~ „Îi mulţumesc pentru modul minunat în care conduce viaţa mea şi a familiei
mele, că zi de zi îi simt paşii umblând înaintea mea.” – Anonim
~ „Eu doresc să mulţumesc în continuare Domnului pentru implicarea Lui
continuă în viaţa mea şi pentru că, în ciuda lumii cu perspective deşarte în care
trăim, pentru copiii Lui toate lucrurile merg bine.” – Ionel Hotea
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„Cum voi răsplăti Domnului toate
binefacerile Lui faţă de mine? Voi
înălţa paharul izbăvirilor şi voi chema
Numele Domnului; îmi voi împlini
juruinţele făcute Domnului în faţa
întregului Său popor.”
(Psalmi 116:12-14)

~ „Pentru unii oameni există o zi aleasă dintre cele 365, închinată mulţumirii. În
fiecare zi ar trebui să fim plini de mulţumire în faţa lui Dumnezeu, dar în acea zi
în mod special, ne întoarcem cu mulţumirile noastre înspre El. Ziua de după “
ziua mulţumirii”…Ce ai în gând, ce umple inima ta? Te laşi prins în vâltoarea
vieţii sau îţi aminteşti în fiecare zi să fii mulţumitor? Te provoc să nu te laşi
cuprins de amorţeală sau de sentimentul auto-mulţumirii! Să fim mereu
mulţumitori pentru că avem motive! Fiţi binecuvântaţi.” – Vlad Pop
“Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus Hristos.” (Efeseni 5:20)
~ Un lucru se cere de la noi: să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și
atunci toate le vom avea cu prisosință.
Sf. Ioan Gură de Aur, Evrei, omil. XX
MULŢUMIRE… DUPĂ MULŢUMIRE

DM
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EXEMPLUL LUI
DUMNEZEU
„Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca
nişte copii preaiubiţi.“
(Efeseni 5:1)
Dumnezeu nu ne cheamă nicio clipă la
împlinirea unui set de reguli rigide, ci mai
degrabă toate apelurile legate de trăirea
unei vieţi în ascultare de El au legătură
cu exemplul oferit de Dumnezeu însuşi.
În cel mai natural mod cu putinţă, odată
ce am fost născuţi din nou, este normal
să căutăm imitarea Celui care ne este Ta-

tă. Dacă înainte de transformarea noastră
lăuntrică acest lucru era imposibil, odată
cu înnoirea făcută de Duhul Sfânt fiecare
credincios are puterea să trăiască împlinind voia lui Dumnezeu.
Ştim că în starea de oameni căzuţi eram
gata să copiem faptele întunericului, dar
odată ajunşi la lumină, dorinţa care
clocoteşte în noi este să urmăm exemplul
Domnului.
Oricât am privi înspre chipul sluţit al
lumii, nu vom avea nimic bun de învăţat,
în schimb, cine se uită la Dumnezeu va
avea ocazia să devină asemenea Lui.
Încurajarea şi porunca adresată credincioşilor este să urmeze cu consecvenţă
exemplul lui Dumnezeu. În timp ce
lumea nu are ce să ne înveţe nimic bun,
uitându-ne la Dumnezeu

vom învăţa cum să iertăm, cum să iubim,
cum să arătăm milă, cum să ne îmbrăcăm
cu bunătate şi îndurare şi cum să trăim în
sfinţenie.
De fapt, aceasta este provocarea principală pentru toţi aceia care pretind că sunt
ai Domnului. În toate acţiunile noastre
este nevoie să ne întrebăm fiecare dacă
am urmat sau nu exemplul Domnului.
Cu siguranţă că multe din relaţiile şubrezite în prezent ar arăta cu totul altfel
dacă am fi urmat cu conştiinciozitate exemplul lui Dumnezeu.
Sub cercetarea Duhului Sfânt este nevoie de o pocăinţă sinceră acolo unde se
constată că am preferat să urmăm pornirile firii pământeşti sau am dat ascultare
şoaptelor lumii cu soluţiile ei strâmbe, în
loc să privim spre Domnul.
Aşa după cum orice copii ascultători
urmează cu plăcere exemplul tatălui lor,
la rândul nostru, în calitate de copii ai
Tatălui Ceresc avem datoria şi chemarea
sfântă să copiem caracterul Domnului.
Numai starea de răzvrătire ne poate

aduce în situaţia în care să nu vrem să
urmăm exemplul lui Dumnezeu, însă
o astfel de atitudine este păguboasă în
primul rând pentru noi înşine.
Nu doar natura noastră schimbată
ne determină să copiem purtarea
Domnului, ci şi faptul că suntem iubiţi
de El.
Felul în care ne priveşte Domnul este
acela de copii preaiubiţi, ori acest fapt
pur şi simplu ne cucereşte inima, astfel
încât nici nu vrem să urmăm exemplul
altcuiva, în afara exemplului Domnului.
În vremuri în care relaţiile sunt frânte
din cauza lipsei de dragoste autentică, iar
standardele morale decad pe zi ce trece
şi oamenii copiază comportamentul şi
chipul hidos al Diavolului, comunitatea
de oameni izbăviţi şi aşezaţi în părtăşie
cu Domnul, nu doreşte să aibă înaintea
ochilor alt exemplu pe care să-l urmeze
cu sfinţenie, decât pe cel al Dumnezeului
veşnic.
pastor Daniel Chereji

MULŢUMIRE… DUPĂ MULŢUMIRE
Mai există ceva după mulţumire? Fiind obişnuiţi să dedicăm o zi specială
recunoştintei, în care gândurile şi inimile noastre se îndreaptă spre Dumnezeu
şi exclusiv spre tot ceea ce primim din partea Sa, se pune următoarea întrebare:
ce urmează după? În mod natural, luând în considerare natura noastră schimbată, răspunsul ar trebui să fie: o stare continuă de mulţumire… Aşadar, tu…
pentru ce continui să îi mulţumeşti Domnului? Am provocat câţiva fraţi din biserică să răspundă spontan la această întrebare – unii dintre ei semnându-se,
alţii nu… însă frumuseţea constă în conţinut, în esenţă şi în inima mulţumitoare pe care aceştia o au – să vedem răspunsurile lor:
~ „Pentru toate lucrurile.” – Ştef Alexandru
~ „Mulţumesc lui Dumnezeu pentru biruinţa în încercări şi pentru pacea din
inima mea.” – Anonim
~ „Îi dau slavă Domnului pentru viaţa veşnică de care mi-a făcut parte.” – Anonim
~ „Pentru călăuzirea pe care o primim prin Duhul Sfânt, să luăm deciziile bune
în fiecare zi.” – Daniel Florea
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Uneori suntem atât de preocupaţi de
agenda noastră încât uităm că toate lucrurile care le avem, nu ni se datorează
nouă, ci Lui Dumnezeu. Atunci când avem nevoie de Dumnezeu într-o situaţie
şi El ne răspunde prin ajutorul Lui, îi
mulţumim pentru aceasta şi se naşte în
noi un sentiment cum că ne-am făcut datoria. Este oare corect din partea noastră
sa îi mulţumim doar atunci? Biblia spune în Efeseni 5:20 următorul lucru:
“Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu
Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus Hristos.” Haideţi ca în alergarea noastră zilnică după
lucrurile pământeşti să ne aducem aminte de darurile Lui şi să avem o atitudine
mulţumitoare. Poate vom înţelege mai
bine ce înseamnă mulţumirea prin următoarea istorisire: - Se spune că era odată
un om sărac care s-a pornit să meargă
undeva unde i se promisese un loc de
muncă. Şi în drumul lui, ostenit de atâta
cale bătută, a văzut un boier trecând cu
o căruţă cu 4 cai în viteză şi a zis el
după ce-a trecut boierul: „Doamne dar
nu eşti drept... ăsta merge cu 4 cai.. dar
n-ar fi putut să meargă el cu 2 cai? Sau
cu 3 să meargă Doamne şi unul să îmi
rămână mie?... De ce n-ai împărţit aşa
cum trebuie Doamne lucrurile? Mie un
cal şi lui 3... să am şi eu cu ce mă
duce...” Supărându-se şi certându-se cu

Dumnezeu, la un moment dat a văzut un
orb care ducea în spate un olog... şi au
trecut pe lângă el. Şi a zis Doamne ...
vreau să îţi mulţumesc pentru că am
ochi să văd şi picioare să umblu... n-am
să mai cârtesc niciodată şi nu îmi mai
trebuie nici un cal. – Pentru ce să mulţumim lui Dumnezeu astăzi? Pentru părinţi, soţi, sănătate, darurile spirituale şi
materiale, pentru că te trezeşti în fiecare
dimineaţă, pentru că ai oportunitatea să
ajungi în raiul Lui Dumnezeu. Mulţumeşte-i pentru prietenii adevăraţi – cele
mai multe prietenii din ziua de astăzi se
bazează pe interes ( fiul risipitor a avut
prieteni atât cât a avut bani. Când i s-au
terminat banii... şi prietenii s-au dus.)
Mulţumeşte-i pentru situaţia ta financiară; cu siguranţă eşti mai bogat decât
60% din populaţia Pământului. „Să nu
fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce
aveţi, căci El însuşi a zis : Nicidecum
n-am să te las , cu nici un chip nu te
voi părăsi”. Evrei 13:5. Un păcat care
a luat amploare în zilele acestea este păcatul nerecunoştinţei. Dorim ca fiecare
dintre noi să ne pocăim de el pentru că
„Toate zilele celui nenorocit sunt rele,
dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.” Proverbe 15:15
Rus Horaţiu

~ „Îi voi mulţumi toată viaţa mea pentru mântuirea de care mi-a făcut parte şi
schimbarea din viaţa de păcat în viaţa de pace şi linişte.” – Anonim
~ „Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru modul minunat în care a lucrat
în familia mea. Cea mai mare binecuvântare este mântuirea ce ne-a dat-o în dar,
ne-a făcut moştenitori ai Împărăţiei Lui.” – Anonim
~ „Pentru nemărginita Lui îndurare, milă şi binecuvântări. Pentru purtarea de
grijă zilnică, pentru ocrotire, pentru puterea primită în încercări. Pentru viaţa
dăruită. Pentru familia binecuvântată primită.” – Cristina Goron
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