
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 

 
 

10-13 Martie: seri de rugaciune 
 

Marti 10         Biserica si relevanta ei in societatea  

                           moderna 

Miercuri 11  Familia crestina la inceput de  

                          mileniu III 

Joi 12              Slujitorii Bisericii si slujirea lor 

Vineri 13      Trezirea spirituala si inflacararea, 

                         o caracteristica a Bisericii in orice  

                         vreme 

 

  

  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 
 

Nota: 

In cazul in care doriti sa fiti incurajati si prin 

primirea unei vizite din partea fratilor si 

surorilor, va rugam sa comunicati acest lucru 

fratelui Marcut, al carui telefon se gaseste pe 

prima pagina. 

 

 

Le uram “La Multi Ani” si multe 

binecuvantari celor ce vor fi 

sarbatoriti in luna Martie 

07.03 - Ticu Elena 

02.03 - Florea Timotei 

09.03 - Anca Florea 

09.03 - Mircea Ana 

09.03 - Popa Irina 

10.03 - Dinu Anghelina 

16.03 - Paltiniseanu Laurentiu 

28.03 - Ivan Lucretia 

28.03- Spanu Doru 
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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 Martie 

1 Martie        Cina Domnului 

                          Nu uita ca esti asteptat(a) si tu. 

8-14 Martie  Zile de post  

                           In fiecare zi, la alegere 

10-13Martie Seri de rugaciune  

                           Incepind cu 18:30, terminate cu 
                            Cina Domnului 
 

 

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


Doua concepte  

Primul concept  

Ezechiel33:13,18 
 

Când zic celui neprihănit că va trăi negreşit, dacă 

se încrede în neprihănirea lui şi săvârşeşte 

nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita, 

şi el va muri din pricina nelegiuirii pe care a 

săvârşit-o. Dacă cel neprihănit se abate de la 

neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, trebuie 

să moară din pricina aceasta. 

 

Al doilea concept   

Ezechiel 33:14-16,19 
 

Dimpotrivă când zic celui rău: „Vei muri!” -dacă se 

întoarce de la păcatul lui şi face ce este bine şi 

plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, 

urmează învăţăturile care dau viaţa, şi nu 

săvârşeşte nici o nelegiuire, va trăi negreşit, şi nu 

va muri. 
 Toate păcatele pe care le-a săvârşit se vor uita; a 

făcut ce este bine şi plăcut, şi va trăi negreşit!” 

Astfel dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui şi 

face ce este bine şi plăcut, va trăi tocmai din pricina 

aceasta! 

 

Concluzie:                                                                        

1. Neprihanirea celui neprihănit nu-l va mântui în 

ziua fărădelegii lui,       

2. Cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui, în ziua 

când se va întoarce de la ea (se va pocai).                                                                                          

   

Primul concept 

Adam era si se considera neprihanit, dar prin 

neascultarea de Cuvantul lui Dumnezeu a 

devenit pacatos. 

Cain se considera la fel de neprihanit ca si fratele 

sau Abel, dar prin neascultarea fata de Cuvantul 

lui Dumnezeu a devenit un ucigas. 
 

Galateni 3:5 Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce 

aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin 

firea pământească? 

 

Al doilea concept 

Zacheu era si se considera un pacatos,dar prin 

ascultarea de Cuvantul lui Dumnezeu a devenit 

neprihanit. 

Saul din Tars, devenit Apostolul Pavel, atunci 

cand a constatat ca este un pacatos, prin 

ascultarea de Cuvantul Domnului a devenit 

neprihanit , a spus ca toate de pana atunci le 

socoteste ca un gunoi in comparatie cu 

cunoasterea Domnului Cristos. 
 

Eclesiastul 7:8 Mai bun este sfârşitul unui lucru 

decât începutul lui… 

Concluzie: 
1. Cand omul cauta doar sa primeasca – pierde 

tot. 

2. Cand omul, din ceea ce are, daruieste lui 

Dumnezeu si semenilor – primeste tot. 

  

 

STUDIU BIBLIC 

2 Timotei 3:16 

Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si 

de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa 

dea intelepciune in neprihanire pentru ca 

omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul 

destoinic pentru orice lucrare buna 

 

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. 

 

 



 


