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"Striga?i de bucurie c?tre Domnul, to?i locuitorii p?mântului!" (Psalmul 100:1).
"Dar cei neprih?ni?i se bucur?, salt? de bucurie înaintea lui Dumnezeu ?i nu mai pot de veselie." (Psalmul 68:3).
"Atunci to?i cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, c?ci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria
celor ce iubesc Numele T?u." (Psalmul 5:11) .
Dumnezeu vorbe?te cu seriozitate, atunci când spune c?-?i dore?te s? fie slujit de c?tre copiii S?i cu bucurie ?i
veselie - care este rezultatul unui mare adev?r fundamental: noi ne afl?m sub aripile Sale protectoare! El nu
vrea ca noi s? fim învin?i ?i ab?tu?i, tr?ind a?a cum tr?iesc cei necredincio?i.
Biblia abund? în povestirile glorioase ale celor care au avut parte de bucurie în încerc?rile lor, chiar ?i atunci când
to?i ceilal?i renun?aser?. Într-o situa?ie, tot Israelul a murmurat ?i s-a plâns, cu excep?ia a doi b?rba?i ai lui
Dumnezeu, Iosua ?i Caleb. Niciodat? nu s-au r?zvr?tit în credin?a ?i bucuria lor, de?i to?i cei din jurul lor au ajuns în
disperare ?i înfrângere (vezi Numeri 13).
În alt caz, trei tineri evrei, ?adrac, Me?ac ?i Abed-nego, s-au bucurat spunând: "Vom sluji Dumnezeului nostru cu
încredere ?i bucurie.“ Ei s-au bucurat în Domnul, neclinti?i în credin?a lor, pe m?sur? ce în mod miraculos au fost
sc?pa?i în cuptorul de foc (vezi Daniel 3).
Apostolul Pavel a spus: "Sunt extrem de bucuros în toate necazurile mele" (2 Corinteni 7: 4). Încrederea total? în
Domnul produce bucurie. Chiar ?i ast?zi, Domnul are un popor care nu se va îndoi. Ei î?i înal?? capul în toate
încerc?rile ?i dau slav? Domnului. Ei str?lucesc ca ni?te exemple frumoase despre modul în care bucuria Domnului
este posibil? în orice încercare.
Dac? inima ta este împ?cat? cu Dumnezeu, ai tot dreptul s? te bucuri ?i s? te vesele?ti! Iar ?i iar, Dumnezeu ne
adevere?te c? vrea s? se bucure de copiii S?i. Aminti?i-v?, „Bucuria Domnului este t?ria voastr?“ (Neemia 8:10).
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