MULȚUMIREA

În viaţa de credinţă cei mântuiţi au de a
face cu Dumnezeu care acţionează şi dăruieşte binecuvântările Sale, datorită harului Său. De aceea, celor credincioşi li
se oferă în mod permanent ocazii nenumărate de a mulţumi lui Dumnezeu în
rugăciunile lor pentru a-şi arăta recunoştinţa faţă de Acela care dăruieşte fără încetare.
Pentru ce suntem noi mulţumitori de
obicei? Ne arătăm recunoștința mulțumind Domnului pentru hrană; suntem
mulțumitori pentru binecuvîntări materiale, suntem mulțumitori când ne revenim
după boală sau dacă am reușit să evităm
un accident. În cea mai mare parte însă,
mulţumirile noastre par să fie legate de
bunăstarea noastră materială şi de tot
ceea ce ține de confortul nostru. Adevărul
este că lucrurile pentru care ne arătăm
mulțumirea și recunoştinţa arată care sunt
valorile noastre. Dacă o mare parte din
mulţumirile noastre au de-a face cu faptul
că avem ceea ce ne dorim din punct de
vedere material, sau o ducem mai bine,
nu avem parte de încercări prea multe
(sau deloc), motivul este că pe acele lucruri punem preț.
Pentru ce îi mulţumim, aşadar, lui Dumnezeu? Dacă privim în Sfânta Scriptură,
Pavel, inspirat și călăuzit de Duhul Sfânt,
ne spune să umblăm după lucrurile de
sus. Dacă lucrurile pe care le preţuim
sunt cele spirituale, inimile şi minţile
noastre vor fi îndreptate spre cer şi spre
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valorile sale; însă dacă ceea ce preţuim
este ceva trecător, inimile şi minţile noastre vor înclina spre lucruri trecătoare.
Mântuitorul însuşi a spus că acolo unde
ne este comoara, ne va fi şi inima (Matei
6:19-21).
Să căutăm semnele harului în vieţile
noastre şi să-I mulţumim lui Dumnezeu
pentru ele. Să-I mulțumim lui Dumnezeu
pentru mântuirea noastră, pentru puterea
Lui, pentru îndurarea și bunătatea Lui
arătată față de noi, pentru că suntem beneficiarii dragostei lui Dumnezeu deși
nu o merităm. Să-I mulțumim pentru cei
credincioși, pentru toate lucrurile dealtfel.
Fie ca Dumnezeu să ne ajute să considerăm mulţumirea drept un lucru de importanță majoră în viaţa de credinţă, și să
fie un mod de viață al celor născuți din
nou.
Dan Matei
Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare
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Tertium non datur

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile; căci aceasta este
voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus,
cu privire la voi.”
(1 Tesaloniceni 5:18)

CHEMAREA LA
MULŢUMIRE
„Fiindcă am primit, dar, o împărăţie
care nu se poate clătina, să ne arătăm
mulţumitori…” (Evrei 12:28a)
Mulţumirea care depinde de împrejurări nu este o mulţumire care să fie pe
placul lui Dumnezeu şi nici nu îi caracterizează pe mulţumitorii autentici.
Când atitudinea mulţumitoare se bazează pe situaţiile din viaţă agreate de
noi, mulţumirile vor fi sporadice, su-

biective, mărunte, de scurtă durată şi lipsite de profunzime.
Dumnezeu vrea să înţelegem că starea
de mulţumire după voia Lui nu se limitează la circumstanţele favorabile prin
care trecem, ci are în vedere realitatea
spirituală pe care o experimentează cei
care au primit harul lui Dumnezeu descoperit prin Domnul Isus Cristos,
devenind părtaşi la
Continuare pag. 2
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voii Sale, prin aşezarea în odihna Lui
şi trăirea unei vieţi demne de statutul
de cetăţean cu drepturi depline în Împărăţia Sa veşnică.
Din nefericire, pentru mulţi credincioşi este atât de uşor să alunece
în starea de nemulţumire, să devină
nişte mulţumitori mediocri mânaţi de
circumstanţe, care uită cu prea multă uşurinţă că sunt produsul exclusiv al harului lui Dumnezeu, chemaţi să manifeste o mulţumire continuă şi îmbrăcată
în entuziasm sfânt, ca urmare a stării
spirituale ireversibile de care în chip nemeritat, Dumnezeu le-a făcut şi lor parte.
Cu mintea şi inima ancorate în această realitate spirituală eternă, să privim
dincolo de orice împrejurări trecătoare,
să ne înălţăm ochii mai sus de tiparele
de mulţumire strâmbe ale lumii şi să
lăsăm ca din adâncul sufletelor noastre
să se reverse şuvoaie nestăvilite de mulţumire, recunoştinţă şi laudă în cinstea
Dumnezeului măreţ, drept, atotputernic
şi plin de dragoste, care ne-a făcut parte
pentru totdeauna de Împărăţia Sa glorioasă.
pastor Daniel Chereji
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Împărăţia Sa veşnică.
Având în vedere că un om născut din
nou este parte a acestei Împărăţii care
nu se poate clătina, starea permanentă
de mulţumire este o aşteptare perfect legitimă care izvorăşte într-un mod natural din această realitate.
Datorită acestui lucru extraordinar şi
Dumnezeiesc, chemarea nu are în vedere numai mulţumirea, ci şi manifestarea ei într-un mod sincer şi caracterizat de cel mai profund act continuu de
închinare.
Este imposibil ca odată ce am înţeles
implicaţiile transformării dramatice prin
care am trecut, respectiv schimbarea
statutului de rob al păcatului destinat
condamnării eterne, în copil al lui Dumnezeu, moştenitor al Împărăţiei Sale
veşnice şi nestricăcioase, să nu se nască
în sufletul meu o stare permanentă de
mulţumire îndreptată spre Dumnezeul
Triunic, Cel care a făcut posibilă această
lucrare miraculoasă, de sorginte divină.
Animaţi de acest spirit al recunoştinţei, mulţumirea se dovedeşte în fiecare
clipă prin proslăvirea Numelui lui Dumnezeu, prin lauda, cinstea şi onoarea
care I se cuvin Domnului, dar şi prin ascultare de El, prin căutarea continuă a

Am atâtea motive de mulțumire pentru
tot ce a făcut Domnul în viața mea, cu
viața mea și cu familia mea. Mă simt întotdeauna înconjurată de dragostea Domnului, mă simt ocrotită în mâna Lui și
prețuită pentru că sunt copilul Lui.
Mulțumesc Doamne pentru că Tu ai
ales să-mi dai viață, m-ai făcut copilul
Tău, mi-ai dat o familie deosebită, doi
copii minunați care îmi oferă atâta
dragoste și bucurie, un soț care mă
iubește, părinți excepționali care mă
sprijină, frați și surori care sunt alături de
mine și nu în ultimul rând prieteni
adevărați care se roagă pentru mine.
Mulțumesc pentru biserica „Biruința”
Efeseni 5:20 „Mulţumiţi totdeauna lui
Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile,
în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” Viaţa alertă,cerinţele oamenilor,
nevoia de a fi mereu mai bun, mai perfect, mai presus de alţii ne fac să uităm să
mulţumim. Suntem nemulţumitori mereu, mereu invidioşi si fără un gând bun
în suflet. Ar trebui să terminăm cu
nemulţumirile, cu impresia că tot ni se
cuvine: sănătatea, familia, fericirea, serviciul….toate astea sunt darul lui Dumnezeu pe care noi le primim şi pentru care
cel mai adesea uităm să mulţumim!
Filipeni 4:6 „Nu vă îngrijoraţi de
nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile
voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu,
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.”
Cred că mulţumirea este hrănită cu
credinţa fermă în Dumnezeu. Când credem cu tărie că tot ceea ce ne oferă viaţa
vine de la Dumnezeu, că orice în acest
univers este conform voinţei LUI
supreme ,în inima noastră va fi o pace
sublimă şi o linişte desăvârşită, chiar şi
atunci când furtunile parcă nu se mai

pentru pastorul Daniel Chereji care ne
motivează cu atâta pasiune să slujim
Domnului. Domnul să ne ajute!
Sanda Ianoș
opresc.
1Tesaloniceni.5:18 „Mulţumiţi lui
Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” Anul acesta
Domnul ne-a învaţat mai mult ca oricând
să fim mulţumitori. Ne-a trecut prin
încercări, dar nu ne-a uitat. Deşi nu am
înteles de ce aşa, am ajuns să Îi mulţumesc că e aşa ! Domnul nu îşi uită promisiunile faţă de noi, nu a uitat să fie lânga
noi în tristeţe aşa cum nu a uitat nici să
ne binecuvânteze! Spre ruşinea mea, de
multe ori am uitat să Îi mulţumesc, am
uitat că fără El sunt nimic. Îi mulţumesc
că m-a învăţat să aştept, să mă rog mai
mult, mai cu râvnă şi credinţă.
1 Samuel 7:12 „Până aici Domnul nea ajutat.” Până aici El ne-a însoţit şi ştiu
că o va face şi de acum, indiferent de
situaţie, de probleme sau bucurii. El aşa
a rânduit lucrurile, mereu spre binele nostru şi o va face şi de acum încolo! Mulţumiri fie aduse Domnului!
Cristina Goron
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