
Le uram “La Multi Ani” si multe 

binecuvantari celor ce vor fi 

sarbatoriti in luna Iunie 

 

  07.06 - Florea Andreea 

  16.06 - Chioncel Florin 

  16.06 - Chioncel Adrian 

  19.06 - Raita Rebeca 

  21.06 - Cioc Maria 

  23.06 - Matache Raluca 

27.06 - Dorobantu Mariea 

30.06 - Comarita Stefania 

 
 

 

 

Un gand pentru fiecare 

 

„Dacă vrei să fii fericit o clipă, razbună-te, dacă 

vrei să fii fericit o viață, iartă!” 

"Omul înţelept nu spune tot ce gândeşte, dar 

ce spune, gândeşte." 

„Dacă găsești un drum fără obstacole, 

probabil că drumul acela nu duce nicaieri.”  

 

  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, s.a. 

 
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 

 

“Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată  

lucrători la secerişul Lui.” Matei 9:38 

 

 
 
 
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 Iunie 

20 Iunie  Intalnire surori (invitat special) 

 

 

http://www.citatecelebre.net/citate-fericire/anonim/
http://www.citatecelebre.net/citate-fericire/anonim/
http://www.citatecelebre.net/citate-filosofice/aristotel/
http://www.citatecelebre.net/citate-filosofice/aristotel/
http://www.citatecelebre.net/alte-categorii/j-k-kenedy/
http://www.citatecelebre.net/alte-categorii/j-k-kenedy/
http://www.betania-bucuresti.ro/


Cel ce insala 
    

 Cu mult timp in urma, a trait un boier tare bun. Intr-

o zi, l-a chemat la el pe un taran si i-a spus: 

- Uite, omule, fiindca stiu ca familia ta o duce destul 

de greu, vreau sa te ajut. Iti dau de munca si te 

platesc foarte bine. Vrei sa lucrezi pentru mine? 

- Sigur, boierule - a raspuns omul bucuros - ce trebuie 

sa fac ? 

- Sa-mi construiesti o casa, la marginea padurii. 

     Taranul a plecat bucuros si, chiar din acea zi, s-a 

apucat de treaba. Boierul ii dadea bani pentru tot ce 

trebuia sa cumpere. Insa omul ce si-a spus ? "E, si asa 

nu ma vede, ce-ar fi sa-l insel ?!" 

Si, in loc sa faca totul asa cum ar fi trebuit, a inceput 

sa cumpere lucruri ieftine si proaste si sa cheltuiasca 

banii ce ii ramaneau. Cand a terminat, casa arata tare 

frumos pe dinafara, dar taranul stia ca n-o facuse 

bine si ca, destul de repede, ea se va strica. 

    Cand i-a aratat casa boierului, acesta i-a spus: 

- Fiindca stiu ca tu si familia ta locuiti intr-o cocioaba 

mica, iti fac cadou aceasta casa. De-aia te-am lasat 

pe tine sa o construiesti si ti-am spus acum, la sfarsit, 

tocmai pentru ca bucuria voastra sa fie mai mare. 

     Acum si-a dat seama omul de greseala sa. A vrut 

sa-l insele pe altul si, de fapt, singur s-a inselat. Daca 

ar fi fost cinstit si si-ar fi vazut de treaba, si-ar fi facut 

un bine lui si familiei sale. Acum, insa, parerile de rau 

nu mai puteau indrepta nimic. 

 

In sinea lui, omul s-a jurat sa nu mai insele niciodata 

pe nimeni. 

 

"Dupa cum ne purtam noi cu aproapele, asa se va purta 

Dumnezeu cu noi." 

   

Actiunile/activitatile Duhului Sfant 

Ajuta (FA 9:31, Rom 8:26) 

Adevereste (Rom 8:16) 

Biruieste (Isaia 59:19) 

Calauzeste (Ps 143:10, Ioan 16:13, Rom 8:14) 

Conduce (FA 8:29) 

Cheama (Apoc 22:17) 

Daruieste (I Cor 12) 

Da viata (Ezechiel 37:14, Ioan 6:63) 

Elibereaza (2 Cor 3:17) 

Intelepteste (Ex 35:31, Neemia 9:20) 

Intareste/da putere (Jud 3:10) 

Innoieste (1 Sam 10:6) 

Instiinteaza (Neemia 9:30, Lc 2:26, FA 20:23) 

Inspira (Mc 12:36) 

Invata (Lc 12:12) 

Incuviinteaza(FA 15:28, FA 16:6, Apoc 14:3) 

Iubeste (Iacov 4:5) 

Locuieste in om (1 Cor 3:16) 

Mangaie (Ioan 14:26) 

Marturiseste (1 Ioan 5,6,7) 

Planifica (FA 13:2) 

Rapeste (FA 8:39) 

Rodeste (Gal 5:22) 

Sfiinteste (1 Petru 1:2 

Uneste/leaga (Fil 2:1) 

Vede/stie tot (Ps 139:7) 

  

 

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 

 
Iubiti frati si surori, 

    Va propunem ca, de-a lungul lunii iunie, sa 

studiem fiecare in parte “alfabetul” 

activitatilor/actiunilor Duhului Sfant. Pe 

pagina alaturata, in stanga, gasiti un inceput 

al acestei teme pe care dorim ca fiecare sa o 

dezvolte acasa (prin gasirea macar a unei 

actiuni corespunzatoare fiecarei litere din 

alfabet impreuna cu citatele biblice 

relevante) in partasia cu Dumnezeu, sub 

inspiratia Duhului Sfant.  

Ex: Ajuta (FA 9:31, Rom 8:26) 

    Fiti binecuvantati! 

 



 


