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Philip Yancey
Dacã Isus nu ar fi trãit niciodatã,
noi nu am fi fost în stare sã-L
inventãm.

Anul III, Nr. 22- noiembrie 2010

Memorare
Fapte 1.8; Gal. 2.20

Puterea poate impune supunere, dar numai dragostea poate
stârni dragoste.

Ziua Mulþumirii

Sãrbãtoriþi

Omorârea lui Isus a fost asemãnãtoare cu încercarea de a distruge
o sãmânþã, îngropând-o.

Siladi Eleonora
Bunta Mãrioara
Lungu Anca
Roºu Alina
Capotã Floare
Faur David
Chiºe Elisabeta
Gheorghe Iulian
Mladin Gheorghe
Sãlãjan Adina
Sas Niculina
Oltean Brighita

Dacã nu reuºim sã detectãm
prezenþa lui Dumnezeu în lume,
probabil cãutãm unde nu trebuie.
De ce sunt creºtin? Sau din
cauzã cã nu am altã alternativã, sau
din cauza lui Isus, cel cu minte
strãlucitoare, inflexibil, blând,
creativ, subtil, invincibil, umil, Cel
care face faþã oricãrui examen.
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(Citate oferite de Ticã Alexe; din Isus pe care nu lam cunoscut de Philip Yancey, Editura Kerigma,
Oradea, 2006.) Cartea o gãsiþi în biblioteca bisericii.

Contact:
Tel.: 0257-280961; 0357-404114
E-mail: contact@bisericadragostea.ro
www.bisericadragostea.ro (program live:
duminica 11.00-12.00; 18.00-20.00)

A Dumnezeului nostru sã fie lauda,
slava, înþelepciunea, mulþumirile,
cinstea, puterea ºi tãria, în veci vecilor!
Amin
Apocalipsa 7.12

grafica & tehnoredactarea: adi_c

Mulþumiþi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile; cãci aceasta este voia lui
Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire
la voi.
1 Tesaloniceni 5.18
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În Luca 17:11-19 se prezintã o
naratiune interesantã a
vindecãrii a zece leproºi. Este
o naratiune despre credintã,
puterea lui Dumnezeu, împlinirea
fiecãrei pãrti din Legea datã de
Însuºi Dumnezeu, dar mai ales
despre multumire. Doar unul dintre
cei zece leproºi vindecati se
întoarce la Domnul Isus sã
multumeascã ºi sã Îi aducã lauda
cuvenitã. ªtiu cã este la îndemânã
sã-i criticãm pe cei nouã leproºi
nemultumitori dar astãzi îti propun
altceva, sã realizezi alãturi de mine
cã de multe ori (poate chiar
proporþia de 9 din 10 este sugestivã)
uitãm sã multumim lui Dumnezeu
pentru ceea ce primim. La fel ca
acei leproºi vindecati, ne continuãm
drumul, poate chiar împlinim
instructiunile date de Domnul, dar
uitãm sã multumim pentru
vindecare. Te invit din nou sã îti
examinezi viata ºi sã te întrebi dacã
nu cumva ai uitat sã mulþumeºti
Domnului care te vindecã, te sustine
cu viata izvorâtã din El, îti dã
resursele necesare maturizãrii tale.
Tu îti cunoºti cererile ºi rãspunsurile
primite. Ai uitat sã multumeºti?

1

ªtiu sã trãiesc smerit ºi ºtiu sã trãiesc
în belºug.
În totul ºi pretutindeni m-am deprins sã
fiu sã fiu sãtul ºi flãmând, sã fiu în
belºug ºi sã fiu în lipsã.
Filipeni 4.12

De ce se limiteazã Dumnezeu la
o cale lentã, demoralizatoare de a
cultiva neprihãnirea, în loc sã facã
rapid dreptate? Aceasta este
dragostea cu puterea ei specificã,
singura capabilã sã cucereascã
inima omului.

ceruri îti dã daruri bune prin care sã
te desãvârºeascã?

Încã din copilãrie, suntem învã?ati sã
multumim. Fiecare pãrinte se
bucurã sã-ºi vadã copilul multumitor, plin de apreciere pentru
hranã, îmbrãcãminte, cadouri... ºi
aceastã atitudine a inimii este de
apreciat la orice vârstã, nu doar în
tinerete. Cu toate acestea, pe cum
ne maturizãm, este important sã
întelegem tot mai mult ce stã în
spatele unui „multumesc frumos!”
Iatã doar câteva afirmatii ºi mai apoi
câteva întrebãri aplicative inspirate
din Scripturã.

Domnul sã te binecuvânteze!

A fi multumitor nu depinde
de cât de multe lucruri ai, ci
este o atitudine a inimii.
Astfel, multumirea poate avea o
cauzã exterioarã, dar întotdeauna
va avea ºi o cauzã interioarã.
Proverbe 15:15 „Toate zilele celui
nenorocit sunt rele, dar cel cu inima
multumitã are un ospã? necurmat.”
Te invit sã îti examinezi propria
inimã ºi sã te întrebi dacã eºti o
persoanã multumitoare. Ai câºtigat
acea perspectivã corectã asupra
vietii în care sã crezi cã „o moºtenire
plãcutã ?i-a cãzut la sort?” (Psalmul
16:6) Crezi cã Dumnezeu este Cel
ce stãpâneºte peste circumstantele
tale ºi cã planul Lui pentru viata ta
este unul bun? Crezi cã Tatãl tãu din
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Continuarea în pagina 2

Meditaþie
Continuare din pagina 1
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Am mai vãzut în Scripturã o
atitudine care alungã
multumirea din inimã:
atitudinea celui care crede cã i se
cuvine un anumit dar. Astfel, în
Luca 7:36-50 ne este prezentat un
episod din viata Domnului Isus în
care stã la masã în casa unui
Fariseu în timp ce o femeie
pãcãtoasã Îi spalã picioarele cu
lacrimi, Îi ºterge picioarele cu pãrul
ei, Îi sãrutã picioarele ºi le unge cu
mir. Fariseul nu realiza harul ce i se
fãcea, i se pãrea normal sã-L trateze pe Domnul Isus ca pe oricare
altul (sau chiar mult mai prejos
decât ar fi tratat un oaspete de mare
rang). Cel care pretinde, cel cãruia i
se pare normal sã primeascã un dar
aparte, cel care a uitat emotia
primirii cadoului, acel om ºi-a
pierdut inima mulþumitoare.

se opreºte aici ci ne aratã
exuberanta multumirii Anei ºi felul în
care ea întoarce darul în slujba Celui
ce l-a dat. Astfel ni se prezintã o
relatie care a crescut mult prin
intermediul unui dar ºi al recunoºtintei celei ce l-a primit. În alte
situatii, datoritã lipsei de multumire,
sau din cauza mândriei celui ajutat
(ºi uneori din cauza mândriei celui
ce ajutã cu interes) relatia se rãceºte
ºi se frânge. Gândeºte-te dacã nu
cumva ai putea sã te apropii de cel
ce te-a ajutat. Întreabã-te dacã nu ai
putea, din recunoºtintã sã ajuti ºi tu
cu ceea ce ai la dispozitie. Nu risipi
potentialul acesta de creºtere în
relatie.
Dragã frate ºi sorã, recunoºtinta
este o atitudine sãnãtoasã pentru
sufletele noastre. O atitudine care
ne poate apropia. O atitudine care
aduce cinste lui Dumnezeu. O
atitudine care izvorãºte din inimã.
De aceea, pãzeºte-ti inima! Nu o
lãsa sã se rãceascã, sã devinã
mândrã, sã pretindã de la altii.

Existã vreun domeniu aparte în care
simti cã Dumnezeu te avertizeazã
fiindcã te-ai obi?nuit cu darul, poate
chiar ai ajuns sã îl pretinzi?
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Lipsa recunoºtintei este una
dintre trãsãturile deosebit de
respingãtoare întâlnite între
oameni. Asta fiindcã existã o
apropiere care se poate produce
între cel ce dã un dar ºi cel ce
primeºte cu recunoºtinþã acel dar.
Dacã existã multumire, se întãreºte
relatia. Dacã nu existã multumire,
rana produsã aduce înstrãinare
între cei doi. Recunoºtinta zideºte
relatiile! În 1 Samuel 1, 2 ni se
prezintã durerea Anei, rugãciunea
ei, ºi rãspunsul binecuvântat pe
care-l primeºte. Dar naratiunea nu

Gândeºte mai bine cui sã multumeºti, cum sã multumeºti, ºi ce sã
faci ca sã aduci bucurie altora.
Începe chiar acum prin a te ruga
pentru cei ce te-au ajutat ºi pentru
cei pe care vrei sã îi ajuti. Domnul
care vede în ascuns va fi onorat ºi va
ºi rãsplãti la momentul potrivit.
Cu dragoste,
Andrei S. Bulzan
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Mulþumirea vine când înþelegem cã ceea ce ne dã Dumnezeu, este mai
bun decât ceea ce ne dorim noi.
Fii mulþumit de tot ceea ce primeºti ºi nu tânji la alte lucruri.

Dacã i-am mulþumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi, nu
am mai avea timp sã ne plângem.
Isuse, ce þi-am dat?...

de Costache Ioanid
Spre veºnica cetate
o cale ne-ai tãiat.
Dar pentru-acestea toate,
Isuse, ce Þi-am dat?

Tu ne-ai adus iertarea,
Ne-ai dat Salvarea-n dar.
Ne-ai scos din închisoarea
pãcatului murdar.
Ne-ai dat o nouã fire
ºi un veºmânt curat.
Dar noi, ca mulþumire,
Isuse, ce Þi-am dat?

Tu tot ce-aveai în lume
ºi-n cer ne-ai dãruit:
ºi inimã ºi nume,
ºi Duh nemãrginit.

Tu ne-ai adus putere,
scântei din focul Tãu,
o sfântã-nvãpãiere
ce mistuie ce-i rãu.

ªi-n zarea albãstruie
Tu ce-ai luat ºi cât?
...Doar patru rãni de cuie
ºi-o ranã-n piept. Atât...

uri
Joc ece
t
ve
Cân plicati e
þii A
iblic
Lec sete B e grup
Ver itãþi d
iv
Act

Sâmbãtã, 20 noiembrie de la ora 10.00
la Biserica Creºtinã Baptistã „Dragostea“
Str. Dorobanþilor Nr. 21-25 Arad
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