
Cristofor Columb era convins că 
Dumnezeu îi mână corabia spre un nou 
țărm, unde să fie un nou început cu 
credință și dreptate. Mai târziu Pilgrimii 
au pus genunchiul pe țărmul de la 
Plymouth și s-au rugat cu încredințarea 
că aici Dumnezeu va aduce dorința lor de 
libertate și pace. La 4 Iulie 1776, 
delega ț i i v isă tori din Congresul 
Continental de la Philadelphia și-au pus 
semnătura pe un document numit 
Declarația de Independență, afirmând: 
„Noi considerăm aceste adevăruri 
evidente, că toți oamenii sunt egali, că 
sunt înzestrați de Creator cu anumite 
drepturi inalienabile, printre care sunt 
dreptul la Viață, la Libertate și la 
Căutarea Fericirii.”

Când cei 56 de delegați și-au pus 
semnătura pe acest document ei au știut 
că jurau cu viața, averea și onoarea lor, 
riscau arestarea, confiscarea averii și 
executarea prin spânzurătoare. Și mulți 
au plătit un preț scump pentru curajul lor 
de a fi întemeiat o nouă țară, cu un nou 
vis, și cu încredere în Dumnezeu. Când 
au scris în Declarație fraza, „înzestrați de 
Dumnezeu” ei și-au exprimat credința în 
Dumnezeu ca Făcătorul nostru al 
tuturora. Și când au scris despre 
drepturile omului ca fiind izvorâte din 
Dumnezeu, și-au arătat credința în harul 
și bunătatea Lui. Ne rugăm ca visul lor să 
fie cu adevărat o realitate pentru noi. Să 
ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să 
trezească poporul american la credința 
adevărată în Domnul Isus Hristos.
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God bless America !



„Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut 
tânguirile în veselie, mi-ai deslegat sacul de jale, și m-ai încins cu 

bucurie…” (Psalmul 30:10-11).
Salutăm cu bucurie pe toți oaspeții Casei Domnului! Fie pacea Domnului și 

harul Lui revărsat peste toți cei ce ne vizitează!

Copiii sunt cununa bătrânilor, și părinții sunt slava copiilor lor. (Prov. 17:6)
•Astăzi Andre și Mea Ordeanu vin la închinăciune cu fetița lor Olivia 

Evangeline Ordeanu, ca să fie înfățișată înaintea Domnului și să primească 
binecuvântarea din partea Celui care este Izvorul vieții și al binecuvântărilor 
veșnice. Cu această ocazie salutăm cu bucurie între noi pe bunicii Oliviei și 
rudele venite din Houston, Texas: Iosif și Geta Pop; Dora și David Bolin; 
Joseph Pop; Benjamin Pop, Emily Blanchard. Bun Venit la noi, la sărbătoarea 
de bucurie pentru slava Domnului!

•Sora Magdalena Capotă este astăzi în Florida la 
binecuvântarea celui de-al patrulea nepoțel, Elijah 
Capotă, fiul lui Mircea și dr. Dana Capotă. Numele 
celorlalți trei nepoți ai sorei Magdalena sunt: Liam, 
Arwen, Jonas. Ne bucurăm de binecuvântările pe care 
Domnul le revarsă peste familia sorei Magdalena și a 
fratelui Grigore Capotă. 

•De la Laviniu și Carolina Bredău, care locuiesc acum în 
El Paso, Texas: „Domnul ne-a ascultat rugăciunile și ne- a 
trimis-o pe Sofia Lavinia Bredău să o creștem după voia Lui 
și să  ne umple inimile de bucurie.Sofia Lavinia s-a născut pe 
26 Decembrie 2016 ( da, chiar a doua zi după Nașterea 
Mântuitorul nostru), cu o greutate de 7 lbs și 1 oz și o lungime 
de 20 de inches.”

•Duminica trecută ne-am bucurat de vizita fratelui Constantin și a sorei 
Rodica Negrea de la biserica din Cluj Mănăștur, care ne-au adus salutări. 
Dânșii au fost oaspeți ai familiei Petre și Irina Lorincz.

•Din Houston, Texas, au venit Emma și Tiffany Măduța, ca să fie aici cu 
bunicii și verișorii lor câteva zile, înainte ca să meargă la tabăra tineretului în 
Colorado.

•Joia trecută fratele Nelu Voica a plecat spre România, înapoindu-se la 
Sighișoara, cu intenția să rămână în România. Îi dorim binele și binecuvântarea 
din partea Domnului, și mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul avut împreună 
sperând că ne vom mai vedea în călătoria vieții pe pământ.

•Amintim că lista este deschisă pentru găzduirea tinerilor din Portland.

Scurte Comunicări

Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat
cu Hristos. (Galateni 3:27)



Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în 
rugăciune. (Romani 12:12)

Din călătoria familiilor Petre 
și Allen Ordeanu, în Parcul 
Național Sequoia, ca într-o 
lume a uriașilor cu pomi de 

dimensiuni gigantice. „Mari 
și minunate sunt lucrările 

tale, Doamne Dumnezeule, 
Atotputernice!”

(Apoc. 15:3

Sora Sandy P. Popovici (mama fratelui Miron Negrău) a împlinit 
vârsta de 100 de ani. S-a născut la 22 iunie 1917 în S.U.A. la 
West Pittsburgh, apoi a locuit în România la Timișoara. S-a întors 
în America la 20 oct. 1970. Are doi copii, Luminița și Myron. A 
fost împreună cu noi încă din anii când biserica era pe strada 
Potomac și apoi pe Irving Park. „În dreapta ei (a înțelepciunii) este 
o viață lungă; în stânga ei, bogăție și slavă.”  (Prov. 3:16)

Misionarii Ryan și Andrea Colson ne transmit salutări de 
la Covasna. În imaginea alăturată, Ryan și un alt „bucătar” 
pregătesc masa pentru un grup de studenți de liceu.

În luna iulie 2017
Marți, 4 iulie, la 11:00 dimineața — picnicul de Ziua Independenței Americii,
în locul obișnuit, pădurea de la Euclid și River Road, în Prospect Heights

21 Iulie Camping în Wisconsin (organizează Dani Voica)
28 Iulie Andrew Bucur & Jemin Park, la Venuti în Addison.
30 Iulie Julian Sav & Sarah Deborah Komanapalli, nuntă (duminica).
31 Iulie Încep la noi activitățile VBS, care vor dura o săptămână.

Tabăra AWANA la care au participat și 14 tineri de la noi



„De aceea, frați 
sfinți, care aveți 

parte de 
chemarea 

cerească, ațintiți-vă privirile la 
Apostolul și Marele Preot al 

mărturisirii noastre, adică ISUS!” 
(Evrei DEF)

Trăiți frumos!

Din cronicile-ngălbenite,
din vechile letopisețe,
Se-aude încă vocea tare
și înecată în tristețe,
Chiar dacă-n jurul vostru crește
Păcatul, ura răzvrătirea,
Voi să rămâneți în credință
Să nu vă pierdeți moștenirea.
Voi v-ați născut în rând cu zimbrii,
Și cu vitejii din poveste,
Cu vulturii din înălțime,
Zburați mai sus de creste

 toată lumea mare
s-ar vinde pentru  
Voi fii mei rămâneți
 și nu vă vindeți glasul  din in

Eroii își ridică glasul
din nevăzutele arene,
Ne strigă moșii și părinții,
din ale cerului poiene troiene
Nu renunțați la lupta mare,
La 

Să nu vă lepădați credința!

Credința în Hristos
Să crezi în Dumnezeu - Stăpânul
Și Creatorul tuturor —
Nu e tot una cu credința
Într-un Hristos Mântuitor.

Și dracii cred și se-nfioară,
Și se-nfioară blestemând,
Căci n-au credința salvatoare
În jertfa lui Hristos Preasfânt.

Credința nu-i doar cunoștință,
Sau logică, raționament.
Dacă nu are pocăință,
Atunci și harul e absent.

Credința-n Dumnezeu e semnul,
Că Duhul Sfânt te-a luminat;
Dar numai sângele lui Isus
Îți dă iertarea de păcat.

Credința în Hristos te spală
Și de păcatul cel mai greu;
Și îți dă cinstea cea mai mare
Să fi născut din Dumnezeu.

Te-așteaptă Dumnezeu la Cruce,
Oricât ai fi de zdrențăros,
Vrea să te-mbrace-n haina slavei
Vrea să te-mbrace în Hristos.  (vp)

Familia Tămășan, în misiune

Misiunea familiei Tămășan în 
România: Și anul acesta familia Vasile și 
Ani Tămășan vor merge în România, în 
locurile de unde au plecat, ca să 
vestească Evanghelia și să organizeze 
tabere de copii.

Iată câteva din planurile lor de 
lucru și misiune în vara aceasta:

„Anul acesta în perioada 12-23 
iulie vom avea două tabere de zi, una în 
Oarța de Sus, județul Maramureș, și 
una la Medieș-Râturi, județul Satu 
Mare; vom organiza clase de studiu la 
un club de limba engleză la Negrești 
(jud. Satu Mare), trei conferințe pentru 
adolescenți, și o seară de evanghelizare 
la o biserică formată din așa numiții 
„oameni ai străzii”. De asemenea, 
dorim să continuăm să ajutăm un număr 
de familii sărace, ajutor pentru trei 
văduve ale căror soți au murit de tineri, 
și, nu în ultimul rând, să ajutăm 
orfelinatul creștin „Casa Speranței” din 
Satu Mare.”

Să-i purtăm în rugăciunile noastre 
ca Domnul să-i folosească după măsura 
harului Său.
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