
 

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

 

01.02 – Sandu Daniel 

06.02 - Florea Irina 

14.02 - Salgau ioan 

11.02 - Ragalie Bogdan 

21.02 - Chioncel Maria 

28.02 – Florea Magdalena 

 

 

 

Un gand pentru fiecare 

Când te aşezi pe genunchi, sufletul ţi se urcă 

la cer, iar cerul coboară în suflet. 

Sufletul nu ar avea curcubeu, dacă ochii nu ar 

avea lacrimi! 

Un om nu are dreptul să îl privească pe altul 

de sus, decât atunci când se apleacă pentru a-

l ajuta să se ridice ! 

Un om nu trebuie judecat după calitățile lui, 

ci după cum știe să și le folosească ! 

 

  Motto 2016 

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

suntem mai mult decat biruitori, prin Acela care 

ne-a iubit” 

    Iubirea Lui este piatra de temelie care nu a fost 

distrusa, nici macar miscata din loc, in decursul 

anilor. De aceea cine se increde in El are biruinta 

asigurata si va iubi ca El. Biruitori prin iubirea lui 

Dumnezeu! 

 

Zilele de rugaciune pentru trezire 

spirituala: ”DOR DUPA DUMNEZEU” 

4,5,6 Februarie 

 Sa ne rugam pentru: 

...Duh de smerenie si de pocainta - toata inima 

pentru Domnul. 

...Domnul sa scoata la iveala pacate ascunse – sa 

ne curateasca. 

...foame si sete dupa Cuvant si partasia cu Duhul 

Sfant. 

 

Continuam in fiecare joi cu rugaciune si post, cu 

intreaga biserica, pentru trezire spirituala. 

Sa alaturam rugaciunii noastre si cerere de 

biruinta pentru cei dintre noi, mai mult incercati: 

Ovidiu Popa, Lili Dancaescu, s.a. 
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Biserica Penticostala 
BETANIA 

 

Psalmul 74:17  "Tu ai statornicit toate hotarele 

Pamantului, Tu ai randuit vara si iarna” 

 

 
 

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 Februarie 

4,5,6 Februarie: Seri de rugaciune 

10 Februarie: Seara de rugaciune a slujitorilor 

28 Februarie: Adunare Generala cu 

                              dare de seama 

 
 

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


Inca la inceput… 
    Frumos este ca inceputul sa-i apartina lui 

Dumnezeu si asa s-a si intamplat. 

    Cartea inceputurilor in primul capitol spune 

ca Dumnezeu la inceput a facut cerul si 

pamantul, apoi lumina, uscatul cu verdeata si 

pomi, apoi luminatorii de zi si de noapte, 

animalele si pasarile, apoi cand totul era 

pregatit Dumnezeu l-a facut pe om dupa chipul 

Sau;dupa chipul lui Dumnezeu I-a facut;parte 

barbateasca si parte femeiasca i-a facut, 

bucurandu-se de toata creatia Sa. 

    A fost din pacate si un inceput trist atunci 

cand omul a ales sa nu mai asculte de 

Dumnezeu dorind a fi independent a inceput de 

fapt sa asculte de Diavolul. 

    Dumnezeu, care a iubit lumea, a randuit un 

alt inceput pentru omul pretuit de 

El(Ioan3;16), prin Isus, Fiul Sau preaiubit, care 

a inceput sa propovaduiasca pocainta in 

vederea intrarii in Imparatia cerurilor(Mt.4;17) 

    Un inceput al semnelor si al minunilor 

facute de Isus a fost transformarea apei in vin 

cand si-a aratat slava, ca ucenicii Lui sa creada 

in El (Ioan 2;11) 

    Pentru ca acesta propovaduire sa atinga 

marginile pamantului, Isus a ales cativa ucenici 

pe care i-a imputernicit si a inceput sa-i trimita 

doi cate doi(Mc.6;7), avand ca mesaj principal 

vestirea lucrurilor de la inceput si anume: 

omul este chemat din nou la dragostea Tatalui 

si la partasia cu Fiul Sau Isus Hristos. 

    Daca la inceput a fost Cuvantul, adica 

Dumnezeu, si toate au fost facute prin El si 

pentru El(Ioan1;2), inseamna ca noi suntem cu 

totul ai Lui, ai lui Dumnezeu. 

 

 

      Isus Hristos este inceputul dar si sfarsitul, Alfa dar 

si Omega(Apoc.21;6). In Isus Hristos intalnim aceste 

doua mari lucrari; inceput si sfarsit. Sfarsit care nu 

este altceva decat un nou inceput dar pe o alta scena. 

    2015 pentru noi este deja sfarsit, este deja istorie 

iar 2016 este inca la inceput, este viitor. 

    Ne dorim ca pe tot parcursul anului, controlul si 

stapanirea sa-i apartina Celui de la inceput, lui 

Dumnezeu iar noi sa fim niste implinitori ai voiei Lui 

in fiecare zi.,.pentru ca si sfarsitul sa fie tot cu 

Dumnezeu.  

Amin. 

  

 

 

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: Roada Duhului Sfant in viata credinciosului. 

 

Marcut Comarita 
Cand: Joi seara 

Ce: Biruitori prin Acela care ne-a iubit. 

 

 



 


