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Tată din Ceruri – Îţi mulţumesc 
Textul de bază: Psalmul 150 

 

Întroducere 
• Noi învăţăm copii noştri din mic să spună „mulţumesc” 
• Dar o inimă mulţumitoare este altceva 
• Să nu vorbim de copii, ci să vorbim despre noi 
• Noi ştim să mulţumim donatorului, dar avem noi şi o inimă mulţumitoare? 
• Simte donatorul că suntem din toată inimă mulţumitor? 
• În bisericile noastre este obiceiul, ca la sfârşitul anului biserica să se adune la o 

oră de rugăciune – o oră de mulţumire 
• Este de mirat: Şi dacă anul era foarte dificil, mai găsim nenumărate motive de 

mulţumire 
• Întrebarea este: cunoaştem noi puterea şi importanţa mulţumirii? 

Efeseni 5:19-20 
Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, 
şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna 
lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus 
Cristos. 

• Noi cu ocazia sfârşitului de an ne facem gânduri, pentru ce să mulţumim? 
• Oare avem destule motive sau sunt cele neplăcute în majoritate? 
 

O inimă mulţumitoare te face bogat 
 
• Cum este cu noi? 
• Nu este aşa că ne place mult mai mult să avem părtăşie cu cineva mulţumitor 

decât cu un nerecunoscător? 
• Un mare poet a spus odată: “Cine nu poate mulţumi, nu poate iubi!” 
• Şi Biblia ne învaţă cum să vorbim şi cum să ne exprimăm  

Efeseni 5:4 
Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume 
proaste, cari nu sunt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţumire. 

• Şi Psalmistul practică această mulţumire faţă de Dumnezeu 
Psalmii 92:1-2 
Frumos este să lăudăm pe Domnul, şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte, 
să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea credincioşia Ta. 
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• Pentru Apostolul Pavel era o mare dorinţă, ca biserica să laude pe Domnul, 
pentru-că astfel Domnul primea cinstea cât şi onoarea cuvenită 

2 Corinteni 1:11 
Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentruca binefacerea făcută 
nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui 
Dumnezeu pentru noi. 

• Prin rugăciuniile credincioşilori, lumea a văzut binecuvântările Domnului şi a 
fost o mărturie vie în viaţa bisericii 

• Apostolul Pavel sublinează necesitatea mulţumirii chiar şi în timpul său de 
evanghelizare în Corint 

2 Corinteni 4:15 
Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentruca harul mare, 
căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui 
Dumnezeu. 

• Cine are o inimă mulţumitoare faţă de Dumnezeu este ferit şi de îndoielile 
nimicitoare 

• El este bogat prin Isus Cristos, Salvatorul sufletului nostru  
• Noi suntem cei mai fericiţi oameni din lumea aceasta, pentru-că suntem 

primitori a unui cadou nemeritat 
Romani 8:32 
El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu 
ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 

• Cine e mulţumitor faţă de Dumnezeu e şi mulţumitor faţă de cei din jurul lui 
• Pentru unii dintre noi le vine mai uşor să fie mulţumitor pentru-că au un 

caracter mai vesel 
• Dar pentru altul vine mai greu, el are o fire mai închisă şi e mai gânditor 
• Priviţi odată pe o foaie albă de hârtie cu un punct negru pe ea. Ce vedeţi? 
• Pentru unii, punctul negru este centrul privirii 
• Dar nimeni nu admiră foaia albă şi curată din împrejur 
• Savantul Nietzsche a spus odată: “Cine tot se uită în prăpastie, o să pice în ea.” 
• Într-o ţară străină am văzut un cortegiu funerar. În faţa lui cânta o fanfară într-

un ritm vesel şi un alt grup dansa  
• După ce am întrebat, cum de se dansează la o înmormântare, - în drum spre 

cimitir -  m-i sa răspuns: “Suntem mulţumitor că a trăit atâţia ani în mijlocul 
nostru” 

• Cine stie să mulţumească e bogat. Tare bogat 
 

Nemulţumirea te face sărac 
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• Nemulţumirea produce în inima omului dorinţa de a avea şi mai mult 
• Starea aceasta a omului se oglingeşte şi faţă de Dumnezeu 

Romani 1:2-23 
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. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înebunit; 
şi au schimbat slava Dumnezelui nemuritor într-o icoană care seamănă cu 
omul. 
Psalmii 10:3 
Căci cel rău se făleşte cu pofta lui, iar răpitorul batjocoreşte şi nesocoteşte 
pe Domnul. 

• Când poporul Israel a fost salvat de robie, a fost alimentat şi întreţinut de 
Dumnezeu, 40 de ani. Dar poporul a luat-o de sine înţeles 

• Chiar şi Isus a fost confruntat cu astfel de situaţii 
• 10 bolnavi au fost vindecaţi, dar numai unul a venit înapoi şi I-a mulţumit 

Luca 17:15-16 
Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu 
glas tare. S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus, şi I-a 
mulţumit. Era Samaritean. 

• Bucuria lui Isus era mare, că toţi cei zece s-au însănotoşit 
• Dar Isus a fost amăgit, că cei nou nu găsit de cuvinţă să vină înapoi si să-I 

mulţumească 
Luca 17:17-19 
,,Oare n-au fost curăţiţi 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.” 

• Zece s-au însănătoşit, dar numai unul găsit mântuirea 
 
Numai cine vine la Isus cu o inimă mulţumitoare poate primi dela 
Domnul nostru Isus Cristos şi mântuirea 

Psalmii 103:2 
Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui! 
 

O inimă mulţumitoare şi în timp de necaz? 
 

• Apostolul Pavel, care era într-o situaţie foarte dificilă scrie bisericii din Efesus 
Efeseni 5:20 
Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele 
Domnului nostru Isus Cristos. 

• Se poate lucrul acesta? 
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• Să mulţumeşti Domnului pentru-că copilul tău a avut un accident mortal? 
• Să mulţumeşti Domnului pentru-că soţul tău a primit cancer? 
• Să mulţumeşti Domnului pentru-că ai pierdut bucuria şi voinţa de viaţă? 
• Să mulţumeşti Domnului pentru-că mama ta nu mai este ? 
• Scriitorii Psamelor ne învaţă altceva 
• Şi ordinea rugăciuniilor noastre se întorc pe dos 
• Înţâi vina durerei şi îngrijorarea şi apoi se transformă în laudă şi în mulţumire 
• Apostolul Pavel nu cere ca să mulţumim pentru îngrijorările noastre, ci să le 

aducem la Domnul 
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. 

• Numeni nu cere ca în adâncul dureriilor să ai o inimă mulţumitoare 
• Dar ori când ai posibilitate să spui: 
• Domane, Îţi mulţumesc că eşti prezent în viaţa mea 
• Domane, nu ştiu câte zile mai am de trăit, dar sunt fericit că sunt copilul Tău 
• Doamne, durerile mă apasă, nesiguranţ pentru ziua de mâine, dar Tu eşti cu 

mine, aşa cum ai fost şi până în prezent 
• Domane, Îţi mulţumesc că mă simt păzit şi ocrotit în braţul Tău 
• Fostul Preşedinte dela UNO Sören Kierkegaard a spus odată: „Nu este bine să 

ne comparăm cei din jurul nostru, ci să mulţumim lui Dumnezeu pentru ceeace 
Ne-a dat El.” 

 
Mulţumirea noastră a bisericii nu are voie să se limiteze la o oră de 
rugăciune la sfârşitul anului 

Evrei 12:28 
Fiindcă am primit dar o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm 
mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu 
evlavie şi cu frică; 

• Abea prin dragostea lui Dumnezeu pentru noi toţi, prin jertfa Fiului Său pe 
cruce pentru tine şi pentru mine avem întâitatea de a spune: Da Doamne, 
suntem copii tăi. Şi ca copii vrem să-Ţi dăm slavă pe acest pământ până vei 
veni Tu. 

1 Tesaloniceni 5.18 
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui 
Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi. 
 
                                        Amin 


