Le uram “La Multi Ani” si multe
binecuvantari celor ce vor fi
sarbatoriti in luna August

04.08 – Comarita Adrian

Sa ne rugam pentru:
B

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.

14.08 – Dancaescu Liviu
29.08 – Sandu Gabriel
30.08 – Beznea Ana
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Ieremia 8:20 "Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit
şi noi tot nu suntem mântuiţi!"
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07.08 – Ionita Grigore
17.08 – Matache Elena

Biserica Penticostala
BETANIA

Pace si ploaie in tara noastra
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In contextul razboiului din tara vecina, Ucraina, si
al
secetei
din
ultima
vreme,
avem
responsabilitatea de a mijloci inaintea lui
Dumnezeu pentru tara noastra.
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Ieremia 29:7 Urmăriţi binele cetăţii […]şi rugaţivă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră
atârnă de fericirea ei!
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Cei ce trec prin felurite incercari

Un gand pentru fiecare
„ Un adevăr poate să doară pentru o perioadă
de timp, dar o minciună poate să doară pentru
totdeauna”
„ Un om nu are dreptul să îl privească pe altul
de sus, decât atunci când se apleacă pentru al ajuta să se ridice !”
„Când te aşezi pe genunchi, sufletul ţi se urcă
la cer, iar cerul coboară în suflet.“

Sa ne amintim de fratii si surorile noastre aflati in
incercare, in slabiciune trupeasca sau boala.
Sa ne rugam pentru fratele Ionel Becsan si familia
lui, greu incercati in urma accidentului prin care
au trecut.

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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Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucuresti
Pastor: Comarita Marcut 0745028459
Web: Sunt http://www.betania-bucuresti.ro/
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Timp de inchinare
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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

Paradoxul

Zece crestini

Să trăim curaţi într-o lume murdară, să fim
lumină în întuneric, să mulţumim când avem şi
eşecuri, să rămânem în picioare când alţii s-au
prăbuşit, să slujim când toţi vor să se relaxeze, să
binecuvântăm pe cel ce ne bleastămă, să facem
bine celui ce ne face rău, să facem un pas în plus
când toţi s-au oprit… Asta e dorinţa lui Hristos cu
privire la noi. Un ansamblu de paradoxuri.

Zece creștini "mititei" se-mpărțeau în două,
Unul nu ținea cu ei, și-au rămas doar nouă!
Nouă creștini s-au gândit că e timpul copt
Să-ngrijească de săraci, și-au rămas doar opt.
Opt creștini au observat anumite fapte,
S-au pornit pe criticat, și-au rămas doar șapte.
Șapte creștini erau "buni", însă unul trase
Niște halbe la măsea, și-au rămas doar șase.
Șase credincioși "de rang", nu de la opinci,
Unul a fost ofensat, și-au rămas doar cinci.
Cinci creștini "evlavioși" se distrau la teatru,
Unul nu s-a mai întors, și-au rămas doar patru.
Patru sfinți filozofau zilnic între ei,
Unul a vorbit prea mult, și-au rămas doar trei.
Trei creștini se tot gândeau care-i mai de soi,
Să-l aleagă predicator, și-au rămas doar doi.
Doi creștini...iar cel mai mic cam iubea tutunul,
A plecat nepocăit, și-a rămas doar unul.

Paradoxul este o ciudăţenie. O absurditate. Este
o părere contrară adevărului unanim recunoscut.
El ridică o barieră:“Pe aici, nu se trece!” În spatele
ei unii se blochează, alţii se lamentează şi cei mai
mulţi dau dosul, fug înapoi. Totuşi, cineva merge
liniştit înainte.
Paradoxul e un enunţ contradictoriu dar în
acelaşi timp şi demonstrabil. Asta face
creştinismul versus celelalte religii, creştinul în
raport cu lumea.
Paradoxul creştinismului e că vedem lucrurile
care nu se văd; câştigăm atunci când renunţăm;
suntem înălţaţi atunci când ne smerim; suntem
mari atunci când ne facem mici; ne odihnim atunci
când purtăm jugul; suntem stăpâni atunci când
slujim; devenim liberi atunci când ne facem robi;
trăim atunci când murim!
Pavel ne spune că demonstrăm paradoxul când
trăim în belşug deşi avem sărăcie, ne bucurăm
când suntem întristaţi, suntem tari atunci când
suntem slabi. Iar toate lucrurile sunt ale noastre,
fiindcă noi numai suntem ai noştri.
Ce ne-ar mai trebui pentru o viaţă fericită,
dinamică, plină de evlavie, de bucurie? Atunci, de
ce n-o avem? Căci unii dintre creştini sunt
mohorâţi de nefericire. Nu doar acasă, nu doar pe
străzi, ci şi în biserici! Iar un creştin nefericit, e un
adevărat paradox!

...Un creștin, doar un creștin..., unul ca și noi,
A vorbit despre Isus, și-atunci au fost doi.
Doi creștini când s-au rugat, Domnul le-a dat rouă,
Harul lui a fost bogat, și-au ajuns la nouă.
Nouă creștini s-au unit pentru mărturie,
Și-au crescut, s-au înmulțit, și-s acum o mie...

Înțelege frate azi, că nu-ți spun povești,
Că din soiul acestora poate și tu ești.
Ori ești martor, martor viu, și iubești lucrarea,
Ori ești cu echipa rea..., cea cu demolarea!
Autor: Valentin Popovici .

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.

