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Verset călăuzitor: Filipeni 4.11

Filipeni 4.11: Am învăţat, în împrejurările în care sunt, să fiu mulţumit.

Să ne adaptăm atitudinea

Nu împrejurările sunt cele care ne fac fericiți sau nefericiți, ci atitudinea noastră față de ele.
Întotdeauna încercăm să ne controlăm împrejurările și reușim să facem acest lucru într-o
anumită măsură. Dar multe împrejurări sunt în afara controlului nostru. Avem tendința de a
deveni nefericiți sau chiar amărâţi, atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am dori.
Reacționăm ca niște copii, plângem, ne îmbufnăm sau facem crize de furie atunci când nu
putem face ce vrem.

Pe de altă parte, unii reușesc să profite de ceea ce nu poate fi schimbat, prin aceea că se
adaptează la împrejurările lor. Pavel spune: „Am învățat, în împrejurările în care sunt, să fiu
mulțumit” (Filipeni 4.11). Un creștin credincios știe că este un copil iubit al lui Dumnezeu și că
Tatăl său controlează toate împrejurările și permite doar lucrurile care sunt spre binele nostru
cel mai bun: „Dar știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc
pe Dumnezeu, pentru cei care sunt chemați potrivit planului Său” (Romani 8.28). Acest lucru
este adevărat fără îngrădiri.

Indiferent de împrejurările care ne apar în cale, suntem capabili să le înfruntăm și să spunem
cu certitudine: „Tatăl meu vrea să-mi dea o lecție. În aceasta El are o binecuvântare pentru
mine. El îmi oferă acum o ocazie unică de a exersa răbdarea, supunerea, credința și
încrederea în El ca și copil al Său.”

Citeşte viața lui Hristos în Evanghelii. Priveşte împrejurările prin care a trecut. Cu siguranță nu
erau ceva, prin care o persoană ar dori să treacă în mod normal:

de mic copil a trebuit să fugă în Egipt pentru a-Şi salva viața (Matei 2.13,14);
a lucrat ca tâmplar în orașul disprețuit Nazaret (Marcu 6.3; Ioan 1.46);
nu a avut un loc pentru a-Şi pune capul (Matei 8.20);
a fost declarat ca ieşit din minţi de către ai Săi (Marcu 3.21);
mulţimea a spus că are demoni (Ioan 8.48).

Ce batjocuri a îndurat El! Dar El a primit toate aceste împrejurări din mâna Tatălui Său și a
găsit în ele o ocazie de a-Şi dezvălui natura Sa sfântă.

Deci, fiecare copil al lui Dumnezeu a fost făcut părtaș la aceeași natură sfântă (2. Petru 1.4).
El Îl are pe Hristos ca viață a sa. Astfel, toate împrejurările prin care trecem sunt ocazii date
de Dumnezeu de a-L lăsa pe Hristos să preia controlul și să trăiască viața Sa prin noi. Este
exact ceea ce a vrut să spună Pavel atunci când a zis: „Pentru mine, a trăi este Hristos, iar a
muri este un câștig” (Filipeni 1.21). Aceasta ar trebui să fie atitudinea unui creștin credincios
față de împrejurările vieții. Și ce perspectivă schimbată dă aceasta la toate! Lucrurile nu mai
sunt privite la scară umană ca fiind stresante și neplăcute. Ele sunt acum oportunități unice
pentru noi de a ne trăi viața spirituală ca şi „copii ai lui Dumnezeu fără vină în mijlocul unei
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generaţii strâmbe şi pervertite, în care străluciți ca niște luminători în lume” (Filipeni 2.15).
Chiar și greutățile, privite astfel, devin un prilej de mulțumire: „Bucurați-vă întotdeauna; rugați-
vă neîncetat; mulțumiți pentru toate, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos
Isus, faţă de voi” (1. Tesaloniceni 5.16-18).

O atitudine creștină pozitivă aduce o adevărată satisfacție copilului lui Dumnezeu. Toate
lucrurile sunt privite ca venind din mâinile unui Tată iubitor și sunt oportunități de a învăța lecții
valoroase de stăpânire de sine, răbdare, credință și ascultare, obținând în același timp
binecuvântare bogată. Nu împrejurările exterioare ne fac fericiți sau nefericiți, ci atitudinea
noastră interioară față de ele și față de Dumnezeu. Compozitorul Bill Gaither o spune în felul
următor:

Am găsit fericirea, am găsit liniștea sufletească,
Am găsit bucuria de a trăi, iubirea desăvârşită, atotcuprinzătoare,
Am găsit adevărata mulțumire, o viață fericită în armonie;
Am găsit fericirea tot timpul,
Minunată liniște sufletească,
Când L-am găsit pe Domnul.
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