
Numim Ziua Mulțumirii, 
T h a n k s g i v i n g - u l , o 
sărbătoare. Dar în poporul 
Vechiului Testament era o 
jertfă. Pentru noi, astăzi, e 
greu să asociem sărbătoarea 
c u j e r t f a , d a r d e f a p t 
amândouă merg împreună. 

Suntem obișnuiți cu jertfa 
arderii de tot, jertfa mistuită 
în întregime pe altar. Era 
sacrificiului total, deplin, 
pentru înlăturarea mâniei lui 
Dumnezeu. Apoi era jertfa 
pentru păcat , jer t fa de 
ispășire, de acoperire a 
păcatelor. Acestea erau din 
cauza căderii lui Adam în 
n e a s c u l t a r e f a ț ă d e 
Dumnezeu, și suprema jertfă 
pentru ispășirea păcatelor 
este Domnul Isus Hristos 
răstignit pe cruce. Și apoi e 
jertfa de mulțumire, care e 
jertfa în care recunoaștem 
bunătatea lui Dumnezeu și 
darurile nemeritate pe care le 
primim de la El. Cineva 
spunea, că, socotind că Adam 
n-ar fi căzut în păcat, și 
jertfele pentru păcat n-ar fi 
avut nici un rost, totuși jertfa 
de mulțumire ar fi rămas ca 
jertfa pe care omenire trebuia 
s-o aducă lui Dumnezeu.

Modelul biblic al jertfei de 
mulțumire ne aduce aminte 
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de câteva lucruri, pe care e 
bine să le aplicăm și noi.

1. Jertfa este pentru 
Domnul, sărbătoarea e în 
cinstea Domnului. Dacă 
avem o zi de mulțumire, 
aceasta nu e doar ca să ne 
odihnim, ca să nu mergem 
la lucru, ci o avem ca să 
c inst im bună ta tea lui 
Dumnezeu.

2. Jertfa cere un preț, 
costă. David spunea: „Nu 
voi aduce o ardere de tot 
care să nu mă coste 
nimic!” (I Cronici 21:24).

3. Aceasta este o zi de 
adunare în comunitatea 
frumoasă a credincioșilor 
Domnului.

4. Noi înșine venim 
înaintea Domnului în mod 
personal, și fiind, noi 
înșine, jertfa de mulțumire. 
„Jer t f e le p lăcu te lu i 
Dumnezeu sunt un duh 
zdrobit” (Ps. 51:17).

5. Este un timp de 
meditație la bunătatea lui 
Dumnezeu și la darurile 

primite de la El. Societatea 
modernă e bazată pe profit. 
D u m i n i c a a f o s t z i u a 
Domnului veacuri la rând, 
până s-au trezit comercianții 
că e zi bună de acumulat 
profit în punga lor.

6. Este o zi de rugăciune. 
„Nu vă îngrijorați de nimic, 
ci în orice lucru, aduceți 
cererile voastre la cunoștința 
l u i D u m n e z e u , p r i n 
rugăciuni și cereri, cu 
mulțumiri!” (Filipeni 4:6).

7. Aceasta este o zi de 
bucurie, de laudă, de cântare, 
de proslăvire a Numelui 
Domnului. „Strigați de 
bucurie către Domnul toți 
locuitorii pământului!” (Ps. 
100:1). „Cântați Domnului 
cu mulțumiri!” (Ps. 147:7).

Mulțumirea trebuie să fie 
o stare normală a inimii 
noastre. Și nu numai într-o 
zi, ci toată viața. Așa cum 
rugăciunea e pulsația inimii 
celui credincios, mulțumirea 
e parfumul iubirii noastre 
pentru Domnul.



Scurte Comunicări
„Ferice de cei ce locuiesc în casa Ta căci 
ei tot mai pot să Te laude” (Ps. 84:4)

v- Bun Venit sorei Viorica Blaj, mama 
sorei Lucia Moșman.

v-Duminica trecută au fost cu noi:
- fratele Romică Iuga, păstor la 

biserica Speranța din Arad, care a predicat 
la sericiul divin de seară. Familia Radu 
Hodoroabă a fost gazda fratelui Iuga în 
timpul șederii la Chicago.

- fratele Constantin Pruteanu, din 
Spokane, WA, în gazdă la familia Calestrov

- fratele Dr. Paul Mitrofan din Atlanta, 
de la biserica păstorită de fr. Matei Istudor. 

v- Fratele Isaia și s. Lidia  Curteanu 
au împlinit 50 de ani de căsnicie. Îi 
felicităm și dorim ca harul să le fie și pe 
mai departe turnat cu îmbelșugare.

Bolnavii noștri:
Ne rugăm pentru cei care suferă, ca 

Domnul să-i întărească fizic cu sănătate și 
vigoaare de viață și putere, ca să fim iarăși 
împreună în preamărirea Numelui Său cel 
sfânt.

Grigore Capotă
Aurel Burcă
Mariana Ilisie
Victor Moșman
Virgil și Nuți Gașpar
Alex Mureșan
Maria Brânceanu
Nicu Clonda
Maria Postescu
Smaranda Marin
Dorin Mitrofan
Tatiana Bonca
Bianca Gava
Ionuț Purel (din Bucovina)

Unii din aceștia vin la adunare cu suferința 
pe care o au, și mărim pe Domnul fiindcă 
vedem dragostea lor pentru casa Domnului. 
Sora Maria Postescu e programată pentru 
operație la genunchi miercurea următoare. 
Ionuț Purel a fost amintit în duminica 
trecută de fr. Cornel Bahnean: acesta 

Deces la Detroit: Fratele Gheorghe 
Herdean a trecut la Domnul miercuri 8 
noiembrie, în urma 
unui atac cerebral. A 
trăit aproape 79 de 
ani. A făcut parte din 
Biserica Baptistă 
Întâia din Detroit, 
păstorită de fratele 
S o r i n C o v a c i . 
Fratele Herdean a 
avut darul fiilor lui Core, să cânte și să 
laude pe Domnul. Era inima celor care 
cântau în fanfara din Detroit, împreună 
cu întreaga familie. Ne rugăm pentru 
familia Herdean ca Dumnezeu să-i 
întărească și să-i mângăie.

păstorea împreună cu tatăl său, fratele Ioan 
Purel, biserica din Rădăuți, dar din cauza 
bolii a fost forțat să iasă din lucrare. Bianca 
Gava este o tânără de 10 ani care vine la 
AWANA, și din cauza unei boli rare, e în 
pericol să-și piardă vederea.

Să nu încetăm să ne rugăm pentru ei.

În săptămâna ce urmează:
v-Astăzi fanfara bisericii noastre este 

în Akron în vizită la biserica păstorită de 
frații Viorel Clintoc și Valentin Țenț. Ne 
bucurăm mult de părtășia în dragostea care 
ne leagă.

v-Miercurea viitoare, 22 noiembrie, nu 
vom avea adunare.

v-Joi, 23 noiembrie, Thanksgiving. 
Vom avea adunare de la orele 11:00 
dimineața. Va cânta corul, orchestra și corul 
copiilor. Surorile pregătesc ceai, cafea, 
prăjituri, gogoși de la ora 10:00 am.

Școala Duminicală:
l-29 nov.: Credința în Domnul Isus Hristos

Fapte 3:11-21 (Fapte 3:16)
l-6 dec.: Credința care luminează mintea.

Fapte 13:1-12 (Fapte 13:12)
l-13 dec.: Credința prin care perseverăm

Fapte 14:8-11, 19-23 (Fapte 14:21-22)
l-20 dec. Credința Magilor

Matei 2:1-12 (Matei 2:11)



Duminia trecută seara am avut vizita unor parlamentari din 
România.  Fratele Peter Bonica a venit în timpul servciului 
de închinăciune cu cei pe care i-a dus să vadă mai multe 
biserici românești din Chicago. Delegația a fost condusă de 
fratele Dr. Ben-Oni Ardelean, PNL, vicepreședintele 
camerei Deputaților, vicepreședinte în Comisia de Politică 
Externă și membru în misiunea reprezentativă la NATO. 
Alți vizitatori au fost Robert Sighertău, deputat din 
Bistrița, și secretar general al Partidului PNL, Viorel 
Badea, senator pentru Diaspora Română, Tiberiu Trifan, 
consul general al României la Chicago; însoțiți de Daniel 
Popa, din Florida; Marius Pop, din Detroit; și Stelian 
Onofrei, din California, candidat republican la Congresul 
din Washington. Deși au luat cuvântul numai Ben-Oni 
Ardelean, Robert Sighertău și dnul consul Tiberiu Trifan, la 
plecare, toți și-au exprimat bucuria pe care au avută să ne fi 
vizitat și să simtă căldura de har a bisericii „Betel”.

v-Fratele Ioan Arcan a 
împlinit vârsta de 91 de 
ani. Binecuvântarea 
Domnului să-l întărească și 
să-l binecuvinteze.

v-Ieri, 18 nov., a avut la 
Buteni, județul Arad, în 
biserica baptistă din loc, 
conferința creștină pe tema 
„Transformarea Bisericii”, 
organizată de „Centrul 
Antiohia”, condus de 
fratele Daniel Fodorean.

v-La 12 noiembrie a fost 
„Ziua Mondială a Bibliei”, 
accentul fiind pus pe 
tipărirea, citirea și 
răspândirea Bibliei în toate 
limbile pământului. 
Organizaia „Wycliffe 
România” a organizat 
conferințe biblice în toată 
țara, în dorința de a implica 
pe cât mai mulți tineri în 

răspândirea Bibliei. Fiind și anul comemorativ „Martin 
Luter — 500,” s-a subliniat faptul că traducerea Bibliei în 
limba germană a revolționat Germania, și toată lucrarea lui 
Dumnezeu în Europa. Poporul român a fost binecuvântat să 

aibe Biblia în limba sa, și 
astfel să fie unul din 
popoarele lumii care să 
poarte mărturia Evangheliei 
ca o marcă istorică a harului 
lui Dumnezeu.

<—Fratele Daniel Zafiris 
(în alb) vorbește sportivilor 
români despre mântuirea 
prin jertfa Domnului Isus.



   „De aceea, 
frați sfinți, 
care aveți 

parte de 
chemarea cerească, ațintiți-vă 
privirile la Apostolul și Marele 

Preot al mărturisirii noastre, 
adică ISUS!” (Evrei 3E1)
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Dumnezeul nostru mare!
Din al luptelor zăvoi,
Azi venim cu adorare
Să-Ți aducem închinare
Pentru veșnica-ndurare
Revărsată peste noi.

…Petru marea-Ți bunătate!
Sfinte Doamne, Te mărim,
Pentru mesele bogate,
Pentru râs și sănătate,
Pentru zâmbete curate
Doamne, azi Îți mulțumim.

…Dar și pentru ceasuri grele,
De oftat nemângăiat,
Când în negrele perdele
S-au ascuns pe boltă stele, 
Și-au rămas numai surcele,
Dintr-un vis îndepărtat...

…Pentru că-n căsuța noastră,
Ne călești în privegheri,
Mulțumim că prin fereastră,
Peste zarea cea albastră
Ne faci să vedem măiastră,
Slava sfintei Învieri.

…Pentru că în părtășie
Ne dai daruri ce nu pier,
Și  ne legi de veșnicie,
Și prin noi Tu vrei să vie
Sfânta Ta Împărăție
Pe pământ ca și în Cer.

…Pentru-a Duhului arvună,
Și cuvântul Tău blajin,
Pentru mâna Ta cea bună
Ce ne scoate din furtună,
Și cu slăvi ne încunună,
Mulțumim în veci! Amin!   (vp)

„Cum am ajuns în halul acesta?” —“How on 
earth did we ever get into this mess?”  — 
Tulburări rasiale, amenințări teroriste, diviziuni 
politice, dezastre naturale, depravare morală... 
toate acestea ar trebui să ne trezească și să avem 
mai mult curaj de mărturie, dar nu înainte de a 
ne aținti inima și mintea la Isus Hristos.”

Putem compara inima care este captivată de 
Hristos, cu acul magnetic al busolei, care se 
îndreaptă întotdeauna spre Nord. Adevăratul 
nostru Nord este Hristos.

A ne aținti mintea la Hristos e ca și cum ne 
fixăm ceasul după fusul orar al Domnului. Noi 
avem ceasul fixat după un singur fus orar, al 
Cerului, și nu-l schimbăm după ceasul 
plăcerilor omenești.

Ca o soluție la probleme zilei, vă cer să ne 
focalizăm la patru activități speciale:

- o legătură strânsă între noi, credincioșii;
- o subordonare a tuturor activităților noastre 

voinței supreme a Domnului Isus;
- o atenție mărită la creșterea spirituală a 

ucenicilor Domnului;
- o încredere totală în Domnul, știind că El 

este cu noi și Se îngrijește de Biserica Sa.
„Viața voastră este ascunsă cu Hristos în 

Dumnezeu!” (Col. 3:1-4). Nici un alt loc nu ne 
dă o siguranță mai bună în lume. Trebuie să 
învățăm diferența între a ne încrede în ceva, și a 
ne încrede în Cineva. Acest Cineva a biruit 
moartea și păcatul, are toată puterea în cer și pe 
pământ, șade pe scaunul de domnie la dreapta 
Tatălui. În ciuda stărilor haotice din jurul 
nostru, să nu uităm că El ține întreaga lume în 
mâna Sa, că șade pe scaunul de slavă, și că El 
nu Și-a părăsit postul. Noi să împlinim voia Lui, 
să cunoaștem Cuvântul Lui, să fim harnici în 
lucrarea Lui.

(din predica ținută de Dr. Danny Reeves, la 
congresul anual al Convenției Baptiste din Texas)

Ascunși în Hristos !


