Mulţumirea în viaţa unui creştin
„Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile
mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu
starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit,
şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să
fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în
Hristos, care mă întăreşte.”
Filipeni 4:11-13
În viaţa noastră contemporană
actul mulţumirii ţine de multe ori de
domeniul politeţii sau al bunelor
maniere. Este politicos să mulţumim
atunci când cineva ne face un bine sau
un favor. Din punct de vedere teologic
mulţumirea nu este un simplu act de
politeţe.
Mulţumirea trebuie să devină o deprindere în viaţa unui creştin „m-am deprins să fiu mulţumit”. Deprinderea este
definită ca fiind: obişnuinţă, obicei, pricepere, destoinicie, dexteritate, exerciţiu,
practică. Apostolul Pavel spune clar: „mam deprins”, adică am mulţumit întotdeauna, făcându-mi un obicei sfânt din
mulţumire. Suntem noi „deprinşi” cu
mulţumirea? Sau mulţumind mai rar,
ne-am deprins şi cu nemulţumirea, cârtirea?
Mulţumirea trebuie percepută ca o
stare „cu starea în care mă găsesc.” Nu o
stare oarecare, nu una după care am tânjit, nu una pe care o caut cu stăruinţă de
ani de zile, nu ceva irealizabil, ci „starea
în care mă găsesc”. Lipsă sau belşug, sătul sau flămând, în totul şi pretutindeni.
Indiferent de situaţie şi împreju rări,
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apostolul Pavel ne învaţă să fim în starea
aceea specială de mulţumire. Forţa
afirmaţiei apostolului va fi apreciată mai
bine dacă ne gândim la starea şi circumstanţele în care se găsea atunci când a
făcut-o. Când a facut aceste afirmaţii, el
nu se lăfăia în luxul unei camere speciale
din palatul Împăratului, nici nu era oaspetele locuinţei unor creştini deosebiţi.
Dimpotrivă, era "în lanţuri" (Filipeni
1:13,14); "un întemniţat" (Efeseni 4:1).
Şi totuşi, cu toate acestea, el declara că
era mulţumit ! Mulţumirea este o ştiinţă
„ ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în
belşug.”
Una dintre cele mai grele ştiinţe este
ştiinţa de a trăi mulţumit. Aceasta este o
adevărată artă. Să fii mulţumit înseamnă
să fii satisfăcut cu voia suverană a providenţei lui Dumnezeu. Este opusul cârtirii, care este duhul răzvrătirii. În loc să
se plângă de soarta sa, un om mulţumit
este recunoscător că starea şi circumstanţele în care se găseşte nu sunt mai rele
decât aşa cum sunt. În loc să dorească cu
lăcomie ceva mai mult decât împlinirea
nevoilor sale curente, se bucură că Dumnezeu încă se îngrijeşte de el. Un astfel
de om este mulţumit cu ce are (Evrei
13:5).
Mulţumirea este deci viaţa trăită cu
Hristos şi în Hristos. „Căci pentru mine
a trăi este Hristos.” Filipeni 1:21

O CARIE
„Ca un dinte stricat şi ca un picior
ca re şchiopătă, aşa este încrederea întrun stricat la ziua necazului.“
Proverbe 25:19
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ste voia lui Dumnezeu ca în viaţa
pământească să experimentăm
situaţii dificile, necazuri, greutăţi
şi suferinţe. În ciuda reticenţei noastre faţă
de astfel de circumstanţe, până la urmă
acestea se dovedesc provocări benefice pentru copiii lui Dumnezeu, deoarece prezenţa
lor ne forţează să umblăm mai aproape de
Domnul iar credinţa devine mai puternică.
În aceste împrejurări, mânaţi de instinctul de conservare şi de dorinţa de a evita cu
orice preţ greutăţile, avem tentaţia să
apelăm fără discernământ
Continuare pag. 2

Chemaţi la zidire
Spiritul omului este asemenea unui urcuş în
munţi, vezi culmea, ţi se pare că eşti pe cale să
o atingi, apoi descoperi alte culmi, alte
prăpăstii, alte povârnişuri.Aşadar să urmărim
lucrurile care aduc pacea şi zidirea noastră.
Rom.14:19.
Zidirea unei case este o treabă serioasă, pare
destul de complicată, ca să ridici o casă îţi trebuie pricepere multă, dar să dărâmi, cred că
poate oricine.Noi, nu toţi, putem fi constructori, se cere munca multă, pricepere, implicare, responsabilitate, şi când totul e gata,
simţi în suflet un sentiment de mare
mulţumire şi satisfacţie.
Să dărâmi nu este greu. Oricine care este
un pic mai dârz, cu un ciocan, o rangă, o
poate face, şi imediat dintr-o construcţie nu
mai rămâne decât moloz şi surcele. Şi ca o
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o situaţie dificilă dar aceasta s-a dovedit
a fi un „dinte stricat”. Negreşit s-ar putea
ca şi noi să fi înşelat la rândul nostru
dovedindu-ne
altora,
aşteptările
nedemni de încrederea lor.
În mod sigur că în jur există persoane care ar avea nevoie de ajutorul şi
sprijinul nostru. Este trist dacă atunci
când sunt în disperare şi deznădejde unii
află cu stupoare că cei în care şi-au pus încrederea nu sunt altceva decât nişte dinţi
stricaţi.
Printre copiii Domnului n-ar trebui să
existe oameni stricaţi şi implicit n-ar trebui
să fie nici dezamăgiri în urma relaţiilor dintre noi. Dacă din nefericire se întâmplă,
este pentru că am uitat de igiena spirituală.
Umblarea cu Domnul, puterea Cuvântului şi cercetarea sinceră a vieţii ne vor ţine
departe de stricăciune în aşa fel încât în
Trupul Domnului să nu existe nicio carie.

Continuare din pag. 1

la ajutorul celor din jur.
Tocmai pentru a evita o astfel de
greşeală, Scriptura ne spune că indiferent
prin ce fel de momente ne-ar îngădui
Domnul să trecem şi oricât de grele ar fi
acestea, sub nici o formă nu trebuie să ne
bazăm pe sprijinul unui om stricat.
Omul stricat este omul care are un caracter îndoielnic, lipsit de principii morale,
egoist, mândru, îndreptat într-un mod excesiv spre sine însuşi, incapabil să iubească
pe alţii, nedemn de încredere şi insensibil
la nevoile altora.
Biblia compară încrederea într-un
asemenea om cu un dinte stricat. Prezenţa
unui dinte cariat produce multă suferinţă
şi probabil lucrul cel mai bun este să fie
scos afară.
Este posibil ca mulţi dintre noi să fi experimentat dincolo de durerea unei carii,
amărăciunea provocată de o persoană pe
care am considerat că ne putem baza într-

paranteză nu am cunoscut încă pe nimeni să
fie lăudat pentru o demolare.
Noi, credincioşii lui Dumnezeu, trebuie să
ne deprindem să clădim, să construim
Rom:12:1,2
A zidi pe cineva înseamnă a edifica, a construi, a întări, a îmbunătăţi. Acest lucru
doreşte Domnul de la noi să-l facem noi unul
pentru celălalt. Să învăţăm să ne sprijinim
mereu de la spate, să ne ajutăm unul pe
celălalt, să urcăm mai sus, şi mai sus, cu fiecare
experienţă a vieţii noastre.Şi mai important: a
edifica pe celălalt frate sau soră, seamăn al tău,
înseamnă a te preocupa să urce pe scară înaintea ta. Deci atenţie! Urcând el mai sus, cu
atât te înalţi şi tu însuţi duhovniceşte.
DE ACEEA MÂNGÂIAŢI-VĂ ŞI
ÎNTĂRIŢI-VĂ UNII PE ALŢII, CUM ŞI
FACEŢI ÎN ADEVĂR! 1 Tesalociceni 5:11.
Cu simpatie Zâna Meţac

Îi mulţumeşti lui Dumnezeu?
"O, de ar lăuda oamenii pe Domnul
pentru bunătatea Lui şi pentru minunile
Lui faţă de fiii oamenilor!"
Psalmul 107:8
Îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru ce
ţi-a dat?
I-ai mulţumit pentru că ţi-a dat urechi cu care POŢI să auzi, gură cu care
POŢI să vorbeşti, picioare pe care POŢI
să mergi, nas, mâini, ochi?
De cele mai multe ori UIT şi UITĂM
că pentru acestea ar trebui să Îi mulţumim
în fiecare zi, dar de regulă, noi oamenii,
luăm acestea ca pe nişte „BUNURI” pe
care BINEÎNŢELES că merităm să le
AVEM!!!
Una e atunci când Îi mulţumim şi Îl
lăudăm pe Domnul când lucrurile merg
bine în viaţă, avem o slujbă bună, carierea
e pe drumul cel bun, avem o căsnicie
solidă, sănătatea nu ne joacă feste, şi alta
e când mulţumirile devin o provocare cu
totul diferită, atunci când îţi pierzi casa,
şeful îţi spune că nu mai are nevoie de
tine, rămâi fără bani, căsătoria se termină
cu un divorţ, sau doctorul descoperă că
suferi de o boală incurabilă. E greu ca în
astfel de momente să simţi nevoia să
mulţumeşti când tot ce simţi să faci e să
te enervezi, să blestemi tot şi toate în jurul
tău, să doreşti şi altuia ceea ce ţi se
întâmplă ţie - da, acestea sunt sentimentele care ne încearcă în astfel de momente din păcate pentru mulţi dintre noi.
Însă Biblia ne spune să fim recunoscători
indiferent de circumstanţe. -”Bucuraţi-vă
întotdeauna.Rugaţi-vă neîncetat.Mulţumiţi
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos
Isus, cu privire la voi”. 1 Tesaloniceni
5:16-18
Cred că uneori trebuie să îndurăm

situaţii dificile nu doar pentru a ne face
mai puternici şi mai statornici în credinţă,
dar şi pentru a ne da un sentiment de empatie şi compasiune pentru alţii.
Tocmai în acele momente grele ale
vieţii trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu a cărui dragoste pentru noi nu se
schimbă. 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".
Îţi mulţumesc Doamne pentru încă o
zi, pentru familia mea, pentru fraţii şi
surorile mele, pentru părinţii mei, adorm
şi mă trezesc datorită ŢIE, datorită ŢIE
învăţ să mă iubesc şi să iubesc, nu merit
dragostea ta şi totuşi Tu mă iubeşti.
"Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci
îndurarea Lui ţine în veac!" 1 Cronici
16:34
Fie ca să fim binecuvântaţi pentru a fi
o binecuvântare!
Natalia Pop
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