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Concurenți și premianți la concursul AWANA de ieri



Scurte Comunicări

v La 1 februarie a.c. a trecut la 
Domnul fratele păstor Ion Sporea, 
Înmormânarea a avut loc în Florida. 
Sora Viorica Zaica, nepoata fratelui Ion 
Sporea ne scrie: „Mulțumim lui 
Dumnezeu pentru viața de credință și 
pentru slujirea ca păstor. Din cauza 
bolii îndelungate a trebuit să stea 
despărțit de biserică pentru câțiva ani 
dar a dus lupta credinței. Și lupta cea 
bună s-a sfârșit, s-a isprăvit alergarea, 
și de acum îl așteaptă cununa.”

v Ieri la concursul AWANA, de 
cunoaștere a Bibliei, copiii noștri au 
fost la înălțime, câștigând mai multe 
premii pentru cunoștințele lor biblice:

- Locul 1 l-au câștigat: Gabriela 
Rășinar și Bianca Gava.

- Locul 2, Tommy Bulboacă și 
William Popovici.

v Avem salutări de la fratele Nicu 
Tătaru, din Hațeg, care ne-a spus 
bucuros că se uită la serviciile noastre 
de închinăciune prin Internet, și ne-a 
comunicat despre săptămâna de 
evanghelizare pe care au avut-o în 
câteva biserici din zonă, și că fost mult 
popor. Spune fratele Tătar: „În anul 
acesta 2020 Domnul vrea să facă o 
schimbare în inima oamenilor și lumea 
caută pe Domnul. Unde altădată erau 
biserici cu puțin popor, acum sunt pline 
și crește entuziasmul tinerilor pentru a 
veni la închinăciune.”

v Duminica trecută ne-am bucurat 
să fim vizitați de fratele George ăi sora 
Dorica Scobercea, împreună cu fiul lor 
Andrew, din Houston, TX, veniți la 
înmormântarea fratelui Sandu Popa. Fr 
George Scobercea a adus un salut 
pentru biserică. Alți frați și surori care 
ne-au vizitat au fost:

- Florea și Mia Burcă din Florida;
- Alex și Sabina Vlaicu, din Oregon;
- Laurențiu Timiș, împreună cu cei 

doi colaboratori, Marius Bălan și 
Adrian Birzu din Timișoara, de la 
organizația „Speranță și Lumină”.

- Daniel și Letiția PASĂRE, din 
Simeria, România; Fratele Daniel a 
adus salutări și a cântat un solo.

- Nelu și Stela  Cotârlă din Detroit;
- Emanuel Dragomir din Windsor 

Canada. Am aflat un secret pe care îl 
așteptam cu toții: showerul de nuntă 
pentru Esteruța Smahon va fi sâmbătă 
28 Martie, la noi, la Betel, în vederea 
nunții lui Emanuel Dragomir și 
Esteruța Smahon, pe data de 9 mai, aici 
la noi la Betel!

v Dintre cei care au fost bolnavi și 
acum sunt mai bine: Laura Ardelean, 
Oana Siciu, Larry Gaspar.

v Fratele misionar Marc Dumitru 
care slujește ca misionar în jungla din 
Peru, și care ne-a vizitat în luna trecută,  
ar dori să aibe o listă cu cei care îl 
poartă în rugăciune. Acei care sunt gata 
pentru această lucrare, să se adreseze 
fratelui Sylvan Popovici sau Daniel 
Voica.

v Mulțumim fraților Freddy 
Hegyes și Cornel Horopciuc care au 
reparat și instalat bordurile la pereți 
înainte de vopsirea Bisericii.

v Pe lista bolnavilor noștri, pe care 
să-i avem în rugăciune: Valentin 
Popovici, Titus Smahon, Dumitru 
Răscol, Viorica Ghera, Amber Ilisie, 
Tatiana Bonca.

v Ieri a avut loc întrunirea surorilor 
pentru luna februarie, cu rugăciune și 
studiu biblic



 

În Florda, la despărțirea 
de fratele Ion Sporea, 
familiile reunite, între 
care și sora Viorica 
Zaica, nepoată a celui 
plecat la Domnul.

Iarna în București. 
Fratele Ioan Panican, 
care a vizitat câteva 
biserici din Cluj și 
Bistrița, spunându-ne 
despre călătorie, ne-a zis 
la urmă, ca o surpriză: 
„… Și ninge în 
București.”

La noi au început 
lucrările de reparații și 
vopsire a sanctuarului 
bisericii. De aceea, 
cerem fraților și surorilor 
răbdare și îngăduință în 
legătura cu spațiul mai 
restrâns la închinăciune.

Împreună cu fratele 
Ardelean Benone, care 
este deputat în 
Parlamentul României, 
am avut în România 
îngăduința să vizităm 
camerele legiutorilor 
țării. În imagine, 
împreună cu fratele 
Benone la tribuna 
Senatului României.



„Ținta poruncii 
este dragostea, care 
vine dintr-o inimă 

curată, dintr-un 
cuget bun

și dintr-o credință neprefăcută…”  
(I Timotei 1:5).
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să 
stau în pragul Casei Dumnezeului meu, 
decât să locuiesc în corturile răutății!

Psalmul 84:10

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

„Sămănați potrivit cu 
neprihănirea și veți secera potrivit 

cu îndurarea. Desțeleniți-vă un 
ogor nou! Este vremea să căutați 

pe Domnul, ca să vină și să vă 
ploaie mântuire.” (Osea 10:12)

Lângă Tine, fericiți!

Dumnezeu cu Mâna-I bună
Lasă încercarea grea
Peste noi ca o furtună
Să ne-ncerce dragostea.

Și tot El în grabă vine
Să ne scoată din impas,
Căci doar Mâna Lui ne ține,
În al încercării ceas.

N-are cel rău săbuința
Să lovească rău în noi
Dacă nu e-ngăduința
Marelui Păstor de oi.

Și avem încredințarea
Tare, de nezdruncinat,
Că oricáre-ar fi-ncercarea,
Știe Domnul imediat.

El rămâne peste toate
Milostiv și bun Păstor;
Mâna Lui și astăzi poate
Să ne vină-n ajutor.

Doamne, noi vrem lângă Tine
Să rămânem neclintiți;
Și suntem la rău sau bine,
Doar cu Tine, fericiți! (vp)

De la concursul AWANA, ținut ieri 
după amiază: MaryAnn Tămășan, 

Katelyn Roșu, Daniel Gava și Deborah 
Crișmariu — aceștia au căpătat 

premiul 2 la nivelul Junior High, având 
ca supraveghetoare pe Leilani Gava.

Bianca 
Gava a avut 
scorul 
perfect 
pentru al 
doilea an la 
rând, și a 
fost astfel 
premiată.


