Să presupunem că știi că locuința ta este înconjurată de agenți vrăjmași 
și că în orice clipă pot să spargă ușa și să te atace. Crezi că ai sta treaz și ai 
fi cu ochii la ușă?

Ce ai face dacă dintr-un motiv oarecare nu ai putea rămâne treaz și nu ai 
putea veghea? Nu te-ai asigura că cineva din familia ta este treaz și alert?

În acest verset, Isus ne spune să rămânem treji, să fim cu luare aminte, să 
fim precauți și activi, să veghem și să ne rugăm.

Ca și credincioși, ar trebui să fim în alertă tot timpul, să fim treji și 
să veghem iar, dacă este necesar, trebuie să fim pregătiți să luăm armele 
împotriva atacului vrăjmaș.

Fii un luptător
Luptă-te lupta cea bună a credinței... 1 Timotei 6:12

A fi agresiv înseamnă să fii un luptător.
Așa cum a spus apostolul Pavel, că el s-a luptat lupta cea bună a credinței 

(2 Timoteni 4:7), tot astfel l-a învățat și pe tânărul lui ucenic, Timotei, să se 
lupte lupta cea bună a credinței.

În același fel, tu și eu, trebuie să luptăm lupta cea bună a credinței în 
viața de zi cu zi, când ne luptăm împotriva vrăjmașilor spirituali care sunt în 
locurile înalte dar și în mintea și în inima noastră.

 O parte a acestei lupte este abilitatea de a recunoaște vrăjmașul, de a 
ști când lucrurile sunt normale și când sunt greșite.

Îți dau un exemplu.
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Cu ceva timp în urmă, vorbeam cu o anumită persoană. În timp ce o 
ascultam am fost învăluită de o stare de confuzie. Mi-am dat seama că 
acest lucru se întâmpla de fiecare dată când încercam să vorbesc cu această 
persoană.

În mod normal, aș pleca de acolo gândindu-mă ,,Ce nu este în regulă? Nu 
înțeleg de ce se întâmplă aceasta?” Nu mă simțeam în apele mele în preajma 
acestei persoane.

Cu cât mă gândeam mai mult la acest lucru, cu atât îmi dădeam seama 
care era problema. De fiecare dată când ne întâlneam să vorbim, eu începeam 
să mă îngrijorez că această persoană ar fi  înțeles greșit ceva ce am făcut.

La întâlnirea următoare același sentiment s-a ridicat înlăuntrul meu. Însă, 
de data aceasta, am avut o abordare mai agresivă. M-am oprit și m-am rugat: 
,,În numele lui Isus Hristos, vin cu autoritate împotriva acestui duh. Nu mă 
voi mai îngrijora”. Dacă acestei persoane nu i-a plăcut ce am făcut, asta va 
fi între ea și Dumnezeu.

Eu trebuie să fiu liberă. Nu pot să iau decizii în viața mea, bazându-mă 
pe ce cred ceilalți. „Satană, nu accept această îngrijorare. În numele lui Isus, 
am rezolvat această problemă!”

M-am împotrivit și libertatea a năvălit în ființa mea. Cât timp am stat 
pasivă, Satana m-a chinuit.

Aceasta este problema noastră. Suntem prea pasivi. Prea des nu înaintăm 
împotriva vrăjmașului când el vine împotriva noastră cu îngrijorare, cu frică, 
îndoială sau vinovăție. Ne retragem într-un colț și îl lăsăm să ne lovească.

Noi nu suntem saci de box pentru diavol. În schimb, noi suntem meniți 
a fi luptători.

Diavolul ar vrea ca noi să ne luptăm pe bune, cu toți cei care sunt 
împrejurul nostru. Însă, Dumnezeu vrea să lăsăm tot gunoiul pe care Satan 
îl scormonește pentru a ne face să ne enervăm pe oameni. Dumnezeu vrea 
să luptăm împotriva vrăjmașilor spirituali care luptă împotriva vieții noastre 
pentru a ne fura pacea și bucuria.

Ce este normal ?
Căci acolo unde este gelozie (pizmă) și duh de ceartă (rivalitate și ambiție 

egoistă), va fi și  confuzie (tulburare, lipsă de armonie, răzvrătire) și tot felul și 
de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este, întâi, curată (neîntinată), apoi 

pașnică, curtenitoare (atentă, blândă). [Se lasă] înduplecată, plină de îndurare și 

Vorbind deschis despre Descurajare
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de roade bune, este cu toată inima și directă, fără părtinire, nefățarnică (lipsită de 
îndoieli și falsitate).  Iacov 3:16,17 (AMP)

Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, confuzia nu este o stare normală 
pentru un creștin născut din nou. Așadar, de fiecare dată când simțim confuzie 
înlăuntrul nostru, trebuie să o atacăm.

Adesea noi chiar o acceptăm, gândindu-ne că ceva nu este în regulă cu 
noi, în loc să realizăm că problema e că noi suntem atacați spiritual.

O altă greșeală pe care o facem este că ne străduim să înțelegem situația, 
în loc să veghem și să ne rugăm, cum ne-a poruncit Isus.

De fiecare dată când simți că ceva nu este în regulă, când te simți copleșit 
sau când duhul îți este apăsat, veghează și roagă-te. În acest fel vei învăța să 
te rogi fără încetare (1 Tesaloniceni 5:17). Să fi pregătit de fiecare dată când 
sesizezi o nevoie de rugăciune.

Ce este normal pentru un credincios? Pentru a răspunde la această 
întrebare, să începem prin a vedea ce nu este normal.

Nu este normal să ne îngrijorăm. Nu este normal să fim chinuiți de 
raționamente, încercând să pricepem lucruri pentru care nu avem răspuns. 
Nu este normal să fim năpădiți de gânduri cu privire la ce vor gândi ceilalți 
despre noi. Nu este normal să fim deprimați, să ne simțim apăsați, să ne 
gândim că nu suntem buni. Nu este normal să ne simțim ca niște ratați.

Pentru unii, aceste lucruri poate că au devenit normale, însă Dumnezeu 
nu a intenționat niciodată ca aceste lucruri să fie normale. Nu a fost niciodată 
intenția Lui ca viața să fie așa, iar noi să trăim într-o stare de zbucium și 
suferință, din cauza gândurilor noastre.

Când astfel de gânduri vin asupra noastră, noi trebuie să le recunoaștem 
ce sunt ele -  minciuni ale vrăjmașului.

În cartea sa ,,The Spiritual Man” (Omul spiritual), în secțiunea intitulată, 
,,Greutăți puse asupra Duhului”, Watchman Nee a scris că în acele situații: 
,,Duhul trebuie să fie într-o stare de libertate perfectă. Întotdeauna trebuie 
să fie ușor, ca și cum ar pluti în aer... Un creștin ar trebui să-și dea seama 
care sunt apăsările de pe duhul lui. Adesea, el se simte sub apăsare, ca și 
cum pe inima lui au fost puse o mie de kilograme... Aceasta este lucrarea 
vrăjmașului de a hărțui spiritual, de a-l lipsi pe om de bucurie și gingășie, dar 
și a întrerupe duhul lui de a mai lucra împreună cu Duhul Sfânt. Un duh liber 
este temelia victoriei. Când duhul este apăsat, mintea nu poate funcționa 
corect.”
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Toate lucrează împreună. Trebuie să ne menținem în acea stare de libertate 
și de normalitate. Pentru a face aceasta, trebuie să rămânem sub conducerea 
Domnului Isus Cristos.

Domnia lui Hristos
Căci noi refuzăm argumentele și teoriile și orice lucru mândru și măreț care se 

ridică împotriva [adevăratei] cunoașteri a lui Dumnezeu; și orice gând și scop  le 
facem captive  ascultării de Hristos (Mesia, Cel Uns) 2 Corinteni 10:5 (AMP)

Domnul ne va da victoria asupra diavolului, însă El va face aceasta numai 
când Îl chemăm și Îi cerem să se implice în problemele noastre.

Situația noastră nu se va schimba dacă noi stăm nepăsători și doar ne 
dorim ca lucrurile să fie diferite. Trebuie să ne punem pe treabă, să trecem 
la acțiune.

Este adevărat că Domnul este gata, dispus și capabil să facă ceva pentru 
poporul Său în domeniul pasivității, apatiei, lenei și letargiei – toate aceste 
lucruri care ne învăluie și ne trag în jos spre depresie, descurajare și disperare. 
Însă și noi avem de făcut partea noastră.

Noi nu suntem chemați să trăim după simțuri. Noi suntem chemați să 
ținem strâns de Cuvântul lui Dumnezeu și să îl aplicăm la viața noastră de zi 
cu zi. Pentru a face aceasta, trebuie să fim alerți spiritual – tot timpul.

Vorbind deschis despre Descurajare
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Șase lucruri pe care să le faci agresiv

Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția cerurilor a suportat asalturi 
violente și oamenii violenți au pus stăpânire pe ea, cu forța [ca și un profit prețios 
– un loc în împărăția cerească este căutat cu cel mai înflăcărat zel și cu cel mai 

intens efort]. Matei 11:12 (AMP)

Trebuie să luăm cu năvală Împărăția lui Dumnezeu – neprihănirea, 
pacea și bucuria (Romani 14:17). Când te simți dezamăgit, oprește-l cu forța 
pe diavol, de la bun început.

 Din anii mei de slujire în lucrare, cât și în umblarea mea personală, ca și 
creștină, am învățat că există șase lucruri pe care trebuie să le facem în mod 
agresiv.

1. Gândește agresiv
Care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi 
să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii [de oameni] înaintea celui ce 

vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Luca 14:31

Un general care se pregătește pentru luptă, se gândește. El planifică și 
calculează cum ar putea să intre în luptă și să își învingă vrăjmașul cu riscul 
cel mai mic pentru el și armata lui.

Tu și cu mine, trebuie să facem același lucru în lupta noastră creștină, 
precum și în viața de zi cu zi.

Trebuie să ne gândim: ,,Cum pot să ies din datorie ? Cum îmi voi face 
curățenie în casă ? Cum mă pot îngriji mai bine de familia mea ?”

De asemenea trebuie să ne gândim: ,,Cum pot să îi ajut pe mai mulți 
oameni prin lucrarea mea ? Cum pot să am impact pozitiv în vecinătatea 
mea? Cum pot să fiu o binecuvântare pentru cei săraci ? Cum pot să îi dau 
mai mult lui Dumnezeu ?”
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Gândește-te la aceste lucruri. Întreabă-te cum poți să te implici mai mult 
și să fii mai activ în lucrarea Domnului.

Dacă ai familie, bineînțeles că ea trebuie să fie prima ta prioritate și 
responsabilitate. Nu trebuie să îți schimbi prioritățile dacă ai copii mici. 
Trebuie să petreci mult timp cu ei, mai ales în anii de formare.

Uneori este posibil să ne ocupăm și de familie și de lucrarea de slujire. 
Eu am făcut  asta ani de zile. Mi-am început lucrarea ,,Life In The Word”, 
când fiul meu avea 1 an.Vei vedea că poți să faci tot ceea ce la început ți s-a 
părut imposibil, cu condiția să fi chemat de Dumnezeu în acea lucrare și să 
îți dorești foarte mult aceasta.

Gândește creativ. Nu sta și visa sperând că vei putea să faci mai mult. Ia 
inițiativa și pune-te pe treabă!

Gândește agresiv!

2. Roagă-te agresiv
Să ne apropiem, dar, fără teamă și cu încredere și îndrăzneală de scaunul harului 
(tronul favorului nemeritat al lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii), ca să căpătăm 
îndurare [pentru eșecurile noastre] și să găsim har, ca să fim ajutați la vremea 
potrivită în orice nevoie [ajutor potrivit la timpul potrivit, care vine exact când 

avem nevoie de el] Evrei 4:16 (AMP)

Cum trebuie să venim înaintea tronului lui Dumnezeu ? Fără teamă, cu 
încredere și îndrăzneală. Aceasta înseamnă, agresiv!

Nu trebuie să fim rușinoși sau timizi cu Dumnezeu. Putem păși spre El cu 
încredere și să-I spunem ce avem nevoie. Putem să-I spunem că ne așteptăm 
ca El să facă ce a promis în Cuvântul Său.

În Efeseni 3:20, ni se spune că Dumnezeu este în stare  ,,... să facă nespus 
mai mult decât [îndrăznim să] cerem sau gândim noi, [infinit mai mult decât 
cele mai înalte rugăciuni, dorințe, gânduri, speranțe sau vise ale noastre].” 
(AMP)

Observi cuvântul ,,a îndrăzni”. Tu și cu mine, trebuie să fim creștini 
încrezători, curajoși, agresivi și îndrăzneți.

Când mergi înaintea tronului lui Dumnezeu, fii agresiv!

Vorbind deschis despre Descurajare
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3. Vorbește agresiv!
Oricine vorbește, [să o facă ca și cum ar exprima] cuvintele lui Dumnezeu.  

1 Petru 4:11 (AMP)

Ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să avem o voce agresivă.
Când spun despre vorbire agresivă nu mă refer la agresivitatea din fire. 

Vorbesc despre a fi agresiv spiritual, împotriva forțelor celui rău.
Iată un exemplu:
Biblia ne învață că trebuie să fim blânzi ca și porumbeii (Matei 10:16) 

însă, într-un alt loc ne învață să fim curajoși ca și leii (Proverbe 28:1). Pentru 
un timp mi-a fost greu să pun aceste două ilustrații împreună.

Apoi m-am gândit la o persoană care are o slujbă, iar șeful lui care nu este 
creștin, îl cheamă și începe să îl acuze pe nedrept. Angajatul știe că dacă îi 
va răspunde șefului înapoi, va fi concediat. Așadar el, fără să spună nimic, 
așteaptă ca Domnul să îi facă dreptate.

Deși în exterior, el este blând ca un porumbel, înlăuntru, este îndrăzneț, 
curajos ca un leu.

În același fel, vor fi momente când va trebui să rămânem pasivi în fire, 
dar să reacționăm agresiv în duh. Putem permite să ni se adreseze cuvinte 
grele, în mod fizic, însă nu trebuie să primim acele cuvinte în mod spiritual.

Putem refuza să ne simțim condamnați. Ne putem ruga în Duhul în timp 
ce suntem atacați în firea pământească.

Odată ce am ieșit din acea situație, ne putem adresa agresiv, verbal și 
cu autoritate asupra vrăjmașilor spirituali, care aduc acel abuz împotriva 
noastră.

Când cineva vine împotriva mea în fire, imediat încep să mă rog în Duhul. 
Știu că nu trebuie să înghit acel abuz și astfel, mă protejez spiritual.

Mulți ani am permis oamenilor să arunce asupra mea toate mizeriile lor. 
Apoi, am încercat să îi înfrunt în fire. Până la urmă, mi-am dat seama că nici 
una dintre aceste tactici nu funcționează, însă, am descoperit ce funcționează.

Am învățat pe pielea mea că noi nu ne luptăm împotriva cărnii și a 
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor și stăpânitorilor 
întunericului, împotriva duhurilor răutății din locurile înalte. Am învățat 
cum să duc o luptă spirituală.
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Poate că și tu trebuie să înveți același lucru. Fii blând ca un porumbel dar 
îndrăzneț ca și un leu. Dezvoltă-ți o voce agresivă.

Când vorbești cu oamenii, nu îți ține capul plecat, nu murmura și nu te 
plânge. Stai drept, uită-te în ochii lor și vorbește pozitiv, categoric și clar. 
Vorbește clar și răspicat. Fă-te înțeles.

Nu fii papă-lapte, nesigur și nehotărât. Fii îndrăzneț, deschide-ți gura și 
spune ce ai de spus cu încredere și siguranță.

Când cânți sau te închini lui Dumnezeu, fă-o agresiv.
Când îți deschizi gura pentru a rosti ceva, fă-o ca și cum ai fi purtătorul de 

cuvânt al lui Dumnezeu. Fă-o cu entuziasm, cu bucurie, grațios – și agresiv.

4. Dăruiește agresiv!
Dați, [daruri] și vi se vor da; o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va 

vărsa pe deasupra. vi se va turna în [săculeț] în sânul [hainei voastre folosită ca 
și pungă]. Căci cu ce măsură veți măsura [măsura pe care o veți folosi pentru a 

aduce beneficii altora], cu aceea vi se va măsura.” Luca 6:38 (AMP)

Când dăruim, trebuie să dăruim generos și agresiv. Pentru că modul în 
care dăruim este același mod în care vom primi.

Când ne uităm în portmoneu sau în poșetă, nu trebuie să scoatem cea 
mai mică bancnotă pe care o găsim. Trebuie să dăruim așa cum dăruiește 
Dumnezeu – din belșug, în mod generos.

Știu că nici o dărnicie nu este prea mică sau prea mare. Însă, trebuie să 
învățăm să fim la fel de agresivi în dărnicia noastră așa cum suntem în orice 
alt aspect al vieții noastre de creștini.

Eu mă străduiesc să fiu o persoană darnică. Vreau să dau ceva tot timpul.
O dată când eram într-o librărie creștină, am văzut o cutie pentru donații 

pentru o organizație care se ocupa de hrănirea copiilor flămânzi. Pe cutie 
scria: ,,Cu 50 de cenți noi hrănim 2 copii timp de 2 zile.”

În timp ce îmi deschideam poșeta ca să fac o donație, o voce înlăuntrul 
meu mi-a spus: ,,Nu trebuie să faci asta. Tu tot timpul dăruiești.”

Dintr-o dată am devenit violentă – violentă spiritual! Nimeni nu și-a dat 
seama din exterior dar înlăuntrul meu am fost provocată. Mi-am băgat mâna 
în poșetă, am scos o anumită sumă și am pus-o în cutie doar ca să dovedesc 
că dărnicia mea este un act de voință !

Vorbind deschis despre Descurajare
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Tu poți face la fel. Când ești ispitit să ții doar pentru tine, dăruiește mai 
mult! Arată-i diavolului că ești o persoană darnică agresivă!

5. Lucrează agresiv
Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Eclesiastul 9:10

Pe tot ce ne punem mâna, trebuie să facem agresiv.
Nu privi nici o sarcină din viața ta cu groază și sperând că vei putea să te 

scapi de ea. Ridică-te în Duhul Sfânt și declară cu îndrăzneală: ,,Acesta este 
lucrul pe care mi l-a dat Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt, voi lucra cu 
toată puterea mea pentru slava lui Dumnezeu!”

6. Iubește agresiv
Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, [așa] cum v-am iubit Eu. Nu 
este mai mare dragoste [nimeni nu a demonstrat o afecțiune mai puternică] decât 

să-și dea (să renunțe) cineva viața pentru prietenii săi. 
Ioan 15:12,13 (AMP)

Ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să-i iubim pe alții, așa cum Dumnezeu 
ne iubește pe noi. Aceasta însemnând, agresiv – și sacrificial.

Dragostea este un efort. Nu vom iubi pe nimeni dacă nu suntem gata să 
plătim prețul.

Odată, i-am dat unei femei o pereche de cercei. Firea mea dorea să îi 
păstrez, însă duhul meu îmi spunea să fiu ascultătoare de Domnul și să-i dau.

Ulterior, femeia aceea a mărturisit la o întâlnire că a primit o pereche de 
cercei pe care îi poartă, ca și pe ,,un dar fără plată”.  

Domnul mi-a vorbit, spunându-mi: ,,Da, a fost un dar fără plată pentru 
ea, însă pe tine te-au costat. Tot așa și mântuirea este un dar fără plată pentru 
tine însă pe Isus L-a costat viața.”

Dragostea este cel mai mare dar. Când proclami dragostea lui Dumnezeu, 
fă-o liber, sacrificial – și agresiv!





25

4 

Cum să te ocupi de dezamăgire

Conform dicționarului Webster, a dezamăgi  înseamnă: ,,a eșua în 
satisfacerea unei speranțe, dorințe sau așteptări”. 

Cu alte cuvinte, când avem o speranță, dorință sau când așteptăm ceva, 
iar acea speranță, dorință sau așteptare nu se împlinește, suntem dezamăgiți.

Nici unul dintre noi nu va ajunge un punct în viață în care nu va mai 
fi dezamăgit vreodată. Nici unul dintre noi nu are atât de multă credință.
Dezamăgirea este o chestiune de viață și trebuie să fie înfruntată și rezolvată, 
deoarece altfel, ea poate duce la descurajare, care până la urmă, dacă nu este 
confruntată, duce la distrugere.

Adesea oamenii ajung să fie devastați și nu pot înțelege de ce. Ei nu 
își dau seama că problema a început cu mult timp în urmă printr-o simplă 
dezamăgire, care semnalizează că urmează o problemă mult mai serioasă.

Fii cu luare aminte la semnale
Dacă mă trezesc într-o dimineață strănutând, cu dureri de gât și cu puțină 

durere de cap, îmi dau seama că am prins o  răceală. Am observat că dacă 
mă rog, iau mai  multă vitamina C și A, dacă mă odihnesc ceva mai mult, de 
multe ori reușesc să opresc boala.

Boala este adesea însoțită de simptome, semne care arată că ceva nu este 
în regulă și că problema trebuie abordată înainte de a se înrăutăți.

Dezamăgirea funcționează în același fel. Ea este precedată de unele 
semnale care ne spun că trebuie să acționăm agresiv împotriva a ceea ce 
simțim că vine înspre noi.

Cum am mai spus, cu cât detectăm mai repede primele semnale care ne 
spun să suntem atacați de Satana, cu atât trebuie să ne împotrivim lui de la 
bun început. Este mult mai eficient dacă ne împotrivim de la bun început, 
când experimentăm dezamăgirea, decât să așteptăm până ajungem în groapa 
depresiei și a disperării.

Cu toții știm că este mult mai ușor să iertăm pe loc când cineva ne-a 
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greșit, decât să îi dăm timp diavolului să lucreze în noi, să ne macine și să ne 
facă mânioși, plini de amărăciune și duri.

La fel este și cu dezamăgirea. Este mai ușor și mult mai eficient să ne 
ocupăm de ea pe loc, decât să așteptăm să ia forma descurajării, depresiei 
sau devastării.

Motive de dezamăgire
Să presupunem că organizezi un picnic, un barbeque sau o activitate în 

aer liber, cum ar fi o nuntă, însă plouă.
Ai invitat întreaga familie și pe toți prietenii, ai făcut pregătiri minuțioase, 

ai cheltuit  timp și bani pentru ca totul să fie perfect. Ploaia începe să curgă 
șuvoi și totul s-a dat peste cap.

Aceasta este o dezamăgire însă este o dezamăgire minoră, peste care se 
poate trece.

Am învățat că de multe ori, în astfel de situații, în loc să mă frământ 
trebuie doar să spun: ,,Da, este dezamăgitor dar nu este sfârșitul lumii. Va 
trebui să fac tot ce pot mai bine în situația de față.”

Există alte dezamăgiri mult mai serioase care pot fi distrugătoare, mai 
ales dacă sunt implicați oameni și nu factori precum vremea.

Încrede-te doar în câțiva

Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți [oamenii].  
Ioan 2:24 (AMP)

Pe lângă dezamăgirea pe care o întâmpinăm pentru că viața nu este 
perfectă, există dezamăgiri pe care trebuie să le îndurăm pentru că oamenii 
nu sunt perfecți.

La urma urmei, indiferent de cine sunt ei, oamenii ne vor dezamăgi dacă 
ne punem prea multă încredere în ei. Acesta nu este cinism sau judecată, ci o 
realitate a vieții. Este motivul pentru care este bine să nu ne bazăm pe ei în 
mod excesiv chiar și cei care ne sunt apropiați.

Poate sună ciudat, mai ales venind din partea uneia care ani la rând a 
încercat să învețe să aibă încredere în oameni.

Așa cum am văzut și în viața lui Isus, poți să ai încredere în oameni, dar 
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într-o anumită măsură, fără a ne deschide înaintea lor într-un mod exagerat 
și neînțelept.

La fel ca și Isus, noi trebuie să îi iubim pe toți, însă nu ni se cere să avem 
încredere 100% în toți. Doar un om nechibzuit ar face asta. De ce? Deoarece 
mai devreme sau mai târziu, oamenii ne vor dezamăgi, iar noi, la rândul 
nostru, vom dezamăgi pe alții. 

Este omenesc să dezamăgești pe alții însă, o persoană înțeleaptă, își ia 
măsuri de protecție, atât cu privire la ea însăși cât și cu privire la alții.

De mult ori, soluția pentru dezamăgire este de a o evita cât posibil. Cea 
mai bună metodă pentru aceasta este să fim realiști cu privire la speranțele, 
dorințele, așteptările noastre, și mai ales cu privire la relaționarea noastră 
față de alți oameni precum și față de noi înșine.

Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. 
Proverbe 10:1

Uneori, copiii sunt o dezamăgire pentru părinții lor. În ziua de astăzi, 
multor părinți li se pare că pruncii lor nu aud nici un cuvânt pe care ei îl 
spun, că le intră pe o ureche și le iese pe cealaltă.

Știu și eu cum este. Fiul meu Danny a fost exact așa în perioada de 
creștere. Încercam să vorbesc cu el despre ceva important, dar el se uita la 
mine absent ca și cum nu a auzit nici un cuvânt. 

Într-o zi a fost pedepsit la școală pentru ceva ce a făcut. Când l-am întrebat 
de ce a făcut, el a dat din umeri. 

,,Acesta nu este un răspuns”, i-am spus eu. ,,Spune-mi, de ce ai făcut acel 
lucru?”

,,Nu știu”, a mormăit el.
Oridecâte ori l-am întrebat de ce a făcut acel lucru nesăbuit, răspunsul lui 

a fost invariabil: ,,Nu știu”.
I-am ținut o predică despre importanța comportamentului, a atenției și a 

pregătirii personale pentru viitor.
Următoarea zi, l-am trimis la școală așteptând o îmbunătățire serioasă în 

atitudinea și comportamentul lui. Însă, s-a întors acasă cu o hârtie scrisă de 
învățătoare în care spunea că Danny a avut cea mai rea zi, de la începutul 
școlii până acum.

O astfel de situație este dezamăgitoare pentru un părinte. Adesea, cu cât 
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crește copilul, lucrurile se înrăutățesc din cauză că așteptările noastre sunt 
mai mari.

Cu cât e mai mare speranța, dorința și așteptarea, cu atât este mai mare și 
dezamăgirea. Chiar și situațiile minore pot produce frustrare și dezamăgire 
amară care, dacă nu este rezolvată imediat și corect, poate duce la probleme 
serioase.

Vulpile mici strică viile
Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile... Cântarea Cântărilor 2:15

Micile dezamăgiri aduc frustrare, care la rândul ei, conduce la probleme 
mai mari, ce pot face foarte mult rău.

Pe lângă marile dezamăgiri pe care le simțim pentru că nu am primit 
slujba, promovarea sau casa pe care ne-am dorit-o, ne putem supăra și 
devenim frustrați pe o mulțime de lucruri mărunte.

Să presupunem că trebuie să te întâlnești cu cineva la prânz și acea 
persoană nu mai vine. Sau, să spunem că mergi în oraș sau la mall să îți 
cumperi acel lucru pe care l-ai văzut la reducere însă când ajungi la magazin, 
acel lucru s-a vândut. Sau, să spunem că te-ai îmbrăcat elegant pentru o 
ocazie specială și în ultimul minut observi că o parte din haină este ruptă.

Toate acestea sunt lucruri minore însă ele adunate te pot întrista. De 
aceea, trebuie să știm cum să ne ocupăm de aceste probleme. Altfel, ele ne 
scapă de sub control, pot exploda peste măsură. Ele pot duce la probleme 
serioase, care vor fi mari provocări pentru noi. Iată un exemplu.

Imaginează-ți că îți începi ziua cu întârziere și deja ești frustrat. În drum 
spre birou, din cauza traficului, întârzii și mai mult. În sfârșit ajungi la 
serviciu, însă afli că unul dintre colegii tăi te-a vorbit de rău pe la spate. 
Iți faci o cafea ca să te liniștești și să-ți pui gândurile în ordine însă verși 
cafeaua pe tine. Pe lângă asta, ai o întâlnire importantă cu șeful dar nu ai 
timp să îți schimbi hainele! Toate aceste lucruri se adună una peste alta și 
începi să clocotești.

Apoi, primești un raport de la doctor, care nu este așa cum ai sperat, te-ai 
rugat și pe deasupra logodnica ta te sună și îți spune că vrea să rupă logodna 
care deja a fost anunțată!

Care va fi reacția ta – credință sau furie?
Toate aceste mici supărări legate de trafic, bârfă, cafea, au anticipat un 
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dezastru mai mare, acela că trebuie să te confrunți cu probleme mai grele 
precum boala și eșuarea unei relații.

Iată de ce trebuie să fim în gardă împotriva vulpilor mici care distrug 
viile. Ele împreună pot face la fel de mult rău ca și dezamăgirile mari care 
adesea le însoțesc sau le urmează pe acestea mici.

Trebuie să învățăm să facem ce a făcut Pavel, în cartea Faptelor, când o 
năpârcă s-a lipit de mâna lui el pur și simplu a scuturat-o! (Fapte 28:1-5). 
Dacă rezolvăm prompt dezamăgirile de îndată ce vin, ele nu se vor aduna 
una peste alta și nu se for transforma într-un munte al devastării.
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5 

Încredere în Isus

Pentru ce te mâhnești, suflete al meu? Pentru ce gemi înăuntrul meu și ești 
neliniștit? Nădăjduiește în Dumnezeu, așteaptă-L cu răbdare pe El, căci iarăși Îl 

voi lăuda; El este Ajutorul meu și Dumnezeul meu.  
Psalm 42:5 (AMP)

Tu și eu, trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu pentru că niciodată 
nu putem ști ce va veni împotriva noastră în această viață.

În câteva locuri din Biblie, de exemplu, în 1 Corinteni 10:4, Isus este 
numit și Stânca. Apostolul Pavel ne spune în Coloseni 2:7, că noi trebuie să 
fim înrădăcinați și zidiți în El.

În nici un loc din Scriptură nu ni se spune că trebuie să fim înrădăcinați 
și zidiți în alți oameni, în slujba, în biserica noastră, în prietenii noștri sau 
chiar în noi înșine.

Dacă rădăcinile noastre sunt bine înfipte în Stânca – Isus Hristos – suntem 
bine. Dar dacă ne înfigem rădăcinile în orice altceva sau oricine altcineva, 
vom avea probleme.

Nimic și nimeni nu va fi așa de puternic, de încredere și de neclintit ca și 
Isus. De aceea, nu vreau ca oamenii să fie înrădăcinați și zidiți în mine sau 
în lucrarea mea. Vreau ca eu să-i îndrept spre Isus. Știu că îi voi dezamăgi 
într-un fel sau altul și că până la urmă și ei mă vor dezamăgi. Aceasta este 
problema cu oamenii; suntem predispuși eșecului, însă Isus Hristos nu este.

Fii înrădăcinat și zidit în Isus. Pune-ți nădejdea în El pe deplin, fără nici 
o îndoială, nu într-un om, nu în circumstanțe sau într-un cont de bancă, nu în 
slujba ta și nici în altceva sau în altcineva.

Dacă nu îți pui speranța și credința în Stânca mântuirii tale, te îndrepți 
spre dezamăgire, care conduce la descurajare și devastare.
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Oamenii au defecte 
Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un 

stricat la ziua necazului. Proverbe 25:19

Cu ceva vreme în urmă, fiica mea era logodită și urma să se căsătorească. 
Au ales inelul, au pus bani deoparte și am făcut planuri pentru nuntă.

La scurt timp după ce a fost anunțată logodna s-au anulat toate planurile, 
din cauza infidelității și lipsei de sinceritate a mirelui.

A fost o situație foarte tristă, mai ales pentru frumoasa și minunata 
viitoare-mireasă, care în viața ei scurtă a suferit multe dezamăgiri grele.

De această dată însă, i-a făcut-o diavolului, pentru că în loc să fie supărată 
și să își plângă de milă, a spus: ,,Doamne, Îți mulțumesc că am aflat acum, 
înainte să mă căsătoresc ce fel de om este el cu adevărat pentru că altfel, ar 
fi fost prea târziu.”

Am fost atât de mândră de ea și eram așa de mulțumită de modul în care 
ea a rezolvat acea situație atât de dezamăgitoare.

Deși a știut că a fost cel mai bun lucru că a aflat înaintea nunții, și nu 
după, totuși suferea. Tatăl ei și cu mine am încurajat-o, am consiliat-o și ne-
am rugat pentru ea.

Pe lângă aceasta, ea a început să asculte câteva din învățăturile mele și să 
citească cărți încurajatoare.

 A trecut cu bine prin acea încercare, și aceasta deoarece credința și 
încrederea ei nu erau într-un om cu defecte, ci în Isus care niciodată nu dă 
greș. Ea avea atenția îndreptată asupra Lui, ca un exemplu de perseverență în 
momente de dezamăgire și descurajare. Aceasta trebuie să învățăm să facem 
fiecare dintre noi.

Astăzi, ea este căsătorită cu un bărbat minunat și sunt împreună cu noi 
în lucrare.

Continuă să privești la Isus
,,...să alergăm cu stăruință și perseverență activă în cursa stabilită dinainte.Să 

ne întoarcem privirea [de la tot ce ne distrage atenția]și să ne uităm țintă la Isus, 
care este Căpetenia, Sursa credinței noastre, și la Desăvârșirea credinței noastre 

[pe care o duce la maturitate și perfecțiune], adică la Isus, care, pentru bucu-
ria [obținerii premiului] care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit și 
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ignorat rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.Uitați-vă, 
dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de 
mare față de Sine, [reconsiderați toate acestea în comparație cu încercările voas-
tre] pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele 

voastre. Evrei 12:1-3 (AMP)

Nu ne trebuie un talent special pentru a renunța, pentru a rămâne pe 
marginea drumului vieții și a spune: ,,Renunț”. Orice necredincios poate 
face asta.

Nu trebuie să fii un creștin care renunță.
Odată ce L-ai apucat pe Isus sau mai bine zis, odată ce Isus te-a apucat 

pe tine, El începe să te încarce cu tărie, energie și curaj, și ceva ciudat și 
minunat începe să se întâmple. El nu te va lăsa să renunți !

Poate spui: ,,Doamne, lasă-mă în pace. Nu mai vreau să continuu”. Chiar 
dacă tu vrei să renunți, El nu te va lăsa.

Aveam momente când doream să las totul baltă și să renunț. Acum însă, 
mă ridic din pat și încep fiecare zi din nou în formă. Încep ziua rugându-mă 
și citind Biblia, rostind Cuvântul lui Dumnezeu, căutându-L pe Dumnezeu.

Diavolul poate să îmi țipe în ureche: ,,Toate astea nu-ți fac nici un pic de 
bine. De ani de zile faci asta și iată unde ai ajuns. Încă ai greutăți.”

Atunci eu îi spun: ,,Taci, diavole! Biblia spune că eu trebuie să privesc 
la Isus și să urmez exemplul Său. El este Liderul meu, Sursa și Desăvârșirea 
credinței mele.”

Aceasta a făcut și fiica mea pentru a putea merge mai departe, în ciuda 
a ceea ce s-a întâmplat. S-ar fi putut uita în urmă și ar fi putut zice: ,,Din 
nou mi s-a întâmplat mie – iarăși respingere. S-a întâmplat odată, apoi încă 
odată, și asta e a treia oară.” În loc să spună aceasta, ea și-a ațintit privirea 
spre Isus.

Tu și eu, trebuie să luăm decizia astăzi, că indiferent ce va veni împotriva 
noastră, noi vom merge înainte.

Întoarce-te
Trăiți în armonie unii cu alții; nu fiți aroganți (snobi, pretențioși, exclusiviști) ci 
gata să vă adaptați [la oameni și lucruri] și rămâneți la lucrurile smerite. Nu vă 

supraestimați și nu vă socotiți singuri înțelepți. Romani 12:16 (AMP)
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Recent, mă gândeam la tot ce a făcut Domnul pentru mine, în viața și în 
lucrarea mea. Sunt uimită de ce văd când privesc în urmă. Însă, nu a fost 
întotdeauna ușor. Au fost multe momente când am vrut cu disperare să las 
totul baltă și să renunț.

V-am împărtășit cum, atunci când deveneam descurajată, Domnul îmi 
spunea: ,,Joyce, când vine dezamăgirea, trebuie să te întorci tu, pentru că 
dacă nu, vei sfârși în descurajare care te va duce la devastare.”

Așadar, trebuie să învățăm să ne adaptăm și să învățăm să schimbăm 
direcția. Asta a făcut fiica mea și acest lucru a dus-o înspre o viață nouă și 
diferită.

Bineînțeles că nu va fi întotdeauna ușor. Este mult mai greu să te adaptezi 
după o logodnă ruptă decât după un picnic nereușit. Indiferent de situație, 
răspunsul este același: trebuie să o confruntăm, să ne ocupăm de dezamăgire 
și descurajare.

Dacă nu ne vom întoarce, dacă nu ne vom adapta la o nouă direcție, nu 
vom descoperi niciodată bucuria noii vieți minunate și palpitante pe care 
Dumnezeu o are pentru noi.

Vorbind deschis despre Descurajare
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6 

Meditează la lucrurile lui Dumnezeu

Nu vă frământați și nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice situație și în orice 
lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri 
(cereri bine definite), cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu [va fi a voastră, acea 

stare liniștită a sufletului, asigurată de mântuirea prin Cristos, care nu se teme de 
nimic din partea lui Dumnezeu și mulțumită cu partea ei, acea pace], care întrece 

orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.  
Filipeni 4:6,7 (AMP) 

Dacă nu vrei să fii devastat de descurajare, nu medita la dezamăgirile 
tale.

Știai că sentimentele tale sunt strâns legate de gândirea ta ? Dacă crezi că 
nu este adevărat, ia-ți 20 de minute și gândește-te doar la problemele tale. 
Te asigur că la sfârșitul acestui timp sentimentele și chiar înfățișarea ta vor 
fi schimbate. Poate vei deveni deprimat, mânios sau supărat, însă situația ta 
nu se va schimba nici măcar puțin.

Mergi la biserică, cânți cântări, asculți predici și pleci acasă cu aceeași 
atitudine și perspectivă negativă cu care ai venit de acasă. Aceasta este 
datorită faptului că în biserică, în loc să-ți îndrepți gândul și duhul spre 
Domnul, ai meditat la problemele tale.

Cu cine ai părtășie?
Într-una din revistele mele am pus întrebarea: ,,Cu cine ai părtășie: cu 

Dumnezeu sau cu problemele tale?”
Motivul pentru care am pus această întrebare cititorilor, este pentru că 

această întrebare mi-a pus-o Domnul într-o dimineață.
M-am trezit în acea dimineață gândindu-mă la problema mea. Dintr-o 

dată Duhul Domnului mi-a vorbit. Mi-am dat seama din tonul vocii Lui că 
era ceva grav.
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Mi-a spus: ,,Joyce, tu cu cine vrei să ai părtășie: cu problema ta sau cu 
Mine?” Apoi a continuat și mi-a spus ce îți spun ție acum: ,,Nu medita la 
dezamăgirile tale.”

Când ești dezamăgit, nu sta și îți plânge de milă pentru că indiferent cum 
te simți, nu ești mai diferit decât alții.

Uneori este puțin mai greu pentru noi să ne dăm seama de acest lucru 
pentru că diavolul încearcă din răsputeri să ne facă să credem că suntem 
singurii care trecem printr-o situație grea. Aceasta nu este adevărat.

Într-o zi am încurajat-o foarte mult pe fiica mea pentru că i-am împărtășit 
cum a fost viața mea de la 18 ani până la 23 de ani. Iar când am terminat, ea 
deja simțea că viața ei este foarte binecuvântată.

Ca și toți ceilalți, și ea a trecut prin momente nefericite din când în când, 
însă viața mea a fost un dezastru total ani de-a rândul.

De exemplu, i-am spus că atunci când aveam vreo 18-19 ani am locuit 
într-o chirie în Oakland, California la peste 4800 de kilometri departe de 
casă, fără mașină, televizor, telefon și fără nimeni care să aibă grijă de 
mine. I-am spus că în fiecare seară stăteam în cameră scriind poezii triste 
și plângându-mi de milă iar a doua zi dimineața mergeam pe jos la serviciu.

,,Mulțumește-I  lui Dumnezeu pentru că ai o familie bună, o slujbă, o casă 
și o mașină bună”, i-am spus eu, ,,pentru că eu nu am avut nici una dintre 
aceste lucruri”.

Când mi-am terminat de spus povestea vieții, ea era foarte încântată de 
prezentul ei și de perspectivele de viitor.

Aceasta este o alegere pe care o avem fiecare dintre noi. Putem să ne 
bucurăm gândindu-ne la ce avem și la ce am putea avea, sau putem să fim 
descurajați gândindu-ne la tot ce nu avem.

Adevărul este că, dacă nu avem ceva, nu-l avem ! Însă, stând și visând, 
nu va schimba nimic. Putem să visăm cât vrem, dar nimic nu se va schimba.

Dacă vrem să învingem dezamăgirea și să evităm descurajarea și 
devastarea, trebuie să fim realiști și să ne înfruntăm realitatea.

Adevărul este că, chiar dacă lucrurile par să fie rele, avem totuși de 
făcut o alegere. Putem alege să avem părtășie cu problemele noastre sau cu 
Dumnezeu.

Indiferent ce am pierdut sau cât de rău ne simțim, avem totuși posibilitatea 
de a ne îndrepta gândurile din direcția negativă înspre direcția pozitivă.

Vorbind deschis despre Descurajare
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Gândește-te la aceste lucruri!
Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, onorabil, co-

rect, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este frumos, vrednic de iubit, amabil, 
încântător, dacă este vreo virtute, vreo excelență, orice faptă bună vrednică de 

laudă, gândiți-vă și luați în considerare aceste lucruri. [concentrați-vă gândirea 
pe acestea] Filipeni 4:8 (AMP)

În versetele 6 și 7 ale acestui fragment, ni se spune că, dacă avem o 
problemă să nu ne îngrijorăm și să nu ne frământăm ci să o aducem înaintea 
lui Dumnezeu în rugăciune. Suntem aisgurați că dacă vom face aceasta, 
pacea Domnului ne va feri de frică și anxietate și ne va păzi mintea și inima.

Aici în versetul 8, vedem ceva ce noi trebuie să facem pentru a primi 
și pentru a ne bucura de pacea pe care Domnul ne-o dăruiește. Trebuie să 
ne controlăm gândurile. Este nevoie ca gândirea noastră să fie direcționată 
dinspre negativ spre pozitiv.

Primul lucru pe care trebuie să îl facem este să ne gândim la ce este 
adevărat. Aceasta nu înseamnă că trebuie să ne gândim la lucrurile rele care 
ni s-au întâmplat în trecut, doar pentru că ele s-au întâmplat.

Este o diferență între adevăr și fapt (realitate). Lucrurile care ni s-au 
întâmplat în trecut sunt o realitate, însă, Isus și Cuvântul Său sunt Adevărul, 
și sunt mai mari decât aceste fapte. Iată o explicație, folosind un exemplu 
din viața unei prietene.

Cu ceva timp în urmă soțul acestei prietene a murit, s-a dus la Domnul. 
El este în Rai acum și ea nu-l va mai vedea decât când va ajunge și ea acolo. 
Acesta este un fapt (o realitate).

Nu este un adevăr că viața ei s-a sfârșit și că acum ea nu mai are pentru 
ce trăi. Diavolul ar vrea ca ea să creadă asta, dar nu este așa.

Un alt fapt (realitatea) este că tânărul cu care era logodită fiica mea, a 
mințit-o și a rănit-o profund. Însă, adevărul este că viața ei nu s-a sfârșit 
odată cu acea dezamăgire. Adevărul este că ea încă avea întreaga viață 
înainte și a fost umplută cu multe binecuvântări.

Realitatea este că ea și-a pierdut logodnicul însă, adevărul este că ea încă 
avea un viitor, un cămin și o familie creștină, mașina, o slujbă bună, prieteni 
și dragostea lui Dumnezeu.

Această pierdere a avut loc înainte ca ea să împlinească 19 ani. Ce mai 
cadou de zi de naștere, nu? Însă, în loc ca ea să fie supărată și amărâtă, a ales 
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să privească din altă perspectivă și să ia lucrurile altfel.
Ea a spus: ,,Mâine împlinesc 19 ani și în ce mă privește pe mine, aceasta 

este prima mea zi din restul vieții mele!”
Am fost foarte impresionată de atitudinea ei și de perspectiva ei încât 

i-am cumpărat un jurnal și i-am spus: ,,Scrie în acest jurnal toate minunile 
pe care Dumnezeu le face pentru tine în anul care urmează. Când vei împlini 
20 de ani, le vom citi și vom sărbători împreună!

Asta a și făcut.
Aceasta trebuie să facem și noi. Deși nu întotdeauna avem puterea de 

a ține la distanță dezamăgirile, totuși, avem puterea de a alege cum vom 
reacționa.

Putem să medităm la ele în gândurile noastre până devenim complet 
descurajați și devastați, sau putem să ne concentrăm atenția asupra tuturor 
lucrurilor bune care ni s-au întâmplat în viață, și asupra tuturor lucrurilor 
bune pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi în zilele care urmează.

Vorbind deschis despre Descurajare
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7 

Speranță și Așteptări

[Scopul meu hotărât este] să-L cunosc pe El [pentru ca să mă familiarizez cu El 
din ce în ce mai profund și mai intim, să recunosc și să înțeleg minunățiile Persoa-
nei Sale mai temeinic și mai clar], și să ajung într-un fel să cunosc puterea care se 
revarsă din învierea Lui [care este exercitată peste credincioși], și să împărtășesc 

suferințele Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui. 
Filipeni 3:10 (AMP)

În acest verset, Pavel spune că el a făcut ceva ce eu cred că toți ar trebui 
să facem: El și-a făcut un scop pentru sine însuși.

Tu și cu mine trebuie să avem un scop. Trebuie să avem speranță, direcție 
și așteptări în viață.

Uneori, când oamenii sunt dezamăgiți de mai multe ori, își pierd direcția 
și așteptările. Ei se tem să își mai pună speranța în ceva, sau în cineva, de 
teamă că vor fi dezamăgiți din nou. Ei urăsc durerea dezamăgirii atât de mult 
încât preferă să nu mai creadă deloc decât să riște și să fie răniți.

Partea tristă este că în jocul vieții ei sunt cei care pierd nu cei care înving, 
pentru că victoria vine doar riscând.

Durerea dă naștere la suspiciune
...ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea [spirituală și morală, care 

mă ridică din] morți [chiar dacă sunt încă în trup]. Filipeni 3:11 (AMP)

Când o fată este rănită de 2-3 ori de un băiat pe care îl iubește, ea gândește: 
,,Nu voi mai avea încredere în nimeni, niciodată.”

Asta este exact ce diavolul vrea să facem toți.
Dacă avem prieteni care ne trădează, ne dezamăgesc, Satana vrea să 

spunem: ,,Până aici! Nu voi  mai avea încredere în cineva vreodată.”
Când facem acest lucru, ne jucăm pe terenul diavolului.
Cineva a spus odată: ,,Dacă ești rănit, devii suspicios.”
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Este posibil ca acest lucru să fie adevărat, însă este o strategie pe care 
vrăjmașul o folosește pentru a ne amăgi și pentru a ne împiedica în împlinirea 
scopului pe care Dumnezeu ni l-a dat în viață.

Satana vrea să credem că toți sunt la fel ca acea persoană care ne-a 
dezamăgit.

Nu toți sunt așa.
Diavolul întotdeauna va încerca să ia câteva experiențe rele și să le 

folosească pentru a ne convinge că nu trebuie să mai avem încredere în 
nimeni vreodată.

Dacă ai fost rănit, să nu începi să crezi că nu mai poți avea încredere în 
nimeni. Dacă crezi asta, îi vei permite Satanei să îți fure multe dintre cele 
mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel a avut o țintă, un vis spiritual. El a dorit să atingă acea 
țintă indiferent de ce i s-ar fi întâmplat în viață. Nimic nu l-a împiedicat și nu 
l-a putut reține de la a-și trăi viața pământească din plin, în timp ce împlinea 
scopul lui Dumnezeu pentru viața lui.

Pentru a ajunge la această țintă, el a trebuit să riște. Pe lângă faptul că s-a 
încrezut în Dumnezeu, a trebuit să aibă încredere și în oameni. A trebuit să 
fie deschis, chiar cu riscul de a fi rănit și de a avea pierderi.

Și noi trebuie să facem la fel. Trebuie să mergem înainte, în ciuda a tot ce 
vrăjmașul aruncă în calea noastră și care ne-ar putea descuraja sau ne-ar face 
să renunțăm înainte de a ne atinge idealul.

Mergi înainte!
Nu că am și câștigat [acest ideal] premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar 

alerg înainte, căutând să-l apuc (țin strâns) și să mi-l însușesc, întrucât și eu am 
fost apucat de Hristos Isus (Mesia) și am fost făcut al Său. Fraților, eu nu cred 

că l-am apucat și că mi l-am însușit [deja]; dar fac un singur lucru [este singura 
mea ambiție]: uitând ce este în urma mea și străduindu-mă pentru ce este înainte, 
alerg spre țintă, ca să câștig premiul [suprem și ceresc]  chemării lui Dumnezeu, 

în Hristos Isus. Filipeni 3:12-14 (AMP)

În versetul 12, Pavel spune că deși el încă nu și-a atins scopul sau idealul, 
el nu renunță ci va merge înainte.

Apoi, în versetul 13, el spune că face doar un singur lucru. Acest singur 
lucru ar trebui să fie important și pentru noi, pentru că vine de la un om care 

Vorbind deschis despre Descurajare



Speranță și așteptări

41

prin descoperirea Duhului Sfânt  a scris două treimi din Noul Testament.
Care a fost acel principiu după care marele apostol Pavel și-a trăit viața și 

care l-a dus în acel loc al împlinirii viselor și scopurilor sale ?
Există două părți ale acestui principiu: Prima parte este uitarea lucrurilor 

din trecut și a doua parte este înaintarea spre ceea ce este în viitor.
Aceasta este o lecție foarte importantă pentru noi toți.
De exemplu, să ne gândim la o femeie care și-a pierdut soțul. Când 

spunem că trebuie să uităm ce este în urmă și să mergem înainte spre ce 
va fi în viitor, nu spunem că trebuie să uităm de soțul acestei femei și să nu 
ne mai amintim de el. Ci spunem că dacă își concentrează gândurile prea 
mult asupra vieții din trecut, va avea probleme. Ea va trăi în trecut în loc să 
înainteze spre viitor.

Îmi amintesc de o femeie din biserica noastră al cărui fiu a murit de 
leucemie la vârsta de 16 ani. Toți ne-am rugat pentru el și am crezut că 
Dumnezeu îl va vindeca, însă nu a fost așa. El a plecat la Domnul. Totuși, în 
această pierdere tragică, Domnul a susținut-o pe această tânără mamă.

La o zi după serviciul de înmormântare, ea spăla haine și a dat peste 
unul din tricourile fiului ei. De îndată ce l-a luat în mână și l-a îmbrățișat, 
a început să plângă incontrolabil. Mai târziu ne-a spus că în acel moment a 
simțit cum înstristarea a pus stăpânire peste ea și a învăluit-o.

Dându-și seama ce i se întâmplă, dintr-o dată a început să rostească 
numele lui Isus. Luând un tricou de-al fiului ei, a declarat cu îndrăzneală: 
,,Satană, vezi tricoul ăsta? Îl voi folosi ca o haină de laudă. Nu mă voi afunda 
în întristare, ci mă voi ridica în laudă!”

Este normal să fim întristați de lucrurile care s-au întâmplat în trecut. 
Dar până la un punct. Mai devreme sau mai târziu, trebuie să ne controlăm 
întristarea și să ne hotărâm să o lăsăm în urmă și să ne continuăm viața.

Pavel vorbește despre imperfecțiunile noastre când spune despre a uita ce 
este în urmă și a merge hotărâți spre ce este înainte; însă putem aplica acest 
principiu în toate domeniile vieții.

Dacă vrem să îndeplinim chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și 
lucrarea pe care ne-a uns și ne-a însărcinat să o realizăm în această viață, 
trebuie să avem un scop și să înaintăm spre el, așa cum a făcut Pavel.
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Un lucru nou

„Nu vă mai gândiți [atât de mult/serios] la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați 
la cele vechi! Iată, voi face ceva nou și-i gata să se întâmple: să nu-l pricepeți voi 

oare, să nu-l cunoașteți, nu-i veți da atenție ?... Isaia 43:18,19

Când ne ocupăm de trecut, pericolul pe care trebuie să îl evităm este să 
nu permitem trecutului să ne țină în întristare pentru ceea ce s-a întâmplat, ci 
mai degrabă într-o stare de recunoștință pentru ceea ce este și în anticipare 
pentru ceea ce va fi.

Pentru a-mi începe lucrarea a trebuit să-mi părăsesc poziția de pastor 
asistent într-o biserică. Mi-a fost foarte greu și mult timp am jelit pierderea 
relațiilor cu oamenii din acea biserică și a lucrurilor pe care le făceam 
împreună, și la care nu mai participam.

Trebuia să las trecutul în urmă ca să merg înainte, însă mintea și emoțiile 
mele încercau să rămână agățate acolo. Până la urmă am câștigat victoria. 
Am devenit foarte nerăbdătoare cu privire la viitor, însă, în același timp, 
eram dezamăgită pentru că am pierdut acea poziție și relațiile apropiate.

Dezamăgirea îmi afecta foarte puternic bucuria pentru noua mea lucrare. 
A fost un timp confuz pentru mine, dar prin el am învățat mult despre ce 
înseamnă să lași ce este în urmă și să mergi spre ce este înainte.

Dumnezeu trebuie să-mi reamintească în mod repetat: ,,Trebuie să lași ce 
este în urmă. Trecutul nu mai este viața ta. Eu fac un lucru nou.”

EU SUNT
Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu Sunt Cel ce Sunt.”Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: 
„Cel ce Se numește „Eu sunt”, m-a trimis la voi.” Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Așa 
să vorbești copiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui 
Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Nu-
mele Meu pentru veșnicie,  acesta este Numele Meu din neam în neam.” Exod 3:14,15

Dacă ne concentrăm prea mult asupra trecutului, vom avea probleme. 
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De aceea, din când în când, așa cum a făcut cu Moise, Domnul trebuie să ne 
reamintească că El este ,,EU SUNT” nu ,,AM FOST”.

Trebuie să ne amintim toate lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a făcut 
pentru noi în trecut, așa cum a făcut pentru Avraam, Isaac și Iacov, pentru 
toți bărbății și pentru toate femeile credincioase din Biblie. Însă, nu trebuie 
să rămânem acordați la bucuriile și victoriile din trecut, și să nu apreciem, 
să nu ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu face pentru noi acum – și ceea ce El 
are pregătit pentru noi în viitor. 

În Ioan 8:58 citim: ,,Isus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mai 
înainte ca să se nască Avraam, Sunt Eu”.

Evrei 13:8 ne spune că: ,, Isus Hristos (Mesia) este [întotdeauna] același 
ieri și azi [da] și în veci (de veci)! (AMP)

Așa trebuie să fie credința noastră – întotdeauna, eternă, nemuritoare, 
neschimbătoare, acum!

Nu privi în urmă!
Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug, și se uită înapoi  (la lucrurile 

rămase în urmă) nu este destoinic pentru Împărăția lui Dumnezeu.”   
Luca 9:62 (AMP)

Dumnezeu nu vrea să trăim în trecut. El știe că, chiar dacă ne-am putea 
întoarce acolo și dacă am putea reface totul, așa cum a fost înainte, nu va 
mai fi la fel. Știi de ce? Deoarece acelea au fost atunci, iar acestea sunt acum.

Ieri a trecut. S-a pierdut în timp. Acesta este acum. Noi avem un Dumnezeu 
al zilei de azi, suntem oameni ai zilei de azi și trebuie să trăim o viață a zilei 
de azi, zi după zi.

Adesea oamenii își pierd bucuria pentru că au avut ceva în trecut care 
i-a făcut bucuroși dar care nu mai există. Mulți tânjesc după lucrarea lui 
Dumnezeu din trecut însă aceea nu mai este.

Păcat că nu mai este, însă nu mai este ! și nu poți face nimic cu privire 
la acest lucru. Trebuie să învățăm să trăim în prezent. Dumnezeu lucrează și 
azi. Să ne bucurăm de ziua de azi.

Trebuie să lăsăm trecutul în urma noastră și să mergem înainte cu ce 
Dumnezeu face în viața noastră în acest moment.

Slavă Domnului că putem să ne străduim pentru ce El are pregătit pentru 
noi, însă în același timp, trebuie să ținem mâna pe plug și să nu ne mai uităm 

Vorbind deschis despre Descurajare
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în urmă la ceea ce a fost odată și nu va mai fi.

Te întorci înapoi sau înaintezi?
Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii (pro-
pria lor țară). Dacă ar fi avut în vedere [dorul de casă, de țară], aceea din care 

ieșiseră,  ar fi avut destule ocazii să se întoarcă înapoi. Adevărul este că, ei doreau 
o patrie mai bună, adică [o] patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este 
rușine să Se numească Dumnezeul lor [Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov], 

căci le-a pregătit o cetate. Evrei 11:14-16 (AMP)

Acest fragment se referă la Israeliții care au fost scoși din casele lor 
dar care, pentru a ajunge la noua lor casă, au trecut prin momente grele de 
încercare.

Ni se spune că dacă ei s-ar fi gândit cu un sentiment de dor de casă, la 
acea țară pe care tocmai au părăsit-o, ar fi avut oportunitatea să se întoarcă 
înapoi. Însă, ei priveau spre o patrie nouă, pregătită pentru ei de Dumnezeu 
și astfel, în ciuda obstacolelor și a greutăților, au continuat să meargă înainte.

 Aceasta este alegerea pe care trebuie să o facem. Putem alege să privim 
în urmă cu părere de rău, sau putem alege să privim înainte cu anticipare 
plină de bucurie.

Acest fragment nu ne spune că nu trebuie să ne mai amintim vreodată 
vremurile bune din trecut sau că nu trebuie să ne amintim de cei dragi ai 
noștri, care au plecat în veșnicii. Ne spune că nu trebuie să rămânem cu 
mintea și cu inima ancorate în trecut, pentru că în acest fel, vom pierde ceea 
ce Dumnezeu are pregătit pentru noi în viitor.

De aceea, trebuie să facem un jurământ că nu ne vom irosi viețile privind 
în urmă, ci vom înainta cu îndrăzneală spre viitor.

Acesta este un mesaj al zilei de azi. Este ceva ce putem și trebuie să 
facem astăzi și în fiecare nouă zi pe care o trăim.

Într-un timp credeam că acest cuvânt despre uitarea trecutului se referea 
doar la greșelile și eșecurile pe care le-am făcut. Într-o zi însă, mi-am dat 
seama că eram la fel de jalnică și când îmi retrăiam victoriile și succesele 
din trecut.

Când un lucru se termină, trebuie să lăsăm să cadă cortina peste el și să 
mergem înspre următorul lucru, fără să le mai comparăm. Nu ar trebui să 
comparăm greșelile sau victoriile din prezent, cu cele din trecut. Dacă facem 
aceasta, vom deschide ușa descurajării și a mândriei.
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Trebuie să ne bucurăm din plin de viața noastră așa cum este ea în 
prezent. Putem face aceasta dacă nu o vom mai compara cu experiențele sau 
cu momentele din trecut.

Domnul ne-a spus în Isaia 43:18,19 să nu ne mai amintim lucrurile care 
au fost înainte, nici măcar să nu medităm la cele din trecut. De ce ? Deoarece 
ele nu mai sunt acum Dumnezeu face un lucru nou. Este gata să se întâmple 
chiar în fața ochilor noștri și noi trebuie să-l percepem, să luăm aminte la el, 
dacă vrem să participăm și să beneficiem de el.

Semeni cu lacrimi, seceri cu bucurie
Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Psalm 126:5

Indiferent ce ni s-a întâmplat în trecut sau ce ni se întâmplă acum, viața 
noastră nu s-a terminat și nu trebuie să-l lăsăm pe diavol să ne convingă că 
s-a terminat.

Vrăjmașul nostru va încerca să ne spună că am făcut prea multe greșeli și 
că acum este prea târziu pentru noi.

Nu trebuie să îl ascultăm, ci trebuie să-i spunem: ,,Satană, ești un mincinos 
și tatăl minciunii. Aceasta este o zi nouă și eu aștept o minune.”

Motivul pentru care trecem prin viață așteptând o minune în fiecare 
moment, este că niciodată nu știm când se va întâmpla. Niciodată nu știm 
când Dumnezeu ne va ieși în cale. Aceasta face ca viața să fie palpitantă.

Diavolul vrea să credem că vremea noastră nu va veni iar miracolul 
nu se va întâmpla niciodată.  Însă dacă rămânem înrădăcinați și zidiți în 
Isus Hristos, până la urmă vremea noastră va veni și miracolul nostru se va 
întâmpla.

Trebuie însă să fim pregătiți pentru el. Pentru asta, noi trebuie să nu 
permitem lui Satana să ne descurajeze și să ne determine să renunțăm. Căci 
astfel, tot ce a pregătit Dumnezeu pentru noi, nu se va mai întâmpla.

De aceea Dumnezeu continuă să ne îndemne pe tot parcursul Bibliei : nu 
fi tulburat sau descurajat și nu renunța, deoarece El știe că chiar dacă: ,,... 
seara vine plânsul... dimineața vine bucuria” (Psalm 30:5).

Dumnezeu Își va sfârși lucrarea
Sunt încredințat (și sigur)de acest lucru că Acela care a început în voi această 

bună lucrare,o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos [până în momentul revenirii 
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Lui], îmbunătățind [acea lucrare bună], desăvârșind-o și ducând-o la bun sfârșit 
în voi. Filipeni 1:6 (AMP)

Dumnezeu nu începe ceva ce nu are de gând să termine. El este Autorul și Cel care 
desăvârșește. Evrei 12:2 (AMP)

Prea adesea problema nu este Dumnezeu, ci noi. Noi rămânem împotmoliți 
în trecut, în lucrurile vechi și astfel nu luăm aminte și nu percepem lucrul 
nou pe care Dumnezeu îl face aici și acum. Motivul pentru care nu-i dăm 
atenție, este pentru că încă mai suntem agățați de acel lucru vechi, ca și cum 
ar mai exista.

Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi ieri este minunat, însă El are 
capacitatea de a face pentru noi chiar de două ori pe atât,  azi și mâine.

Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: ,,Pe care dintre ele îl vrem? 
Lucrul vechi sau lucrul nou?”
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Vin nou, burdufuri noi

Le-a spus și o pildă: „Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic, ca să-l pună la 
o haină veche; altminteri, rupe și haina cea nouă, și nici peticul luat de la ea [cea 
nouă] nu se potrivește la [haina] cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdu-
furi vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, și burdufurile 

se prăpădesc (distrug). Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, și amândouă se 
păstrează. Luca 5:36-38 (AMP)

În ultimii ani, Domnul mi-a dat o înțelegere nouă asupra acestui 
fragment.

Credeam că acest fragment se potrivește doar mântuirii prin har, nu și 
mântuirii obținută prin păstrarea legii. Acum văd că el se aplică stilului nou 
de viață și gândirii celor care au fost făcuți făpturi noi în Cristos Isus.

Noi, întotdeauna vrem să primim noul, însă ne ținem și de cele vechi. Isus 
a spus că acest lucru nu este posibil. Pentru a ilustra aceasta, El a spus o pildă 
despre peticul nou care nu poate fi cusut la o haină veche și despre vinul nou, 
pus în burdufuri vechi.

Pilda peticului
Oricine se pricepe puțin la cusut, știe că nu poți coase un petic nou pe o 

haină veche.
Dacă ai o haină veche care a fost spălată, care s-a micșorat și care s-a 

decolorat și încerci să o peticești cu material nou, în timp, materialul nou se 
va micșora și se va rupe. Chiar și dacă nu s-ar întâmpla asta, peticul nou nu 
se potrivește cu haina cea veche, pentru că încă el nu este uzat și decolorat 
de timp și de spălare.

În această pildă, Isus ne spune să nu încercăm să ne luăm viața cea nouă 
și să o peticim la cea veche, deoarece nu merge așa.

Nu va fi bine nici dacă încercăm să punem vin nou în burdufuri vechi.
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Proverbul cu peticele
Oricine care știe câte ceva despre cusături, știe că nu poți pune un petic 

nou pe o haină veche.
Dacă ai o haină veche, care a fost spălată și s-a strâmtat, s-a decolorat, iar 

tu încerci să acoperi o gaură din ea folosind un petec dintr-un material nou, 
cu timpul, noul material se va strâmta și se va rupe. și chiar dacă nu se va 
rupe, peticul nou nu se va potrivi cu haina veche pentru că materialul nu a 
fost purtat, nu are patina vremii.

În acestă parte a proverbului, Isus ne spune să nu încercăm să luăm o 
viață nouă și s-o adăugăm, s-o cârpim la cea veche. Nu va merge.

Nici să încercăm să turnăm vin nou în burdufuri vechi, nici asta nu va 
merge.  

Care este mai bun?
Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice: „Este mai bun 

cel vechi”. Luca 5:39

Știi de ce o persoană spune că vinul vechi este mai bun decât cel nou? Ea 
spune aceasta din același motiv pentru care tu și eu preferăm mai bine viața 
veche decât pe cea nouă, deoarece viața veche este mai confortabilă.

Cei mai mulți dintre noi preferăm viața veche pentru că suntem obișnuiți 
cu ea. Deși o parte din noi dorește vinul cel nou, lucrul nou, o nouă zi, o 
mișcare/mutare nouă, există totuși o parte din noi, care vrea să se mai țină de 
cele vechi, deoarece cu acestea ne simțim cel mai confortabil.

În loc să mergem înainte cu Domnul, încercăm să rămânem unde suntem 
pentru că ne este mult mai ușor.

Înaintarea este un lucru greu.
Este greu să te muți într-un oraș nou, să-ți faci prieteni noi, să-ți găsești 

un nou doctor, o școală nouă și o biserică. (Uneori este greu pentru mine să 
mut mobila într-un alt loc!) Este mult mai tentant să rămânem unde suntem 
și să ne bucurăm de ce avem și de ce știm.

Uităm însă că noi, ca și creștini, am fost făcuți o făptură nouă.
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Cele noi au venit!
Căci, dacă este cineva [sculptat/săpat] în Hristos (Mesia), este o făptură nouă. 

Cele vechi [condiția morală și spirituală anterioare] s-au dus: iată că toate lucru-
rile s-au făcut proaspete și noi. 2 Corinteni 5:17 (AMP)

Trebuie să ne dăm seama și să înțelegem că noi, în Hristos Isus, suntem 
făpturi noi. Am fost chemați la o viață nouă în El. Nu trebuie să ne fie frică să 
lăsăm în urmă ceea ce am fost și ce am avut în viața veche, pentru că altfel, 
nu vom avea libertatea să primim și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu are 
pentru noi în viața cea nouă.

Am ajuns să înțeleg acest lucru atunci când Domnul mi-a vorbit spunându-
mi: ,,Joyce, nu îți dai seama că aceasta este temelia pentru noua făptură? 
Cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi”.

Acest lucru nu este adevărat doar atunci când răspundem chemării la 
pocăință, când ne decidem să-L urmăm pe Hristos. El este un principiu 
continuu, un mod de viață al noii făpturi.

Afară cu cele vechi, ca să intre cele noi!
...pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei 

la desăvârșire fără noi. Evrei 11:40

Ți-ai dat seama deja că ceea ce ai acum nu ar fi așa de rău dacă pur și 
simplu nu ai mai compara cu ceea ce ai avut?

Când mergem să slujim în India, unde sărăcia și condițiile de viață sunt 
oribile, condiția în care trăiesc acei oameni ne tulbură pe noi mai mult decât 
pe ei. De ce? Deoarece ei nu pot compara modul lor de viață cu nimic altceva.

Ceea ce au oamenii din India, cei pe care îi vedem noi astăzi, este ceea ce 
au avut dintotdeauna. Bineînțeles că noi, am trăit dintotdeauna în America, 
țara belșugului. Așadar, când mergem în India, oriunde privim, vedem 
condiții oribile care nu se pot descrie în comparație cu condițiile pe care noi 
le-am știut dintotdeauna.

De ce să trăiești zi de zi descurajat, deprimat și apăsat, din cauza vieții 
tale vechi, când știi că viața ta veche nu mai există?

Nu mai lua în considerare lucrurile vechi. Nu îți mai aduce aminte de 
lucrurile trecute. Toate acestea s-au dus și au fost înlocuite cu ceva nou, cu 
ceva mai bun... Dacă ai știi astea !
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Continuă să mergi spre lucrurile care îți stau înainte.
Ce trebuie să faci când vine dezamăgirea ? Ea va veni, deoarece este o 

realitate a vieții. Poate va fi ceva mic sau mare. Poate va fi ceva lipsit de 
importanță ca și un picnic nereușit, pentru că a plouat sau poate va fi ceva 
important cum ar fi o logodnă care a fost ruptă ?

Orice formă ar îmbrăca, dezamăgirea va veni. Atunci când ea va apăsa 
asupra ta ca și o piatră mare, fie o vei lăsa să te apese până vei deveni 
descurajat și devastat, fie o vei folosi ca și o trambulină înspre lucrurile mai 
înalte și mai bune.

Nu este posibil să gândești negativ dar să trăiești o viață bună, pozitivă. 
Nu merge așa. Cu cât te gândești mai mult la dezamăgirile tale, cu atât vei 
fi mai descurajat. Dacă ești descurajat pentru o perioadă lungă de timp, în 
cele din urmă vei fi devastat. Când ajungi devastat, vei avea mari probleme.

Însă, Dumnezeu are lucruri mult mai bune pentru tine!
Aceasta este o zi nouă. Data viitoare când vine dezamăgirea, reintră în 

joc. Adaptează și ajustează. Uită de lucrurile trecute și îndreaptă-te spre ce 
îți stă înainte.

Amintește-ți că Domnul face un lucru nou în viața ta. Așadar, uită trecutul 
și trăiește în plinătatea și în bucuria vieții noi pe care El a pregătit-o pentru 
tine.

Vorbind deschis despre Descurajare
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Concluzie

...Fie ca Hristos prin credința ta[cu adevărat] să locuiască (să se stabilească, să-
Și facă casa permanentă) în inimile voastre; Să fii înrădăcinat adânc în dragoste 

și să ai temelia pusă în dragoste... Efeseni 3:17 (AMP)

Te încurajez să ai grijă în ce și în cine îți pui nădejdea și încrederea.
În Efeseni 3:17 ni se spune să fim înrădăcinați și zidiți în dragoste. Noi 

trebuie să fim înrădăcinați și zidiți în dragostea lui Hristos Isus, în El, nu în 
alți oameni, în copiii noștri, prietenii noștri, în slujba noastră, etc.

Isus este numit Stânca. El este Stânca care nu se va clătina niciodată.
Dacă rădăcinile tale sunt adânc înfipte împrejurul Stâncii, când vin 

mici dezamăgiri vei putea spune: ,,Asta este...”, și vei putea merge înainte. 
Când vor veni mari dezamăgiri, vei primi vindecare emoțională din partea 
Domnului și prin puterea Lui vei putea decide să mergi înainte.

Dacă însă ești înrădăcinat și zidit în altceva, vei sfârși descurajat, 
deprimat, devastat pentru că nimic altceva și nimeni altcineva nu este o 
stâncă tare – doar Isus!

Învață să adaptezi și să ajustezi. Poți! De ce trebuie să faci asta? De 
dragul tău.

Privește ca pe un privilegiu faptul că poți să te adaptezi la diferiți oameni 
și situații.

Nu contempla asupra dezamăgirii care vine în viața ta. Dă-i drumul și 
lasă-L pe Dumnezeu să se îngrijească de tine. Înfruntă dezamăgirea de la bun 
început și fă repede ajustările care trebuie făcute pentru a remedia situația.

În loc să te concentrezi asupra problemelor tale și să devii astfel descurajat, 
concentrează-te asupra lui Dumnezeu. Meditează asupra promisiunilor Sale. 
Mărturisește Cuvântul Său și încredințează-te pe tine și situația ta înaintea 
Lui în rugăciune.

Fă o listă cu ce ți-a mai rămas, nu cu ce ai pierdut. Aceasta îți va ține 
gândurile în prezent, unde este Dumnezeu. Amintește-ți că Isus S-a numit 
pe Sine ,,EU SUNT” nu ,,AM FOST” sau ,,VOI FI”. El este aici pentru tine 
chiar acum. Azi poți să începi să te bucuri de viață.





A doua parte

Versete
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Versete biblice pentru a învinge 
descurajarea

O! Ce s-ar fi ales de mine dacă n-aș fi încredințat/crezut că voi vedea 
bunătatea Domnului pe pământul celor vii!… Așteaptă-L și speră și crede 
în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ți inima și așteaptă-L Da, așteaptă și 
nădăjduiește în Domnul!  Psalm 27:13,14 (AMP)

Am văzut că totul [ce este omenesc] are limite și sfârșit, [indiferent cât de 
mare, nobil și excelent ar fi]; poruncile Tale sunt extrem de largi/întinse și 
fără limite. Psalm 119:96 (AMP)

Ca un dinte stricat și ca un picior care șchioapătă, așa este încrederea 
într-un stricat la ziua necazului. Proverbe 25:19

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

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântu-
irii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. Mica 7:7

Trăiți în armonie unii cu alții; nu fiți aroganți (snobi, pretențioși, 
exclusiviști) ci gata să vă adaptați [la oameni și lucruri] și rămâneți la 
lucrurile smerite. Nu vă supraestimați și nu vă socotiți singuri înțelepți.
Romani 12:16 (AMP)

Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mânia lui 
Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice 
Domnul. Romani 12:19

Dumnezeu este credincios (demn de încredere, și astfel, credincios promi-
siunii Sale, te poți baza pe El);El v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus 
Hristos, Domnul nostru. 1 Corinteni 1:9 (AMP)

Lucruri  pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima 
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omului nu s-au suit, Dumnezeu le-a pregătit [le-a făcut, le păstrează] pen-
tru cei ce-L iubesc [care-L așteaptă cu o reverență afectuasă, Îl ascultă cu 
promptitudine și sunt recunoscători pentru binecuvântările  acordate de El. 
1 Corinteni 2:9 (AMP)

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care în Hristos, ne poartă tot-
deauna spre biruință [ca pe niște trofee ale victoriei lui Hristos] și care 
răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui Dumnezeu.  
2 Corinteni 2:14 (AMP)

Să nu ne pierdem inima, să nu obosim în facerea binelui, în a acționa cu 
noblețe; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu ne va slăbi curajul 
sau vom cădea de oboseală. Galateni 6:9 (AMP)

...ne-a rânduit (ne-a destinat, în dragostea Sa, ne-a planificat) mai dinainte 
să fim înfiați (descoperiți) ca și copii ai Săi, prin Isus Hristos, după buna 
plăcere a voii Sale [pentru că I-a făcut plăcere și acesta a fost intenția Sa 
de suflet], ca noi să fim spre lauda și comemorarea harului Său glorios 
(favorului și milei) pe care ni l-a acordat fără plată în Preaiubitul Lui. 
Efeseni 1:5,6 (AMP)

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate [să-Și ducă la 
împlinire scopul și] să facă nespus mai mult decât [îndrăznim să] cerem 
sau gândim noi, [infinit mai mult decât cele mai înalte rugăciuni, dorințe, 
gânduri, speranțe sau vise ale noastre]... Efeseni 3:20 (AMP)

Voi, fraților, să nu osteniți sau să nu vă pierdeți inima în facerea binelui [ci 
continuați a face bine fără să slăbiți în aceasta]. 2 Tesaloniceni 3:13 (AMP)



Rugăciune pentru a învinge 
descurajarea

Tată, Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină 
pe cărarea mea.

Te rog să nu mă lași să îmi pun speranța și așteptările în alți oameni ca și 
mine, pentru că toți suntem capabili de a ne dezamăgii unii pe alții.

Ajută-mă să dau iertare celor care m-au dezamăgit în trecut și să las în 
urmă amintirile dureroase ale acelor dezamăgiri.

Crește Tu în mine Doamne pentru ca eu să fiu mai mult ca Tine iar eu să 
mă micșorez tot mai mult.

Aceste lucruri le cer în numele sfânt al lui Isus. Amin.
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Rugăciune pentru o relație personală 
cu Domnul

Dumnezeu te iubește și dorește să aibă o relație personală cu tine. 
Dacă nu L-ai acceptat încă pe Isus ca Mântuitorul tău personal, poți să o faci 
chiar acum. Deschide-ți doar inima înaintea Lui și rostește această rugăciune:

„Tată, știu că am păcătuit împotriva Ta. Te rog să mă ierți. Curățește-
mă. Mă angajez să cred în Isus, Fiul Tău. Cred că El a murit pentru mine, a 
luat păcatul meu asupra Lui, atunci când a murit pe cruce. Cred că a înviat 
dintre morți. Îmi predau viața lui Isus chiar acum. 

Tată, Îți mulțumesc pentru darul iertării și al vieții veșnice. Te rog, ajută-
mă să trăiesc pentru Tine. În numele lui Isus m-am rugat, Amin.”

În timp ce te-ai rugat din toată inima ta, Dumnezeu te-a primit, te-a 
curățit și te-a eliberat de legătura morții spirituale. Fă-ți timp să citești și 
să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu și cere-I lui Dumnezeu să-ți vorbească în 
timpul călătoriei cu El în această viață nouă.

Ioan 3:16  1 Corinteni 15:3-4
Efeseni 1:4  Efeseni 2:8-9
1 Ioan 1:9  1 Ioan 4:14-15
1 Ioan 5:1  1 Ioan 5:12-13

Roagă-te lui Dumnezeu și cere-I să te ajute să găsești o biserică în care 
se predică Cuvântul lui Dumnezeu, pe care să o frecventezi și în care să fii 
încurajat și să crești în relația ta cu Hristos. Dumnezeu va fi mereu cu tine. 
El te va călăuzi în fiecare zi și îți va arăta cum să trăiești viața abundentă pe 
care a pregătit-o pentru tine!
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DESPRE AUTOR

JOYCE MEYER este unul din ei mai importanţi învăţători practici ai 
Bibliei din lume. Desemnată de către revista New York Times ca fiind cel 
mai bun autor de cărţi vândute, ea a scris mai mult de şaptezeci de cărţi 
inspirative, incluzând The Confident Women (Femeia încrezătoare), I Dare 
You (Te înfrunt), întreaga colecţie de cărţi Battlefield of the Mind (Câmpul de 
bătălie al minţii), prima sa încercare în ficţiune cu The Penny şi multe altele. 
Ea a lansat, de asemenea, mii de învăţături audio, precum şi o bibliotecă 
video completă. Programele ei de radio şi televiziune Enjoying Everyday 
Life sunt difuzate în întreaga lume. Ea călătoreşte mult, organizând diferite 
conferinţe. Joyce şi soţul ei, Dave, sunt părinţii a patru copii şi locuiesc în 
St. Louis, Missouri.



„Bucură-te în fiecare zi”, programul ei de 
televiziune şi radio este difuzat în întreaga lume şi 
are o audienţă potenţială de trei miliarde de oameni. 
De la lupta ei cu cancerul de sân până la problemele 
zilnice ale vieţii, Joyce Meyer vorbeşte într-un mod 
deschis şi practic, despre experienţele personale 
pentru ca alţi creştini să se bucure de libertate în 
viaţă.

Puteţi viziona, în fiecare săptămână, 
emisiunea „Bucură-te în fiecare 

zi” pe canalul Alfa Omega TV (informaţii despre difuzare:  
www.alfaomega.tv, la secţiunea ProgramTV). 

De asemenea, emisiunile ei pot fi vizionate, atât în limba română, cât și în 
limba maghiară, online pe www.alfaomega.tv/mediacenter.
Date de contact pentru România: 
e-mail: joyce.meyer@alfaomega.tv 
telefon: +(40) 256-490.637 
adresa de corespondenţă: 
   Joyce Meyer, C.P. 1132, Oficiul 8 
   Timisoara – 300890, România

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

Informații recepție satelit Alfa Omega TV:  
www.alfaomega.tv/receptie



Oferim gratuit cărți scrise de 
Joyce Meyer

Trebuie doar să ne contactezi la comenzi@alfaomega.tv, sau la telefon  
0256-284.913. Ne-ar bucura dacă ne-ai putea scrie și câteva rânduri 
despre cum vezi tu emisiunile lui Joyce sau alte impresii personale.

Joyce ar fi extrem de bucuroasă să primească mesajele și părerile 
telespectatorilor.

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

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

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

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



Oferim următoarele resurse video pe 
DVD




