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„…Să-I aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de
bucurie!” (Psalmul 107:22).
Din începuturile vremii Dumnezeu a pus instinctul acesta de mulțumire,
de recunoștință, în om. Dar aici în America, Ziua Mulțumirii a devenit
tradițională de la pilgrimii veniți din Europa și în anul 1622 s-au adunat
împreună să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate darurile primite de la El.
An după an s-au adunat împreună, toți membrii coloniei de la Plymouth, ca să-și
istorisească necazurile, experiențele, succesele, visurile. 102 creștini
„separatiști”, care hotărâseră să trăiască diferit de restul lumii, au pornit în 1620
pe corabia Mayflower ca să ajungă în Lumea Nouă, și să construiască aici în
libertate o nouă societate, să-și educe copiii în frica lui Dumnezeu, să se închine
Atotputernicului Dumnezeu după cum înțelegeau în Cuvântul Sfânt, să-și
construiască aici case și să lucreze pământul cinstit având în minte cinstirea lui
Dumnezeu. Acesta e unul din cele mai importante capitole din istoria Americii,
un capitol pe care îl continuăm și noi.

n Miercurea trecută, 7 Noiembrie, a
avut loc la Atlanta înmormântarea sorei
Tatiana Dulceanu, la care a participat și
fratele Petre Ordeanu, căruia i s-a dat
însărcinarea să conducă serviciul de
închinăciune. Cu ocazia aceasta au
transmis salutări bisericii fratele
Romeo, mulțumind pentru gândurile
de mângăiere primite de la noi, și
familia Mircea Dulceanu, familia Nicu
Arcan.
n Fratele Liviu Ilciuc a adus un
număr de cărți creștine pentru
distribuire gratuită, și îi mulțumim
pentru inițiativa aceasta frumoasă.
n A fost cu noi în duminica trecută
fr. Miki Ban, dirijor de cor la Biserica
Penticostală Betania.
n Am salutat prima oară ca musafir
între noi pe fratele Sergiu Sălcuța,
originar din Chișinău, Rep. Moldova.
n S-au întors din concedii:
- Fratele Andrei Hrișca, întors din
călătoria prelungită pe care a făcut-o în
Republica Moldova și Ucraina.
- Jean și Viorica Opriș, din Mexic.
- Dorel Bulboacă, din România, și
ne-a adus salutări de la sora Grecu,
care a trecut printr-o boală severă, dar
acum e mai bine.
n Am avut bucuria să facem urări
de bine și „La Mulți Ani” mai multor
sărbătoriți: - Viorica Mureșan,
- Olimpiu Costin
- Beniamin Popovici
- Estera Smahon…
Domnul să vă trimeată ajutor din
locașul Său cel sfânt și să vă
sprijinească din Sion!
n Astăzi, în Dalas, Texas, e nunta
sorei Laura Brad cu fratele Ovidiu

Cuzman, și datorită legăturilor de
prietenie legate de-a lungul anilor cu
sora Laura, care a activat atât de
frumos la noi, mulți tineri sunt astăzi
plecați în Texas. Să-i avem în
rugăciune pentru paza și îndurarea
Domnului peste ei.
n De la Tineret: Cu ocazia
sărbătorilor de care ne apropiem,
tinerii noștri organizează o strângere
de haine pentru cei mai săraci și
dislocați din societate, „homeless,”
fără casă, fără domiciliu. Tinerii le vor
pune în pachete și le vor împărți
împreună cu o Biblie, înainte de
sărbătoarea Nașterii Domnului Isus.
Astfel că data de 5 decembrie e ultima
zi când putem aduce haine pentru
săraci în proiectul acesta frumos al
tinerilor noștri.
Beny Răduț, fiul fratelui Pamfil și s.
Ileana Răduț, a plecat din nou în
Kenya, Africa, împreună cu soția, în
misiune la orfelinatul de copii, unde au
slujit și anul trecut. Fie mâna bună a
Domnului peste ei.
n Miercurea viitoare nu vom avea
adunare, pentru a nu încărca excesiv
programul și pentru ca să fim
împreună joi, la Ziua Mulțumirii,
când serviciul va începe la 11:00

dimineața. Notați vă rugăm că de la
ora 10:00, cu o oră înainte, surorile vor
oferi prăjituri, ceai și cafea, ca să avem
un timp de părtășie. Să venim cu toți,
cu familiile întregi, cu bucurie, la Casa
Domnului.

Fragmente din cartea „De Ce Întârzie douăzeci și patru de ore i-ar fi
Trezirea?” de Leonard Ravenhill:
suspendat deasupra iadului, ca să
privească pe cei din chinul veșnic.
Mișcarea fundamentalistă are nevoie
O religie sintetică duce pe
încă odată de acest tablou îngrozitor.
oameni la pierzare
Evanghelistul galant, grandilocvent,
Lumea de azi, această mlaștină a
păcatului, cere urgent ungerea celor de are nevoie de acest tablou!
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pe
care
legile lui Dumnezeu și ale
Domnului și strângerea poporului la
oamenilor
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moarte. În dimineața
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execuției
în
închisoarea
Armley, din
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în
Anglia,
a
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a dispărut cam odată cu dispariția
pe
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capelanul
închisorii,
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adormit
și
gloria adunărilor din corturile de
monoton
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versete
din
Biblie.
evanghelizare a trecut. Zelul după
Condamnatul l-a atins pe umăr și l-a
adunările de stradă s-a stins.
întrebat ce citește. „Mărturia Religiei,”
Poate — cine știe? — Dumnezeu e
mai supărat împotriva Americii și i-a răspuns capelanul.
Charlie Peace a fost șocat de felul
Angliei decât împotriva Rusiei! Nu vă
calm în care capelanul citea despre iad.
Poate fi cineva atât de nesimțitor încât
sub umbra spânzurătorii să vorbească
unuia care urmează să fie omorât, și cu
ochii uscați să-i spună despre adâncul
fără fund în care va cădea în
întunericul veșnic? Oare crede
capelanul acesta ceva din ce citește?
Crede el că există un foc veșnic care
nu mistuie dar chinuie? Dacă da, cum
sperie lucrul acesta? În Rusia milioane poate să citească fără nici o emoție?
de oameni n-au auzit niciodată de Poate fi cineva cu adevărat om și să
Evanghelia Domnului Isus Hristos, n- citească, rece, fără nici o lacrimă în
au avut niciodată o Biblie în mâinile ochi: „Vei muri veșnic, dar fără să
lor, n-au auzit niciodată un program cunoști ușurarea pe care o aduce
religios la radio. Dacă ar fi avut ocazia, moartea” ? Lui Charlie Peace i s-a
ei s-ar fi dus la închinăciune.
părut prea de tot. Și atunci a început el
Rugăciunea pe care o aud des, în să „predice”! Ascultați cuvintele lui
care dorim ca păcătoșii să vadă în fața înainte de moarte:
ochilor lor un tablou al chinurilor din
„Domnule,” i s-a adresat Peace
iad, s-ar putea să fie total greșită. capelanului, „dacă aș crede ce spui că
Dimpotrivă, cred că aceștia au nevoie crezi dumneata și biserica lui
de un tablou al Calvarului, cu Dumnezeu, chiar dacă toată Anglia ar
Mântuitorul în suferințele răstignirii fi acoperită cu cioburi de sticlă de la
cerându-le să se pocăiască. Cine poate un țărm la altul, aș umbla peste ele,
sta nepăsător în fața Golgotei?? dacă trebuie desculț, și aș spune că s-a
William Booth, întemeietorul Armatei meritat să trăiesc dacă aș fi în stare să
Salvării, spunea că dacă i-ar fi fost cu salvez măcar un suflet de la un iad atât
putință, la sfârșitul cursurilor de de grozanic și înfricoșător!” . . .
pregătire a soldaților săi, timp de

q De fapt, fiecare zi ar trebui să
fie o Zi de Mulțumire. Sunt
mulțumitor pentru ceea ce am și
ceeace sunt. Mulțumirea mea este
perpetuă. (Henry David Thoreau)
q Să nu uităm că celui ce i s-a
dat mult, mult i se cere, și că omagiul
mulțumirii trebuie să vină din inimă,
să se arate pe buze prin cuvinte, și să
treacă la fapte (Theodore Roosevelt)
q Pilgrimii americani au fost
mult mai săraci decât noi toți; au
săpat de șapte ori mai multe
morminte decât au zidit case. Și totuși
au pus deoparte o zi în care să
mulțumească lui Dumnezeu pentru tot
ce aveau. (H.U. Westermayer)
q Un mod de a exprima
mulțumirea noastră lui Dumnezeu
este să ne arătăm altora mulțumirea și
bunătatea. (Dr. David Jeremiah)
q Întotdeauna la Ziua Mulțumirii
inima noastră găsește drumul înapoi
acasă. (Wilbur D. Nesbit)
q Mesajul cel mai frumos la Ziua
Mulțumirii: Încrede-te în Dumnezeu,
căci, prin îndurarea Lui, toate se vor
schimba în bine. (Sam Shifton)
q Eucharisteo — mulțumirea —
întotdeauna merge înainte de o
minune. (Ann Voskamp)

„De aceea, luați
toată armătura
lui Dumnezeu, ca
să vă puteți
împotrivi în ziua
cea rea, și să rămâneți în picioare,
după ce veți fi biruit totul! (Ef. 6:13)

Dacă-ai gustat…
Dacă- ai gustat, prietene, Iubirea,
Dacă-ai simțit în tine Duhul Sfânt,
Arată-I Domnului azi mulțumirea,
Și pleacă-ți fruntea până la pământ.
Căci toate de la El de sus coboară
Și orice dar bun și desăvârșit,
E semnul dragostei ce ne-mpresoară,
Prin harul ce-n Isus l-am dobândit.
Acel Ce-i fără umbră de mutare,
Părintele Luminilor de sus,
Ne-a dat lumina Lui mântuitoare
În Preaiubitul Miel divin Isus.
Și tot prin El primim atâtea daruri,
Belșug de bogății din slava Sa;
Ca-n vis revarsă haruri după haruri,
Cum numai El, Stăpânul, poate da.
Să nu-I cântăm cântarea mulțumirii?
Când El e Marele nostru Păstor?
Când a aprins făcliile iubirii,
Și ne-a condus cu braț ocrotitor?
...Dacă- ai gustat, prietene, Iubirea,
Dacă-ai simțit în tine Duhul Sfânt,
Arată-I Domnului azi mulțumirea,
Și pleacă-ți fruntea până la pământ. (vp)
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