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Îți mulțumim, Dumnezeul nostru,
pentru toate lucrurile

I Tesaloniceni 5:18
Un bătrîn la rugăciune! Pe masă: o bucată de pîine și un blid cu zeamă de 

roșii. Alături e Cartea: Cartea cărților, Biblia. E închisă. Bătrînul e singur. Și-a 
terminat cititul, și-a scos ochelarii, a mai privit odată la bucatele de pe masă, a 
împreunat mîinile la rugăciune, și acum se înalță cu gîndul la tronul Celui 
Preaînalt. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru o bucată de pîine și un blid cu 
zeamă gălbuie.

Oricine a privit tabloul acesta a rămas pătruns de evlavia care se vede pe 
fața bătrînului. Se pare că mulțumește lui Dumnezeu de parcă ar avea masa plină 
cu bucate alese. N-are multe pe masă, dar are ceva ce multora le lipsește, o 
inimă mulțumitoare.

În 1918, acum 100 de ani, în timpul primului război mondial, într-un oraș 
din Minnesota, un bătrân, vânzător ambulant de mărunțișuri, a bătut la poarta 
unui fotograf pe nume Eric Engstrom, cu gândul să cumpere niște plachiuri. Eric 
tocmai căuta o ideie și un model pentru o fotografie pe care dorea s-o prezinte la 



Scurte Comunicări

Jeremy Taylor scria odată următoarele gânduri în jurnalul său, după o 
experiență tragică prin care trecuse:

„Dacă am căzut în mâinile tâlharilor care m-au jefuit, totuși am motive 
să mulțumesc lui Dumnezeu, fiindcă nu mi-au luat tot ce aveam. De exemplu, 
mi-au lăsat soarele, luna și stelele pe boltă. Mai am prieteni cu care să râd și 
de la care să primesc mângăiere. Încă pot să vorbesc, și chiar acum mai pot 
să scriu. Nu mi-au furat zâmbetul de pe față. N-au avut cum să-mi fure 
conștiința curată, și nici spiritul optimist. Mi-a rămas intactă lucrarea de 
providență a lui Dumnezeu. Și toate făgăduințele din Evanghelie n-au fost 
atinse. Mi-a rămas credința, am toate speranțele legate de Cer, și încă am 
dragostea mea chiar față de vrăjmași. Pot să dorm liniștit, și pot să meditez 
în pace… Cu atâtea bucurii care mi-au rămas, cum pot spune că sunt 
necăjit? Ar trebui să-mi pară bine de necazurile care mă fac să văd cât de 
bogat sunt, ar trebui să mă bucur de pedeapsa care-mi produce atâta 
bucurie. Ar trebui chiar să aleg spinii, de dragul trandafirilor!”

congresul Asociației Fotografilor din Minnesota. Când l-a văzut pe bătrânul 
acela, a fost izbit de seninătatea feței acestuia. Avea o față blândă, ochi liniștiți, 
trăsături pașnice.

 — Cum te cheamă unchieșule?
 — Charles Wilden
 — Vrei să iei masa cu mine?
Bătrînul îl privi stingher și spuse încet în barbă:
 — Nu merit eu să stau la masa dumitale.
A intrat însă încet în casă, timid. Nu știa că seara aceea avea să-l facă vestit 

și chipul lui obosit, bărbos, să devină un tablou pus în ramă până și în palatele 
regale.

Fotograful dorea să prindă în fotografie un mesaj al nădejdii: Chiar dacă 
lumea era în război și în sărăcie, totuși mai erau lucruri pentru care oamenii 
puteau să-I mulțumească lui Dumnezeu.

De aceea, fotograful Eric Engstrom n-a pus multe lucruri pe masă, doar o 
bucată de pâine și un blid. Dar înainte ca să mănânce, bătrînul a împreunat 
mâinile natural, simplu, și a plecat capul smerit pentru rugăciune. Aceasta a fost 
imaginea imortalizată pe film.

Mai tîrziu, fiica lui Engstrom, Rhoda, încercîndu-și talentul cu penelul și 
culorile de ulei a pus pe pânză aceași imagine a bătrânului cu mâinile împreunate 
la rugăciune. Tabloul se numește „Rugăciunea de la cină”.

… Astăzi e ultima duminică din an. Încheiem un an în care am trăit bucurii 
multe, dar și dureri adânci. Avem datoria să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru 
toate, mai ales că avem pe masă mai mult decât o pâine și o farfurie. Să nu uităm 
însă atitudinea bătrînului din Minnesota.

Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, pentru toate lucrurile, și pentru anul acesta 
care zboară de la noi, anul de har și de îndurare 2018 !  (v)



 

n În duminica trecută 
și cu ocazia Crăciunului, 
am avut ca musafiri între 
noi:

s Tiberiu Truța, din 
Washington DC, fiul 
fratelui Viorel și al sorei 
Elena Truța;

s  Ovidiu și Rebeca 
Martin și fiul lor 
Emanuel, din Florida;

s Mario și Rachela 
Lăzureanu, din Florida, și 
cele cinci fiice ale lor, 
Hadasa, Sarah, Naomi, 
Abigail și Victoria;

s Neagu Marin, din 
Năvodari, frate de corp cu 
Cornel Neagu, în vizită 
pentru o lună de zile.

s Alex și Melania 
Popovici, din Colorado;

s Julian și Sarah Savu, 
din Wesconsin.

s Liviu și Mihaela 
Deac, și fiica lor Allison;

s Timotei și Lidia 
Dragomir, împreună cu 
fiica lor;

s Gabriel și Meda 
Burcă împreună cu fiica 
Julia;

s Mihaela Hegstrom și 
fiul David;

s Adriana Izvanariu;
s Dr. Lavinu Bredău.

n Salutăm astăzi cu 
noi pe fratele Nelu și 
Elena Brad, din Texas, 
veniți la Chicago cu 
ocazia înmormântării  
sorei Emilia Voiculescu.

s De asemenea, e cu 
noi familia Marius și 
Elena Măduța, împreună 
cu copiii Nathan, Emma 

și Tiffany, din Houston.

n Fratele Hedean a 
împlinit vârsta 
patriarhală de 80 de ani 
și în duminica trecută a 
săbătorit evenimentul la 
o masă de bucurie cu 
familia și prietenii. La 
Mulți Ani, cu bucurie și 
har în Hristos Domnul!

n La propunerea 
fraților diaconi, sora 
Maria Postescu a fost 
primită ca membră în 
biserica noastră prin 
votul deschis al  
bisericii. Dorim ca harul 
bogat și prezența 
Duhului Sfânt s-o 
însoțească în călătoria 
vieții. 

n La 23 decembrie a 
plecat la Domnul sora 
Emilia Voiculescu în 
vârstă de 71 
de ani, fiind 
membră la 
Biserica 
Logos, unde 
s-a ținut 
serviciul de 
priveghi joi 
seara, 27 dec., iar slujba 
de îngropăciune, vineri 
28 dec. O boală scurtă 
dar galopantă i-a curmat 
călătoria pe pământ. 
Dorim ca mângăierea 
lui Dumnzeu să fie cu 
familiile celor 
îndurerați.

n La 16 decembrie 
a.c. a trecut la Domnul 

fratele Mihai Chiu, în 
vârstă de 89 de ani. A 
fost un bun predicator 
timp de 70 de ani, 
păstorind bisericile din 

Gurahonț, Buteni și 
Arad-Pârneava. A fost un 
vrednic lucrător în 
câmpul Evangheliei, 
iubit de frățietatea de 
pretutindeni.

n La 27 decembrie a 
fost în calendarul 
sărbătorilor religioase Sf. 
Ștefan, iar la 1 ianuarie e 
ziua de Sf. Vasile. La 
mulți ani sărbătoriților 
noștri!

n Anunț: Cei de la 
Biserica Metodistă 
vecină ne roagă insistent 
să nu parcăm în spațiul 
de parcare al Bisericii 
lor, de pe strada Grant, în 
spatele bisericii.

n Ne bucurăm că în 
noaptea de Ajun a 
Crăciunului, tinerii noștri 
au fost cu colindul pe la 
frații, surorile și prietenii 
care și-au deschis casele 
să-i primească. Domnul 
să lucreze cu harul Său  
împlinind mărturia pe 
care au făcut-o tinerii 
prin cântările lor. 

n Masa de Crăciun din duminica trecută a fost o bună ocazie de a fi 
împreună cu musafiri care au fost invitați special să ia parte cu noi la 
închinăciune și la bucuria părtășiei la masă. Sala de jos cu mesele 
împodobite frumos a fost neîncăpătoare, și surorile de la bucătărie s-au 
întrecut pe ele în arta culinară. Fie ca Bunul Dumnezeu să dea o răsplată 
bună celor care s-au ostenit ca masa din duminica trecută.
n Ne-am bucurat de musafirii care au fost cu noi, printre care:

- Nelu și Florica Ticarad, din Indiana, prieteni ai familiei Zah;
- Mia și Costel Oglice, vicepreședinți în departamentul de misiune de 

la organizația Precept Ministries, și Eunice, fiica lor, ne-au umplut de 
bucurie cu veștile bune de pe câmpul misionare, și exemplele de 
credință și eroism de care dau dovadă credincioșii Domnului din 
regiunile unde încă e prigoană împotriva credinișilor Domnului Isus.

n Slavă Domnului pentru îndurarea Sa cea mare și însănătoșirea dată 
fratelui Dumitru  și sorei Maria Marandiuc, care au fost cu noi la 
adunare după o lungă absență din cauza operației și a tratamentului 
medical sever la care au fost supuși.

n Salutăm astăzi cu noi pe Alex și Melania Popovici din Denver, 
Colorado. unde sunt membri în biserica Applewood, păstorită de Dr. 
Calvin Wittman, care este și profesor la seminarul Baptist din Kansas, și 
lector în curusrile modulare periodice la Universitatea Emanuel din 
Oradea, unde colaborează în mod special cu fratele Dan Botica în 
traducerea în limba română a cărților scrise de dânsul. Ultima carte 
tradusă este Exod, un comentar homiletic din serialul Decalogului, 
primele cinci cărți ale lui Moise.
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

„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)

ÎNAINTE!

Înainte! — pășim spre limanul
Strălucirii din Cerul frumos,
Și cu cât ne lovește dușmanul
Noi mai mult ne-alipim de Hristos.

Înainte! — spre Țara cerească,
Unde vrem lângă Domnul să fim;
Când furtunile vin să lovească,
Noi voioși cu Hristos biruim.

Înainte! — pășim cu credință,
Peste toți bolovanii din drum.
Stăm uniți într-un gând și-o dorință,
Chiar de noaptea-i mai neagră acum.

Înainte! — căci harul ne-aduce
Noi puteri ca să nu ne oprim.
Pregătiți pentru luptă, și cruce,
Noi cu Domnul, prin El, biruim.

Înainte! — când bezna ne prinde,
Și-ntunericul nopții e gros,
În noi candela păcii se-aprinde,
Și Lumina e Isus Hristos.

Înainte! — când vine furtuna, 
Tot la Domnul ’nainte privim,
Căci primi-vom în slavă cununa,
Când la El sus acasă sosim.

Înainte! — spre sfânta Cetate,
Înainte cu Domnul pășim.
El ne-a scos din mulțimi de păcate,
Și de-atunci într-un Duh ne unim.

Înainte e Mântuitorul, —
Alergăm către Țărmul sublim,
În Isus noi avem viitorul,
Veșnicia prin El o trăim. (vp)

””oooOOoo

Repetăm programul serviciilor 
divine din casa Domnului la noi:

23 dec. dimineața, Suita corului
        seara, Programul copiilor

24 dec. luni, seara de la 7:00 - fanfara
  după adunare tinerii merg cu colindul

25 dec. marți, 11:00 AM — Crăciun
  (seara nu avem adunare).

30 dec. Ultima duminică din 2018
31 dec. luni, seara de la 7:00-9:00 PM
         după adunare tinerii au masa.
1 ian.    marți, 11:00 AM — Anul Nou

 (seara nu avem adunare)
2-4 ian. 2019, seri de rugăciune la început 

de an (7:00-8:00 PM)

Am venit să colindăm,
În Ajun să vă cântăm
Cântece de bucurie,
Din a Cerului tărie:
Cel Slăvit fără-nceput,
Într-o iesle s-a născut;
Cel nemuritor și Rege
A venit sărac, sub Lege;
A venit Domnul la noi,
Jos în staulul de oi,
Să ne-aducă bucurie
Din a Cerului tărie….

Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

Programul de 
Anul Nou

M â i n e , z i u a d e  
Ajun a Anului Nou, 
vom avea adunare de la 
7:00 seara, când fanfara va împodobi 
din nou serviciul de închinăciune.

Tinerii vor rămâne ca să aibe un 
timp de părtășie împreună,  trecând 
peste culmea anilor în anul nou 2019.  

Marți, în ziua de Anul Nou, vom 
avea adunare de la 11:00 dimineața.

Apoi, miercuri, joi și vineri vom 
avea seri de rugăciune de la 7:00 la 
8:00, pornind cu rugăciuni de 
mulțumire, cerere și  invocare a 
Prezenței lui Dumnezeu pe poteca 
anului nou.

l Cine n-are Crăciunul în 
inimă, nu-l găsește nici sub pomul 
de Crăciun.

l Avem nevoie de sărbătoarea 
Nașterii Domnului, ca să ne 
aducem aminte că suntem aici cu 
un scop înalt: să-L iubim și să-I 
dăm slavă Fiului lui Dumnezeu!

l La Crăciun, toate drumurile 

Anul Nou e o carte nouă cu 365 de 
pagini albe, nescrise. Să fim atenți ce 
scriem în cartea aceasta.

Declară război viciilor tale, declară 
pace vecinilor tăi, și anul nou să te 
găsească un om nou. (B. Franklin).

Rezoluții noi, nu ce să ai, ci cum să 
fii…

Fiecare an nou e o treaptă spre 
undeva, de undeva. Uită-te bine de 
unde vii, dar fii mai atent încotro mergi.


