
TE TNTREBI VREODATA ••• 

De ce sunt aici? Care este scopul meu in viafii? Existii Dumnezeu? 
Trebuie sii fie ceva mai mult decat atat! 

Cu totH avem asemenea imtrebari intr-un anume moment in viata 
noastra. Pana ce vom primi raspunsurile, nu vom avea pace in totalitate, 

bucurie sau satisfactie de durata in viata. 

In aceasta carte a lui Joyce ,,Un nou mod de viat{t", poti gasi raspunsurile 
la intrebarile ce te apasa in gandurile tale. Totul incepe cu a cunoa�te 

adevarul despre Dumnezeu �i despre cat de mult te iube�te! 

Pe masura ce vei citi, vei descoperi cea mai importanta decizie pe care o 
vei putea face vreodata, de ce ai nevoie de Dumnezeu, �i de ce El este 

solutia oricarei probleme cu care te confrunti sau cu care te vei 
confrunta vreodata. Poti trai cu adevarat viata care ti-a fast 

data ca sa te bucuri de ea! 

Adevarul este ca Dumnezeu te iube�te �i are un plan minunat pentru 
viata ta. Tot ceea ce tanje�ti sau ai nevoie vei gasi intr-o relatie personala 

cu EL Acesta este secretul pentru a experimenta noul mod 
de viata pe care il dore�ti! 

00 Alfa Omega Publishing

PUBLISHING 
ISBN 978-6o6-045-314-7 

C: 
z 

z 

0 
C: 

s: 
0 
C 

C 
m 

<

>
.... 

JOYCE MEYER 

UN NOU MOD DE VIATA 

1ntelegand ce inseamna acceptarea lui Hristos 



UN NOU MOD DE VIAȚĂ

Înțelegând ce înseamnă 
acceptarea lui Hristos

Joyce Meyer

Traducere: Ilie Ionela

Alfa Omega Publishing 
2022, Timișoara



Publicată în original în limba engleză sub titlul: 
A new way of  living

Warner Faith
Copyright © 2015
Joyce Meyer

Tradusă în limba română şi publicată cu autorizare. 
Dacă nu există alte precizări, citatele biblice sunt luate din traducerea 
Dumitru Cornilescu a Bibliei.

Traducere: Ionela Ilie
Corectură: Daniela Groza
Tehnoredactare: Camelia Mocofan
Prelucrare grafică: Anca Luchiţ

Versiunea în limba română: Un nou mod de viață
Copyright © 2022 Alfa Omega Publishing 

Editura: Alfa Omega Publishing 
C.P. 1141, O.P. 8 
300890 - Timişoara, România
Tel/Fax: + (40) 256-284.912

E-mail: info@alfaomega.tv
Comenzi online: www.alfaomega.tv/librarie

ISBN 978-606-045-314-7

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
MEYER, JOYCE
    Un nou mod de viaţă : înţelegând ce înseamnă acceparea lui Hristos / 
Joyce Meyer ; trad.: lie Ionela. - Timişoara : Alfa Omega Publishing, 2022
    ISBN 978-606-045-314-7

I. Ilie, Ionela (trad.)

2



 

UN NOU MOD DE VIAȚĂ

Înțelegând ce înseamnă 
acceptarea lui Hristos

Joyce Meyer



CUPRINS

1. CEA MAI IMPORTANTĂ DECIZIE PE CARE O VEI  

     LUA VREODATĂ ............................................................... 5

2. TOȚI AM PĂCĂTUIT ....................................................... 8 

3. ESTE TIMPUL SĂ TE PREDAI ...................................... 13

4. UN NOU MOD DE VIAȚĂ ............................................. 18

5. UN NOU MOD DE A GÂNDI ........................................ 25

6. UN NOU MOD DE A VORBI ......................................... 31

7. UN NOU MOD DE A TE PRIVI PE TINE ÎNSUȚI ..... 35

8. ÎNLOCUIND TEAMA CU CREDINȚA ....................... 40

9. BUCURĂ-TE DE VIAȚĂ ................................................. 43

    O RUGĂCIUNE DE MÂNTUIRE ................................... 46

    RECOMANDĂRI DE RESURSE ..................................... 47

    DESPRE AUTOARE ......................................................... 48



Capitolul 1

CEA MAI IMPORTANTĂ DECIZIE PE 
CARE O VEI LUA VREODATĂ

Eşti nemulțumit de viața ta? Dacă este aşa, să ştii că nu eşti 
singur. Nenumărați oameni sunt obosiți, sătui de toate, 

se simt goi pe interior şi neîmpliniți. Unii au zis să încerce religia, 
sperând să găsească o soluție pentru a nu se mai simți aşa cum 
se simt, ajungând însă doar să fie împovărați cu reguli rigide şi 
absurde pe care nu le-au putut respecta. Dacă ai încercat religia, 
nu înseamnă că ai încercat să apelezi şi la Dumnezeu pentru a-ți 
repara viața goală, plină de frustrare şi încărcată de vină.

Dacă vrei să te simți iubit, dacă ai nevoie de un prieten, dacă 
vrei ca păcatele să-ți fie iertate şi dacă ai nevoie de un viitor... atunci 
răspunsul tău la toate acestea este Isus Hristos. El aşteaptă să-ți ofere 
o viață nouă şi să te transforme într-o creație cu totul nouă.

Dacă eşti nemulțumit de viața ta, atunci trebuie să faci o 
schimbare. Dacă vom continua să facem aceleaşi lucruri la nesfârşit, 
atunci viața noastră nu se va schimba. Trebuie să iei o decizie, 
aceasta fiind cea mai importantă decizie pe care o vei lua vreodată.

Această decizie este mult mai importantă decât cea legată de 
cariera ta, sau de colegiul pe care vrei să-l urmezi, sau decât cea 
privitoare la persoana cu care vrei să te căsătoreşti, sau cea despre 
cum să-ți investeşti banii, ori cea legată de locul unde vei trăi. 
Această decizie este una cu privire la veşnicie. Veşnicia reprezintă 
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un timp nesfârşit şi fiecare dintre noi trebuie să ştie unde îşi va 
petrece veşnicia. Chiar există viață după moarte. După ce mori, 
nu încetezi să mai exişti, ci doar începi să exişti într-un cu totul 
alt loc. Se zice că atunci când mori e ca şi când ai trece prin nişte 
uşi turnante. Pur şi simplu pleci dintr-un loc pentru a fi în alt loc.

Ai vrea să ai o relație cu Dumnezeu aici, pe pământ, şi să trăieşti 
alături de El pe veci? Dacă da, atunci trebuie să-L accepți pe Isus 
Hristos ca Mântuitor al tău. Cu toții am păcătuit, deci avem nevoie 
cu toții de un Mântuitor. Dumnezeu Și-a trimis unicul Fiu pentru 
a primi pedeapsa pentru păcatele noastre. El a fost răstignit şi Și-a 
vărsat sângele nevinovat pentru a ne răscumpăra greşelile. El a murit 
şi a fost îngropat, dar, a treia zi, a înviat, iar acum se află în Cer, 
stând la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. El este singura ta speranță de 
a avea pace, bucurie şi de a fi fără de păcat înaintea lui Dumnezeu.

Pentru a putea fi salvați de păcatele noastre, Biblia ne învață că 
trebuie să mărturisim şi să acceptăm că Isus este Domn, crezând 
din toată inima că Dumnezeu L-a înviat.

„Dacă mărturisești [și recunoști] deci cu gura ta pe Isus ca 
Domn și dacă crezi în inima ta [aderi la, ești încredințat de 
și te bazezi pe adevărul] că Dumnezeu L-a înviat din morți, 
vei fi mântuit.” 

(Romani 10:9)

Acest fel de credință este mai mult decât o simplă recunoaştere 
mentală, aceasta trebuie să fie sinceră şi să vină din toată inima. 
Mulți oameni cred că există un Dumnezeu, dar nu şi-au încredințat 
viața Lui. Dumnezeu este Autorul vieții şi vrea ca tu să Îi oferi Lui, 
de bunăvoie şi cu bucurie, viața ta. Dumnezeu te-a creat să ai un 
liber arbitru, aşa că nu te va obliga să Îl alegi pe El. Însă orice 
vei face, sau nu, va conta enorm în influențarea calității vieții tale 
viitoare de aici, de pe pământ, fiind factorul decisiv când se va 
hotărî unde îți vei petrece veşnicia după ce vei muri.
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Până acum crezi că ai făcut o treabă bună cu deciziile pe care 
le-ai luat privitoare la viața ta? Dacă nu, atunci mai bine ar fi să Îi 
predai conducerea Celui care te-a creat şi care ştie mai multe despre 
tine decât vei şti tu vreodată. Dacă îmi cumpăr o maşină şi încep 
să am probleme cu ea, o voi duce înapoi la producător pentru ca 
acesta să o poată repara. Acelaşi principiu se aplică şi în cazul lui 
Dumnezeu. El te-a creat şi te iubeşte nespus. Dacă nu eşti mulțumit 
cu viața pe care o ai, atunci predă-I-o Lui ca să o poată repara. 

După cum am mai spus, nu se va schimba nimic dacă nu iei o 
decizie. Vrei să fii creştin? Eşti pregătit să-I predai lui Dumnezeu 
nu numai păcatul tău, ci chiar viața ta? Eşti pregătit să renunți la 
modul tău de trai păcătos şi să înveți cum să ai o viață cu totul 
nouă, trăită alături de Dumnezeu şi dedicată Lui? Dacă da, citeşte 
mai departe, căci vei avea o viață care îți va depăşi cu mult orice 
aşteptare. Aceasta le stă la dispoziție tuturor. Nimeni nu este 
exclus. Iată ce spune Dumnezeu cu privire la viitorul tău:

„‚Căci eu știu gândurile [și planurile] pe care le am cu privire 
la voi’, zice Domnul, ‚gânduri [și planuri] de pace, și nu de 
nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde’.”

 (Ieremia 29:11)
Nimeni nu poate lua această decizie în locul tău. Numai tu 

singur poți lua această decizie. Ce fel de viață vrei să ai? Chiar 
vrei să urmezi exemplul oferit de societatea actuală? Cuvântul lui 
Dumnezeu spune că am venit în această lume fără nimic la noi şi 
vom pleca din ea tot fără nimic (1 Timotei 6:7). Dumnezeu este 
Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. La început, era Dumnezeu, 
iar la sfârşit, tot Dumnezeu va fi. Fiecare om va sta înaintea lui 
Dumnezeu pentru a da socoteală pentru viața sa (Romani 14:12). 
Acum este momentul să te pregăteşti pentru acest lucru. Mie îmi 
place să spun mereu că „fie că eşti pregătit sau nu, Isus tot va veni.” 
Pregăteşte-te acum, ia chiar acum decizia corectă, căci mai târziu 
s-ar putea să fie prea târziu.

CEA MAI IMPORTANTĂ DECIZIE PE CARE O VEI LUA VREODATĂ
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Capitolul 2

TOȚI AM PĂCĂTUIT

Păcatul reprezintă neascultare intenționată a voii lui 
Dumnezeu. Toți am păcătuit. Nu există şi nu a existat 

niciun om pe pământ care să nu fi păcătuit vreodată (Romani 3:23, 
Eclesiastul 7:20). Aceasta este vestea proastă, dar există şi o veste 
bună: putem fi iertați cu toții şi să ne împăcăm cu Dumnezeu.

„Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava [și cinstea] lui 
Dumnezeu. Și [toți] sunt socotiți neprihăniți, fără plată, 
prin harul Său [favoarea și îndurarea Sa nemeritate], prin 
răscumpărarea care este [oferită] în Hristos Isus.” 

(Romani 3:23-24)

Isus a plătit deja pentru păcatele tale; nu trebuie decât să crezi 
şi să accepți acest lucru. Dacă îți vei recunoaşte păcatele, dacă te 
vei căi pentru acestea şi vei fi dispus să renunți definitiv la ele, 
Dumnezeu te va ierta şi te va face un om cu totul nou.

„Dacă ne mărturisim [de bunăvoie] păcatele [și recunoaștem 
că am păcătuit], El este credincios și drept [respectându-Și 
firea și promisiunile făcute] ca să ne ierte păcatele [să ne 
alunge greșelile] și să ne curățească de orice nelegiuire [tot ce 
nu este conform voii și scopurilor Sale prin ceea ce urmărim, 
gândim și facem].” 

(1 Ioan 1:9)

Nu trebuie să aştepți deloc ca Dumnezeu să facă ceva. El a făcut 
deja ceea ce era de făcut. El Și-a lăsat singurul Fiu să moară în locul 
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nostru deoarece numai o jertfă perfectă şi fără de păcat ne poate 
răscumpăra păcatele. Dreptatea a fost făcută deja, iar noi putem 
fi liberi dacă credem în Isus Hristos şi dacă acceptăm să avem 
o relație personală cu Dumnezeu prin intermediul lui Isus. Nu 
ne putem înfățişa înaintea lui Dumnezeu de unii singuri – avem 
nevoie de un avocat. Avem nevoie de cineva care să joace rolul de 
intermediar, iar acel Cineva este Isus. Isus a stat în spărtura care 
s-a făcut între noi şi Dumnezeu, spărtură creată de păcatul nostru, 
iar El ne duce la Dumnezeu.

Isus, în calitate de copil, Îl poartă pe Tatăl Său în El (sângele Său, 
cromozomii Săi, ADN-ul Său etc.), aşadar, Dumnezeu era în Hristos 
deja atunci când a împăcat lumea cu Sine. Dumnezeu îi iubeşte pe 
cei pe care i-a creat, aşa că nu doreşte să îi lase să fie înrobiți de 
păcat, fără a le oferi o cale de scăpare. Isus este această Cale!

PĂCATUL ATRAGE UN BLESTEM

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că păcatul nostru ne va 
ajunge din urmă (Numeri 32:23). Păcatul atrage blestemul, iar 
ascultarea atrage binecuvântarea (Deuteronomul 28). Pentru o 
vreme, poate părea că păcătosul scapă fără a suferi nicio consecință 
pentru păcatul comis. Acesta pare să ducă o viață la fel de bună ca 
toți ceilalți, dar, în cele din urmă, tot vor exista consecințe pentru 
alegerile făcute.

Atunci când alegem să trăim în păcat, în loc să trăim în ascultare 
de Dumnezeu, sufletele noastre suferă. Omul nu este doar un trup 
alcătuit din carne şi oase. El este un duh şi are un suflet alcătuit 
din minte, voință şi emoții. Aceasta este personalitatea omului. 
Păcătoşii suferă în mintea lor. Ei sunt tulburați din cauza neliniştii 
mentale şi, orice ar face sau orice ar avea, nimic nu îi poate 
mulțumi vreodată cu adevărat. Aceştia suferă pe plan emoțional. 
Fiindcă au ales să fie stăpânii propriilor vieți, ei devin frustrați şi 
mânioşi (tulburați emoțional) atunci când nu se întâmplă totul 
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aşa cum vor. Aceştia nu cunosc calea credinței. Lor le e imposibil 
să înțeleagă cum e să te încrezi în Dumnezeu – într-o putere mai 
mare decât propria persoană. Sufletele lor sunt mereu zbuciumate 
deoarece nu poți primi odihna oferită de Dumnezeu decât dacă 
vei crede în El (Evrei 4:3).

Da, viața păcătoasă este plină de blesteme. Aceasta nu aduce 
nimic bun. Iată ce spune Dumnezeu despre ce pățesc cei care 
încearcă să trăiască fără El:

„Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare și vor bâjbâi ca 
niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de 
aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea, ca gunoiul! 
Nici argintul, nici aurul lor nu va putea să-i izbăvească în 
ziua mâniei [și indignării] Domnului, ci toată țara va fi 
mistuită de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toți 
locuitorii țării.”

 (Țefania 1:17-18)

Aceste versete sunt cutremurătoare, dar nu ar trebui să semene 
teamă în inima celui care crede cu sinceritate în Isus Hristos. Cei 
care cred în Isus nu vor fi judecați sau condamnați (Ioan 3:18).

VINA ȘI CONDAMNAREA

Vina este veşnicul companion al păcătosului. Chiar dacă acesta 
va face diferite lucruri ca să o ignore, în interiorul său ştie că viața 
sa nu este aşa cum ar trebui să fie. Isus a spus că păcătoşii nu pot 
scăpa de vină (Ioan 9:41).

Biblia este împărțită în Vechiul şi Noul Testament. Vechiul 
Testament este chiar aşa, adică vechi. Acesta reprezintă un Vechi 
Legământ, unul folosit de către Dumnezeu pentru a acoperi 
păcatele oamenilor până când Isus avea să vină ca să încheie un 
nou legământ. Folosind un sistem de oferire a jertfelor pentru 
păcatele comise, păcatele oamenilor erau acoperite, dar nu erau 
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îndepărtate niciodată. Vina era mereu prezentă. Însă, în Noul 
Testament, sub Noul Legământ, avem o jertfă perfectă şi supremă 
care nu acoperă păcatul, ci îl îndepărtează complet. Aceasta nu 
spală doar păcatul, ci şi vina care îl însoțeşte.

Te rog să citeşti pe îndelete următoarele versete şi să te gândeşti 
la puterea celor exprimate de acestea. Acestea provin toate din 
cartea Evrei.

„Prin această ‚voie’ [a lui Dumnezeu] am fost sfințiți 
[consacrați și curățați] noi, și anume prin jertfirea trupului 
lui Isus Hristos [cel Uns], o dată pentru totdeauna.” 

(Evrei 10:10, sublinierea autoarei)

„El [Hristos], dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă 
pentru păcate [care va fi de folos], S-a așezat pentru 
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu.” 

(Evrei 10:12)

„‚Iată legământul [înțelegerea, testamentul] pe care-l voi face cu 
ei după acele zile’, zice Domnul: ‚Voi pune legile Mele în inimile lor 
şi le voi scrie în mintea lor [în gândurile lor cele mai profunde şi 
în cea mai profundă înțelegere]’, adaugă: ‚Și nu-Mi voi mai aduce 
aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.’” (Evrei 10:16-17)

„Să ne apropiem [să înaintăm] cu o inimă curată [sinceră], 
cu credință deplină [cu o convingere și o asigurare învăluite 
în credință, care face întreaga personalitate omenească să se 
bazeze pe Dumnezeu, având o încredere deplină în puterea, 
înțelepciunea și bunătatea Sa], cu inimile stropite și curățite 
de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată.” 

(Evrei 10:22)

Aceste versete ne informează despre multe lucruri foarte 
importante şi nespus de frumoase. Primul ar fi faptul că Isus S-a 

TOȚI AM PĂCĂTUIT
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jertfit o dată şi pentru totdeauna, aşa că nu mai este nevoie de 
nicio altă jertfă în afară de a Sa. Sub Vechiul Legământ, jertfele 
trebuiau oferite neîncetat, dar fără a reuşi să înlăture vina. Isus a 
devenit o jertfă valabilă pentru totdeauna şi care, în plus, înlătură 
păcatul şi vina.

Vina este îndepărtată în mod legal, dar poate că unii oameni încă 
mai trebuie să învețe cum să trăiască fără a se mai simți vinovați. 
De fapt, viața cea nouă, trăită pentru Hristos, ne cere să trăim 
fără a ne mai lăsa conduşi de sentimente. Nu ne mai putem lăsa 
copleşiți de acestea. Trebuie să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu şi 
să îl împlinim, indiferent de ceea ce simțim. Această viață plină de 
ascultare va aduce cu sine binecuvântări de nedescris.
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Capitolul 3

ESTE TIMPUL SĂ TE PREDAI

Fie L-ai primit deja pe Hristos şi ai cerut această carte ca să 
te ajute să-ți începi viața cea nouă alături de El, fie ai primit 

această carte şi, din fericire, sper că eşti pregătit să iei această 
decizie chiar acum.

În Ioan 3:16 scrie: „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 viața veşnică.”

Vreau să îți relatez o întâmplare care să te ajute să înțelegi cât de 
puternic este acest verset.

Într-o noapte întunecoasă şi rece, în oraşul Chicago tocmai 
începuse să viscolească. La un colț de stradă, un băiețel vindea 
ziare. Oamenii erau în interiorul caselor lor, feriți de frigul de 
afară, iar băiatului îi era atât de frig, încât nici măcar nu se străduia 
să vândă prea multe ziare. S-a dus la un polițist, întrebându-l: 
„Domnule, nu ştiți cumva unde ar putea găsi un băiat sărac un 
loc cald unde să doarmă la noapte? Eu dorm de obicei într-o cutie 
aflată după colțul străzii, mai jos pe alee, dar e teribil de frig. Ar fi 
bun un loc cald pentru înnoptat.”

Polițistul a privit către băiețel şi i-a spus: „Iată ce poți face: 
mergi pe stradă tot înainte, până la casa aceea mare şi albă şi bate 
la uşă. Când ți se va deschide, spune numai ‚Ioan 3:16’ şi te vor 
primi înăuntru.”
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Băiatul a făcut ce i s-a spus. El a urcat treptele acelei case, apoi a 
bătut la uşă şi i-a deschis o doamnă. El a ridicat privirea şi a spus: 
„Ioan 3:16.”

Doamna i-a spus: „Intră.”

Ea l-a primit înăuntru, l-a poftit să se aşeze într-un balansoar 
aflat în fața unui şemineu imens şi apoi a plecat. Băiatul a stat o 
bună bucată de vreme acolo şi se gândea: Nu înțeleg ce înseamnă 
Ioan 3:16, dar cu siguranță că poate încălzi un băiat înghețat.

Mai târziu, doamna s-a întors şi l-a întrebat: „Îți este foame?”

El a spus: „Da, îmi este puțin. Sunt nemâncat de câteva zile, 
deci cred că aş putea mânca ceva.” Doamna l-a dus în bucătărie şi 
l-a aşezat la o masă încărcată cu mâncăruri minunate, iar băiatul 
a mâncat şi a tot mâncat până nu a mai putut. Atunci s-a gândit: 
Nu înțeleg ce înseamnă Ioan 3:16, dar cu siguranță că poate sătura 
un băiat flămând.

Apoi l-a dus la etaj, unde era o baie care avea o cadă plină cu 
apă caldă. El a stat acolo în apă o vreme şi s-a spălat. În timp ce 
stătea în cadă, şi-a zis: Nu înțeleg ce înseamnă Ioan 3:16, dar cu 
siguranță că poate curăța un băiat murdar.

Doamna a venit apoi, l-a luat şi l-a dus într-o cameră, l-a băgat 
sub o plapumă de puf veche, l-a acoperit bine, apoi l-a sărutat de 
noapte bună, după care a stins lumina. În timp ce stătea acolo în 
întuneric, a privit pe fereastră şi a văzut ninsoarea căzând în acea 
noapte friguroasă. El s-a gândit: Nu înțeleg ce înseamnă Ioan 3:16, 
dar cu siguranță că îi poate oferi odihnă unui băiat obosit. 

În dimineața următoare, doamna l-a dus înapoi la acea masă 
plină cu mâncare. După ce a mâncat, ea l-a dus la acelaşi balansoar 
vechi aflat în fața şemineului. Ea a luat o biblie, s-a aşezat şi l-a 
întrebat: „Înțelegi ce scrie în Ioan 3:16?” „Nu, doamnă, nu înțeleg. 
Seara trecută a fost prima dată când am auzit despre asta, când 
mi-a spus polițistul să mă folosesc de ce scrie acolo.” Ea a a deschis 
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Biblia la Ioan 3:16 şi a început să-i vorbească despre Isus. Chiar 
acolo, în fața acelui şemineu, el şi-a predat inima şi viața lui Isus. 
Stând acolo, se gândea: Nu înțeleg ce înseamnă Ioan 3:16, dar cu 
siguranță că îl poate face pe un băiat rătăcit să se simtă în siguranță. 
(Autor necunoscut)

Dacă eşti pregătit să-ți predai viața lui Dumnezeu primindu-L 
pe Fiul Său Isus Hristos drept singura jertfă acceptabilă pentru 
iertarea păcatelor tale, te încurajez să rosteşti următoarea 
rugăciune împreună cu mine. Rosteşte după mine aceste cuvinte 
cu voce tare şi ascultă-le pe fiecare în parte ca să poată avea o 
semnificație specială pentru tine.

   Dumnezeule Tată, Te iubesc. Astăzi, vin înaintea Ta prin 
credință și Te rog să-mi ierți păcatele. Isuse, cred în Tine, 
cred că ai murit pe cruce pentru mine, că Ți-ai vărsat 
sângele nevinovat pentru mine, că mi-ai luat locul și ai 
primit pedeapsa pe care o meritam eu. Cred că ai murit și 
ai fost îngropat, iar a treia zi, ai înviat. Moartea nu Te-a 
putut ține captiv. L-ai învins pe Satana și i-ai luat cheile de 
la locuința iadului și a morții. Cred că ai făcut toate aceste 
lucruri pentru mine deoarece mă iubești. Vreau să fiu creștin. 
Vreau să Te slujesc tot restul vieții mele. Vreau să învăț cum 
să trăiesc viața cea nouă pe care mi-ai promis-o. Isuse, Te 
primesc chiar acum, Isuse, și mă predau Ție. Primește-mă 
așa cum sunt și ajută-mă să devin ceea ce vrei Tu să fiu. 

     Isuse, Îți mulțumesc că m-ai mântuit. Umple-mă cu Duhul 
Tău cel Sfânt și învață-mă tot ce trebuie să știu. Cred că sunt 
mântuit, m-am născut din nou și, după ce voi muri, voi 
ajunge în rai. Dumnezeule Tată, mă voi bucura de călătoria 
pe care o voi întreprinde și voi trăi spre slava Ta!

Dacă ai rostit această rugăciune din toată inima, tocmai ai 
luat cea mai importantă decizie din viața ta. Indiferent cum te-



ai simți, Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea şi ți-a răspuns la ea. 
Poate simți pace sau bucurie, poate ai un sentiment de eliberare 
sau de libertate, sau poate că acum nu simți absolut nimic. Nu 
mai permite ca sentimentele să-ți controleze viața. Crede ce 
spune Cuvântul lui Dumnezeu, căci El Îşi respectă promisiunile 
întotdeauna şi iată ce a spus: 

„Tot ce-Mi dă [încredințează] Tatăl va ajunge la Mine și pe 
cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară [absolut niciodată 
nu voi respinge pe nimeni dacă vine la Mine].” 

(Ioan 6:37)

Dumnezeu a promis să-ți fie alături mereu, până la sfârşitul 
lumii. Poate că nu Îi simți prezența întotdeauna, însă El este 
pretutindeni mereu. El te veghează tot timpul şi te va proteja cu 
mare grijă. Pe El îl preocupă toate lucrurile care te preocupă pe 
tine şi a promis că le va desăvârşi. El a început o lucrare bună în 
tine, pe care cu siguranță o va desăvârşi (Geneza 28:15, Psalmii 
138:8, Filipeni 1:6).

Felicitări, tocmai ți-ai făcut un nou Prieten adevărat – pe Isus – 
care va fi cel mai bun prieten pe care-l vei avea vreodată. Poți vorbi 
cu El despre absolut orice, căci El te înțelege întotdeauna (Evrei 
4:15). El nu te va respinge şi nu te va condamna niciodată. Pentru 
Dumnezeu, niciun lucru nu este prea mare sau prea mic. El vrea 
ca tu să-L recunoşti prin tot ce faci şi să Îl pofteşti să se implice în 
fiecare aspect din viața ta.

Acum ai devenit o ființă cu totul nouă. Lucrurile cele vechi au 
trecut, iar totul este nou acum (2 Corinteni 5:17). Acum vei avea 
parte de un nou început.

Desigur că vei face greşeli – cu toții greşim. Vei avea foarte multe 
de învățat, căci tocmai ai pornit într-o călătorie ce va dura o viață 
întreagă. Aminteşte-ți mereu că, atunci când greşeşti, Dumnezeu 
te va ierta şi te va curăța dacă Îi ceri să o facă. Grăbeşte-te să te 
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căieşti de orice păcate ai avea şi nu încerca niciodată să-I ascunzi 
ceva lui Dumnezeu, căci El ştie totul oricum.

Dumnezeu te iubeşte nespus. El te va iubi întotdeauna. El nu te 
iubeşte mai mult atunci când te porți frumos şi mai puțin atunci 
când te porți urât. El te iubeşte pur şi simplu!

Acum e momentul să vorbim despre un nou mod de viață.

ESTE TIMPUL SĂ TE PREDAI
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Când îți vei începe viața cea nouă, pe care va trebui să o 
trăieşti cum spune Dumnezeu, alături de El şi pentru 

El, vei vedea că multe dintre principiile Sale par cu totul pe dos 
față de principiile lumeşti. De fapt, lumea aceasta este pe dos, pe 
când Împărăția lui Dumnezeu este ceea ce trebuie. Noi nu suntem 
obişnuiți să facem lucrurile conform principiilor dumnezeieşti, de 
aceea, la început, pot părea dificile sau greu de înțeles.

BOTEZUL

În calitate de proaspăt credincios în Isus Hristos, unul dintre 
primele lucruri pe care ar trebui să le faci este botezul în apă. 
Botezul este un simbol extern al deciziei tale interioare de a-L 
urma pe Hristos. Scufundarea în apa botezului simbolizează 
renunțarea la vechiul mod de viață. Atunci când ieşi din apă e 
ca şi cum ai învia la o nouă viață. Facem acest lucru în semn de 
ascultare față de Dumnezeu.

„Icoana aceasta închipuitoare [a mântuirii lor] vă mântuiește 
acum pe voi [de întrebările și temerile interioare], și anume 
botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești 
[spălarea], ci mărturia unui cuget curat [curățenie și pace 
interioare] înaintea lui Dumnezeu [deoarece și arătați ceea 
ce credeți că vă aparține], prin învierea lui Isus Hristos.” 

(1 Petru 3:21)
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„‚Pocăiți-vă [schimbați-vă părerea și țelul pentru a accepta voia 
lui Dumnezeu, în loc să o respingeți]’, le-a zis Petru, ‚și fiecare 
din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea 
păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.’” 

(Faptele apostolilor 2:38)

MERSUL LA BISERICĂ

Un alt lucru pe care îl recomand cu mare căldură este 
participarea la întrunirea religioasă locală. Faptul că mergi la 
biserică nu te face automat creştin, aşa cum faptul că eu stau în 
garajul meu nu mă face automat o maşină. Nu devenim creştini 
doar prin simplul fapt că mergem la biserică, dar, dacă suntem 
creştini, ar trebui să ne dorim să ne închinăm Domnului şi să avem 
părtăşie cu alți credincioşi. Biserica este şi un loc unde învățăm 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu toate bisericile sunt bune. Unele sunt nişte edificii religioase 
care arată bine la exterior, dar, în interior, nu se întâmplă nimic 
care să fie de folos cu adevărat cuiva. Dacă frecventezi o biserică ce 
nu te hrăneşte din Cuvântul lui Dumnezeu şi nu te impulsionează 
să creşti zilnic în umblarea ta cu El, atunci trebuie să mai cauți 
până vei găsi biserica potrivită. Bisericile, asemenea doctorilor, nu 
sunt toate bune; însă nici nu sunt toate rele. Trebuie numai să o 
găseşti pe cea potrivită pentru tine. Unii oameni preferă bisericile 
mari, pe când alții preferă bisericile mici. Unii preferă o anumită 
confesiune religioasă, dar sunt şi unii care preferă o biserică 
neconfesională, adică una care nu aparține vreunei organizații 
mai mari. Treaba este că îți va fi de mare folos dacă aparții de o 
anumită biserică. Aşa îți vei putea face prieteni care îți împărtăşesc 
convingerile şi vei putea socializa la nivel moral care să te ajute să 
eviți ispitele lumeşti.

Ai grijă să frecventezi o biserică unde să simți că poți creşte 
în viața ta creştină. Este foarte important ca noul credincios să 
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învețe cât mai multe lucruri. Dacă nu învață şi nu progresează, e 
în pericol de a reveni la vechile obiceiuri.

Grupurile de studiu biblic restrânse îi pot fi de mare ajutor noului 
credincios. În cadrul unui grup restrâns, vei avea şansa de a învăța, 
de a adresa întrebări, ceilalți se vor putea ruga pentru tine şi te vei 
putea ruga şi tu pentru alții la rândul tău. Ar fi bine ca în biserica ta 
să se organizeze cursuri biblice pentru adulți sau să existe grupuri 
de casă în care să te poți implica. Biserica nu este doar un loc unde 
să ți se slujească, ci este un loc unde să ne putem găsi şi exprima 
slujirea pe care trebuie să o facem noi în cadrul Trupului lui Hristos 
(Biserica). Nu poți doar să primeşti, ci trebuie să şi oferi.

DEDICAREA

Este foarte important să fii dedicat. Viețile noastre nu au fost 
devastate din cauza a ceea ce am greşit cândva, ci din cauza a 
ceea ce facem greşit în mod constant. Dacă facem bine o dată sau 
de două ori nu ne va ajuta să trăim viața cea nouă pe care ne-a 
pregătit-o Dumnezeu. Trebuie să fim perseverenți şi să facem ceea 
ce ştim că trebuie să facem chiar şi atunci când nu avem chef să 
o facem. Trebuie să fim constanți. Dumnezeu ți-a dat un duh de 
autocontrol şi disciplină (2 Timotei 1:7), iar tu nu trebuie decât să 
îl foloseşti.

Dedică-ți timpul în a sta cât mai mult în compania Domnului. 
Studiază-I Cuvântul şi citeşte cărți care să te ajute să înțelegi 
Biblia cât mai bine. Ascultă înregistrări cu predici, sau urmăreşte 
programe creştine televizate de calitate. Fă-ți timp să te rogi. 
Învață cum să te rogi pe parcursul întregii zile. Nu uita că pe 
Dumnezeu Îl interesează tot ce are legătură cu tine, iar rugăciunea 
este o conversație pe care o porți cu El. Pe măsură ce vei creşte 
în viața ta de creştin, vei învăța nu numai cum să stai de vorbă 
cu Dumnezeu, ci şi cum să asculți ce are să-ți spună, iar astfel, 
umblarea ta cu Dumnezeu va deveni şi mai încântătoare.
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Un alt domeniu în care dedicarea este foarte importantă este 
dărnicia. Dumnezeu ne-a oferit atât de multe, încât e cât se poate 
de firesc să vrem să Îi oferim şi noi ceva în schimb şi să fim generoşi 
cu lucrarea Sa de aici, de pe pământ. Dacă ai primit ajutor, este 
firesc să vrei să ajuți şi tu la rândul tău şi un mod în care poți face 
asta este dărnicia dedicată față de biserica de care aparții şi față de 
alte lucrări care te-au ajutat şi în care crezi. Tot ceea ce-I oferim 
lui Dumnezeu, El ne returnează de nenumărate ori. Cuvântul Lui 
spune că vom culege ceea ce semănăm.

Înainte de a-L accepta pe Hristos şi de a deveni ființe noi în El, 
nu ne prea interesa dărnicia. Eram egoişti şi voiam ca ceilalți să ne 
tot dea nouă, dar inima ni se schimbă pe măsură ce ne îndrăgostim 
tot mai mult de Isus.

BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT

A boteza înseamnă a scufunda complet. Tot ceea ce este 
scufundat va fi automat umplut cu mediul în care se face 
scufundarea dacă există vreo deschidere. Dacă eşti deschis, vei 
putea fi şi tu umplut complet cu Duhul Sfânt. Primeşti Duhul 
Sfânt atunci când Îl accepți pe Isus Hristos ca Mântuitor al tău, 
dar poate că în acel moment nu erai pregătit să-ți deschizi fiecare 
încăpere a inimii ca să-L laşi să te umple pe deplin.

Chiar dacă Îl ai pe Duhul Sfânt, trebuie să fii sigur că şi tu Îi 
aparții în întregime. Dumnezeu vrea să te folosească în slujba Sa 
şi vei avea nevoie de puterea Duhului Său pentru a avea succes şi 
a fi productiv.

Dumnezeu ne oferă şi daruri supranaturale (înzestrări pline de 
energie supranaturală) care să ne ajute să ne trăim viețile de zi cu zi. 
Aceste daruri sunt variate şi fiecare le primeşte, însă unele e posibil 
să fie mai pregnante decât altele. Eu am darul de a ține predici, 
pe când alții sunt înzestrați ca muzicieni sau administratori, sau 
să facă fapte de milostenie ori de ajutorare. În 1 Corinteni 12:7-



10 sunt menționate nouă daruri de care ar trebui să ținem cont. 
De fapt, ni se spune să tânjim (să ni le dorim din toată inima) 
după aceste daruri. Acestea sunt cuvinte de cunoaştere, cuvinte 
de înțelepciune, darul credinței, puterea de a vindeca, puterea de a 
face minuni, darul profeției (interpretarea voii divine şi a scopului 
lui Dumnezeu), abilitatea de a face deosebirea între duhurile rele 
şi cele bune, darul vorbirii în alte limbi şi abilitatea de a interpreta 
astfel de limbi.

Chiar dacă poate îți sunt neclare aceste daruri, te încurajez să 
Îl rogi pe Dumnezeu să ți le dea şi să te învețe despre ele şi despre 
cum pot fi folosite în mod adecvat. În Cuvântul lui Dumnezeu 
apar multe cazuri în care oamenii vorbesc în alte limbi (limbi 
spirituale). Când ne rugăm în alte limbi, Îi destăinuim secrete şi 
mistere lui Dumnezeu, astfel zidindu-ne pe noi înşine şi devenind 
mai buni. Apostolul Pavel a spus că dorința lui era ca toată lumea 
să vorbească în alte limbi (1 Corinteni 14:2, 4-5).

Darul vorbirii în limbi, în mod special, a constituit un motiv 
de neînțelegere în rândul creştinilor mulți ani la rând. Unii cred 
că aceste daruri ne stau la dispoziție în prezent, în timp ce alții nu 
sunt de acord cu această părere. Eu am experimentat aceste daruri 
în viața mea şi vorbesc în alte limbi de peste 30 de ani, aşadar, ştiu 
că acestea sunt relevante şi pentru creştinii de azi. Avem nevoie de 
orice ne poate fi de ajutor.

Adeseori, oamenii resping ceea ce nu cunosc sau ceea ce nu 
înțeleg. Aceasta este o greşeală. Ar trebui să citim Biblia şi să 
credem ce scrie în ea.

Te sfătuiesc să te concentrezi asupra Duhului Sfânt şi nu asupra 
darurilor Sale. Darurile vor veni şi ele. Unii oameni pun prea mare 
accent pe vorbirea în limbi sau pe celelalte daruri. Când ne ducem 
să ne cumpărăm o pereche de încălțări, nu cerem o pereche de 
limbi de îndată ce intrăm în magazin. Cerem o pereche de încălțări 
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şi limbile vor veni odată cu acestea. La fel este şi cazul Duhului 
Sfânt. Cere în fiecare zi să primeşti tot mai mult din prezența 
Sa în viața ta, iar vorbirea în limbi şi celelalte daruri vor veni la 
momentul potrivit.

CAUTĂ PREZENȚA LUI DUMNEZEU ȘI NU DARURILE 
SALE

Dumnezeu vrea să facă lucruri bune pentru tine. El vrea să-ți 
ofere multe binecuvântări, dar e important să-L cauți pentru Cine 
este El şi nu doar pentru ceea ce poate face pentru tine. Dumnezeu 
este nespus de minunat şi e uimitor să te afli în prezența Sa. În timp 
ce Îi cauți chipul, vei vedea că mâinile Sale sunt mereu întinse. 
Dacă nu Îi cauți decât mâna, Îl vei insulta. Nimeni, nici măcar 
Dumnezeu, nu vrea să fie folosit spre folosul altcuiva.

Cere-I lui Dumnezeu orice îți trebuie sau orice ai nevoie şi, 
dacă este ceea ce e mai bine pentru tine, atunci, la timpul potrivit, 
îți va da ceea ce ceri. Însă aminteşte-ți mereu că, mai presus 
de orice, ai nevoie de mai mult din El în viața ta. Mai mult din 
prezența Sa, din căile Sale, din caracterul Său, din înțelepciunea 
Sa, din cunoaşterea Sa, din puterea Sa etc.

Dumnezeu este totul, iar noi nu suntem nimic fără El. Isus a 
spus: „Despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.” (Ioan 15:5) 

„Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile [Toate 
lucrurile își au originea în El și vin de la El; totul trăiește 
prin El, El fiind centrul tuturor lucrurilor, acestea tinzând să 
se consume și să se finalizeze în El.] A Lui să fie slava în veci! 
Amin [așa să fie].” 

(Romani 11:36)

UN NOU MOD DE VIAȚĂ
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SUNT MULTE DE ÎNVĂȚAT

Ai prea multe de învățat față de ce îți pot spune eu în cărticica 
aceasta. Va trebui să înveți pe ce doctrină se bazează credința, 
precum şi învățăturile de bază ale creştinismului. De obicei, 
majoritatea bisericilor oferă un curs pentru noii credincioşi, iar eu 
îți recomand să participi la un astfel de curs. Vei afla că Isus a fost 
născut de o fecioară. Știu că pare imposibil, însă este cât se poate 
de adevărat şi este foarte important ca tu să înțelegi de ce. Vei mai 
afla că este important să Îi oferi lui Dumnezeu şi ofrande băneşti 
pentru ca Evanghelia să le poată fi predicată şi altora care încă nu 
Îl cunosc. Vei afla despre Trinitate, despre adevărul slujirii unui 
Singur Dumnezeu, care se manifestă prin trei persoane: Tată, Fiu 
şi Duhul Sfânt. Vei afla despre slujirea îngerilor, despre importanța 
sângelui lui Isus, despre cum să-L auzi pe Dumnezeu, despre 
doctrina neprihănirii, despre căință şi despre multe alte lucruri.

Cu toate că nu îți pot vorbi despre toate în această carte, sunt 
câteva lucruri pe care vreau să le împărtăşesc care cred eu că sunt 
extrem de importante în noua ta viață, aşa că haide să mergem 
mai departe.
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Este extrem de important să înveți să gândeşti cu totul 
altfel. Dumnezeu are un plan bun pentru tine şi pentru 

viața ta, dar trebuie ca şi tu să fii de acord cu acesta. Și Satana are 
un plan pentru tine şi pentru viața ta, dar acesta nu este deloc unul 
bun. Hoțul (Satana) nu vine decât să fure, să ucidă şi să distrugă 
(Ioan 10:10). Satana ne inoculează gândirea cu tot felul de gânduri 
rele, sperând ca noi să le credem şi să cădem de acord cu el astfel. 
Acesta este modul lui de a-i înşela pe oameni şi de a găsi o portiță 
de intrare în viețile lor.

„Să nu vă potriviți chipului veacului [acestei lumi] acestuia 
[modelat și adaptat obiceiurilor exterioare și superficiale 
ale acestuia], ci să vă prefaceți [schimbați] prin înnoirea 
[completă a] minții voastre [de către noile sale idealuri și 
de noua sa atitudine], ca să puteți deosebi [pentru voi] bine 
voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită [tocmai 
ceea ce este bun, acceptabil și perfect înaintea Sa pentru voi].” 

(Romani 12:2)

Versetul de mai sus ne spune clar că viețile noastre nu se vor 
putea schimba până nu ne schimbăm modul de a gândi. Dacă 
vrei să ai o viață nouă, trebuie să ai şi un nou mod de a gândi. 
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Dumnezeu are un plan bun pentru fiecare dintre noi, dar acesta 
nu va începe să se desfăşoare decât după ce vom învăța cât de 
importantă este o gândire adecvată.

ÎȚI POȚI CONTROLA GÂNDURILE

Poate că eşti şi tu cum am fost şi eu odată, crezând că nu poți 
face nimic în privința modului tău de a gândi. Nu este deloc aşa. 
Poți alege lucrurile la care să te gândeşti şi chiar ar trebui să faci 
asta cu mare grijă. Omul se lasă purtat de gânduri. Cu toții am 
trecut prin experiența aceea în care începem să ne gândim la 
ceva de mâncat. Poate o înghețată, o gogoaşă, sau altă mâncare 
apetisantă. Cu cât ne gândim mai mult la asta, cu atât mai mult 
ne convingem că trebuie să mâncăm acel lucru. Dacă ne gândim 
destul de mult la mâncarea respectivă, e posibil chiar să urcăm în 
maşină şi să conducem câțiva kilometri buni pentru a face rost de 
ea, ca apoi să regretăm că am mâncat-o şi că ne-am irosit banii şi 
timpul pentru a face rost de ea.

Dacă cineva a greşit față de noi şi ne gândim neîncetat la ce 
a făcut persoana respectivă ca să ne rănească, începem să ne 
enervăm şi să fim cuprinşi de supărare. Gândurile ne influențează 
emoțiile, devenind apoi cuvinte pe care le rostim.

Data viitoare când mai eşti supărat sau deprimat, întreabă-te 
numai la ce anume te-ai gândit şi atunci vei descoperi că există o 
legătură între gândurile şi sentimentele tale.

Mintea este câmpul de luptă unde ne luptăm cu Satana. În 
2 Corinteni 10:4-5 scrie că trebuie să alungăm gândurile şi 
închipuirile rele, ca apoi să le ducem captive înaintea lui Isus 
Hristos. Aceasta înseamnă că gândurile noastre ar trebui să fie 
conforme Cuvântului lui Dumnezeu. Ar trebui să ne scoatem 
din minte şi să respingem ca fiind o minciună de la diavol fiecare 
gând ce nu e conform învățăturilor lui Hristos. Dacă duşmanul 
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tău (Satana) ajunge să-ți controleze mintea, va ajunge apoi să-ți 
controleze viața şi destinul.

De exemplu, dacă te gândeşti la sinucidere, să ştii că acest gând 
nu îți vine de la Dumnezeu. El vrea ca tu să trăieşti şi să te bucuri 
de viață. Dacă te gândeşti că nu eşti bun de nimic şi că nimeni nu 
te iubeşte, să ştii că aceste gânduri nu sunt de la Dumnezeu, căci 
nu sunt conforme Cuvântului Său. 

GÂNDIREA NEGATIVĂ

Ai grijă cu privire la orice fel de gândire negativă. Dumnezeu şi 
planul Său pentru viața ta nu au nicio urmă de negativism. E mai 
bine să vezi partea bună a lucrurilor. O gândire pozitivă nu a făcut 
rău nimănui.

Oricum ar fi fost viața ta până acum, trebuie să ai o viziune 
pozitivă asupra viitorului tău. Cazi de acord cu Dumnezeu şi 
crede că urmează să ți se întâmple lucruri bune. Dacă ai fost şi tu 
o persoană pesimistă, cum am fost şi eu odinioară, va fi nevoie să 
exersezi gândirea pozitivă. Eu am crescut într-un mediu negativist, 
aşa că mă aşteptam mereu să am parte de probleme sau dezastre, 
dar apoi am aflat că necazurile pot fi atrase şi de gândirea noastră 
pesimistă.

„Toate zilele celui nenorocit sunt rele [din cauza gândurilor și 
previziunilor pline de îngrijorare], dar cel cu inima mulțumită 
are un ospăț necurmat [indiferent de circumstanțe].” 

(Proverbe 15:15)

Prima dată când Duhul Sfânt m-a îndemnat să citesc Scriptura, 
nu ştiam ce sunt previziunile, dar apoi am aflat că acestea sunt 
gânduri negative şi pline de îngrijorare că se va întâmpla ceva rău. De 
asemenea, a trebuit să recunosc că nu făceam decât să primesc ceea ce 
mă aşteptam mereu să primesc, adică numai necazuri. Voiam ca viața 
să mi se schimbe şi nu înțelegeam de ce nu mi-o schimba Dumnezeu, 
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dar, în cele din urmă, am înțeles că trebuia să-mi schimb modul de a 
gândi înainte ca El să-mi poată schimba viața.

Nu fi pesimist cu privire la orice... nici cu privire la trecutul 
sau viitorul tău. Dacă ai încredere în Dumnezeu, vei vedea că 
trecutul tău se va potrivi perfect în planul general pe care îl are 
El pentru viața ta. Toate greşelile pe care le-ai făcut te pot ajuta să 
fii o persoană mai bună şi mai înțeleaptă. Poți învăța din greşelile 
făcute şi să decizi să nu le repeți. Nu fi pesimist cu privire la 
finanțele tale, la prietenii tăi, la familia ta, la felul în care arăți, la 
slujba pe care o ai sau nu, la locul unde trăieşti, la ce fel de maşină 
conduci sau la orice altceva. Dezvoltă-ți o atitudine pozitivă, iar 
asta te va ajuta să ai o viață plină de optimism şi de putere.

NU TE ÎNGRIJORA ȘI NU FI NELINIȘTIT

Îngrijorarea şi neliniştea sunt două forme de gândire greşite. 
Îngrijorarea nu face niciun bine, ci poate face foarte mult rău. 
Înlocuieşte îngrijorarea cu încredințarea că Dumnezeu îți poate 
rezolva toate problemele. Îngrijorarea te face să pari mai bătrân 
decât eşti, îți dă migrene şi probleme de stomac şi chiar te face 
irascibil. Nu aceasta este voia lui Dumnezeu pentru viața ta.

La început, poate fi greu să nu te îngrijorezi fiindcă eşti obişnuit 
să-ți porți singur de grijă şi să îți dai seama singur ce ai de făcut, 
dar aminteşte-ți că acum înveți să trăieşti altfel.

Oamenii care nu au o relație cu Dumnezeu poate simt că 
trebuie să se îngrijoreze, dar nu e şi cazul tău. Dumnezeu este de 
partea ta, iar El spune că poți să-ți laşi îngrijorările în seama Lui, 
El urmând a se ocupa de tine (1 Petru 5:7).

Neliniştea presupune că ne petrecem ziua de azi îngrijorându-
ne pentru cea de mâine. Isus a spus să nu facem acest lucru deoarece 
ajunge fiecărei zile necazul ei (Matei 6:34). Vei şti ce ai de făcut la 
momentul potrivit, dar probabil că nu vei şti până nu ajungi acolo. 



29

UN NOU MOD DE A GÂNDI

Dumnezeu vrea ca tu să înveți să ai încredere în El. El nu întârzie 
niciodată, dar, de obicei, nici nu se grăbeşte. Această aşteptare este 
dificilă pentru noul credincios fiindcă nu eşti obişnuit să aştepți. 
Însă, după o vreme, va începe să îți placă. Mintea ți se va relaxa şi 
vei fi liber să trăieşti fiecare zi pe deplin, fără să te mai îngrijorezi 
pentru ziua de mâine.

De fiecare dată când eşti tentat să te îngrijorezi, reaminteşte-i 
diavolului că tu eşti copilul lui Dumnezeu, iar El a promis să aibă 
grijă de tine.

Modul prin care îți poți reînnoi mintea este studierea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi meditarea la ce spune acesta. Aceasta 
este calea prin care vei învăța să deosebeşti gândirea corectă de 
cea greşită. De exemplu, cineva poate crede că trebuie să fie sărac 
toată viața pentru simplul fapt că familia sa a fost mereu săracă, 
dar în Cuvântul lui Dumnezeu vei descoperi că acest lucru este 
cât se poate de neadevărat. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi aplicând 
principiile Sale în viața ta financiară, poți ieşi din cercul sărăciei 
şi poți avea apoi mai mult decât suficient în fiecare domeniu din 
viața ta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că, mai presus de orice, El 
vrea ca tu să fii prosper şi sănătos, aşa cum şi sufletul tău prosperă 
(3 Ioan 2). Pe măsură ce sufletul tău se maturizează şi umbli în 
ascultare de Dumnezeu, El îți va oferi orice lucru bun pe care îl vei 
putea administra adecvat şi de care te vei folosi cu înțelepciune.

Dumnezeu îți va împlini nevoile, iar tu nu va mai trebui să 
trăieşti cu teamă. Dacă ai nevoie de un loc de muncă, te poți ruga, 
iar El te va ajuta să-l găseşti. El îți va da favoare şi va face ca tot ce 
atingi să înflorească şi să aibă succes.

Isus vrea ca tu să ai o viață bună. El vrea ca tu să te bucuri 
de viața pentru care El a murit ca să ți-o poată oferi. Ai nevoie 
de cunoaştere, înțelegere, putere de discernământ şi trebuie să 
fii prevăzător. Fără cunoaştere, oamenii pier, aşa că cere-o. Isus 
Hristos este înțelepciunea noastră de la Dumnezeu (1 Corinteni 



1:30). Cere-I să-ți dea înțelepciunea necesară pentru a-ți lumina 
mintea ca să poți păşi pe calea Sa. „Căci înțelepciunea [divină] 
prețuieşte mai mult decât [rubinele şi] mărgăritarele şi niciun 
lucru de preț nu se poate asemui cu ea.” (Proverbe 8:11)

Cea mai bine vândută carte a mea se numește Câmpul de bătălie 
al minții. Îți recomand să o citești cât mai repede posibil. Nu 
uita, reînnoirea gândirii ar putea părea ca o adevărată bătălie 
pentru o vreme, dar nu te da bătut. Cei care Îl caută neîncetat pe 
Dumnezeu vor fi răsplătiți.
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Cuvintele sunt pline de putere. Acestea pot avea putere 
distrugătoare sau creatoare. La începutul vremii, când 

a vorbit, Dumnezeu a creat lucruri bune, iar noi ar trebui să-I 
urmăm exemplul. 

„Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul 
buzelor lui se satură [fie că e vorba de ceva bun sau rău]. 
Moartea și viața sunt în puterea limbii; oricine o iubește îi 
va mânca roadele [fie pentru a muri, fie pentru a trăi].” 

(Proverbe 18:20-21)

Un studiu amănunțit al acestor versete ne arată clar că ceea ce 
rostim are consecințe. Unele cuvinte au consecințe bune, iar altele, 
consecințe rele. Atunci când deschidem gura ca să vorbim, trebuie 
să înțelegem puterea cuvintelor pe care le rostim. Gândurile noastre 
sunt transpuse în cuvinte şi acesta este unul dintre principalele 
motive pentru care Satana ne pune gânduri negative în minte. El 
ştie că, dacă ni le însuşim, în cele din urmă, le vom şi rosti, iar asta 
îi va deschide lui calea să-şi facă treaba murdară în viețile noastre.

„Cine își păzește gura și limba își scutește sufletul de multe 
necazuri.” 

(Proverbe 21:23)
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Cea mai mare tentație din lume este să vorbim despre ceea ce 
vedem şi ceea ce simțim, dar Dumnezeu vrea ca noi să vorbim despre 
ceea ce spune Cuvântul Lui că putem avea. Nu spun că ar trebui să 
ignori situația în care te afli, spun doar că o poți depăşi, iar modul în 
care vorbeşti când ai probleme are mare legătură cu acestea.

Israeliții au petrecut 40 de ani în pustiu, încercând să întreprindă 
o călătorie de doar 11 zile. Ei nu au încetat să înconjoare mereu 
aceiaşi munți, fără a face niciun progres. Ei se confruntau cu 
numeroase probleme, principala fiind faptul că nu încetau să se 
plângă. Ei murmurau şi se plângeau de fiecare dată când lucrurile 
nu mergeau aşa cum ar fi vrut. Dumnezeu vrea ca noi să-L 
preamărim şi să-I mulțumim în timp ce străbatem pustiul vieții, 
dar şi când ne aflăm în vârf de munte. Ceea ce spunem în vreme 
de necaz va determina perioada pe care o vom petrece în necaz.

Poate ți se pare ciudat, dar cuvintele tale chiar au putere. 
Romani 4:17 ne spune că noi slujim unui Dumnezeu care numeşte 
lucrurile ce nu există încă de parcă ar exista deja. Dumnezeu vede 
ce vrea să se întâmple şi vorbeşte despre lucrul respectiv ca şi când 
s-ar fi întâmplat deja. Pentru a face asta, trebuie să priveşti cu 
ochii credinței. Credința percepe drept realitate ceea ce nu poate 
fi văzut sau simțit încă în lumea firească. Credința se comportă ca 
şi când promisiunile făcute de Dumnezeu ar fi adevărate!

Dacă avem o problemă şi credem sincer că Dumnezeu ne va 
scăpa de aceasta, atunci putem fi fericiți acum. Nu trebuie să mai 
aşteptăm până vedem o schimbare deoarece, prin credință, avem 
parte de ea deja. În străfundul nostru, ştim că Dumnezeu lucrează 
pentru noi.

Când prorocul Ezechiel a privit în jur, nu a văzut decât oase 
uscate, iar Dumnezeu l-a întrebat dacă acestea ar mai fi putut învia 
din nou. Ezechiel a răspuns: „Doamne, numai Tu ştii asta.” Ca 
răspuns la asta, Dumnezeu i-a zis să le prorocească (să le spună) 
acestor oase să asculte Cuvântul Domnului. Ezechiel a început să 
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prorocească aşa cum i se ceruse, iar oasele au început să se adune 
laolaltă. Pe ele au început să apară carne şi ligamente, iar acestea 
s-au ridicat pe picioare ca o armată puternică (Ezechiel 37). Ce 
exemplu minunat al puterii Cuvântului lui Dumnezeu!

ROSTIREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU CU VOCE 
TARE

Eu le spun oamenilor de pretutindeni să rostească auzibil 
Cuvântul lui Dumnezeu, făcând acest lucru intenționat, ca parte 
din rutina lor spirituală de fiecare zi. Acesta a fost unul dintre cele 
mai importante lucruri pe care l-am învățat de la Dumnezeu şi pot 
spune că m-a ajutat să-mi reînnoiesc gândirea şi să-mi schimb viața.

Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului Sfânt. Este cea 
mai puternică armă pe care o poți folosi împotriva Satanei. El se 
teme şi se cutremură la auzul Cuvântului lui Dumnezeu. În Luca 
4, vedem o perioadă în care Isus a fost ispitit de către diavol. El 
se afla în pustiu, nu mai mâncase de multă vreme, iar Satana a 
început să-I inoculeze tot felul de gânduri în minte. De fiecare 
dată când diavolul Îl mințea, Isus îi răspundea: „Este scris”, după 
care cita cu voce tare un verset ce devoala minciuna respectivă. 
Atunci când vom învăța să Îi urmăm exemplul, ne vom îndrepta 
cu paşi siguri spre victorie.

Eşti dispus să începi să acorzi atenție lucrurilor pe care le 
rosteşti? Dacă da, vei vedea, cum am văzut şi noi, ceilalți, că spui 
multe lucruri care nu ai vrea să se întâmple în viața ta. Eu cred că 
ne putem spori sau micşora nivelul de pace şi bucurie doar prin 
felul în care vorbim. Dacă am dreptate, de ce să nu spui ceva care 
să te înveselească în loc să te întristeze?

Vorbirea prin credință face parte din noua ta viață, aşa că 
începe de pe acum să o exersezi. Poți spune lucruri precum:

Dumnezeu mă iubeşte şi are un plan bun pentru viața mea.
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Am parte de favoare pe oriunde mă duc.
Pe tot ce pun eu mâna înfloreşte şi reuşeşte.
Dumnezeu îmi deschide uşile potrivite şi mi le închide pe 
cele nepotrivite.
Păşesc în înțelepciune.
Sunt plin de pace.
Sunt bucuros.
Umblu în iubire.
Astăzi mi se va întâmpla ceva bun.
Toți copiii mei Îl iubesc şi Îl slujesc pe Dumnezeu.
Căsnicia mea devine tot mai bună cu fiecare zi.
Sunt o binecuvântare peste tot pe unde merg.
Lista poate continua la nesfârşit. Numai să te asiguri că ceea ce 

spui e conform celor scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Când vei 
cădea de acord cu Dumnezeu, vei avea acces la o lume cu totul 
nouă. Astfel, planul lui Dumnezeu va intra în acțiune, iar Diavolul 
nu va putea face nimic pentru a împiedica acest lucru.
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PE TINE ÎNSUȚI

Cum te vezi pe tine însuți? Imaginea de sine este precum 
o fotografie pe care o porți în portofelul inimii tale. 

După mulți ani în care le-am slujit oamenilor, am descoperit că 
majoritatea oamenilor nu se prea plac pe ei înşişi. Chiar şi eu am 
avut o relație foarte proastă cu sinele meu, iar acest lucru otrăvea 
totul din viața mea. Dumnezeu te iubeşte şi vrea să te iubeşti şi tu 
pe tine. Însă nu într-un mod egoist şi egocentric, ci într-un mod 
sănătos. Nu poți oferi ceea ce nu ai. Dumnezeu ne iubeşte şi vrea 
ca noi să permitem iubirii Sale să ne vindece pe noi mai întâi, iar 
apoi, să se reverse prin noi spre ceilalți. Dacă refuzi să primeşti 
iubirea pe care ți-o poartă Dumnezeu iubindu-te pe tine însuți 
aşa cum trebuie, atunci nu vei putea să îi iubeşti cu adevărat nici 
pe ceilalți.

Părerea pe care o ai despre propria persoană se bazează pe felul 
în care te descurci? Aşa este în cazul multora dintre noi, aşa că 
părerea noastră nu poate fi bună dacă nici performanța noastră 
nu este bună. Suntem cu toții ființe umane imperfecte şi greşim. 
Vrem să facem totul bine, dar mereu se pare că greşim. Tocmai 
de aceea avem nevoie de Isus. El Îşi arată puterea cel mai bine în 
slăbiciunea noastră.
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Pentru Dumnezeu, eşti ca o carte deschisă. El ştia cum eşti atunci 
când te-a invitat să ai o relație cu El. El cunoaşte deja fiecare greşeală 
pe care o vom face în viață, dar, cu toate acestea, tot ne iubeşte şi ne 
vrea ai Lui. Nu mai fi atât de dur cu propria-ți persoană. Învață să 
primeşti iertarea lui Dumnezeu în fiecare zi. Trezeşte-te în fiecare zi 
şi fă tot ce poți tu mai bine spre slava lui Dumnezeu. Dă tot ce ai mai 
bun pentru că Îl iubeşti pe Dumnezeu şi nu pentru că vrei să-L faci 
să te iubească. El te iubeşte deja mai mult ca niciodată, iar dragostea 
Lui pentru tine este perfectă. La sfârşitul fiecărei zile, cere-I lui 
Dumnezeu să-ți ierte toate păcatele şi greşelile şi odihneşte-te bine 
ca să o poți lua de la capăt a doua zi.

Satana îți e împotrivă, dar Dumnezeu este de partea ta. Pentru 
Dumnezeu, eşti cât se poate de prețios şi ai multe talente ce Îi vor 
fi de folos. Nu te gândi numai la ceea ce crezi că este în neregulă cu 
tine. Nu te mai gândi numai la câte mai ai de făcut, ci gândeşte-te 
şi la câte ai făcut deja. Acum crezi în Isus Hristos, iar acesta este 
începutul a tot ce este minunat în viață.

ÎNȚELEGEREA NEPRIHĂNIRII

Neprihănirea (atitudinea corectă față de Dumnezeu) apare ca 
rezultat al credinței în Isus şi nu se datorează propriilor noastre 
lucrări. Aceasta este un dar de la Dumnezeu pe care îl primeşti în 
momentul în care Îl accepți pe Isus ca Mântuitor.

Sunt numeroase versete care susțin acest lucru. Voi enumera 
câteva ca să te încurajeze:

„Pe Cel [Hristos] ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut 
păcat pentru noi, ca noi să fim [înzestrați cu, văzuți ca fiind 
în, exemple ale] neprihănirea lui Dumnezeu [ceea ce ar 
trebui să fim, aprobați, acceptați și într-o relație corectă cu 
El, prin bunătatea Sa] în [și prin] El.” 

(2 Corinteni 5:21)
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Ce verset extraordinar! Hristos era fără de păcat, dar, datorită 
dragostei pe care ne-o poartă, a preluat asupra Sa păcatul nostru 
pentru ca noi să putem avea o relație minunată cu Dumnezeu 
Tatăl. Acum, Dumnezeu ne consideră aprobați, acceptați şi cu 
o atitudine corectă față de El fiindcă L-am acceptat pe Isus ca 
Mântuitor. Trebuie să repet că sunt uluită!

În loc să ne temem că Dumnezeu este nemulțumit şi furios, acum 
putem sta înaintea Lui „în Hristos”, ştiind că suntem acceptați.

„Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit [scuzat, achitat și 
judecat corect] înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin 
Lege [adevărata funcție a acesteia] vine cunoștința deplină 
a păcatului [nu doar simpla percepție, ci o cunoaștere a 
păcatului care să ducă la căință, credință și un caracter sfânt].” 

(Romani 3:20)

„(...) și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine 
prin credința [încrederea personală, bazarea plină de 
încredințare] în Isus Hristos [Mesia], [fiind rezervată] pentru 
toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.” 

(Romani 3:22)

„Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit 
[justificat, având o atitudine corectă față de Dumnezeu] prin 
faptele Legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut 
și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința 
[bazare deplină pe, aderarea la, și încredere] în Hristos.” 

(Galateni 2:16)

Pentru a creşte spiritual, este important să te consideri îndreptățit 
înaintea lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Acesta este 
un dar de la Dumnezeu. Dacă avem mereu o părere proastă despre 
noi înşine, întrebându-ne dacă nu cumva Dumnezeu este supărat 
pe noi, vom pierde puterea în care vrea El ca noi să umblăm. În 

UN NOU MOD DE A TE PRIVIPE TINE ÎNSUȚI 
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calitate de credincioşi în Isus, avem putere asupra diavolului, dar 
trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu înveşmântați în neprihănire 
şi nu în zdrențele vinei şi ale condamnării.

În Efeseni 6 ni se spune că trebuie să purtăm neprihănirea ca pe 
o platoşă. Platoşa era folosită de soldat pentru a-i acoperi inima. 
Ce părere ai despre tine însuți? Prin credință, crezi cumva că eşti 
neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Poți face asta dacă te gândeşti 
la tot ce a făcut Isus pentru tine şi nu la fiecare greşeală pe care 
ai comis-o. Vei continua să faci greşeli, dar, când le faci, căieşte-
te de îndată şi primeşte iertarea oferită de Dumnezeu. Numai 
astfel putem umbla în neprihănire. Nu umblăm în neprihănirea 
noastră, căci neprihănirea noastră este precum o haină zdrențuită, 
dar putem şi ar trebui să umblăm în neprihănirea lui Dumnezeu 
prin credința noastră în Isus Hristos.

Această minunată atitudine nouă pe care o poți avea acum 
față de tine însuți face parte din „noua viață” pe care o vei avea în 
calitate de credincios în Isus.

SIMTE-TE BINE

Acum eşti liber să te simți bine şi e voia Domnului să o faci. Nu 
te aprecia în funcție de ceea ce spun sau au spus ceilalți despre tine, 
nici în funcție de felul în care te-au tratat alți oameni, sau de ceea 
ce ai realizat în viață. Dumnezeu a considerat că eşti suficient de 
prețios încât să-Și trimită Fiul ca să moară pentru tine, iar acesta 
este un motiv de bucurie.

Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu vrea ca noi să ne 
bucurăm de viață, dar nu putem face asta dacă nu ne simțim bine. 
Nu ai cum să scapi de propria persoană nici măcar o secundă. 
Dacă nu te simți bine în propria-ți piele, atunci vei avea o viață 
foarte nefericită.

Ca şi mine, probabil că şi tu eşti altfel decât mulți oameni pe 
care-i ştii, dar asta nu este o problemă. De fapt, Dumnezeu a făcut 
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anume acest lucru. Ne-a creat puțin diferiți pe fiecare în parte. 
Lui Îi place varietatea. Nu eşti deloc ciudat, ci eşti un original cât 
se poate de unic şi eşti mult mai valoros decât lucrurile care sunt 
doar copii după alte lucruri.

Nu te compara cu ceilalți şi nu-ți petrece viața fiind mereu în 
competiție cu ei (2 Corinteni 10:12). Fii tu însuți şi bucură-te de 
felul în care eşti. Asemenea celorlalți oameni, şi tu trebuie să te 
schimbi pe alocuri, iar Duhul Sfânt va fi ocupat tot restul vieții 
tale să facă schimbările necesare. Vestea bună este că eşti liber să 
te simți bine cât timp această lucrare va fi în derulare.
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Capitolul 8

ÎNLOCUIND TEAMA CU CREDINȚA

Stim cu toții cum este să-ți fie teamă. Aceasta este chinuitoare 
şi ne împiedică să avansăm. Teama ne poate face să 

tremurăm, să transpirăm, să ne simțim slăbiți, determinându-ne 
să fugim de lucrurile pe care ar trebui să le înfruntăm.

Teama nu vine de la Dumnezeu. Aceasta este unealta folosită 
de către Satana ca să ne împiedice să trăim viața cea bună pe care 
vrea Dumnezeu să o trăim (2 Timotei 1:7). Dumnezeu vrea ca noi 
să trăim în credință. Credința reprezintă bazarea întregii noastre 
personalități pe Dumnezeu, cu o încredere deplină în puterea, 
înțelepciunea şi bunătatea Lui. Aceasta este dovada lucrurilor pe 
care nu le vedem şi convingerea că acestea există cu adevărat.

Credința acționează în domeniul spiritual. Probabil că eşti 
obişnuit să crezi numai în ceea ce poți vedea şi simți, dar, fiind 
un copil al lui Dumnezeu, va trebui să te obişnuieşti să trăieşti în 
acest domeniu pe care nu-l poți vedea (domeniul spiritual). Nu Îl 
vedem pe Dumnezeu deoarece El este un duh, dar credem cu tărie 
în El. De obicei, nu vedem îngeri, dar Cuvântul lui Dumnezeu 
spune că aceştia sunt în jurul nostru, protejându-ne. Când ne 
eliberăm credința în Dumnezeu şi în Cuvântul Său, putem ajunge 
în domeniul spiritual, primind astfel anumite lucruri de care 
Dumnezeu vrea să ne bucurăm, dar care nu sunt o realitate încă.
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Satanei îi place să ne atragă atenția asupra circumstanțelor, 
încercând să ne facă să ne fie teamă de viitor. Pe de altă parte, 
Dumnezeu vrea să avem încredere în El, crezând că El este deasupra 
oricăror circumstanțe sau amenințări venite din partea diavolului.

Biblia este plină de exemple minunate de bărbați extraordinari 
şi femei extraordinare care se aflau în situații disperate şi şi-au lăsat 
inimile cuprinse de teamă. Însă aceştia au decis să se încreadă în 
Dumnezeu şi au avut parte de izbăviri glorioase. Trebuie să decizi 
dacă vrei să trăieşti cu teamă sau cu credință. Chiar dacă acum 
eşti creştin, tot e posibil să trăieşti chinuit toată viața de tot felul de 
temeri dacă nu decizi să trăieşti plin de credință. L-ai acceptat pe 
Isus ca Mântuitor prin credință, aşa că următorul pas este să înveți 
să trăieşti prin credință.

„(...) deoarece în ea [Evanghelie] este descoperită o 
neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce 
la credință [revelată prin calea credinței și care stârnește și 
mai multă credință], după cum este scris: ‚Cel neprihănit va 
trăi [și o va face] prin credință.’” 

(Romani 1:17)

Când ajungem să înțelegem dragostea pe care ne-o poartă 
Dumnezeu şi ne dăm seama că am fost împăcați cu El prin moartea 
şi învierea lui Isus, ni se pare mai uşor să umblăm în credință. 
Începem să ne încredem în Dumnezeu ca să aibă grijă de noi, în 
loc să simțim că noi trebuie să facem asta.

Curajul nu reprezintă absența fricii, ci presupune acționarea în 
prezența acesteia. Când Dumnezeu le-a spus slujitorilor Lui să nu 
se teamă, nu le-a poruncit să nu mai simtă teama, ci le spunea să 
Îl asculte indiferent ce simțeau. Dumnezeu ştie că duhul de teamă 
va încerca mereu să ne împiedice să înaintăm în umblarea noastră 
alături de El. Tocmai de aceea, El ne spune în repetate rânduri în 
Cuvântul Lui că ne este alături întotdeauna şi tocmai de aceea nu 

ÎNLOCUIND TEAMA CU CREDINȚA
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trebuie să ne lăsăm doborâți de teamă.

Eleanor Roosevelt a spus: „Capeți tărie, curaj şi încredere în 
urma fiecărei experiențe în care ajungi să priveşti teama în ochi. 
Trebuie să faci tocmai lucrul pe care crezi că nu-l poți face.”

„Întăriți-vă și îmbărbătați-vă [de neclintit]! Nu vă temeți și 
nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va 
merge El Însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa.” 

(Deuteronomul 31:6)

Numai credința Îi este pe plac lui Dumnezeu. Tot ce primim 
de la Dumnezeu este prin credință. Prin urmare, este extrem de 
important ca noul credincios să învețe despre credință şi să înceapă 
să umble în ea. Dobândirea unei credințe puternice se aseamănă 
cu dobândirea muşchilor puternici. Trebuie să-ți exersezi credința 
puțin câte puțin, iar de fiecare dată când o faci, aceasta devine şi 
mai puternică.

Matei 17:20 ne învață că orice este posibil pentru cel care crede. 
Chiar şi o fărâmă de credință poate muta munții de îngrijorări 
din viața noastră. Poate că ți-ai petrecut întreaga viață încercând 
să rezolvi toate problemele, ajungând adesea să te simți frustrat şi 
dezamăgit. Dacă da, să ştii că acum vei avea parte de o experiență 
cu totul nouă. Acum poți sta de vorbă cu Dumnezeu (rugăciune), 
invitându-L să se implice în tot ce are legătură cu tine, iar atunci 
vei vedea că ceea ce este imposibil pentru om devine posibil 
pentru Dumnezeu.

Vei primi pe măsura credinței tale (Matei 9:29). Poate că toată 
viața ai trăit cu teamă, dar acum a sosit momentul să înlocuieşti 
acea teamă cu credința în Dumnezeu. Va dura ceva până vei 
învăța noile modalități de acțiune, dar nu te lăsa descurajat şi nu te 
da bătut. Totul pe acest pământ funcționează după legea creşterii 
treptate. Totul se poate schimba puțin câte puțin dacă nu vom 
înceta să facem ceea ce ne spune Dumnezeu.
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Capitolul 9

BUCURĂ-TE DE VIAȚĂ

„Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. 
Eu am venit ca oile să aibă [și să se bucure de] viață, și s-o 
aibă din belșug [pe deplin, din abundență].” 

(Romani 10:10)

Isus a murit pentru ca tu să te poți bucura de viața ta. 
Aceasta nu înseamnă că vei primi absolut tot ce vrei, aşa 

cum vrei, şi că nu vei avea parte niciodată de greutăți. Înseamnă 
că, datorită relației tale cu Dumnezeu, poți depăşi nefericirea 
existentă în lume, având parte de o viață renăscută trăită prin, cu 
şi pentru Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt.

Dumnezeu este adevărata noastră viață. În El trăim, ne mişcăm 
şi existăm. Învățând să te bucuri de Dumnezeu, vei reuşi să te 
bucuri de fiecare zi din viața ta. Bucură-te de părtăşia avută cu El. Pe 
Dumnezeu Îl preocupă tot ce are legătură cu tine, iar Biblia spune 
că Dumnezeu va avea grijă de tot ce vei face tu. El lucrează în viața 
ta neîncetat, ajutându-te tot mai mult să împlineşti voia Sa.

Nu îți fie frică de Dumnezeu. Ar trebui să avem o teamă plină 
de reverență față de Dumnezeu, adică ar trebui să-L respectăm 
şi să ştim că El este puternic şi mereu vorbeşte serios. Însă nu ar 
trebui să ne temem că Dumnezeu se va mânia pe noi de fiecare 
dată când greşim, sau că ne va pedepsi de fiecare dată când nu 
reuşim să fim perfecți. Dumnezeu este milostiv şi nu se mânie 
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uşor. El este răbdător, ne cunoaşte firea şi ne înțelege slăbiciunile 
şi neputințele.

Dacă eşti şi tu ca noi, ceilalți, înseamnă că ai multe lucruri 
de schimbat în viața ta şi la personalitatea ta – Dumnezeu le va 
schimba. Însă vestea cea bună este că te poți bucura de Dumnezeu 
şi de viața ta cât timp o face.

Poate că viața pe care o ai acum nu este cea pe care ai vrea să 
o ai, dar e singura pe care o ai deocamdată, aşa că ar trebui să 
începi să te bucuri de ea. Gândeşte-te la lucrurile bune din viața 
ta. Pune accent pe aspectele pozitive şi învață să vezi partea bună 
a lucrurilor. Bucură-te de familia ta şi de prietenii tăi. Nu îi lua 
pe fiecare în parte, încercând să îi schimbi. Roagă-te pentru ei şi 
lasă-L pe Dumnezeu să îi schimbe.

Bucură-te de lucrul pe care îl faci, de casa ta şi de viața obişnuită, 
de zi cu zi. Acest lucru este posibil dacă te încrezi în Dumnezeu şi 
decizi să ai o atitudine pozitivă. Gândeşte-te mereu la Dumnezeu 
şi nu la tot ce nu e în regulă cu tine, cu viața ta, cu familia ta şi cu 
restul lumii. Dumnezeu are un plan bun pentru tine şi a început 
deja să-l pună în aplicare. Te poți bucura anticipat, aşteptând cu 
nerăbdare lucrurile bune ce urmează să se întâmple.

Majoritatea oamenilor trăiesc ca şi când ar crede că nu se 
pot bucura de viață atât timp cât se confruntă cu probleme, însă 
aceasta este o gândire greşită. Nu te gândi neîncetat la greşelile sau 
regretele din trecut. Continuă să te gândeşti la noul viitor măreț 
pe care îl ai prin Isus Hristos. 

Te poți bucura de orice vrei tu. Dacă vrei, te poți bucura chiar 
şi pentru faptul că eşti blocat în trafic. Nu uita că eu îți vorbesc 
despre un nou mod de viață, iar atitudinea ta față de viață joacă 
un rol major.

În cele din urmă, eu am învățat să mă bucur de situația în care 
mă aflu până ce ajung acolo unde trebuie să ajung şi te sfătuiesc să 
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faci şi tu acelaşi lucru. Dumnezeu are mult de lucru în viața ta, dar 
nu vrea ca tu să fii nefericit cât timp El lucrează. Aşa cum bebeluşii 
trebuie să se dezvolte, devenind adulți, şi creştinii trebuie să se 
dezvolte. Acesta este un proces care poate că, uneori, durează mai 
mult decât ne-am dori noi, dar nu are niciun rost să nu te bucuri 
de călătorie.

Dumnezeu nu Se aşteaptă ca tu să fii perfect astăzi. De fapt, 
El ştie deja că nu vei fi niciodată perfect atât timp cât vei trăi 
pe pământ. Cu toate acestea, se aşteaptă ca fiecare dintre noi 
să meargă mai departe. Ar trebui să ne trezim în fiecare zi şi să 
încercăm cu sinceritate să facem tot ce ne stă în putință pentru a-L 
sluji pe Dumnezeu. Ar trebui să ne recunoaştem neputințele şi să 
cerem iertare pentru păcatele noastre, fiind dispuşi să renunțăm la 
acestea. Dacă noi vom face asta, atunci Dumnezeu se va ocupa de 
restul. El va continua să lucreze cu noi prin Duhul Lui cel Sfânt. El 
ne va învăța, ne va schimba şi ne va folosi. Tocmai ai păşit într-un 
nou mod de viață şi cred că nu vei regreta niciodată. Bucură-te 
de Dumnezeu, bucură-te de propria persoană, bucură-te de viața 
pentru care Isus a murit ca să o poți avea!



O RUGĂCIUNE DE MÂNTUIRE

Dumnezeule Tată, Te iubesc. Astăzi, vin înaintea Ta prin 
credință, rugându-Te să-mi ierți păcatele. Isuse, cred în Tine, 
cred că ai murit pe cruce pentru mine, că Ți-ai vărsat sângele 
nevinovat pentru mine, că ai luat asupra Ta pedeapsa ce mi se 
cuvenea mie. Cred că ai murit și ai fost îngropat și că a treia 
zi ai înviat. Moartea nu Te-a putut ține captiv. L-ai învins 
pe Satana și i-ai luat cheile iadului și ale morții. Cred că ai 
făcut toate acestea pentru mine fiindcă mă iubești. Vreau să 
fiu creștin. Vreau să Te slujesc toată viața mea. Vreau să învăț 
să trăiesc viața cea nouă pe care mi-ai promis-o. Te primesc 
chiar acum, Isuse, și mă predau Ție. Ia-mă așa cum sunt și 
fă-mă ceea ce vrei să devin.

Îți mulțumesc, Isuse, că m-ai mântuit. Umple-mă cu 
Duhul Tău cel Sfânt și învață-mă tot ce trebuie să știu. Acum, 
cred că sunt mântuit, că m-am născut din nou și că voi ajunge 
în rai după ce voi muri. Dumnezeule Tată, mă voi bucura de 
călătoria pe care o încep și voi trăi spre slava Ta!
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RECOMANDĂRI DE RESURSE

Eu am numeroase resurse ce îți stau la dispoziție care te vor 
ajuta să înveți şi să creşti în noua ta viață. Poți cere un catalog de 
resurse şi vei primim unul gratuit. De asemenea, îți recomand să 
ceri şi revista noastră care se oferă gratuit.

Îți recomand cu căldură să citeşti cărțile mele Câmpul de 
bătălie al minții, precum şi How to Succeed at Being Yourself. Îți 
mai recomand The Word, The Name, The Blood, fiind o carte ce 
te va ajuta să îți formezi un fundament solid în viață cu privire la 
ceea ce a făcut Isus pe cruce pentru tine, dar şi la puterea ce îți stă 
la dispoziție acum, după ce ai devenit creştin.

Pressing In And Pressing On este o foarte bună serie de 
învățături ce se găseşte pe CD-uri, precum şi The Power of Words.

Dacă îți mai putem fi de folos cu altceva, sună-ne şi nu uita că 
Dumnezeu te iubeşte, aşa cum te iubim şi noi!
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DESPRE AUTOARE

JOYCE MEYER este unul dintre învățătorii biblici practici de 
seamă ai lumii. Fiind autoare de bestseller în lista The New York 
Times, ea a scris peste 100 de cărți pline de inspirație, printre 
care se numără 100 Ways to Simplify Your Life, Never Give Up!, 
toată seria de cărți Câmpul de bătălie al minții, precum şi două 
romane, The Penny şi Any Minute, precum şi multe altele. De 
asemenea, a lansat mii de predici în format audio, precum şi o 
întreagă bibliotecă în format video. Emisiunile radio şi televizate 
ale lui Joyce Bucură-te de fiecare zi sunt transmise în toată lumea, 
ea călătorind foarte mult pentru a ține conferințe. Joyce şi Dave, 
soțul ei, au patru copii adulți şi locuiesc în St. Louis, Missouri.



JOYCE MEYER MINISTRIES

ÎMPĂRTĂȘIM DESPRE HRISTOS – IUBIM OAMENII

Lucrarea Joyce Meyer Ministries are chemarea de a împărtăşi 
Evanghelia, de a face ucenici din toate națiunile şi de a transmite 
mai departe dragostea lui Hristos.

Prin intermediul mijloacelor media, îi învățăm pe oameni cum 
să pună în aplicare adevărul biblic în fiecare aspect din viețile lor şi 
îi încurajăm pe oamenii lui Dumnezeu să îi slujească pe cei din jurul 
lor. Prin lucrarea noastră de misiune, Hand of Hope, oferim ajutor 
umanitar la nivel global, îi hrănim pe cei flămânzi, îi îmbrăcăm 
pe cei săraci, le slujim vârstnicilor, văduvelor şi orfanilor, ajutând 
oameni de toate vârstele şi din toate categoriile sociale.

Lucrarea Joyce Meyer Ministries are ca fundament credința, 
integritatea, dar şi susținători dedicați care împărtăşesc această chemare.

***
Pentru a primi încurajări suplimentare din partea organizației 

Joyce Meyer Ministries, vă rugăm să vizitați site-ul:

https://tv.joycemeyer.org/romana
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OFERIM GRATUIT CĂRȚI SCRISE  
DE JOYCE MEYER 

în limita stocurilor disponibile
Trebuie doar să ne contactezi la comenzi@alfaomega.tv, sau 

la telefon 0256-284.913. Ne-ar bucura dacă ne-ai putea scrie şi 
câteva rânduri despre cum vezi tu emisiunile lui Joyce sau alte 
impresii personale.

Joyce ar fi extrem de bucuroasă să primească mesajele şi 
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.

Alte cărți gratuite de Joyce Meyer publicate de Alfa Omega 
Publishing:

Spune-le că îi iubesc
Încredere nezdruncinată
Pacea
Când, Dumnezeule, când?
De ce, Dumnezeule, de ce?

Vindecarea sufletului unei femei



OFERIM URMĂTOARELE RESURSE VIDEO  
PE DVD

Câmpul de bătălie 
al minții (Carte)
Autoarea îți arată cum să îți 
schimbi viața schimbându-ți 
gândurile. Ea te învață cum să 
faci față miilor de gânduri pe 
care le ai în fiecare zi şi cum 
să îți faci mintea să gândească 
cum gândeşte Dumnezeu.




