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Internet - http://www.betelchurch.org 

A ajuns la Beer-|eba 
%Israel a plecat, cu tot ce avea. A ajuns la Beer-|eba \i a adus jertfe Dumnezeului tat]lui s]u 
Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel, 'ntr-o vedenie noaptea \i a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a 

r]spuns: „Iat]-m]!” (Geneza 46:1-2) 
 Iacov pleca 'nspre Egipt, ca s]-l 'nt`lneasc] pe fiul s]u Iosif. A luat tot ce avea; \tia 
c] nu se mai 'ntoarce la Mamre. Era deja b]tr`n, avea 130 de ani. Fiindc] drumul 
trecea prin Beer-|eba, acolo s-a oprit s] aduc] jertfe Domnului. Dar Beer|eba era locul 
copil]riei, \i desigur l-a prins nostalgia; \i-a adus aminte c] aici a v]zut-o ultima oar] pe 
mama lui, Rebeca, atunci c`nd fugise de-acas] departe, 'n Padan-Aram. Parc] se 
vedea iar]\i copilul de alt]dat]. %Unde e\ti copil]rie? Unde sunt anii de demult? Unde e 
altarul la care Isaac '\i aduna familia 'mpreun]? Unde e Dumnezeul inimilor simple \i 
curate?^ |i deodat], la altarul nou ridicat de el, Dumnezeu i-a vorbit iar]\i: %Iacove, 
Iacove...^ Acolo, la Beer-|eba, 'l a\tepta Dumnezeu s]-i vorbeasc]. 
 Popasul acesta f]cut de Iacov la Beer-|eba ne aduce \i nou] aminte c] Dumnezeu 
este cu noi 'n c]l]toria noastr] de la locul familiar \i obi\nuit 'nspre un viitor de aventur] 
a credin[ei. Ca \i pe Iacov, poate ne cuprinde teama \i pe noi; mergem de la stejarii cu 
care ne-am obi\nuit, spre un viitor necunoscut 'n care ne conduce Domnul. S] ne oprim 
\i s] ridic]m un altar la care s]-I aducem 'nchinare, recunosc`nd Cine este El, ca s] 
ascult]m glasul Lui, s] 'n[elegem voia Lui. %Iat]-ne, Doamne, \i pe noi la Beer-|eba. 
Vorbe\te-ne, ca s] dispar] din noi frica \i 'ndoiala. D]-ne curaj, credin[], entuziasm!^ 

Facultatea de Inginerie din ora\ul modern, Beer-|eba de azi 



Comunic]ri 
 • Urm]toarea 
'nt`lnire de studiu 
biblic \i rug]ciune a 
surorilor va avea loc 
joia viitoare la ora 
11:00 diminea[a, acas] la sora Laura 
(Ica) Ardelean. Invit]m pe c`t mai 
multe surori, dup] cum au timpul 
disponibil, s] ia parte la aceast] 
'ntrunire binecuv`ntat]. 
 • Fratele Pavel Negrei a fost 
internat \i operat de fiere lunea 
trecut], dup] o criz] acut], \i acum 
este acas] 'n convalescen[]. 
 • Sora Sofica Izvanariu este 'nc] 
bolnav] \i acas] dup] ultima criz] 
gripal]. 
 • Sora Maria Dancea are m`na 
dreapt] fracturat] 'n urma unei 
alunec]ri pe ghia[], \i urmeaz] 
m`ine s] afle dac] va trebui o 
opera[ie pentru relocarea oaselor. 
 • Urm]torul Festival al 
Fanfarelor, sub egida %Soli Deo 
Gloria^, se va [ine la noi, 'n Biserica 
Betel, 'n toamna acestui an, pe data 
de 4 octombrie (duminica), av`nd ca 
dirijori oaspe[i pe Bill Himes, de la 
Salvation Army, USA, \i Doru 
Chifan, din Arizona (Happy Valley 
Romanian Pentecostal Church).  
 • "n duminica trecut] fratele 
Cornel Giuc] a 
fost la adunare 
prima oar] dup] 
boala 'n care a 
fost prins mai 
multe s]pt]m`ni, 
\i a f]cut o 
m]rturie frumoas] despre 
vindecarea pe care i-a dat-o Domnul 

nu numai 'n ultima internare, ci 
toat] via[a. D]m slav] Domnului. 
 • De asemenea, am dat slav] 
Domnului v]z`ndu-l pe fratele 
Victor Mo\man 'n mijlocul nostru. 
De\i 'nc] 'n stare de boal], a venit la 
casa Domnului \i a adus o m]rturie 
despre Domnul, Iehova Roffe, 
Domnul nostru care ne vindec]! 
(Exod 15:26). Mare este Domnul \i 
foarte vrednic de laud]! 
 

Silvia R]du[ 

 
 Luni, 5 ianuarie 
la orele 4:30 dup] 
amiaz] Domnul a 
chemat acas] la 
odihn] \i r]splat] 
ve\nic] pe sora 
Silvia R]du[. 
Priveghiul a fost joi 
seara (8 ian.) \i 
'nmorm`ntarea vineri diminea[] (9 
ian.). Ne-am bucurat s] vedem 
dragostea cald] a bisericii fa[] de 
familia R]du[, 'ntr-o vreme frigid] \i 
cu z]pad] abundent], \i fra[ii au 
venit mul[i la serviciile de vegheri \i 
m`ng]iere. 
 Sora Silvia R]du[ s-a n]scut la 
Petri\-Arad pe 20 Septembrie 1923. 
Copil]ria \i adolescen[a a petrecut-o 
'n satul natal unde la v`rsta de16 
ani a primit pe Domnul ca 
M`ntuitor \i L-a m]rturisit 'n apa 
botezului. S-a c]s]torit 'n 1946 \i 
apoi a locuit la P'ncota cu so[ul 
Ionel R]du[, \i au avut trei copii. A 
fost o so[ie exemplar] \i o mam] 
iubitoare. "n ultimi 25 de ani a locuit 
'n Chicago 'mpreun] cu fiul ei, 
Mircea, \i cu familia lui, 'n mijlocul 
c]reia a fost foarte fericit]. A f]cut 
parte din biserica Betel. A plecat la 
Domnul lini\tit] \i 'n pace, fericit] 
s] se 'ntâlneasc] cu cei dragi care au 
plecat 'nainte 'n slav]. 

|coala Duminical]  
(miercuri, 14 ianuarie 2015)  
 Isus Mijloce\te pentru noi 
Evrei 4:14-16; 5:1-10 
Versetul de aur: Evrei 4:15 



De pe ecranele cinematografelor 
 
 De\i, personal, nu merg la filme, am g]sit 
rubrica lui Phil Boatwright scris] \i r]sp`ndit] de 
Baptist Press, despre filmele care au ap]rut pe ecrane, \i pe care le 
recomand] ca fiind bune pentru tinerii din bisericile baptiste. Am zis c] 
poate e potrivit, bine \i informativ, s] relat]m despre cele mai bune filme 
pe care Phil le recomand]. 
 God_s Not Dead:  E un film bine regizat, cu percep[ie s]n]toas] 

cre\tin], argument`nd 'n[elept pentru existen[a lui Dumnezeu \i 
ac[iunea de m`ntuire din dragoste pentru oameni, 'ntr-o vreme 
c`nd Big-Bang \i evolu[ia speciilor sunt 'nv][]turi centrale 'n 
universit][i. Fiecare student cre\tin e bine s]-l vad]. (PG) 

 Heaven Is For Real: Filmul acesta a st`rnit o mare controvers], dup] 
cum cre\tinii sunt foarte b]nuitori 'n leg]tur] cu filmele f]cute de 
Hollywood 'n materie de via[a de dincolo de moarte. |tim c] 'nv][]tura de 
credin[] o avem bazat] pe Cuv`ntul lui Dumnezeu nu 'n studiourile de 
filme. Dar totu\i, ce surpriz] pl]cut] s] vedem filmul acesta pe ecranele 
ora\elor americane. Un film care ajut] dialogul 'n leg]tur] cu sufletul \i 
ve\nicia. (PG) 
 The Good Lie: (Titlul e luat din Hucklebery Finn). Dup] ce un sat 
sudanez a fost atacat de terori\ti, o familie de acolo reu\e\te s] ajung] 'n 
America. Aici tr]iesc \ocul cultural \i tehnic, fiind expu\i prima oar] la 
mul[imea aparatelor moderne cu care noi ne-am obi\nuit. Un film cu mult 
umor, dar \i cu 'nv][]turi practice, ca s] \tim s] fim mul[umitori pentru 
binecuv`nt]rile pe care le avem. (PG-13) 
 Belle: Un film inspirat din via[a tr]it] de Dido Elizabeth Belle, fiica 
nelegitim] a unui amiral britanic \i a unei sclave din Africa. Fiind fiica 
amiralului, Belle avea anumite privilegii, dar acestea erau anulate de 
faptul c] era fiica unei sclave africane. "ndr]gostindu-se de fiul unui preot, 
am`ndoi 'l influen[eaz] pe lordul Mansfield, Procurorul Suprem britanic, 
'n abolirea sclaviei 'n Anglia. Cinematografie de 'nalt] clas].  (PG) 
 Bears: Documentar Disneynature urm]rind o familie de ur\i 'n Alaska. 
Aventura acestui film ne duce 'n pe\terile de hibernare ale ur\ilor, 'n 
avalan\e, \i 'nc]ier]ri cu animale de prad]. Un film de aventuri uimitoare 
'n via[a animalelor. (G) 
 When the Game Stands Tall: Un antrenor de fotbal (american) 'i 
'nva[] pe sportivi lec[iile de caracter. Spre deosebire de alte filme sportive, 
acesta subliniaz] elementul credin[ei 'n filosofia vie[ii. (PG) 
 Unbroken: Un film care are un poten[ial mare, dar pe care Phil 
Boatwright 'l consider] ne'mplinit. Louis Zamperini fusese luat prizonier 
de japonezi 'n R]zboiul al II-lea mondial, dup] 47 de zile avariat singur 'n 
mijlocul oceanului. Observ]m cruzimea lag]rului 'n care e 'nchis, puterea 
de supravie[uire a credin[ei, \i influen[a Bibliei 'n cele mai grele clipe ale 
vie[ii. Numai la sf`r\itul filmului 'n[elegem c] Zamperini i-a iertat pe cei 
care l-au torturat 'n lag]rul de concentrare, inclusiv pe c]l]ul comandant 
al lag]rului. "ntr-un fel, ne reg]sim pe noi 'n\ine 'n acest film, 'n epopeea 
iert]rii. (PG-13) 



%Voi turna ape 
peste p]m`ntul 

'nsetat \i r`uri 
pe p]m`ntul 

uscat; voi turna Duhul Meu peste 
s]m`n[a ta, \i binecuv`ntarea Mea 

peste odraslele tale...^ (Isaia 44:3) 

Programul de dup] amiaz] 
 
C`ntare comun] 
Rug]ciune 
C`ntare comun] 
Poezie: Lucia Mo\man 
Grup Vocal  
Fanfara:     
C`ntare comun] 
Duet: Julian and Denisse  
Psalm: Emil Bilba 
Fanfara:  
Anun[uri 
C`ntare comun]/Colecta 
Predica 
C`ntare comun] 
 

 C`nt]rile comune, conduse de 
Dan Voica. 

Tinerii de la noi organizeaz] o 
str`ngere de haine, 
c]m]\i, \i mai ales 
paltoane de iarn], pe 
care le vor duce 'n 
d a r  p e n t r u 
distribuire la Pacific 
Garden Mission oamenilor s]raci 
din ora\. Cerin[a este ca hainele s] 
nu fie p]tate, s] nu fie murdare sau 
rupte; adic] s] fie haine bune de 
purtat. Le ducem 'n Numele 
Domnului, \i dorim s] nu fie o 
jertf] nepl]cut]. Ultima zi pentru 
str`ngerea aceasta de haine va fi 
Duminica de 25 Ianuarie. 
Responsabili cu acest proiect sunt: 
Sylvan Popovici \i Dani Voica. 

...Ca s] 

cunoa\tem 

dragostea 

lui Hristos! 
 
 

%|i s] cunoa\te[i dragostea lui Hristos, 
care 'ntrece orice cuno\tin[], ca s] ajunge[i 
plini de toat] plin]tatea lui Dumnezeu.^ 

(Efes. 3:19) 
 
1. S] nu p]r]sim %dragostea dint`i^ 
 •  Apoc. 2:4...  Dar ce am 
'mpotriva ta, este c] [i-ai p]r]sit 
dragostea dintâi. 
 
2. S] nu iubim lumea. 
 • I Ioan 2:15... Nu iubi[i lumea, 
nici lucrurile din lume. Dac] 
iube\te cineva lumea, dragostea 
Tat]lui nu este 'n El. 
 
3. S] urm]rim dragostea unit] cu 
celelalte virtu[i. 
 • 2 Timotei 2:22... Fugi de 
poftele tinere[ii, \i urm]re\te 
neprih]nirea, credin[a, dragostea, 
pacea, 'mpreun] cu cei ce cheam] 
pe Domnul dintr-o inim] curat]. 
 
4. Dragostea s] fie fierbinte. 
 • I Petru 4:8... Mai pe sus de 
toate, s] ave[i o dragoste ferbinte 
unii pentru al[ii, c]ci dragostea 
acopere o sumedenie de p]cate. 
 
5. Dragostea s] creasc] tot mereu. 
 • 2 Tes. 1:3... Trebuie s] 
mul[umim totdeauna lui Dumnezeu 
pentru voi, fra[ilor, cum se \i 
cuvine, pentru c] credin[a voastr] 
merge mereu crescând, \i dragostea 
fiec]ruia din voi to[i fa[] de ceilal[i 
se m]re\te tot mai mult. 
 

%St]rui[i 'n dragostea fr][easc]^ 
(Evr. 13:1) 


