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Anul acesta a fost un an de speranță că America se va
întoarce pe un drum mai bun. După aproape patru ani de
dominație slabă și cu înclinații clare spre
socialism/comunism, mulți americani au sperat în
adevărata schimbare. Mai toți oamenii de bine credeau că
schimbarea va veni. Chiar ziua alegerilor a arătat că se va
termina cu înfrângerea administrației prezente, dar nu a
fost așa. Înainte de miezul nopții, America a aflat că

direcția nu s-a schimbat, ci drumul început acum patru ani
va continua. Thanksgivingul vine după alegeri. Dacă
venea înainte de alegeri, mulțumirea era însoțită de
speranță că Dumnezeu va schimba lucrurile. Dar nu e
așa, ci serbarea de mulțumire vine după alegeri, când cei
care cred în Dumnezeu îi vor mulțumi chiar dacă
rezultatul alegerilor nu a fost cel așteptat de ei.
E greu să mulțumești în urma unei așa mari înfrângeri.
Nu a fost o înfrângere politică, ci a fost o înfrângere
spirituală. Răul a câștigat teren. Oamenii au votat să
admită căsătoria între persoane de același sex. Două state
au votat legalizarea unui drog considerat periculos și
nociv. De data aceasta nu s-a impus de la Washington să
se facă așa ceva. Nici nu au fost judecători liberali care

au interpretat greșit anumite nuanțe legale. Oamenii nu
au fost obligați să voteze așa ceva, dar așa au vrut ei și
majoritatea a câștigat. Vom putea mulțumi Domnului în
aceste condiții?
Desigur că da, deoarece mulțumirea noastră nu depinde
de împrejurări, ci așa cum a scris Apostolul Pavel, noi
mulțumim în toate lucrurile sau pentru toate lucrurile.
Am fi vrut să fie altfel și încă vrem să fie altfel, dar
suntem conștienți că pe partea asta de lume nu va fi mai
bine, ci mai rău. Răul va crește și va triumfa temporar
până se va arăta pe norii cerului, Împăratul împăraților și
Regele regilor. El va curma răul, El va instaura împărăția
păcii și a neprihănirii. El va conduce cu dreptate și nici o
vătămare nu va mai fi pe Muntele Cel Sfânt. Până atunci,

ne rugăm, credem și mulțumim Domnului fiindcă El știe
de ce a fost și este așa.
Sunt mulți oameni care nu știu de Domnul, noi să
mulțumim că suntem ai Domnului, dar în același timp să
ne rugăm pentru cei care nu sunt mântuiți. Să facem tot
ce putem să ducem mesajul mântuirii la cei din jurul
nostru. Sunt mulți care nu au îndeajuns de mâncare, sau
apă, sau acoperiș, noi să mulțumim Domnului că avem ce
să mâncăm și nu dormim sub cerul liber. Sunt mulți care
trăiesc în zone de război și ziua și noaptea trăiesc cu frica
atacurilor, noi să mulțumim Domnului fiindcă trăim în
pace și ne culcăm și ne sculăm fără să auzim rachete sau
pușcături în jurul nostru. Nu e nimic mai rău decât să fii
nemulțumit. Cei nemulțumiți nu pot să se bucure de

nimic. Dacă plouă, ei vor soare. Dacă e soare, ei doresc
ploaie. Dacă au ceva, nu e de ajuns, dacă nu au de ce nu
au. Dacă au prea mult, nu e drept, dacă au prea puțin la fel
nu e dreptate. Cuvântul -dacă- nu lipsește niciodată de pe
buzele celor nemulțumiți. Dacă era alfel era mai bine.
Dacă erau în altă parte era totul bine. Dacă erau cu
altcineva era mai bine, dacă...dacă...dacă! Cel mulțumit
are un ospăț necurmat și asta nu înseamnă că e la o masă
bogată și nu se mai scoală de acolo, ci oriunde se află și
orice face, mulțumitul o duce bine, fiindcă el e mulțumit,
și acesta este ospățul.
**********************************************
Israelul are poate cele mai grele zile de la refacerea
statului Israel. Iranul, Egiptul, Siria, Iordania, Palestina,

Libanul, Turcia, toate aceste țări care nu sunt departe de
Israel, s-au exprimat că sunt împotriva Israelului.
Națiunile Unite condamnă Israelul. Hamas aruncă rachete
și dacă Israelul răspunde, vinovat este Israelul. America
încă nu știm ce va face. Nave militare Americane s-au
postat în Marea Mediterană ca să arate suport maritim, dar
încă nu e clar cui va da ajutor America. Domnul să se
îndure de copiii Lui din acele țări și voia Lui să se
împlinească cu popoarele lumii.

*********************************************
În fiecare zi puteți citi o meditație din Cuvântul Lui
Dumnezeu la pagina noastră de internet
(www.bisericaebenezer.org). Scopul meditațiilor este de

a provoca pe credincioși și necredincioși să caute în
Cartea Domnului și să citească, adâncindu-se tot mai mult
în Cuvântul Sfânt.
Tot la pagina noastră puteți asculta predicile care sunt
predicate la serviciile de duminică (dimineața și seara).
Puteți să ne trimite-ți cereri de rugăciune și vă promitem
că ne vom ruga pentru toți care ne cer ajutorul.
*********************************************
Veniți ca să-I mulțumim pentru a Lui îndurare, cântându-I
bunătății Lui, lăudăm iubirea-I mare-- spune cântarea de
la numărul 30 din Harfa Evangheliei. Chemarea autorului
este pentru ca noi toți care suntem copiii Lui Dumnezeu
să ne unim și să-I mulțumim Lui Dumnezeu!

HAPPY THANKSGIVING

