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Internet - http://www.betelchurch.org 

F]g]duin[e pentru Anul Nou 
%P`n] la b]tr`ne[ea voastr] Eu voi fi Acela\, p`n] la c]runte[ele voastre v] 
voi sprijini. V-am purtat, \i tot vreau s] v] mai port, s] v] sprijinesc \i s] 

v] m`ntuiesc^ (Isaia 46:4). 
 Aceast] f]g]duin[] a lui Dumnezeu este \i pentru noi, \i este \i pentru 
anul 2015 'n care am intrat. Ne uit]m 'n trecut \i ne d]m seama de 
lucrarea lui Dumnezeu, vedem minunile pe care noi 'n\ine le-am tr]it, \i 
nu putem dec`t s] spunem: Mare este Dumnezeu! Minunat este Numele 
Lui! Pline de m]re[ie sunt urmele pa\ilor S]i! Iar, pun`ndu-ne m`na 
strea\in] la ochi peste anul 'n care am p]\it, spunem plini de credin[] c] \i 
anul acesta 2015 este 'n m`na Domnului. El cunoa\te viitorul, dar mai 
mult, El hot]re\te viitorul. Numai cei credincio\i ai Domnului pot s] 
p]\easc] plini de curaj 'n viitor, fiindc] Domnul a spus c] are pentru noi 
%un viitor \i o n]dejde^. Se obi\nuie\te s] se scrie, 2015 AD, adic] %Anno 
Domini^, anul Domnului nostru Isus Hristos! A Lui e \i anul \i ve\nicia! El 
e P]rintele ve\niciilor. Slav] Lui 'n veci! 



 

24.000 de |COLI 

PENTRU HRISTOS 
Dragii nostri, 
 Cu ajutorul Domnului am 
trimis p`n] acum 'n 9.250 de \coli 
din cele 24.000 c`te sunt 'n total 
'n Rom`nia. Mai avem de trimis 
la 14.750 de \coli. 
 P`n] acum avem reac[ii 
excelente, mul[umiri \i diverse 
'ntreb]ri. Evident c] am avut \i 
reac[ii de 'mpotrivire. 
 Ca s] finaliz]m acest Proiect, 
mai avem nevoie 'n acest moment 
de 47.000 Euro (asta dup] ce am 
mai t]iat de pe list] alte 
materiale). Doar timbrul po\tal 
pentru o singur] \coal] cost] 1 
Euro (4,5 lei). Deci pentru cele 
14.750 de \coli la care trebuie s] 
mai trimitem, doar timbrele ne 
costa 14.750 Euro. 
 Cu toate c] 'n acest moment 
nu avem deloc banii necesari 
pentru finalizare, ne rug]m 
Domnului ca p`n] la Pa\ti 2015 
s] finaliz]m acest Proiect. Oricum 
ar fi, \tim c] Domnul are planul 
Lui \i timpul Lui. 

    (Ioan Ciobota, Timi\oara) 

Era o sete dup] Cuv`nt 
%Când a ieşit din corabie, Isus a v]zut mult 
norod; \i I s-a f]cut mil] de ei, pentru c] erau 
ca nişte oi care n-aveau p]stor; \i a 'nceput 
s]-i 'nve[e multe lucruri^ (Marcu 6:34). 
 Acolo era un popor setos dup] Cuv`nt, 
\i Domnul le-a vestit tainele "mp]r][iei. 
Setea aceasta a mi\cat inima Domnului Isus. 
Azi, 'ntr-o vreme de apatie \i dispre[ fa[] de 
Cuv`ntul Sf`nt, ne rug]m, %Adu, Doamne, 
iar]\i o sete dup] Cuv`ntul T]u 'n poporul 
care-{i poart] Numele! 

Becky Oprean 
a plecat la 
Domnul 
 
 T`n]ra Becky, 
cea care toat] 
via[a a fost 
[intuit] 'n 
c]ruciorul de 
invalid], din 
cauza bolii pe care 
a mo\tenit-o 
genetic 'n urma 
radia[iilor de la 
Cernob`l, fiica lui 
Mircea \i Lidia Oprean, a fost 
chemat] la Domnul ieri sear]. Ast]zi 
nu mai este invalid], ast]zi are \irea 
spin]rii 'ntreag], ast]zi poate s] 
umble, dar nu aici pe p]m`ntul 
lacrimilor. Dup] 27 de ani de 
suferin[] \i n]dejde, a plecat acas] 
'ntr-un loc mult mai bun, preg]tit de 
Domnul. Isus. Becky Oprean a folosit 
durerea trupeasc] 'n binecuv`ntare 
pentru al[ii. A 'nfiin[at o organiza[ie 
de ajutor pentru cei ce aveau aceea\i 
suferin[] ca ea, Becky_s Hope, prin 
care a ajuns s] lucreze 'mpreun] cu 
Jony Eareckson Tada (misiunea Jony 
and Friends) \i s] 'ntreprind] 
c]l]torii 'n Rom`nia \i 'n alte []ri. 
Mottoul misiunii Becky_s Hope era: 
%Te laud c] sunt o f]ptur] a\a de 
minunat]...^(Psalmul 139:14). 



 

Fratele Oleg se mut] la 
Seattle 
 Cu p]rere de r]u, dar cu o 
rug]ciune ca Dumnezeu s] dea 
binecuv`ntare, — ast]zi este 
ultima duminic] 'n care fratele 
Oleg Florya mai este cu noi, 
urm`nd ca s]pt]m`na viitoare s] 
plece la Seattle unde va 'ncheia 
leg]m`ntul de c]s]torie cu cea pe 
care Domnul i-a ales-o de so[ie. 
Ne rug]m ca Tat]l 'ndur]rilor s] 
le dea fericire 'n via[]. 
 

Bun Venit la Noi 
 "n ziua de Anul Nou a fost cu 
noi familia Gabriel \i Alina Pere, 
care s-au mutat de cur`nd 'n 
statul Indiana, \i sunt prieteni cu 
familia Silviu Mo\man. Ne-am 
bucurat de p]rt]\ia 'mpreun]. 

"n familia Aida \i Ruben Cr`\mariu (Aida fiind fiica fratelui \i sorei 
Gheorghe \i Leti[ia {`rlea), Dumnezeu a d]ruit al \aptelea copila\ care s-a 
n]scut la 26 decembrie, \i p]rin[ii i-au pus numele Andrew Thomas 
Cr`\mariu (peste 7-lb greutate). "n fotografie: bunicii Gheorghe \i Leti[ia cu 
cei \ase nepo[i la care Dumnezeu a mai ad]ugat pe al \aptelea, Andrew 
Thomas. Sl]vit s] fie Domnul! 



%Doamne, 
bun]tatea Ta 

[ine 'n veci: 
Nu p]r]si 
lucr]rile M`inilor Tale!^ 

(Psalmul 138:8b). 

De luni p`n] vineri seara, 7:00-8:00 

S]pt]m`na de rug]ciune 
Ieremia 33:3 

 
Luni, 5 ianuarie: Rug]ciunea pentru 
puterea de m]rturie a Bisericii 
 •Fapte 1:8. Ve[i primi o putere, c`nd 
Se va pogor` Duhul Sf`nt peste voi, \i-Mi 
ve[i fi martori 'n Ierusalim, 'n toat] Iudea, 'n 
Samaria, \i p`n] la marginile p]m`ntului.” 
 •Col. 4:3. Ruga[i-v] tot odat] \i pentru 
noi, ca Dumnezeu s] ne deschid] o u\] 
pentru Cuv`nt, ca s] putem vesti taina lui 
Hristos... 
 
Mar[i, 6 ianuarie: Rug]ciunea pentru 
Biserica persecutat]. 
 •Luca 21:17. Ve[i fi ur'[i de to[i din 
pricina Numelui Meu. 
 •Evrei 13:3. Aduce[i-v] aminte de cei 
ce sunt 'n lan[uri, ca \i cum a[i fi \i voi lega[i 
cu ei; de cei chinui[i, ca unii care \i voi 
sunte[i 'n trup. 
 
Miercuri, 7 ianuarie: Rug]ciunea pentru 
cre\terea 'n dragoste a Bisericii 
 •Filipeni 1:9. \i m] rog ca dragostea 
voastr] s] creasc] tot mai mult 'n cuno\tin[] 
\i orice pricepere, 
 •2 Corinteni 8:7. Dup] cum spori[i 'n 
toate lucrurile: 'n credin[], 'n cuv`nt, 'n 
cuno\tin[], 'n orice r`vn], \i 'n dragostea 
voastr] pentru noi, c]uta[i s] spori[i \i 'n 
aceast] binefacere. 
 
Joi, 8 ianuarie: Rug]ciunea pentru 
sfin[irea Bisericii 
 •Romani 6:22. Dar acum, odat] ce a[i 
fost izb]vi[i de p]cat \i v-a[i f]cut robi ai lui 
Dumnezeu, ave[i ca rod sfin[irea, iar ca 
sf`r\it: via[a ve\nic]. 
 •1 Tesa. 4:3. Voia lui Dumnezeu este 
sfin[irea voastr]: s] v] feri[i de curvie; 
 
Vineri, 9 ianuarie: Rug]ciunea pentru 
unitatea Bisericii 
 •Ioan 17:21. M] rog ca to[i s] fie una, 
cum Tu, Tat], e\ti 'n Mine, \i Eu 'n Tine; 
ca, \i ei s] fie una 'n noi, pentru ca lumea s] 
cread] c] Tu M-ai trimis. 
 •Iacov 5:16. M]rturisi[i-v] unii altora 
p]catele, \i ruga[i-v] unii pentru al[ii, ca s] 
fi[i vindeca[i. Mare putere are rug]ciunea 
fierbinte a celui neprih]nit. 

Programul de dup] amiaz] 
 
C`nt]ri Comune 
Rug]ciune 
C`ntare Comun] 
Solo - Laura Brad 
Psalm – Olimpia Voica 
Cor B]rb]tesc 
C`ntare Comun] 
Poezie – Viorica Opri\ 
C`nt]ri – familia Jones 
Solo: Amber Ilisie 
Anun[uri \i Colecta 
  - C`ntare Comun] 
Cvartet 
Citirea Textului \i Rug]ciune 
Predic] 
"ncheiere \i Benedic[ie 
 
(c`nt]rile comune sunt conduse azi 

de fr. Joshua Popovici) 

O gr]din] bine udat] 
 
%Domnul te va c]l]uzi ne'ncetat, '[i va 
s]tura sufletul chiar 'n locuri f]r] ap], \i 
va da din nou putere m]dularelor tale; vei 
fi ca o gr]din] bine udat], ca un izvor 
ale c]rui ape nu seac].^  (Isaia 58:11).  
 Dup] ce Dumnezeu arat] 'n capitolul 
58 din Isaia, cum s] ne fie postul \i 
rug]ciunea, 'n umilin[], 'n tr]ire sf`nt], 
curat], El are un cuv`nt de 'nt]rire a 
n]dejdii noastre, a 'ncrederii noastre 'n 
El. |i ce promisiune frumoas] ne face! |i 
'n Anul Nou 2015 vom fi c]l]uzi[i de El, 
hr]ni[i de El, sufletele ne vor fi s]turate cu 
mana harului S]u, izvorul Duhului S]u 
nu va seca, vom fi ca o gr]din] bine 
udat], o gr]din] a lui Dumnezeu! 


