
Pe corabia Mayflower au 
fost 102 pasageri la plecarea 
din Pymouth, Anglia, la 16 
septembrie 1620, și au ajuns 
în America la 19 noiembrie 
1620, după 66 de zile.

Lumea nouă i-a așteptat 
cu o iarnă cumplită. Colonia 
din noul Plymouth a fost 
decimată de boli și foame. 
Într-un jurnal de zi e scris: 
„În luna aceasta am îngropat 
13. Din 100 câți eram n-am 
mai rămas nici 50, și cei vii 
nu mai au putere să-și ducă 
morții la groapă...”

Iată de ce venirea 
primăverii, și recolta primului 
an, le-a adus înviorare și 
speranță. Doi ani mai târziu, 
în 1623, guvernatorul 
William Bradford declara 
Ziua de Thanksgiving, printr-
o Proclamație în care scria: 

„Întrucât Tatăl ceresc ne-a 
dat anul acesta o recoltă 
bogată în cultura de 
porumb, de grâu, de 
fasole, de ludăi și legume, 
și a făcut pădurea să fie 
plină de vânat și oceanul 
plin de pești și scoici… 
Întrucât El ne-a dat 
protecția divină față de 
atacurile sălbaticilor, ne-a 
cruțat de molime, și am 
avut libertatea să ne 
închinăm lui Dumnezeu în 
libertate, după îndemnul 
conștiinței noastre… 
Având în vedere toate 
aceste lucruri, eu, 
magistratul vostru, dau 
această proclamație ca toți 
Pilgrimii, cu nevestele și 
copiii, să ne strângem la 
casa de adunare, pe deal, 
între orele nouă dimineața 

și amiază, în ziua de Joi, 29 
noiembrie, în anul Domnului 
1623, și în al treilea an de 
când Pilgrimii au pus 
piciorul pe Stânca de la 
Plymouth, ca să ascultăm 
cuvântul pe care păstorul îl 
are pentru noi, și să aducem 
mulțumire Atotputernicului 
Dumnezeu pentru toate 
binecuvântările Lui.”

De la pilgrimii aceia 
avem multe de învățat:

- Nu L-au uitat pe 
Dumnezeu ca izvor al tuturor 
darurilor primite;

- Au știut să vină cu toții 
la casa Domnului ca să-I 
aducă împreună mulțumiri 
lui Dumnezeu;

- Au avut rugăciuni de 
mulțumire, au ascultat 
Cuvântul vestit, au avut o 
masă de bucurie. 
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Pilgrimii



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

v…Dintre cei care ne-au vizitat în 
săptămâna trecută, amintim pe următorii:

- Alin și Beatrice Negru, din Detroit
- Gabi, Meda și Julia Burcă
- Teofil și Anca Burcă;
- familiile Nichita Ovidiu și Estera, și 

Yurashko Mike și Rodica, și micuța lor 
fetiță Amelia, din Greenfield, 
Massachussets (aceștia sunt, Ovidiu  frate 
și Rodica soră cu s. Tatiana Calestrov, în 
vizită ca să fie de Thanksgiving aici).

- Marinică și Cornelia Dumitrașcu, din 
Youngstown, Ohio.

- Astăzi am fost anunțați că va fi cu noi 
fratele Cătălin Dupu, de care ne bucurăm și 
pentru care ne rugăm să fie binecuvântat.

v…Sora Maria Postescu a avut o 
operație care a decurs bine și este acasă în 
recuperare. S-o amintim în rugăciunile 
noastre.

v…Deces la Curtici: Joi, 16 
noiembrie, a trecut la Domnul fratele 
Eugen Oniga din Curtici, în vârstă de 58 de 
ani. Fratele Oniga a fost dirijorul  corului 
din Curtici și organistul bisericii. Miercuri 
a fost în misiune cu corul la Milova, iar joi 

după ce s-a întors 
acasă, Domnul l-a 
chemat la casa 
cerească. Spunem 
condoleanțe 
familiilor Ilie și 
Sami Negru, înrudiți 
de aproape cu cel 
plecat la glorie. În 

biserica din Curtici au fost seri de priveghi 
vineri și sâmbătă (17 și 18 noiembrie), iar 
înmormântarea a fost duminica trecută. 
Desigur, unii dintre noi ne aducem aminte 
de vizita pe care a făcut-o fratele Oniga la 
Chicago acum mulți ani, un frate talentat în 
ale muzicii bisericești și plin de râvnă 
pentru lucrarea Domnului.

Imaginile de mai sus sunt de la Akron din 
duminica trecută când fanfara a avut acolo 
programul sărbătoresc de Thanksgiving. 
Între cântările intonate de fanfară copiii 
noștri, adică ai familiilor care cântă în 
fanfară, au declamat versete biblice în 
limba română. Mulțumim Domnului pentru 
harul și bucuria pe care am simțit-o în 
părtășia bisericii din Akron și cu cei veniți 
acolo din Cleveland.

Scurte Comunicări



v…Masa noas t ră de a l tar ș i 
mulțumire la Thanksgiving cu fructe și 
legume, în fața amvonului bisericii: 
Mulțumim celor care au împodobit-o atât 
de frumos. De asemenea, mulțumim 
surorilor care joia trecută, la Ziua 
Mulțumirii, au pregătit o agapă de dragoste 
înainte de începerea serviciului divin, când 
a fost bine să mai stăm de vorbă unii cu 
alții și să ne cunoaștem mai bine, nu numai 
să cântăm și să ne rugăm împreună. Bunul 
Tată ceresc să le dea surorilor care au 
muncit o bună răsplată din belșugul 
bogățiilor Sale cerești.

v…Masa de Crăciun cu toată 
adunarea o vom avea în duminica de 10 
d e c e m b r i e , d u p ă 
s e rv i c iu l d iv in de 
dimineață, adică vom 
avea masa împreună 
până pe la orele 3:00 
după amiază, după care 
vom avea un timp de părtășie, cântări și 
închinare jos la masă până vom hotărî să 
încheiem. Astfel că seara nu vom mai avea 
alt serviciu divin decât cel de la masă. De 
data aceasta masa va fi pregătită și servită 
de familiile tinere din biserică.

v…În luna decembrie, clasele de 
limba română se vor desfășura în zilele de 
sâmbătă 2, 9, și 16 decembrie de la orele 
10:00 dimineața, și apoi copiii vor avea 
vacanță până la 13 ianuarie. Programul 
AWANA  va avea vacanță între 20 
decembrie și 3 ianuarie, și apoi din nou în 
fiecare miercuri de la 6:30 - 9:00 pm.

Joia trecută, la Ziua Mulțumirii, copiii au 
avut un program în adunare care a înviorat 
spiritul nostru de închinare, cu versete de 
aur recitate clar și cântări cântate frumos 

de corul copiilor 

„Noi însă, frați preaiubiți de 
Domnul, trebuie să mulțumim 
totdeauna lui Dumnezeu pentru 
voi, căci de la început Dumnezeu 
v-a ales pentru mântuire, în 
sfințirea Duhului și credința 
adevărului” (II Tes. 2:13).

C r e d i n c i o ș i i D o m n u l u i 
trebuie să fie mereu într-un duh 
de mulțumire Domnului, și 
apostolul scrie, „trebuie să 
mulțumim totdeauna!” Biserica 
este o unitate a credinței în 
Domnul Isus Hristos, și fiecare 
suntem mădulare unii altora în 
lucrare, și astfel ne deosebim unii 
de alții. Aici e frumusețea 
legăturii care ne face să fim una: 
Suntem una în Hristos, și suntem 
fiecare deosebit unul de altul. 
„Aici nu mai este nici grec nici 

„Frați preaiubiți”

ευχαριστειτε
τουτο

„Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, 
trebuie să mulțumim totdeauna lui 
Dumnezeu pentru voi, căci de la început 
Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în 
sfințirea Duhului și credința 
adevărului” (II Tes. 2:13).

Credincioșii Domnului trebuie să fie 
mereu într-un duh de mulțumire Domnului, 
și apostolul scrie, „trebuie să mulțumim 
totdeauna!” Biserica este o unitate a 
credinței în Domnul Isus Hristos, și fiecare 
suntem mădulare diferite, ne deosebim unii 
de alții. Aici e frumusețea legăturii care ne 
face să fim una: Suntem una în Hristos. 
„Aici nu mai este nici grec nici iudeu, nici 
rob nici slobod… ci toți suntem una în 
Histos Isus”, după cum scrie la Galateni 
3:28. Dar totodată suntem atât de diferiți. 
Tit era un lucrător plin de curaj, și a fost 
trimis să întărească biserica din Corint și să 
rezolve problemele de acolo; Timotei de 
altă parte era timid și apostolul cerea 
bisericii să fie atentă cu el, să nu-l întristeze 
(I Cor.  16:10). Apostolul Pavel ne numește 
pe toți atât de elegant și divin, „frați 
preaiubiți de Domnul”. Să mulțumim 
Domnului unii pentru alții.



   „De aceea, 
frați sfinți, care 

aveți parte de 
chemarea 
cerească, 

ațintiți-vă privirile la Apostolul și 
Marele Preot al mărturisirii 

noastre, adică ISUS!” (Evrei 3#1)
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Străjerule, vrei să ne spui, Mai este mult din noapte?
Ce veste din Cer îți aduc tăinuitele șoapte?
Privim în livezi la smochin, și deja înfrunzește:
E Domnul la ușă acum? Sau mai stă, zăbovește?

Un strigăt se aude-n văzduh, un măreț Aliluia,
Și umple cu soare aprins pentru noi cărăruia,
Căci Mirele nostru Isus este gata să vină,
Și-abia așteptăm să zburăm înspre zări de lumină.

Dar vai, ce-ntuneric adânc azi cuprinde pământul,
Căci vine prăpădul final, precum scrie Cuvântul,
Și nu-i pocăință deloc, și nu vine trezirea,
Iar poftele negre din iad, au orbit omenirea.

Da, nu mai e mult, și-n curând va luci toată zarea,
Iar noi vom cânta fericiți, pentru Domnul cântarea!
El vine pe nori cu întreaga slăvită Oștire,
Ca Sfânt Împărat, Adonai și Stăpân peste fire.

Strigăm Aliluia! A Ta este, Doamne, puterea,
Și cinstea și slava în veci, viața și învierea,
Biserica Ta a-mbrăcat deja inul subțire,
Cel alb și curat, sclipitor, să vii cu mărire.

...Pe cei întristați din Sion, care zac în cenușă,
Pe toți cei închiși în vrăjmașa robiei cătușă,
Pe cei care strigă cu inima frântă, zdrobită,
Tu vii să-i ridici la o slavă ne’mai’întâlnită. 

Iar Duhul Tău Sfânt peste noi L-ai turnat ca arvună,
Și-n loc de cenușă pe cap Tu ne pui o cunună,
În loc de năframa udată în lacrimi de jale,
Ne dai untdelemnul de vis al minunilor Tale.

Mă bucur în Domnul și sufletul meu azi tresaltă,
Căci Tu, o Isuse, mi-ai dat demnitatea înaltă, —
Eu robul, să port mântuirea ca haină cerească,
Eu praful țărânei, să port o cunună regească.

Vor trece milenii de har, veșnicii infinite,
Dar nu vor ajunge destul ca să-Ți dăm, Preaiubite!
Cinstirea, puterea, tăria, și slava, mărirea,
Și toată iubirea din noi, și în veci stăpânirea!  (vp)

Străjerule, vrei să ne spui?

Întrebări biblice

1. Cum se numea cel mai tânăr rege 
al lui Israel?

2. Cea mai mare armată (ca număr 
de soldați) care s-a ridicat împotriva lui 
Iuda?

3. Care rege a avut cea mai lungă 
domnie?

4. Care rege a avut cea mai scurtă 
domnie?

5. Cele mai scurte versete (unul în 
Vechiul Testament, și unul în N. T.)?

6. Cel mai lung verset din Biblie?
7. Care este prima culoare 

menționată în Biblie?
8. Despre cine e scris că avea părul 

negru ca pana corbului?
9. Despre cine e scris că avea părul 

blond (natural)?
10. Ce culoare au păcatele (în Isaia)? 
11. Cine și-a rupt hainele când a aflat 

că Iosif a fost ucis de o fiară?
12. Cine și-a rupt hainele când a fost 

găsit paharul de argint în sacul lui 
Beniamin?

13. Cine a dat poruncă, toți să-și 
rupă hainele?

14. Cine și-a rupt hainele când nu 
știa cum să vindece pe un bolnav? 

15. Cine nu s-a parfumat 21 de zile?

(Răspunsurile, la masa din 10 decembrie)


