
 

Le uram “La multi ani!” si multe 
binecuvantari celor ce vor fi 
sarbatoriti in luna Ianuarie 

 

01.01 – Cristache Ileana 

06.01 – Matache Gheorghe 

06.01 – Spinu Florica 

09.01 – Silion Vasilica 

17.01 – Mercioniu Elena 

20.01 – Jitaru Mihaela 

21.01 – Mangeac Maria 

23.01 – Becsan Constanta 

25.01 – Mangeac Valentin 

30.01 – Comarita Gabriel 

 

 

Un gand pentru fiecare 

Niciodata nu este prea tarziu pentru a pune 
inceput bun. 
 
Să veghem ca alții să se poate odihni. Să 
flâmânzim ca alții să se sature. Să rămânem 
ca alții să poată merge. Să veghem ca alții să 
se poate odihni. Să ne smerim ca alții să se 
poată înălța. Să murim ca alții să se poată 
naște. 
 
Omul are 3 nevoi urgente: painea, cartea si 
Dumnezeu. Painea ii este necesara de la 
nastere. Cartea ii este necesara indata dupa 
aceea. Dar Dumnezeu ii este necesar 
totdeauna 
 

   

Motto 2016 

Romani 8:37 “Totusi, in toate aceste lucruri noi 

suntem mai mult decat biruitori, prin Acela care 

ne-a iubit” 

     Dragi frati si surori, tot la fel dupa cum si in 

anii trecuti am ales o tema, un motto al anului, si 

in anul acesta dorim sa fim insufletiti de acelasi 

gand. In acest scop, dupa “Crestinul 

luptator”(2014) si “Un alt om”(2015) dorim sa ne 

concentram atentia impreuna asupra crestinului 

“Biruitor prin Acela care ne-a iubit”. Sa fie acesta 

urmatorul pas, urmatoarea treapta urcata in 

viata noastra de credinta, urmatoarea etapa in 

asemanarea noastra tot mai mare cu Domnul 

nostru Isus Hristos. 

     Haideti asadar, in luna ianuarie, sa ne rugam 

impreuna Domnului pentru biruinte in viata 

noastra, in viata celor ce trec prin diverse lupte, 

trupesti sau spirituale, sa ne purtam unii pe altii 

in rugaciunea aceasta necesara fiecaruia dintre 

noi. 

    Dumnezeu sa fie laudat! 

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 

 

Geneza 1:1  "La inceput, Dumnezeu […]" 

 

 

 
 

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 

Joi: slujba: 18:00-20:00 

Vineri: rugaciune, incepand cu orele 18:30 

Sambata: program tineret, incepind  

                cu orele 17:00 

 
 

Evenimente in luna Ianuarie 

6 Ianuarie: Botezul Domnului Isus 

13 Ianuarie: Intalnirea surorilor 

 

 

 
 

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


Indeletniciri de inceput  
 

    A sosit cumpăna dintre ani. A trecut un an, 

poate cu neîmpliniri, poate cu greutăţi şi 

apăsări, dar nu fără speranţă. Aşteptăm, 

acum, unul mai bun, unul mai luminos, mai 

roditor, mai liniştit, mai aducător de împliniri. 

Un an mai bun şi o lume mai bună… 

    Dorinţele şi speranţele noastre sunt bune, 

drepte şi sfinte. Dorim să se împlinească! 

    O lume mai bună înseamnă ca noi oamenii 

să devenim mai buni! Un an mai bun 

înseamnă ca faptele oamenilor să fie mai 

bune şi mai luminoase, mai îndestulătoare. 

    A deveni mai bun înseamnă a munci mai 

mult şi a te ruga mai mult. A munci şi a păzi. A 

munci şi a curăţi pământul pentru a rodi. 

Pământul care ne înconjoară, care ne 

hrăneşte, dar şi pământul din care suntem 

alcătuiţi, trupul nostru. A-l curăţi, a-l ara, a-l 

semăna, a-l plivi de buruieni şi de spini. Altfel, 

el nu poate deveni frumos, bogat şi roditor. Şi, 

apoi, a-l păzi…A-l păzi de ce? De 

animale?...Da!... Şi de animale… Dar,  mai ales, 

a-l păzi de duhurile rele, de satan şi de 

duhurile lui. 

    Cum ne putem noi apăra de aceste tentaţii 

care vin spre noi, mereu, mereu, sub forme 

tot mai noi şi tot mai subtile, 

mai ,,nevinovate”? Cum putem apăra sufletul, 

trupul şi Ţara? Doar prin muncă, prin muncă 

cinstită şi prin rugăciune. Munca şi 

rugăciunea, primele îndeletniciri primite ca 

poruncă şi îndemn de către om de la Bunul 

Dumnezeu, chiar la început, în gradina 

Edenului. 

Dumnezeu sa ne ajute! 

   

O urare la inceput de an 

 

Dumnezeu Atotstăpânul să vă dea zile senine, 

Şi prin mila Lui să fie Anul Nou - un an de bine! 

Fericirea şi-ndurarea zilnic să vă însoţească, 

Planurile cele bune Dumnezeu să le-mplinească! 

 

Să vă fie anu-acesta plin cu bucurii şi pace, 

În mantaua mântuirii Dumnezeu să vă îmbrace! 

El, Cel Sfânt şi Atotputernic, să vă toarne-a Lui iubire, 

Cu măsură îndoită de belşug şi fericire! 

 

Nici un gând de neiertare să nu vă umbrească faţa, 

Soarele Neprihănirii să vă lumineze viaţa! 

Să vă fie casa plină de belşug şi desfătare, 

Să aveţi pâine pe masă, şi în inimă cântare! 

 

Când în mlaştina şi-n groapa încercării veţi ajunge, 

Bunul Dumnezeu să vină deznădejdea s-o alunge. 

Să nu pierdeţi niciodată candela pentru picioare, 

Biblia să vă rămână Călăuză pe cărare! 

 

În Cristos Mântuitorul să vă fie bucuria, 

Stânca vieţii, neclintită, să vă fie temelia! 

Iar dacă-ntristări vreodată veţi simţi că vă apasă, 

Nu uitaţi făgăduinţa: El din mână nu vă lasă! 

 

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 

 

Marcut Comarita 
Cand: Joi seara 

Ce: Biruitori prin Acela care ne-a iubit. 

 

 



 


