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La Ziua Mulțumirii, să ne unim și anul acesta în a lăuda Numele 
Domnului Isus pentru bunătatea Lui cea mare, și pentru belșugul de daruri pe 
care ni le dă chiar în timpul acestei crize mondiale de pandemie și haos politic. 
Apoostolul Pavel ne îndeamnă: „Mulțămiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, 
pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos!” (Efeseni 
5:20). Observăm două cuvinte importante: „totdeauna” și „toate” lucrurile. 

Oare suntem noi mulțumitori totdeauna, nu doar la Thankgiving, și pentru 
toate lucurile? Poate în anul acesta de criză, ai pierdut serviciul, sau salariul e 
mai mic, sau te-ai îmbolnăvit și medicamentele costă prea mult… Poți mulțumi 
lui Dumnezeu și în stările acestea?  Poate, în starea de izolare în care suntem 
forțați să trăim, parcă nu mai avem prieteni, sau prieteniile s-au răcit.  Sau, te 
îngrijorează stările politice și alarma pe care o crează știrile din fiecare zi… Poți 
mulțumi lui Dumnezeu și în stările acestea? Mulțumirea pe care o aducem lui 
Dumnezeu întotdeauna și pentru toate lucrurile — trebuie să rămână o insignă pe 
inima noastră de dragoste fierbinte pentru Domnul Isus Hristos!



Scurte Comunicări

… de politicienii de astăzi.
Și încurcă

De ce să ne 
rugăm?

John Rice, vestitul evanghelist din 
Kentucky a avut un articol scurt în 
ziarul „Sword of the Lord”, Why Pray? 
(De ce să ne rugăm?), revistă pe care o 
fondase și a continuat să o editeze până 
la bătrânețe, articol în care insista ca 
cititorii să nu uite cuvintele Domnului 
Isus când a spus ucenicilor, „Rugați-vă 
neîncetat!”

1. Pentru că așa ne-a poruncit 
Domnul Isus în Biblie.

„Le-a spus o pildă, ca să le arate că 
trebuie să se roage necurmat, și să nu 
se lase” (Luca 18:1). „Rugați-vă, ca să 
nu cădeți în ispitî!” (Luca 22:46). Și 
imperative ca acestea sunt multe în 
Cuvântul Domnului.

2. Pentru că rugăciunea este 
metoda lui Dumnezeu prin care ne 
da bucurie.

„Până acum n-ați cerut nimic în 
Numele Meu: cereți și veți căpăta, 
pentru ca bucuria voastră să fie 
deplină!” (Ioan 16:24).

„ B i n e c u v â n t a re a D o m n u l u i 
îmbogățește și El nu lasă să fie urmată 
de niciun necaz” (Proverbe 10:22)

3. Pentru că „oricine va chema 
N u m e l e D o m n u l u i , v a f i 
mântuit” (Romani 10:13).

În capitolul 18 din Evanghelia după 
Luca ni se prezintă un vameș care s-a 
rugat la templu, „Dumnezeule, ai milă 
de mine, păcătosul!” Și este scris că a 
plecat acasă în ziua aceea socotit 
neprihănit, adus la mântuire.

Tâlharul de pe cruce a spus câteva 
cuvinte simple, și Domnul Isus i-a dat 
făgăduința vieții veșnice..

Doi păianjeni
de Richard Wurmbrand

Când am fost pus în celula solitară 
în București, am descoperit într-o 
dimineață că mai aveam pe cineva în 
celulă, un tovarăș de temniță: un 
păianjen. Cum ajunsese în celula 
aceea fără soare, la 10 metri sub 
pământ, care avea doar o singură 
ferestruică cu zăbrele, care dădea într-
un coridor lung, e un mister.

Păianjenul a fost un oaspete 
binevenit pentru mine, un camarad 
tăcut. L-am acceptat ca pe un dar de 
la Dumnezeu, care nu m-a lăsat să fiu 
singur.

Acum, în cartea lui Charles Colson 
„Pietre și Păianjeni” citesc că sora 
noastră Nien Ceng din China, a fost și 
ea șa i sp rezece an i în ce lu la 
singurătății, și ea a văzut un păianjen 
cum a intrat în celula ei prin gratiile 
ferstrei și s-a urca spre tavan. Ca și 
mine, l-a văzut cum se agață de firul 
de mătase, cum împletește altele și le 
leagă de gratiile de fier, și cum face o 
plasă de toată frumusețea. Ea a știut 
că Dumnezeu e cel puțin un profesor 
iscusit de arhitectură. Amândoi ne-am 
mângăiat cu gândul acesta.

Dumnezeu care a învățat pe 
păianjeni să împletească atât de 
minunat, poate fi demn de încrederea 
noastră. Păianjenului nu-i pasă că e 
într-un palat sau într-o celulă de 
închisoare. Oriunde ar fi, învrednicit 
de Dumnezeu, se pune la lucru cu 
măiestria lui unică.

Nien Ceng și cu mine, - am văzut 
oare același păianjen? Nu cumva o fi 
fost ceva mai mult decât un păianjen? 
E scris că Dumnezeu Duhul Sfânt a 
apărut odată în chip de porumbel, iar 
îngerii au apărut în formă omenească. 
În păianjenul acela poate o fi fost 
ceva mai mult decât un păianjen. 
Poate vă întrebați unde mă duce 
capul? Acestea sunt gândurile unuia 
care a stat așa de mult la închisoare 
singur...

— D i n t r e P r o c l a m a ț i i l e 
președintelui Lincoln, cea din 1863, 
e cea mai mișcătoare. Proclamația 
aceasta a fost dată de președintele 
Lincoln la un moment crucial în 
viața lui și a întregii națiuni.

 În luna iulie în anul acela a avut 
loc bătălia de la Gettysburg, una 
din cele mai crâncene din istoria de 
zbucium a Războiului Civil din 
America, în care s-au măcelărit unii 
pe alții cei din sudul țării și cei din 
nord. Au pierit masacrați 60.000 de 
soldați din cele două tabere. Patru 
luni mai târziu, Lincoln și‑a ținut 
vestita cuvântare de la Gettysburg. 

Atunci, în timp ce trecea printre 
sutele de morminte înșirate pe 
câmpia din Gettysburg, Lincoln a 
mărturisit că și‑a predat viața 
Domnului Isus. Era durerea întregii 
Americi frânte de diviziunile și 
interesele politice, o America 
însângerată, o Americă care se 
îndepărtase de Dumnezeu. Lincoln 
îi spunea unui prieten mai târziu:

 „Când am plecat din Springfield 
ca să preiau președinția am cerut 
poporului să se roage pentru mine. 
Dar pe vremea aceea nu eram 
creștin. Când mi‑am înmormântat 
fiul, trăind durerea cea mai mare 
din viața mea, nu eram creștin. Dar 
când am ajuns la Gettysburg și am 
văzut mormintele a mii de soldați, 
atunci și acolo mi‑am consacrat 
viața lui Hristos!”

Lincoln a avut curajul și 
înțelepciunea să cheme poporul 
țării la pocăință, la smerire, la 
întoarcerea la Dumnezeu. La Ziua 
Mulțumirii din anul acesta să 
mijlocim și noi cu mulțumiri pentru 
America.

Semne de circulație uitate …



 

... Prin această Proclamație, cer ca toți cetățenii acestei 
țări să se rețină de la preocupările obișnuite, pentru ca să 
ne unim cu toții în locașurile de închinăciune și în locuințele 
noastre, în familii, și să sfințim această zi pentru Domnul 
Dumnezeu.

Am crescut în număr, în bogăție și în putere, mai mult 
decît orice țară. Dar L‑am uitat pe Dumnezeu. Am uitat 
mâna îndurărilor care ne‑a dat pacea, care ne‑a înmulțit 
poporul, care ne‑a dat belșugul, care ne‑a întărit brațul. Și 
ne‑am imaginat, înșelându‑ne singuri, că toate 
binecuvîntările s‑au născut dintr‑o virtute și o înțelepciune 
superioară a noastră. Intoxicați de șirul succeselor, am 
ajuns să ne simțim satisfăcuți de noi înșine, fără să mai 
cerem harul răscumpărător și păstrător al lui Dumnezeu. 
Am ajuns prea mândri ca să ne mai rugăm lui Dumnezeu.

E vremea să ne smerim în fața Puterii lui Dumnezeu 
jignite prin purtarea noastră, să ne mărturisim păcatele 
naționale, și să‑I cerem lui Dumnezeu iertare și milă!

... După cum a hotărât congresul țării, cer tuturor 
conducătorilor de departamente ale guvernului, tuturor

   legiuitorilor și magistraților, și tuturor oamenilor de
  bine din țară, să se adune în locașurile preferate
            de închinăciune, ca să aducem omagii și

 mulțumiri Atotputernicului Dumnezeu,
   Stăpânul universului, împreună cu 

  rugăciuni de pocăință, în mod sincer, 
 solemn, stăruitor și plini de reverență.

          Președintele Abraham Lincoln, 1863



„Ținta poruncii 
este dragostea, care 
vine dintr-o inimă 

curată, dintr-un 
cuget bun

și dintr-o credință neprefăcută…”  
(I Timotei 1:5).
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„Sămănați potrivit cu 
neprihănirea și veți secera potrivit 

cu îndurarea. Desțeleniți-vă un 
ogor nou! Este vremea să căutați 

pe Domnul, ca să vină și să vă 
ploaie mântuire.” (Osea 10:12)

Mai bine…

Mai bine… să fiu fără nume,
Un anonim pierdut în lume,
Să n-am nici faimă, nici renume…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine.

Mai bine… fără sănătate,
Și apăsat de nedreptate,
Să știu că le-am pierdut pe toate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… foame, sărăcie,
Și cu nimic în farfurie,
Să n-am avere, bogăție…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… zile de durere,
Să nu mai am nicio putere,
Să gust numai pelin și fiere…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… visuri spulberate,
Mai bine roșcove uscate,
Și persecuții-nsângerate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… alungat afară,
Purtând o cruce grea, amară,
Străin în lume, fără țară…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!   (vp)

Cei doi țăruși.

„Mărturisind că sunt străini și călători 
pe pământ...” (Evrei 11:13).

Pe vremea când arăturile se făceau 
cu plugurile trase de cai sau boi, țăranul 
știa un lucru: animalul de jug nu poate 
trage o brazdă dreaptă dacă e lăsat 
singur. Iar el nu poate să-l cârmuiască 
doar uitându-se în vânt. Atunci punea în 
pământ la o distanță oarecare unul de 
altul doi țăruși. Nu unul, ci doi. Un țăruș 
mai aproape, altul mai departe. Uitându-
se la cei doi țăruși ca să coincidă, să se 
suprapună în vederea sa, țăranul reușea 
să tragă o brazdă dreaptă.

Aici poate fi o lecție frumoasă 
pentru noi în viața de credință. Există un 
țăruș bătut aproape: viața de familie, 
misiunea față de rudele noastre, față de 
cunoscuți. Ne trebuie și un țăruș 
îndepărtat: misiunea pe care trebuie s-o 
avem până la marginile pământului. 
Doar cu un țăruș brazda e ca funia-n sac. 
Amândoi însă, ne țin în linie dreaptă.

Un țăruș apropiat: timpul de acum, 
un scop imediat, un proiect pentru azi. 
Dar și un țăruș îndepărtat: ce proiect ai 
pentru anul acesta ca ucenic al 
Domnului? Ț inta îndepărtată î ț i 
corectează vederea de aproape, altfel 
suferim de miopie. Și invers, lucrând 
„aici” ajungem „acolo”.

Mulțumire Ție, Doamne…

O! — ce sfâșiere simte floarea gingașă, frumoasă,
Când o calcă și-o strivește cizma neagră, dușmănoasă —
Când rămâne din petale numai pulbere și scrum,
Și oftează tristă floarea, dar zdrobită, dă parfum.

Și cum se desprind din zgură, în văpaia din cuptoare,
Picăturile de aur, strălucind ca stropi de soare, —
Doamne, fă ca să răsară din amar și biciuiri,
Aurul curat din zgură, jertfa sfintei mulțumiri…

Ce rămâne în picioare când satana dă târcoale?
Când răstoarnă și dărâmă tot ce întâlnește-n cale?
Doamne, vrem să ne rămână o speranță-n viitor,
Mulțumirea că ești blândul, Marele nostru Păstor. 

Ce se vede-n ochii noștri când se sting pe boltă stele?
Când în candele uleiul se topește-n ceasuri rele?
Doamne, vrem ca printre lacrimi, noi să-Ți spunem, Mulțumim!
Chiar în noaptea cea mai neagră, tot pe Tine Te iubim. 

Știi că Mulțumirea noastră e-n adâncuri frământată,
Când strigăm, O, Milostive, mai îndură-Te odată!
Poate nu se-aud cuvinte, poate-i numai un oftat,
Dar ascultă mulțumirea pentru tot ce-am căpătat.

Și aproape că-i nimica toată multa suferință,
Față de ce torni în suflet, cu lumină și credință…
Când în noi faci să tresară dorul cel înalt și sfânt,
Harul păcii și-al iubirii, peste-acest pumn de pământ… (vp)

„Cine aduce mulțumiri, ca
    jertfă, acela Mă
        proslăvește…”

(Psalmul 50:23)


