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De ce sărbătorim Thanksgivingul?
Psalmul 50:14
Adu ca jertfă Lui Dumnezeu mulțumiri, și împlinește-ți juruințele făcute Celui Prea
Înalt.
Psalmistul a declarat că mulțumirea este atitudinea oricărui credincios, care știe că
Dumnezeu merită jertfa mulțumirilor lor. Ei trebuie nu doar să mulțumească, dar

să și trăiască după Cuvântul Lui Dumnezeu!
În fiecare an, America are o sărbătoare de mulțumire. Majoritatea familiilor se vor
aduna și vor mânca împreună, vor mulțumi Lui Dumnezeu și apoi se vor uita la
televizor la programe sportive, și apoi vor merge la cumpărături!
Americanii au intenționat ca Thanksgivingul să fie o sărbătoare de mulțumire, nu
neapărat de mâncat și cumpărat. Pelerinii au sărbătorit trei zile Thanksgivingul și
s-au bucurat că Dumnezeu le-a purtat de grijă în acel an.
De ce mulțumim Domnului?
Spunem oare mulțumesc din obicei, și din politețe, sau chiar Îi mulțumim?
Noi românii suntem bucuroși și mulțumitori că România și-a ales un nou
președinte. Să fie oare mulțumirea aceasta durabilă? Mă tem că mulți vor fi
nemulțumiți și de acest președinte. Nu-i ortodocs, și trebuie să-l botezăm ca să
putem să ne rugăm pentru el. Mare mi-a fost mirarea când am auzit așa ceva. Noi
ne rugăm pentru oricine ne cere, fără să întrebăm ce crez sau ce religie are.
Biserica Ortodocsă din România nu se poate ruga pentru noul președinte fiindcă nu
e ortodocs. Sper că nu e poziția oficială a bisericii, dar ce contează dacă e sa nu?
În America, alegerile din toamna aceasta ne-au dat un plus de motive de
mulțumire. Stânga a pierdut, deși nu pot să creadă că s-a întâmplat așa ceva cu ei.
Liderii lor cred că au câștigat. De fapt ei cred că pământul se încălzește și că
animalele sunt mai de preț decât oamenii.
Când lucrurile se mai aranjau în lume, teroriștii au mai decapitat un American, iar
palestinienii, acei oameni pașnici și doritori de pace, au măcelărit în sinagogă
americani și britanici. Deși au murit americani, totuși America nu se
scandalizează, că doar și evreii au omorât palestinieni. Chit pe chit spune

președintele Americii…și presa e de acord. E uimitor câtă naivitate sau nepăsare
poate fi în unii conducători.
Noi mulțumim Lui Dumnezeu că planul Lui se duce la îndeplinire și venirea
Domnului Isus se apropie, de aceea zicem mulțumesc Doamne Isuse!
De ce suntem noi mulțumitori?
Sau chiar suntem? Sper că pocăiții sunt mai mulțumitori decât toți ceilalți oameni.
Cred că ei se pun în lumina Scripturii și-și dau seama, că fără Dumnezeu și
intervenția Lui, ei erau pierduți pentru veșnicie, de aceea ei mulțumesc Lui
Dumnezeu pentru mântuirea Lui.
Apoi mulțumesc că sunt în familia Lui Dumnezeu și au Duhul Sfânt. Ei
mulțumesc că sunt sub ocrotirea Lui Dumnezeu, și orice li se întâmplă, ei sunt
mulțumitori deoarece Dumnezeu este scutul lor. Dacă suntem nemulțumitori,
semănăm cu generația de la sfârșitul vremurilor care va fi o generație de
nemulțumiți.
Toți avem pentru ce să-I mulțumim, dar ne asemănăm mai mult cu cei nouă, nu cu
cel care s-a întors și a mulțumit, și care era samaritean! Da, din zece, numai unul
s-a întors și I-a mulțumit Domnului Isus pentru că l-a vindecat. Noi am fost salvați
de la moarte veșnică, de aceea putem veșnicia întreagă să-I mulțumim Lui
Dumnezeu.
Zilnic mâna Lui ne poartă de grijă, ne ține pe cale și ne ajută când ne este greu.
Dacă nu ar fi fost Domnul de partea noastră, a spus psalmistul, atunci ne-ar fi
înghițit vrăjmașii, și noi credem că Domnul a fost și este de partea noastră, de
aceea să-I aducem mulțumiri în fiecare zi.

Apostolul Pavel a scris bisericii din Efes să nu fie mulțumitori doar atunci când au
totul aranjat cum le place, ci să fie mulțumitori pentru toate lucrurile, chiar dacă nu
sunt cum ei ar fi vrut! Cei care au umblat cu Domnul știu că nu întotdeauna
lucrurile merg bine, dar și atunci trebuie să avem o stare perpetuă de mulțumire.
Noi nu suntem din această lume, chiar dacă trăim pentru o vreme aici, noi suntem
călători spre casa de sus. Unii spun că acest text nu spune să mulțumim pentru
toate lucrurile, ci să mulțumim în toate lucrurile. Nu văd nici o problemă cu
aceasta, deoarece cei credincioși mulțumesc pentru toate lucrurile și în toate
lucrurile. Ei știu bine că toate lucrurile vin de la Dumnezeu și chiar dacă nu le
înțelegem pe toate, El știe ce face și are un plan bine stabilit pentru viețile noastre.
Când, împreună cu poporul American vom sărbători Thanksgivingul în acest an,
vă îndemn pe toți să-I mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, în Numele
Domnului Isus Cristos! Și să nu uităm să ne împlinim juruințele făcute Domnului!
Aducând mulțumiri, vom deveni mulțumitori, și așa ospățul nostru va fi necurmat.
Vă dorim un Thanksgiving plin de pace, bucurie și mulțumire!
Programul bisericii noastre:
Duminica la 10:30 și după masa la 5.
Puteți asculta predici la internet și puteți citi meditația zilnică.
Cu drag
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