
Le uram “La Multi Ani” si multe 

binecuvantari celor ce vor fi 

sarbatoriti in luna Iulie 

 

02.07 - Peana Mariana 

03.07 - Salgau Lia 

03.07 - Ragalie Lacramioara 

07.07 - Radut Dorina 

13.07 - Dorobantu Adrian 

17.07 - Dorobantu Dana 

18.07 - Chis Elena 

21.07 - Silion Dumitru 

 
 

   

 

Un gand pentru fiecare 

 

„Fiecare rege a fost odata un prunc neajutorat, 

fiecare stejar a fost odata o mica ghinda, 

fiecare val involburat pe mare doar o mica 

framantare si fiecare cladire maiestuoasa 

doar o schita pe foaie de hartie. Mai important 

decat unde esti astazi este incotro te indrepti ” 

„Sunt momente in viata in care oricum iti va 

sta corpul, sufletul este in genunchi.”  

 

  Sa ne rugam pentru: 
 

Trezirea si inflacararea spirituala a fratilor si 

surorilor din Betania 

2 Timotei 1:6 De aceea îţi aduc aminte să 

înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. 

 

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 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. 
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Biserica Penticostala 
BETANIA 

 

Apocalipsa 22:5 "Acolo nu va mai fi noapte. Şi  

nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de 

lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu 

îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor. " 

 

 
 
 
Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucuresti 
Pastor: Comarita Marcut 0745028459 
Web: Sunt 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 Iulie 

15 Iulie: Intalnirea surorilor 

 

 

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


Harnicul si lenesul 
    

 Intr-o dimineata, un baiat s-a dus la bunicul sau 

si l-a intrebat: 

- Bunicule, mereu spui ca trebuie sa fugim de 

pacate, dar cum sa ma feresc eu de ispite ? 

- E, nepoate, ia spune-mi tu mie, daca un om ar 

vrea sa vaneze o pasare si ar vedea chiar deasupra 

sa una zburand, iar ceva mai incolo, o alta stand pe 

creanga unui pom, in care din ele crezi ca ar trage 

cu pusca ? 

- Bineinteles, bunicule ca vanatorul si-ar indrepta 

arma spre pasarea ce sta pe creanga. Sunt mai 

multe sanse sa o nimereasca pe cea care sta, decat 

pe cea care trece ca sageata prin aer. 

- Pai, vezi, baiatul meu ...! Tot asa sunt si oamenii, 

asemenea pasarilor. Cand esti muncitor si harnic, 

cand esti mereu preocupat sa faci cat mai mult si 

mai bine, atunci diavolul nu poate sa te atinga cu 

ispitele sale. Dar pe omul lenes si delasator, 

diavolul cu usurinta il ispiteste, iar el cade imediat 

in pacat. 

    Omul nu a fost facut de Dumnezeu ca sa stea si 

sa piarda timpul, la voia intamplarii, ci sa caute 

mereu sa munceasca cu spor si cu tragere de 

inima, fiindca doar asa va afla liniste si bucurie in 

viata. 

"Mainile la munca, mintea si inima la 

Dumnezeu!" 
 

  Vegheati si rugati-va ca 

sa nu cadeti in ispita 
 

     Cuvintele acestea au fost spuse de Domnul Isus 

in momentul suprem al luptei Sale cu portile 

mortii si ale intunericului, in gradina Ghetsimani. 

Ele scot in relief slabiciunea si nestatornicia 

ucenicilor care dormeau in timp ce Domnul era in 

agonie, cu putin inainte de rastignirea Lui. Ele ne 

sunt adresate cu toata solemnitatea unui 

avertisment dumnezeiesc, iar timpurile si 

evenimentele pe care le traim si care se precipita 

tot mai mult, ne arata cata nevoie avem de a 

veghea si a ne ruga prin Duhul Sfant.  

    ,,Vegheati” - este un cuvant de ordine pentru 

santinela care are arma in mana si este in picioare 

pentru a surprinde orice incercare a vrajmasului 

de a patrunde in tabara, scruteaza in noapte 

incercand a discerne ce se petrece in intuneric, de 

fidelitatea si rapiditatea actiunii lui depinzind  

rezultatul bun al slujbei lui. 

    ,,Rugati-va” - este favoarea pe care o avem de a 

ne prezenta direct inaintea Tatalui Ceresc. 

Rugaciunea ne deschide un orizont imens si ne 

pune in maini posibilitati atat de mari, sa luam 

din bogatiile, puterea si harul Sau tot ce avem 

nevoie pentru ca sa fim biruitori in lupta vietii. De 

aceea indemnul Lui nu este facultativ, ci este o 

porunca: ,,vegheati si rugati-va ca sa nu cadeti in 

ispita” 

 

 

  

 

 

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: Calatorie prin Vechiul Testament 

- Imparatii poporului ales 

 

Marcut Comarita 
Cand: Joi seara 

Ce: Sa umblam in Imparatia lui Dumnezeu 

altfel. 

 

 



 


