Obişnuiţi să privim lucrurile dintr-o
singură perspectivă, cea a satisfacţie şi
a consecinţei favorabile imediate, obişnuită la rândul meu să văd lucrurile plan,
fără să realizez că El priveşte viaţa mea
dintr-o perspectivă transcendentă, Nemulţumirea era cea mereu instalată pe
loc de cinste şi reflectată atât de clar prin
atitudinea şi acţiunile mele. Şi ce se întâmpla cu lucrurile ce lucrează spre
binele acelor ce-L iubesc? Priveam uneori cu suspiciune la Adevărul ce se plasa
inevitabil în calea Nemulţumirii, şi mă
regăseam mormăind ceva despre existenţa unor excepţii de la regulă.
Problema era undeva la colţ, unde
încercam să înghesui nişte planuri „mai
bune”, în faţa planurilor lui Dumnezeu
şi într-un final mă întâlneam tot cu Nemulţumirea, ce mă aştepta cuminte, ca
de fiecare dată. Trebuia să o fac cumva
să plece, chiar dacă mi-era greu să mă
desprind de compania ei şi de acel zâmbet „cald” de auto-victimizare.
Cum puteam totuşi să fiu mulţumitoare pentru toate lucrurile? Trebuia să-mi
instalez Încrederea, asta era cert, undeva, să se mute la cineva, sau ceva. În
oameni? În lucruri? Sau, probabil în ap-

titudinile mele? Nimic nu era suficient
de sigur. Lăsând la o parte calculele,
presupunerile mele, predicţiile şi viziunea mea limitată, am permis dragostei
Lui să mă asigure de faptul că şovăiala
nu mă făcea decât să stagnez caraghios
în faţa garanţiei că Dumnezeu ştia cel
mai bine să-mi poarte de grijă.
Atitudinea de mulţumire şi laudă pentru orice ar fi venit în viaţa mea, nu este
altceva decât încredinţarea că El conduce corabia mea, prin apele învolburate
pe care le numai El le cunoaşte. Îi mulţumesc pentru valurile înalte, de care mă
ocrotea atunci când ţineam ochii strâns
închişi, neştiind încotro mă voi îndrepta
şi de binecuvântările pe care El le revarsă în viaţa mea. Îi mulţumesc că nu
am de ce să mă înspăimânt şi că viaţa
mea nu se transformă într-o epavă cu
fiecare talaz pe care-l înfruntă, ci într-un
vas gata să navigheze cât mai departe
pentru slava Lui.
„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile; căci aceasta este voia
lui Dumnezeu cu privire la voi, în Isus
Cristos” (1 Tesaloniceni 5:18)

~ Cel ce se va obișnui a vorbi împreună cu Dumnezeu prin rugăciune și a-I
mulțumi totdeauna, acela va avea necurmată bucurie în inima sa.
Teofilact

~ Cea mai puternică armă împotriva
descurajării și temerii este să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate.
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Amalia Lupu

Sf. Ioan Gură de Aur

Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare
„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei:
când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”
Psalmi 16:8
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Mulțumire și recunoștință

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos,
Domnul nostru!…”
Romani 7:25a

PROSLĂVIREA
MULŢUMIRII
„Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte” (Psalmi 50:23a)
Mulţumim Doamne, pentru că ne-ai
ales înaintea de întemeierea lumii ca să
fim ai Tăi pentru veşnicie.
Mulţumim că nu ne-ai făcut după
meritele noastre, ci Te-ai îndurat de noi
în baza milei şi harului Tău, care sunt
nemărginite.
Îţi mulţumim pentru Domnul Isus
Cristos, Singurul Tău Fiu, care S-a adus

jertfă de bună voie, pentru noi şi în locul
nostru, astfel încât să putem căpăta iertare şi viaţă veşnică.
Mulţumim pentru Duhul Sfânt şi darurile Sale revărsate din belşug peste
noi. Îţi mulţumim pentru călăuzirea Lui
şi pentru felul în care ne învaţă şi ne
mustră.
Mulţumim pentru că ai aşezat în noi
dragostea, credinţa şi nădejdea.
Mulţumim pentru fiecare răsărit de
soare din viaţa noastră, pentru că acesta
ne aduce aminte că odată cu el se înnoiesc şi bunătăţile Tale.
Mulţumim pentru fiecare apus, căci
acestea ne fac recunoscători faţă de
însoţirea zilnică, amintindu-ne că n-am
fi ajuns la sfârşitul zilei fără ajutorul
şi protecţia Ta.
Continuare pag. 2

MULȚUMIRE DEPLINĂ
”Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să
ne numim copii ai Lui Dumnezeu! Și
suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru
că nu L-a cunoscut nici pe El.’’(1 Ioan
3:1).
Este o mare onoare pentru mine să fiu
chemat la lucrarea Domnului. De multe
ori mă gândesc la cât de binecuvântat
sunt între cei apropiați mie, iar faptul că
pot să mă numesc copilul Lui Dumnezeu, ales mai înainte de întemeierea lumii demonstrează că toate evenimentele
din viața mea, din viata oricărui creștin
autentic, nu sunt aleatorii. Dumnezeu
lucrează cu putere în fiecare zi, iar planurile sale se împlinesc întocmai. Este
atât de ușor sa găsim motive de
mulțumire Lui Dumnezeu, faptul că încă
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Mulţumim pentru vremurile de
pace, pentru tihna sufletului şi a trupului, îţi suntem recunoscători că n-a
trebuit să fugim dinaintea vrăjmaşilor.
Mulţumim pentru ploile la vreme
şi pentru belşugul de pâine.
Mulţumim că ne-ai dăruit fraţi şi surori care s-au dovedit de neînlocuit, mai
ales în momentele de cumpănă ale vieţii.
Mulţumim pentru că suntem ai Tăi
şi avem siguranţa nestrămutată că nimeni nu ne poate smulge din mâinile
Tale.
Mulţumim chiar şi pentru lucrurile
cu privire la care este greu să mulţumeşti, căci ştim că voia Ta cu privire la
noi este bună, plăcută şi desăvârşită.
Mulţumim, Doamne!

Continuare din pag.1

Mulţumim pentru fiecare zi senină
în care ai îngăduit ca viaţa să ne fie
scăldată în bucurie şi fericire. Mulţumim şi pentru zilele în care am plâns,
căci lacrimile ne-au adus aminte că suntem nişte străini şi călători care se îndreaptă spre casa din cer, unde suferinţa
este absentă cu desăvârşire.
Mulţumim pentru Cuvântul Tău,
pentru călăuzirea şi sfaturile lui, pentru
dulceaţa cu care ne-a umplut sufletele şi
pentru încurajarea care a risipit de fiecare dată teama.
Mulţumim că ne-ai binecuvântat cu
familii, care, chiar dacă nu sunt desăvârşite, lucrezi la desăvârşirea noastră
prin ele.
Îţi mulţumim că am putut vedea în
soţii şi soţiile noastre, cadoul minunat
cu care ai vrut să ne îmbogăţeşti viaţa.
Mulţumim pentru fii şi fiice. Ştim că
ei sunt lăstarii prin care vei putea odrăsli
o credinţă mai fermă şi mai viguroasă
decât a noastră.

pastor Daniel Chereji

suntem pe acest pământ este doar unul
dintre ele, însă pentru toate binecuvântările Sale, cuvintele sunt prea sărace. În
rugăciunile noastre adesea Îi mulțumim
pentru viață, sănătate, putere, părtășie și
pentru multe alte lucruri de care ne bucurăm în fiecare zi, însă eu cred că
Dumnezeu dorește o recunoștință mai
profundă.
Eu cred că viața noastră este un dar
sfânt, o inedită oportunitate de a aduce
mulțumire Celui care ne-a iubit atât de
mult încât a dat pe sigurul Lui Fiu să
moară pe cruce pentru păcatele noastre,
de aceea, nu doar în rugăciune trebuie
să-i aducem mulțumire Lui Dumnezeu,
ci toată viața noastră trebuie să fie un
mare gest de recunostină.
continuare pagina 3

MULȚUMIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ
“Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni
şi cereri, cu mulţumiri.” Filipeni 4:6
Dumnezeu ne spune că nu trebuie să
ne îngrijorăm de nimic, ceea ce e foarte
greu de multe ori. Știm bine că El știe
tot ce avem nevoie, faptul că noi le aducem înaintea Lui e spre folosul nostru,
spre întărirea relației noastre personale
cu El. Totuși, vedem că mulțumirea este
un element esențial în relația noastră cu
Dumnezeu. Dumnezeu ne spune că da,
El ne ascultă, ne primește cererile și dacă sunt după voia Sa le va împlini, dar
toate aceste cereri trebuie să fie însoțite
de mulțumire. De ce? Pentru că nu putem să tot cerem crezând că Dumnezeu
e o "mașină de rezolvat probleme" și atât. Trebuie să-i aducem mulțumire și
laudă, atlfel nu înțelegem cine este cu
adevărat Dumnezeu.
Din punct de vedere spiritual, avem
atâtea motive să-i mulțumim. În primul
rând pentru jertfa de la Golgota prin care
noi trăim astăzi, pentru biserica în care
ne-a așezat El ca să putem avea părtășie
cu frații noștri, pentru experiențele avute
cu El, pentru momentele de liniște, de
mângâiere, de mustrare, pentru binecuvântările primite, chiar și pentru "lovicontinuare din pagina 2

Dumnezeu este vrednic de toată lauda
și cinstea pentru că dintr-o lume plină de
păcat ne-a ales pe noi, fără să avem
vreun merit si ne-a făcut părtași lucrărilor sale veșnice, iar îndurările Lui față
de noi se înnoiesc în fiecare zi. El cunoaște nevoile noastre, problemele noastre și este întotdeauna la o rugăciune
distanță, gata să răspundă. Binecuvântările Lui Dumnezeu întotdeauna depăşesc așteptările noastre, le vedem în
roadele pământului, în harul Său care ne

turile" care le-am trăit pentru că prin ele
Dumnezeu ne modelează și ne apropie
de El, pentru modul în care ne vorbește
și pentru tot ce este El pentru noi.
De asemenea, şi din punct de vedere
material trebuie să fim recunoscători. Zi
de zi El ne dă ce să punem pe masă, avem îmbrăcăminte și tot ce ne este necesar. De câte ori nu am trecut prin perioade dificile din cauza faptului că
banii nu ne-au ajuns și am început încet
să ne îngrijorăm căutând soluții singuri
sau de câte ori nu ne-am îngrijorat din
cauza secetei crezând că pământul nu va
da rodul pe care noi îl așteptăm... dar
Domnul de fiecare dată s-a îndurat de
noi și nu ne-a lăsat să ducem lipsă de nimic. Aşadar, Slavă Lui că ne-a dat mereu rezolvare pentru orice problemă de
orice fel ar fi ea și resurse necesare ca să
trăim.
Suntem atât de obișnuiți cu ceea ce
avem, încât uităm să-I mulțumim sincer
pentru tot ce ne dă din mâna Lui. Recunoștința ar trebui să fie un mod de viață
pentru noi. Domnul să ne ajute să avem
o inimă curată din care să izvorască mereu o mulțumire sinceră pentru El!
Roxana Tentiș
însoțește în fiecare zi .Tot ce ne rămâne
de făcut este să-L onorăm în tot ce facem, așa cum ne îndeamnă Sfintele
Scripturi, având ca model de trăire pe
unicul Domn, pe Isus.
“Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit
rușinea, și șade la dreapta scaunului de
domnie a Lui Dumnezeu.” (Evrei
12:2).
Ionel Hotea
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