
Le uram “La Multi Ani” si multe 

binecuvantari celor ce vor fi 

sarbatoriti in luna Mai 

01.05 – Mangeac Adrian 

04.05 - Becsan Ionel 

07.05 - Frincu Ioana 

11.05 - Sandu Rahela 

13.05 - Ragalie Daniel 

15.05 - Burciu Eugenia 

16.05 - Mihalcea Cosmin 

18.05 - Mangeac Mariana 

18.05 - Paltiniseanu Zoe 

18.05 - Dancaescu Liliana 

22.05 - Florea Emanuel 

 

Un gand pentru fiecare 

 

Esti nemultumit de felul in care iti merge 

azi? Schimba cursul zilei incurajand pe 

cineva care pare sa aiba o zi la fel de proasta 

ca a ta. 

 

Credinta este cheia succesului. Oamenii care 

realizeaza cel mai mult in viata reusesc nu 

pentru ca nu intampina niciodata problem ci 

pentru ca cred ca exista solutie pentru 

fiecare din ele. 

  

 

  Sa ne rugam pentru: 
 

Pace in tara noastra 

In contextul razboiului din tara vecina, Ucraina, 

Biserica are responsabilitatea de a mijloci 

inaintea lui Dumnezeu pentru pacea tarii 

noastre. 

Ieremia 29:7 Urmăriţi binele cetăţii […]şi 

rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea 

voastră atârnă de fericirea ei! 

 

Cei aflati departe de casa si Biserica 

Ionel Becsan, Florea Magdalena, Daniel Sandu, 

Catalin Ragalie, Daniel Comarita, fam. Burciu 

 
Cei aflati in slabiciune si boala trupeasca 

Sa ne amintim de fratii si suroriile noastre aflati 

la vremea batranetii si/sau care trec prin 

incercarea vreunei boli 

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. 

 

  

HRISTOS A INVIAT! 
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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 
 

Evenimente in luna Mai 

8,9 Mai Seri de rugaciune 

24 Mai Sarbatoarea Perilor Albi 

31 Mai Sarbatoarea Coborarii Duhului Sfant 

 

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


Doua povestiri  
(Galateni 5:22 “Roada Duhului dimpotriva este: 

dragostea, bucuria[…]”) 

 

Nu uita sa zambesti 

 

    Zilnic, o fetiţă mergea şi venea de la şcoală. Deşi 

în acea dimineaţă vremea era pusă sub semnul 

întrebării şi se formau nori, ea şi-a parcurs zilnicul 

drum spre şcoala elementară. Pe măsură ce după-

amiaza înainta, vânturile s-au stârnit împreună cu 

tunete şi fulgere. Mama fetiţei a devenit îngrijorată 

de faptul că fiicei sale i-ar putea fi frică în timp ce 

vine acasă de la şcoală, şi s-a temut că furtuna 

electrică i-ar putea vătăma copila. 

    În urma vuietului de tunete, fulgerele, precum o 

sabie de flăcări, tăiau zarea. Plină de îngrijorare, 

mama a intrat rapid în maşină şi a condus de-a 

lungul rutei spre şcoala copilei sale. Făcând asta, şi-

a văzut fetiţa mergând, însă, la fiecare fulger, fetiţa 

se oprea, privea în sus şi zâmbea. Altul şi altul 

urmau rapid, iar fetiţa,  la fiecare fulger, privea la 

lumină şi zâmbea. 

     Când mama a ajuns cu maşina lângă fetiţă, a 

deschis geamul şi a strigat-o: “Ce faci? De ce te tot 

opreşti?” 

    Copila a răspuns: “Încerc să arăt drăguţă, 

Dumnezeu continuă să îmi facă poze.” 

 

Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze în furtunile 

cu care te confrunţi în calea ta! Şi nu uita să le 

zâmbeşti cu bucurie celor din jurul tau! 

 

   

Nu-ti irosi timpul urand pe cineva 

    Doi prieteni mergeau prin deşert. La un moment 

dat, cei doi prieteni au avut o ceartă, iar unul din ei şi-

a plesnit prietenul. Pe cel plesnit l-a durut, însă, fără să 

spună ceva, a scris în nisip: „Azi, prietenul meu cel mai 

bun m-a plesnit”. 

     Au continuat pe jos până când au găsit o oază, unde 

au decis să facă baie. Cel care fusese plesnit a rămas 

prins în noroi şi a începea să se scufunde, însă 

prietenul său l-a salvat. După ce fusese salvat din 

scufundare, el a scris pe piatră: „Azi, prietenul meu cel 

mai bun mi-a salvat viaţa”. 

     Cel care şi-a plesnit prietenul a întrebat: „După ce 

te-am rănit, ai scris în nisip, şi acum scrii pe piatră…de 

ce?” Prietenul său i-a răspuns: „Când cineva ne 

răneşte, ar trebui să scriem acel lucru în nisip, unde 

vânturile iertării îl pot şterge uşor. Însă când cineva ne 

face un bine, trebuie să gravăm acel lucru în piatră, 

unde niciun vând nu îl poate şterge.” 

Învaţă să îţi scrii durerile în nisip şi să gravezi 

câştigurile în piatră! 

 
Se spune că e nevoie de un minut pentru a găsi o 

persoană specială, o oră pentru a o aprecia, o zi pentru 

a o iubi, dar o viaţă întreagă pentru a o ierta. „Fericirea 

nu este ceva ce găseşti, este ceva ce creezi.” Viaţa este 

prea scurtă pentru a-ţi irosi timpul urând pe cineva. 

Bucură-te de fiecare moment al vieţii iubind, iertind, 

fiind plin de dragoste! 

 

  

 

 

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 

 

Marcut Comarita 
Cand: Joi seara 

Ce: Sa umblam in Imparatia lui 

Dumnezeu altfel  

 



 


