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Bucuraţi-vă întotdeauna
Textul de bază: 1 Tesaloniceni 5:16

Câteva gânduri
• Puteţi să vă închipuiţi o bucurie, care pătrunde prin tot corpul până la vârful
ultimului fir de păr?
• Aţi urmărit vreodată un om care se bucură: cum se arată şi cum se poartă?
• De exemplu părinţii când privesc în ochii noului născut
• Sau un tânăr aflat într-un parc şi încă din îndepărtare observă venirea iubitei?
• Nu ai impresia că te infectează bucuria lui?
• De parcă-ti vine să te bucuri cu ei

Fiecărui om îi este dor de bucurie
• Dar de multe ori avem impresia că viaţa noastră de toate zilele nu ne dă
suficiente motive de bucurie
• Sau suntem trudiţi din cauza unei boli în familie
• Sau ne apasă nesiguranţa viitorului nostru şi a familiei noastre
• Sau ne îngrijorăm de viitorul copiilor noştrii
• Sau chiar a bisericii noastre locale
• Cum poate să pretinda atunci Biblia dela noi: “Bucuraţi-vă întotdeauna”?

Dumnezeu vrea să ne facă o mare bucurie
• Dorinţa Creatorului Ceresc este ca creaţia Lui să fie fericită, bucuroasă
• Dumnezeu ne-a creat după chipul Său
• Din cauza aceasta Dumnezeu cere dela poporul Său să trăiască o viaţă în
bucurie
Isaia 62:5

Cum se uneşte un tânăr cu o fecioară, aşa se vor uni fiii tăi cu tine; şi cum
se bucură mirele de mireasa lui, aşa se va bucura Dumnezeul tău de tine.”
Ţefania 3:17-18
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Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta;
se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui, şi nu va
mai putea de veselie pentru tine. ,,Voi strânge pe cei întristaţi, cari sunt
departe de adunarea sfântă, pe cei ieşiţi din sânul tău, asupra cărora acum
apasă ocara.
•
•
•
•

Lucrul acesta trebuia să se reflecte şi în atitudinea poporului Israel
Dumnezeu cere dela poporul Său ca să exprime bucuria aceasta în viaţa lor
Dar baza bucuriei trebuie să fie venită dela Dumnezeu
Un exemplu biblic despre o bucuria greşită exprimată de om:
Matei 14:10-11

Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de
seamă, ca să le vândă pe Isus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat,
• Dar bucuria oferită de Dumnezeu arată altfel
Isaia 9:2-3

Poporul, care umbla în întunerec, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau
în ţara umbrei morţii răsare o lumină. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari
bucurii; şi el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş, cum se
veseleşte la împărţirea prăzii.
• Pentru noi, bucuria aceasta a fost îndeplinită de Dumnezeu prin Isus Cristos
Luca 2:9-11

Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului
a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a
zis: ,,Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie
pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor,
care este Cristos, Domnul.

Dumnezeu a promis, că ne va face o mare bucurie şi ne-a făcut-o
• Dumnezeu cunoaşte necazurile şi grijurile noastre
• Şi Tatăl din Cer ştie, că omunl nu poate rezolva problema aceasta singur
Evrei 12:1-2

Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să
dăm la o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să
alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la
Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru
bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi
şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
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Bucuria Lui trebuie să pătrundă viaţa noastră
• Numai acei care au primit pe Isus ca Mântuitor pot vorbi de o bucurie
Cerească
• Şi bucuria aceasta se confirmă şi în cer
Luca 15:10

„Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru
un singur păcătos care se pocăieşte.”
• Dar bucuria aceasta o primeşti numai prin puterea Duhului Sfânt
Romani 15:13 şi 17

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă
credinţa, pentruca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! Căci
Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi
bucurie în Duhul Sfânt.
• Apostolul Pavel confirmă că bucuria trebuie să fie bazată pe credinţa noastră
• Nu joacă nici un rol situaţia noastră sufletească sau emoţională
• Dacă ne-am ţine după emoţiile noastre nu am putea îndepini aceste versete
biblice:
Romani 12:10-12 (către Biserica din Roma)

Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea
întâietate altuia.Î'n sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul.
Slujiţi Domnului. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în
rugăciune.
2 Corinteni 6:8-10 (către Biserica din Corint)

În slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi
ca nişte înşelători, măcar că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, măcar
că suntem bine cunoscuţi; ca unii cari murim, şi iată că trăim; ca nişte
pedepsiţi, măcarcă nu suntem omorâţi; ca nişte întristaţi, şi totdeauna
suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuş îmbogăţim pe mulţi; ca neavând
nimic, şi totuş stăpânind toate lucrurile.
• Apostolul Pavel ne-a dat din viaţa lui un exemplu:
Faptele Apostolilor 16.25

Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cântau cântări de laudă lui
Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.
• Bucuria trebuie să vin din adâncul inimii
• Nu poate să fie forţată dar nici planificată sau organizată
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Isus este izvorul bucuriei noastre
• Isus ne îndeamnă să nu ne fie frică în timpul de necaz
Matei 5:11-12

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor
prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva
voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în
ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.
•
•
•
•

Isus ne avertizează, că vor veni timpuri grele şi încercări grave
Aceste încercări nu trebuie să fie pe plan mondial
Aceste încercări ne pot atinge pe noi personal în viaţa noastră de toate zilele
Atunci fiecare dintre noi este solicitat să fie “tare în Domnul”
1 Petru 4:12-13

Prea iubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a
venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi:
dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Cristos, ca să
vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.
• Şi dacă am trecut printr-o astfel de încercare şi am învins cu ajutorul
Domnului, să nu uităm următoarele cuvinte ale Domnului nostru Isus:
Luca 10:20

Totuş, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţivă că numele voastre sunt scrise în ceruri.
Isaia 65:18-19

Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi
preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui în bucurie. Eu însumi Mă
voi veseli asupra Ierusalimului, şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va
mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.
• Părtăşia în pace este cea mai bună dovadă că Domnului nostru Isus Cristos
este în mijlocul nostru
• Este o posibilitate de protecţie atunci când eşti în primejdie
• Cum am spus la început: Bucuria are ceva infectos
• Şi e bine aşa
2 Ioan 1:12

Aş vrea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie şi cu
cerneală; ci nădejduiesc să vin la voi, şi să vă vorbesc gură către gură,
pentruca bucuria noastră să fie deplină.
Amin
a4ro02b1

© „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk

