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O viață plină de recunoștință și mulțumire
Textul de bază: Exodul 14:29-31 și 15:1-11

Întroducere
• „Recunoștință” vine de la cuvântul „a recunoaște”, „a da seama”, „a remarca”
• Dar ce anume? Trebuie să fie o întâmplare sau un eveniment important din
viața ta
• Trebuie să recunoști, că ți-a fost de mare folos, poate chiar esențial
• Dar trebuie să cunoști pe Cel ce ți-a pricinuit această mulțumire
• Poporul Israel a cunoscut pe Dumnezeul cel Viu și a știut că ajutorul primit a
venit dela El
• Din cauza aceasta s-au adresat direct Lui
• Sub conducerea lui Moise, poporul ales de Dumnezeu și-a reamintit cu glas
tare binefacerile din trecut

Nemulțumirea deschide poarta păcatului
• Problema care trebuie să ne-o punem este: cum practicăm noi această
mulțumire?
• Reamintirea binecuvântărilor din viața noastră prin Isus Cristos este o metodă
foarte bună și binecuvântată
• Dar dacă binecuvântările din viață își pierd valoarea sau prioritatea, omul
devine nesigur
• Iar nesiguranța deschide satanei o posibilitate de atac și de otrăvire sufletească
• Nemulțumirea strică și relația noastră cu Creatorul
Romani 1:21

Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca
Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima
lor fără pricepere s-a întunecat.
• Un exemplu de caz concret: Un cuplu are probleme. Reproșurile reciproce le
întunecă privirea. Momentele negre din trecut devin prea importante și trec cu
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•
•
•

vederea binecuvântările de care au avut parte cândva. Privirea și gândirea lor a
rămas fixată pe un punct negru al vieții.
De multe ori - și dacă ele sunt iertate de Sângele Domnului nostru Isus Cristos,
noi continuăm să ne îmbălsămăm rănile
Pete negre are fiecare, dar întrebarea rămâne: ce importanță le dăm noi?
Și din timp în timp le arătăm și altora
În Vechiul Testament, Psalmistul se vaită de astfel de oameni

•
•
•
•

Căci cel rău se făleşte cu pofta lui, iar răpitorul batjocoreşte şi nesocoteşte
pe Domnul.
Nemulțumirea omului sa arătat și față de cele făcute de Isus
Isus a vindecat 10 bolnavi de o boală incurabilă
Ei au fost însemnați pe viață și batjocoriți de opinia publică
Doar numai unul a găsit de cuvință să vină înapoi cu o inimă mulțumitoare

•

Psalmi 10:3

Luca 17:16-19

S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. Era
samaritean. Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăţaţi toţi cei
zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se
întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?” Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă;
credinţa ta te-a mântuit.”
• Ce i-a spus Isus la bolnavul care a venit înapoi?
Luca 17:19

Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”
Aici nu a mai fost vorba de salvare sau vindecare, aici era vorba de mântuire!

Recunoștința este semnul vizibil a unui creștin
• Apostolul Pavel îndeamnă biserica din Efes
Efeseni 5:20

Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus Hristos.
• Dar atenție, acest verset biblic poate fi înțeles greșit
• Unui tânăr i s-a furat radioul din mașină și s-a rugat: „Îți mulțumesc Doamne
că mi-a fost furat radioul din mașină”. Ceva din acest verset a fost înțeles
greșit.
• Mai bine s-ar fi rugat: „Îți mulțumesc Doamne că nu mi s-a furat întreagă
mașină. Dar Te rog, vorbește inimii hoțului să Te găsească ca Mântuitor și sămi dea radioul înapoi”.
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• În versetul citit avem doi primitori de mulțumire : Dumnezeu Tatăl și Isus
Cristos ca Mântuitor
• Biblia ne explică care este singurul drum posibil a omului spre Dumnezeu
Ioan 14:6
Isus spune: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât
prin Mine.
Faptele Apostolilor 4:12
În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat
oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.
• Numai acela care a fost salvat prin mâna puternică a lui Dumnezeu - la noi
prin Isus Cristos – numai acela poate mulțumi din inimă pentru viața lui nouă
• Pastorul și scriitorul elvețian Jeremias Gotthelf (1797-1854) a spus odată:
„Cine nu poate mulțumi nu poate iubi”
Psalmi 92.2

Să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea, credincioşia Ta,
• Cine mulțumește lui Dumnezeu arată această mulțumire și celor din jur
2 Corinteni 1:11

Voi personal ne veţi ajuta prin faptul că vă veţi ruga pentru noi; şi astfel,
binele pe care ni-l veţi face prin aceste rugăciuni, va determina pe mulţi să
mulţumească lui Dumnezeu pentru intervenţia Lui în favoarea noastră.

Mulțumit – în Numele lui Dumnezeu
• Isus, când a trăit pe acest pământ a mulțumit Tatălui pentru cele făptuite
Ioan 11:41 (Isus la mormântul lui Lazăr)

•
•
•
•
•

Atunci au luat piatra din faţa grotei unde era mortul. Apoi Isus a privit spre
cer şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.
În Vechiul Testament avem un exemplu bun pentru o mulțumire greșită
David a vrut neapărat să zidească templul în Ierusalim
Dar Dumnezeu i-a zis că nu el, ci fiul său îi va zidi templul
Dar David nu L-a asculta pe Dumnezeu
Pe lângă o parte din bogăția lui a mai strâns și poporul Iudeu
1 Cronici 29:5

Ofer aur pentru lucrările din aur şi argint pentru lucrările din argint. Deci
cine mai participă astfel, dedicându-se astăzi Domnului?” Conducătorii
familiilor, conducătorii triburilor poporului Israel, conducătorii grupurilor
de o mie şi ai celor de o sută de persoane, împreună cu aceia responsabili
cu lucrarea regelui, şi-au adus şi ei donaţiile.
• Și care a fost rezultatul în ochii poporului?
1 Cronici 29:9-10
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Poporul s-a bucurat de donaţiile pe care le-a făcut, pentru că le-a dăruit
Domnului din toată inima. Şi regele David s-a bucurat foarte mult. Apoi
David a binecuvântat pe Domnul înaintea întregii adunări, zicând:
„Doamne, Dumnezeul lui Israel, să fii binecuvântat, Tu, care eşti Părintele
nostru, pentru eternitate!
• După părerea noastră, Dumnezeu ar fi trebuit să fie bucuros că are un popor
așa de darnic. Dar a fost ?
1 Cronici 29:16-18

Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna Ta vine toată această abundenţă de
lucruri pe care le-am strâns ca să construim o Casă numelui Tău care este
sfânt; şi totul Îţi aparţine! Dumnezeul meu, ştiu că Tu te uiţi atent la inimă
şi Îţi place să o găseşti curată. Eu am făcut toate aceste donaţii cu o inimă
curată; şi am privit cu bucurie la poporul Tău care este aici, când Ţi-a
adus darurile lui. Doamne – Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui
Israel, strămoşii noştri – păstrează pentru totdeauna această dorinţă în
inima poporului Tău; şi ţine-le inima aproape de Tine!

David își dă seama că fără binecuvântarea lui Dumnezeu nu se
poate
Psalmi 103:2

Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
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.
2 Petru 1:5-9

De aceea, faceţi tot ce depinde de voi ca să adăugaţi credinţei voastre
bunătate şi bunătăţii cunoaşterea. Apoi adăugaţi cunoaşterii autocontrolul;
iar autocontrolului, perseverenţa. Acesteia să-i adăugaţi pietatea; iar
pietăţii să-i adăugaţi dragostea frăţească. Apoi, dragostei de fraţi să-i
adăugaţi iubirea faţă de toţi oamenii. Dacă voi veţi avea aceste lucruri din
abundenţă, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi şi nici fără bune rezultate
privind completa cunoaştere a Domnului nostru Isus Cristos. Dar cine nu le
are, este lipsit de perspectivă şi are înţelegerea distorsionată. Acela a uitat
că a fost curăţat de păcatele pe care le făcuse în trecut.
Efeseni 5:20

Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus Cristos.
Amin
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