
Sa ne rugam pentru 
 

Toate persoanele implicate in slujire in biserica 

noastra. Domnul sa dea intelepciune si inspiratie 

celor ce vestesc Cuvantul Sau, sa reverse har peste 

ei si peste grupul de lauda, peste cor, peste grupul 

de tineri si copii, dar si peste toti aceia care-L 

lauda prin cantare sau prin versuri. 

Misionarii din tara noastra si din lumea intreaga, 

pentru ca Dumnezeu sa-i foloseasca pentru a-si 

face cunoscuta dragostea Sa mantuitoare. 

Oamenii din cartierul nostru, din orasul nostru si 

din tara noastra, ca toti sa ia in considerare 

indemnul aposolului Pavel prin care spune ca 

Dumnezeu porunceste tuturor oamenilor de 

pretutindeni sa se pocaiasca. 

Cei bolnavi spiritual            1 Imparati 18:21                                

Cei bolnavi fizic:                   Matei 12:15 

 

  

  Au nevoie de sustinerea in 

rugaciune 

Ovidiu Popa, Dorobantu Maria, Matache 

Mihaela, Matache Elena, Strambeanu Luxita, 

Draghicescu Aglaia, Emanuel Mircea, 

Paltinisanu Zoe, Beznea Nicu, Patru Floare, 

Dorina Radut, Urcanu Otilia 
 

Le uram “La Multi Ani” si multe 

binecuvantari sarbatoritilor lunii 

Ianuarie 

01.01 - Cristache Ileana 

06.01 - Matache Gheorghe 

09.01 - Silion Vasilica 

17.01 - Mercioniu Elena 

18.01 - Urcanu Otilia 

21.01 - Mangeac Mariuta 

23.01 - Becsan Constanta 

25.01 - Mangeac Valentin 

30.01 - Comarita Gabriel 

 

Le uram “La Multi Ani” si multe 

binecuvantari celor ce vor fi 

sarbatoriti in luna Februarie 

01.02 – Sandu Gabriel 

06.02 - Florea Irina 

14.02 - Salgau ioan 

11.02 - Ragalie Bogdan 

21.02 - Chioncel Maria 

28.02 – Florea Magdalena 
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Biserica Penticostala BETANIA 
Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucuresti 
 
Pastor: Comarita Marcut 0745028459 
Web: http://www.betania-bucuresti.ro/ 
 

    Timp de inchinare 

Duminica: slujbe: 9:00-12:00, 18:00-20:00 

Marti: rugaciune, incepand cu orele 18:00 

Miercuri: program tineret, incepind  

                cu orele 19:00 

Joi: slujba: 18:00-20:00 

Vineri: rugaciune, incepand cu orele 18:30 
 

Activitati in luna Februarie 

1 Februarie Cina Domnului 

                          - nu uita ca esti asteptat(a) si tu. 

2-6 Februarie Saptamana de rugaciune  

                          – nu uita ca esti asteptat(a) si tu. 

8 Februarie Sedinta anuala de dare de seama  

                          – nu uita ca esti asteptat(a) si tu 
11 Februarie Intalnirea surorilor  
                          – nu uita ca esti asteptata si tu 
  

http://www.betania-bucuresti.ro/


Confruntarea 
Matei 4:1-11 

ISPITITORUL 

 

Asa este numit acel care a intentionat sa il 

influenteze, in mod negativ, pe Fiul lui 

Dumnezeu. 

 

Cuvintele lui au fost: 
 
“Daca esti Fiul lui Dumnezeu, porunceste ca 

aceste pietre sa se faca paini.” 

Mai are cumva sugestii si pentru tine, ca sa rezolvi 

anumite lucruri pe caile lui? 

 

Atunci diavolul l-a dus in sfanta cetate, L-a 

pus pe acoperisul Templului si I-a zis:”Daca 

esti Fiul lui Dumnezeu, arunca-Te jos…” 

Mai vine si la tine cu sugestia sa faci ceva  ,ca sa fii 

vazut de altii? 

 

Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte 

inalt, I-a aratat toate imparatiile lumii si 

stralucirea lor si I-a zis:”Toate aceste lucruri 

Ti le voi da Tie, daca te vei arunca cu fata la 

pamant si Te vei inchina mie”. 

Mai vine si astazi la tine cu propunerea de a fi 

mare, dar mai intai sa te lasi pe mana lui (ca te 

face el de nimic)? 

 

  
 

ISUS HRISTOS 
 
Despre El, Tatal a spus:”Acesta este Fiul Meu 
preaiubit In care Imi gasesc placerea” 
 
Cuvintele Lui au fost: 
 
“Este scris: Omul nu traieste numai cu 
paine,ci cu orice cuvant care iese din gura 
lui Dumnezeu.” 
Mai strang eu Cuvantul lui Dumnezeu in inima 
mea, ca sa nu mai pacatuiesc impotriva Sa?     
                                                                     Ps.119:11 
 
 “De asemenea este scris”, a zis Isus,”Sa nu-
L ispitesti pe Domnul, Dumnezeul tau.” 
Mai tin eu cont ca sunt ascuns cu Hristos in 
Dumnezeu?                                                     Col.3:3 
 
“Pleaca, Satan”, i-a raspuns Isus,”caci este 
scris: Domnului Dumnezeului tau sa te 
inchini si numai Lui sa-I slujesti”. 
Mai este acesta adevarul in viata mea? Ca Tatal 
sa isi gaseasca placerea si in mine, eu trebuie sa 
fiu pasionat de ce a spus El, sa fiu implinit si 
fericit in prezenta Lui, si sa fiu un loial 
inchinator si slujitor al lui Dumnezeu. 
  
Cu fiecare ocazie cand Ispititorul vine si la 
mine am un cuvant pentru el:”Pleaca Satan, 
caci Cel ce este in mine e mai mare decat tine.” 
                                                                  1 Ioan 4:4 
 
Neprihanirea inalta o natiune, dar pacatul este 
rusinea popoarelor                            Prov.14:34 
 
Cetatea se inalta prin binecuvantarea 

oamenilor neprihaniti, dar este surpata de 

gura celor rai.                                       Prov.11:11   

  

 

 

STUDIU BIBLIC 

Vasi Florea  

Cand: Duminica dimineata 

Ce: Calatoriile misionare ale Apostolului 

Pavel 

Ionel Becsan 

Cand: Joi seara 

Ce: Evanghelia dupa Matei 

Marcut Comarita 

Cand: Joi seara 

Ce: Sa umblam in Imparatia lui Dumnezeu 

altfel. 



 


