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Adu-[i aminte...
%Adu-[i aminte de zilele din vechime, socote\te anii, v`rst] de oameni dup]
v`rst] de oameni, 'ntreab] pe tat]l t]u, \i te va înv][a, pe b]tr`nii t]i, \i î[i vor
spune.^ (Deut. 32:7).
"n luna septembrie 1620, 'n timp ce pe tronul Angliei era James I (regele
Iacob I) circa 100 b]rba[i \i femei au pornit pe Mayflower, o corabie cu trei
catarge, spre Lumea Nou], America, \i dup] dou] luni de voiaj pe oceanul
furtunos au ajuns pe malurile Cape Cod din Massachusetts, ancor`nd 'n
decembrie la st`nca Plymouth, unde au format prima colonie de europeni 'n
New England. Erau credincio\i numi[i %separati\ti^ (str]mo\i ai no\tri de
credin[]), persecuta[i pentru Hristos. "n primele luni, peste jum]tate dintre ei
au murit din cauza vitregiilor iernii, dar supravie[uitorii au ales ca 'n toamna
urm]toare, 'mpreun] cu indienii b]\tina\i s] aibe o s]rb]toare 'n cinstea lui
Dumnezeu, o mas] de mul[umire Celui care i-a p]zit \i i-a adus 'ntr-un
p]m`nt al libert][ii. Era primul Thanksgiving pe p]m`ntul Americii, urm`nd
obiceiul primilor cre\tini, dup] a\ez]m`ntul dat de Dumnezeu poporului
Israel, s] [in] s]rb]toarea corturilor, a mul[umirii, 'n cinstea Domnului.

%...De aceea, prea iubi[ii mei fra[i, fi[i tari, neclinti[i, spori[i totdeauna 'n lucrul
Domnului, c]ci \ti[i c] osteneala voastr] 'n Domnul nu este zadarnic]^ (I Cor. 15:58)

Comunic]ri
Klaus Iohannis a fost ales duminica trecut] noul pre\edinte al
Rom`niei. Este pentru prima oar] 'n istorie c`nd pre\edintele
Rom`niei este un cre\tin
evanghelic. Speran[ele
poporului rom`n s-au
ar]tat 'n aceste alegeri,
dorind un om integru, un
om de caracter, un om cu
o viziune clar] de viitor
pentru o Rom`nie liber]. Dup] ce a fost declarat c`\tig]tor 'n
alegeri de Curtea Suprem] a []rii, Klauss Iohannis a spus: ,,Am
c`\tigat. Ne-am luat [ara 'napoi.” Ne rug]m ca Dumnezeu s]-l
foloseasc] pentru binele []rii, 'n 'mplinirea planurilor pe care El,
Preasf`ntul Tat], le are de binecuv`ntare a poporului rom`n.
•"n duminica trecut] am avut ca oaspete la
amvonul bisericii pe fratele Mihail Geabou, p]stor
la Alexandria, fiul fratelui predicator Pascu Geabou,
frate de corp cu fr. Daniel Geabou din Chicago.
•Miercurea trecut], 19 noiembrie, am avut ca
musafiri doi fra[i predicatori \i evangheli\ti din
Bucure\ti, Nicu Grigore \i C]t]lin Dupu, care neau ar]tat lucrarea pe care o desf]\oar] 'n [ar]
pentru c`\tigarea de suflete la Domnul.
Programul de Thanksgiving. Joi, 27 nov. va fi
Ziua Mul[umirii. Vom avea serviciu divin de la orele
11:00. O or] 'nainte de 'nceperea slujbei din
adunare, surorile vor servi ceai, cafea, pr]jituri, etc.
Suntem cu to[ii invita[i la un timp de p]rt]\ie \i
bucurie. (Miercurea viitoare, nu vom avea adunare)
•29 Noiembrie, 10:00am, grupul de studiu \i
rug]ciune al surorilor.
•29 nov. — 4:00-5:30pm clasa de muzic],
mandoline \i chitar].
•29 nov. — 6:00-7:30pm, repeti[ie de orchestr].
•Vineri, 5 decembrie, 6:00-8:30pm, to[i copiii,
cu p]rin[ii \i bunicii, sunt invita[i la un proiect de
construc[ie culinar], %Ginger Bread House^. Pe
mas] vor fi materialele de construc[ie: ciocolat],
pr]jituri, \i multe surprize. Pre-'nregistrare la
Estera Bulboac] sau Tina Popovici.
•Sora Lenu[a Popa a fost operat] lunea trecut]
\i, slav] Domnului, opera[ia a reu\it cu succes.

Lec[ii 'n |coala Mul[umirii
...Eram odat] 'n tramvai, \i-n fa[a mea o domni\oar],
Cu ochii ageri, p]r b]lai, privea z`mbind pe geam afar].
Ziceam 'n mine: %Uite-aici, fiin[a cea mai fericit],
C]ci fa[a ei \i ochii ei, arat] c] e mul[umit].^
S-a ridicat s] ias]-n r`nd cu ceilal[i, ca s] se coboare,
Dar mult mai greu..., cu c`rjele: era oloag] de picioare.
— O, Doamne, iart]-m] c]-ades_ n-am mul[umit cum se cuvine,
C] am picioare, pot umbla, c] pot s] Te urmez pe Tine.
...M-am dus s] cump]r un ziar, un suc \i c`teva bomboane,
|i la tejghea _nainta mea, un domn \i alte trei persoane.
L-am auzit c] le spunea ceva despre %s-avem r]bdare.^
%A\a e...^, m-am gr]bit \i eu s] zic ceva cu voce tare.
S-a 'ntors s]-mi spun] Mul[umesc, cu ton distins de-apreciere.
|i am v]zut surprins atunci c] era orb, f]r] vedere.
— O, Doamne, cum m]-nve[i mereu, s] vin \i eu cu mul[umire,
C] am doi ochi \i v]d culori, \i flori, \i zori de str]lucire!
Un b]ie[a\ \edea t]cut, ca un sticlete-n colivie,
C`nd ceilal[i alergau prin parc, \i f]ceau mult] g]l]gie.
I-am zis: %B]iete, haide, fugi, d]-te \i tu de-a berbeleacul...^
Nu s-a mi\cat, \i-am 'n[eles c] n-auzea nimic, s]racul.
Un cer\etor mi-a spus c`ndva: %S]-{i deie Dumnezeu de toate...^
Dar \tiu c] mi le-a dat deja, comori de sl]vi nemaivisate.
— |i iar]\i, Doamne, iart]-m], c] uit de darurile sfinte,
|i-s mai aproape s] c`rtesc, dec`t s]-{i mul[umesc, P]rinte.
Mi-ai dat at`tea bog][ii de daruri scumpe, minunate,
M-ai cople\it, emo[ionant, cu nesf`r\ita-{i bun]tate!
Cine e\ti Tu \i ce sunt eu? — s]-{i pese, Doamne, \i de mine?
"nva[]-m] s]-{i mul[umesc \i pentru r]u \i pentru bine! (vp)

R]m`ne totu\i tare...
%Cel f]r] prihan] r]m`ne totu\i tare pe calea lui, cel cu m`inile curate se 'nt]re\te tot mai
mult^ (Iov 17:9). Din groapa pieirii \i a desn]dejdii dreptul Iov declar] c] orice s-ar 'nt`mpla
celui curat la suflet, acesta r]m`ne tare. Cel cu m`inile curate se 'nt]re\te tot mai mult. Fierul
care este aruncat din focul aprins 'n ghia[a cea mai rece, nu se distruge ci se c]le\te, se o[ele\te,
devine mai tare. Cei ce se încred în Domnul îşi înoiesc mereu puterile! (Isaia 40:31).

%C`nta[i
Domnului cu
mul[umiri,
l]uda[i pe
Dumnezeul nostru cu harfa!... El d]
pace [inutului t]u \i te satur] cu cel
mai bun gr`u!^ (Ps. 147:7,14).

Program la serviciul divin
de sear]

Mayflower

O zi de poc]in[]
"n 1863, 'n timpul R]zboiului Civil
din America, cel mai s`ngeros
conflict intern al Statelor Unite,
pre\edintele Abaham Lincoln a
proclamat o zi de poc]in[] 'n toat]
[ara. A fost una din proclama[iile cele
mai solemne semnate de vreun
pre\edinte american. Red]m un scurt
fragment:
...Na[iunile, ca \i indivizii, sunt supuse prin
Legea divin] pedepselor \i mustr]rilor, oare n-ar
trebui s] ne g`ndim c] aceast] calamitate
'ngrozitoare a R]zboiului Civil, care acum
pustie\te [ara, e tocmai pedeapsa adus] asupra
noastr] din cauza p]catelor 'nfumur]rii noastre,
cu scopul s] trezeasc] la o nou] rena\tere
'ntregul popor al []rii?
Am fost recipien[ii celor
mai alese bog][ii ale cerului.
Am fost p]stra[i 'n to[i ace\ti
ani de existen[] (ca na[iune),
'n pace \i prosperitate. Am
crescut 'n num]r, bog][ie \i
putere, ca nici o alt] na[iune
vreodat]. Dar L-am uitat pe Dumnezeu. Am
uitat m`na 'ndur]toare care ne-a dat pacea,
care ne-a 'nmul[it \i ne-a 'mbog][it \i ne-a
'nt]rit. Ne-am imaginat, 'n\el`ndu-ne singuri,
c] toate binecuv'nt]rile au fost produse de o
virtute \i o 'n[elepciune superioar] a noastr].
Intoxica[i de succese repetate, am ajuns s] ne

C`nt]ri Comune
Rug]ciune de Invocare
C`ntare Comun]
Psalmul 23 – Thomas Bulboac]
Solo – Laura Brad
C`ntare Comun]
Grup de tineri
Doamne, Vreau S] Fiu Cre\tin
Anun[uri
Colecta
C`ntare Comun]
Citirea Textului
Predica
Rug]ciunea de Încheiere
C`nt]rile Comune: Sami Negru
sim[im bine f]r] a mai cere harul r]scump]r]tor
\i p]str]tor al lui Dumnezeu. Am ajuns prea
m`ndri ca s] ne mai rug]m lui Dumnezeu care
ne-a creat! E vremea s] ne smerim 'n fa[a
Puterii lui Dumnezeu, pe care am ofensat-o
prin purtarea noastr], s] ne m]rturisim
p]catele, s] implor]m iertare \i mil].
...S] ne rezem]m cu umilin[] pe speran[a
f]g]duin[ei divine c] strig]tul unit al unui
popor va fi auzit 'n 'n]l[ime \i ni se va
r]spunde cu binecuv'nt]ri, 'mpreun] cu iertarea
p]catelor noastre na[ionale, \i cu vindecarea
[]rii noastre 'mp]r[ite \i suferinde, ca s] fim
iar]\i un popor fericit, unit \i 'n pace.

Chemarea \i cuvintele acestei
Proclama[ii sunt \i ast]zi la fel de
actuale ca \i acum 151 de ani, pentru
o [ar] 'n pericolul m`niei divine.

