
Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat, și s-a sculat repede. A 
luat cuvântul, și a zis sfetnicilor săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei 
oameni legați?” Ei au răspuns împăratului: „Negreșit, împărate!”

El a luat iarăși cuvântul și a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând 
slobozi în mijlocul focului, și nevătămați; și chipul celui de al patrulea seamănă 
cu al unui fiu de dumnezei.”

Apoi Nebucadnețar s'a apropiat de gura cuptorului aprins, și, luând 
cuvântul, a zis: „Șadrac, Meșac și Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui 
Prea Înalt, ieșiți afară și veniți încoace!” Și Șadrac, Meșac și Abed-Nego au ieșit 
din mijlocul focului. — (Daniel 3:24-26)

. . . Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat 
făgăduințe, au astupat gurile leilor,  au stins puterea focului, au scăpat de 
ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă 
oștirile vrăjmașe.  — (Evrei 11:33-34)
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Scurte Comunicări

„Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul 
uscat; voi turna Duhul Meu peste… odraslele tale” (Isaia 44:3)

Grupul de misiune condus de fratele Vasile și sora Ani Tămășan s-a întors 
din România. Iată un scurt raport despre lucrarea pe care au făcut-o cu ajutorul 
Domnului.

În perioada 11 - 29 iulie, 
cu ajutorul Domnului am 
organizat pentru copiii din 
România două tabere  de zi  și 
un club de limba engleza. Am 
avut o tabără de zi în localitatea 
Oarța de Sus, jud. Maramureș, 
o altă tabara de zi în localitatea 
Medieș Râturi, județul Satu 
Mare, și un club de limba 
engleză în Negrești Oaș, jud. 
Satu Mare. Tema acestor 
întâlniri a fost „Isus din 
Nazatet, Fiul lui Dumnezeu”. 
A fost o bucurie deosebită să 
vedem copii care au luat 
decizii  ca să-L urmeze pe 
Domnul Isus. Rugați-vă ca sămânța Evangheliei semănată să aducă rod bogat 
pentru Împărăția Domnului Isus. Mulțumim celor care ne-au însoțit in această 
misiune: Denis Piroș, David Dobre, Eddy Negru, Lydia Wu, și sora Florica 
Popa. De asemenea, mulțumim tuturor celor care ați sprijinit această misiune, 
fie în rugăciune, fie financiar. Domnul să vă răsplătească tuturora. Mare este 
secerișul… Fie ca Dumnezeu să scoată lucrători la secerișul Lui.

Fam.Tămășan

•Musafiri în duminica trecută: Mircea, Corina și Victor Moțiu, nepoții 
sorei Silvia Străin, veniți din Houston, Texas; •Denis Blazs, din Detroit; •Ghe 
Bahnean, din Phoenix, Arizona.

•Mulțumim familiei Nicu și Viorica Mureșan care s-au îngrijit în duminica 
trecută să fie pregătită o gustare dulce și cafea, înainte de începerea seviciului 



„Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea; este un har pe 
care-l capătă de la Domnul”  (Proverbe 18:22)

divin, încurajând astfel pe frați și surori la o părtășie de familie și discuții 
prietenești în legătura de har a bisericii.

•Fratele Simion Draga s-a întors din călătoria făcută în Europa la rude în 
Austria, România și Germania.

•Ieri a avut loc cununia religioasă a sorei Anca Răscol cu Austin Burrow, 
în Wheaton, Illinois, într-un cadru de familie la Donada House. Îi felicităm pe 
tinerii căsătoriți și le dorim binecuvântarea Domnului Isus. De asemenea, 
felicităm și părinții sorei Anca, fratele Dumitru și s. Luminița 
Răscol. 

•Un grup de frați și surori de la noi sunt plecați astăzi la 
Millersburg, Ohio, unde are loc întâlnirea anuală în aer liber a 
fraților români din valea Ohio.

•Miercurea trecută ne-am bucurat de vizita grupului de 
tineri de la Orfelinatul Felix din Oradea. Cu cei 15 tineri au 
venit și fratele și sora Iosif Isvan (fotografia de sus) de la 
biserica americană Philadelphia, unde tinerii sunt găzduiți, 
fratele și sora Marcel Filip (fotografia alăturată) care conduc 
grupul în turneul acesta din America, și fratele și sora Ionel și 
Anca Bodoc, care fac parte din grupul „părinților” de la 
orfelinat. După serviciul divin de miercuri seara surorile de la 
noi au dat o masă musafirilor care s-au bucurat mult de 
atmosfera de har și bucurie din biserica noastră. În același 
timp un alt grup de la Orfelinatul Felix, cu un grup de copii 
mai mici, vizitează alte orașe din America.

•Luni în consiliul orășenesc al orașului Park Ridge a fost luată în discuție 
cererea noastră de a avea un mic spațiu de parcare în spatele clădirii bisericii. A 
fost doar o discuție preliminară de încunoștiințare a proiectului înaintat de 
fratele George Ardelean, urmând ca în luna viitoare să fie luată o hotărâre.

•Fratele Petrică Bulica se află într-o călătorie de vizitare a bisericilor în 
America, și nădăjduim că va face un popas și la noi. Duminica viitoare, fratele 
Belciu Busuioc, din Australia, va fi la Chicago.

•În săptămâna trecută la lista bolnavilor noștri am adăugat două 
persoane, una foarte tânără și una mai în vârstă:

- Luni, 14 august, având febră mare și dureri abdominale, Lucas Bonca, 
fiul fratelui Marius și a s. Ofelia Bonca, a fost internat și operat de urgență la 
apendicită. Este acum acasă.. 

- Pavel Zah, având o insuficiență cardiacă acută, a fost operat la artera 
carotidă stânga. Se află la spitalul Swedish (California și Foster Avenue).

Să-i amintim în rugăciunile noastre.



„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)
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Un strop din fagurul iubirii
Din mierea binecuvântată,
Naște speranța înnoirii,
Aduce harul fericirii,
Și luminează viața toată.

O mână-ntinsă ca un frate,
Către cel ce poveri îndură,
E semn ceresc de bunătate,
Și de păcatele iertate,
E haina fără cusătură.

O adiere de iubire,
O briza caldă și ușoară,
Insuflă dor de înfrățire,
Și în priviri o limpezire,
Ca un zefir de primăvară.

Hristos ne-aduce Paradisul,
Cu frumusețe și splendoare,
Și vrea în noi să nască visul,
Să părăsim de-acum abisul,
Și să zburăm cu El spre soare.

O șoaptă spusă cu iubire,
E-o trâmbiță de înviere.
E haina cea de in subțire,
E o cântare de psaltire,
E fagurul întreg de miere.  (vp)

La Mulți Ani! — Chiar astăzi sora Viorica 
Abrudean sărbătorește ziua de naștere, și 
ne unim cu toții să-i dorim multe 
binecuvântări și sănătate.

La Revedere! Azi e ultima duminică în 
care sora Olimpia Voica este cu noi, 
urmând ca în săptămâna viitoare să plece 
în România, la Sighișoara, în mijlocul 
familiei pe care o are în țară. Ne-am 
bucurat de harul pe care ni l-a dat Domnul 
în răstimpul cât am fost împreună, și ne 
rugăm ca despărțirea să nu fie lungă.

Călătoria în Israel: Poiectata excursie în 
Israel va avea loc, cu ajutorul Domnului, 
între 15 și 25 octombrie. Pentru 
amănunte în legătură cu itinerariul, costul 
și transportul, luați legătura cu fratele 
Viorel Abrudean.

Soli Deo Gloria 2017. Anul acesta 
Festivalul Fanfarelor sub egida „Soli Deo 
Gloria” se va ține la noi la Betel în 
duminica de 15 octombrie, și va cuprinde 
fanfariști din America, România și Canada. 
După serviciul divin de dimineață când 
fanfarele reunite vor desfășura programul 
festiv, va fi masa de prânz, după care 
fiecare grup de participanți va avea două 
sau trei cântări prezentate succesiv între 
orele 3:00 și 6:00. Pe lângă fanfara de la 
noi, vor participa fanfarele Aliluia 
(Detroit), Betania (Chicago), Golgotha 
(Chicago), Middlebelt (Detroit), Elim 
(Chicago), și altele. Să fie și aceasta o 
pricină de laudă Domnului și o cauză de 
rugăciune la Tronul îndurărilor lui 
Dumnezeu. 


