
 

Le uram “La multi ani!” si multe 
binecuvantari celor ce vor fi 

sarbatoriti in luna Martie 
 

07.03 - Ticu Elena  

02.03 - Florea Timotei  

09.03 - Anca Florea  

09.03 - Mircea Ana  

09.03 - Popa Irina  

10.03 - Dinu Anghelina  

16.03 - Paltiniseanu Laurentiu  

28.03- Spanu Doru  

  

  

  

Un gand al lunii Martie 

         Dumnezeu in ziua a 6 a l-a creat pe Adam, El 

a făcut o creație minunata, dupa chipul si 

asemanare Lui, dar a zis ca el sa nu fie singur si a 

creat femeia, ajutorul potrivit pt bărbat! 

Dumnezeu i-a binecuvântat pântecul pt ca aceasta 

sa dea viata. Femeia este o binecuvântare in 

primul rand pt soțul ei si in al doilea rand este o 

mare binecuvantare pt copiii ei si a primit 

denumirea plina de profunzime si emotie de 

MAMA. Mama, făptura blândă si plina de dragoste 

care este gata sa sacrifice orice pt copilul ei, 

merita ascultare, respect si dragoste. Cand este in 

preajma ta te simți in siguranta si înconjurat de 

iubire, după mai mult timp revederea cu ea este 

foarte așteptată ca primăvara, iarna, viata alaturi 

de ea este plina de culoare.  

 

   

Mama 
 

1. Mama- este ființa cea mai dragă, 

   Fiind prima de care-ntreabă 

   Orice copil venit pe lume, 

   Căutând căldură și iubire. 

 

2. Mama- este o binecuvântare, 

   Ferice de cine o are 

   Și o ascultă cu respect, 

   Acela va fi înțelept! 

 

3. Mama- își crește cu grijă copiii, 

   Se dăruiește pentru-a sluji; 

   Ea pentru toate își face timp  

   Și nu cere nimic în schimb. 

 

4. Mama- te iartă atunci când greșești, 

   Te-nvață blând să te îndrepți 

   Și Tatălui mereu se roagă 

   Să te țină pe calea dreaptă. 

 

5. Mama- este un dar de mare preț, 

   Un îndrumar pe calea vieții,  

   De aceea trebuie iubită, ascultată și prețuită, 

   Căci de Domnul va fi răsplătită! 
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Biserica Penticostala 
BETANIA 

 

 Exod 20:12 “ Cinsteşte pe tatăl tău şi pe  

 mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele  

 în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” 

 
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 Martie 

9 martie: Intalnirea surorilor 

29 Februarie, 1 si 2 Martie:  Seri de rugaciune 

 

  

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


Femei deosebite din Biblie 
 

    Într-adevăr, înţelegem mai bine statutul 
femeii în Vechiul Testament gândindu-ne la 
marile doamne ale lui Israel, chipuri de femei 
care apar în toate momentele istoriei poporului 
lui Dumnezeu.  

    Sara, care vorbeşte direct cu Dumnezeu 
("Geneza 18:13 "Domnul a zis lui Avraam: 
„Pentru ce a râs Sara? - N-am râs, Doamne! - Ba 
ai râs, Sara"... ) şi căreia El îi făgăduieşte că va 
naşte un fiu, dincolo de posibil.  

    Rebeca, tânăra căreia i se face milă de 
străinul însetat şi-i dă să bea, iar apoi acceptă 
să plece cu el în necunoscut.  

    Rahela, soţia iubită a lui Iacov/Israel, care 
ajunge să fie chipul strămoaşei poporului 
Ieremia 31:15 "„Aşa vorbeşte Domnul: ‘Un ţipăt 
se aude la Rama, plângeri şi lacrimi amare: 
Rahela îşi plânge copiii şi nu vrea să se 
mângâie pentru copiii ei, căci nu mai 
sunt!”reluat în Mt. 2,8 ).  

    Mama lui Moise, care îi salvează viaţa acestui 
mare prieten al lui Dumnezeu. Maria, sora lui 
Moise, care, după cum spune un comentariu 
rabinic, îl învaţă pe Israel să cânte la eliberarea 
din robia egipteană ("într-adevăr, scăpat din 
surghiun, Iacov nu cântase; scăpat de cuţit, 
Isaac nu cântase; scăpat din marea încercare, 
Avraam nu cântase; dar, în acea zi, nu numai 
Moise şi Maria, au început să cânte, ci orice 
bărbat în Israel şi orice femeie, orice bătrân şi 
orice nou-născut, până şi pruncul în sânul 
mamei, pentru că vedea, în clipa aceea, slava 
Celui Veşnic").  

 

 

  

 

    Rut, străina care se alipeşte de poporul ales şi 
devine străbunica marelui rege David.  

    Proorociţa Debora, numărată printre "judecători". 
Războinicele Iudita şi Iaela, dar şi suava Estera, 
care, prin curajul şi farmecul lor, şi-au salvat 
poporul de la pieire, şi altele şi altele... 

     Dar poate şi mai mult înţelegem ce vrea să ne 
spună Dumnezeu despre femeie în Vechiul 
Testament prin metaforizările feminine: poporul 
este logodnica, mireasa, iar Dumnezeu este Mirele 
"Mirele tău este Făcătorul tău: Domnul oştirilor este 
numele lui; (  căci Făcătorul tău este bărbatul tău: 
Domnul este Numele Lui şi Răscumpărătorul tău 
este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul† 
întregului pământ,  căci Domnul te cheamă înapoi ca 
pe o femeie părăsită şi cu inima întristată, ca pe o 
nevastă din tinereţe, care a fost izgonită, zice 
Dumnezeul tău.Câteva clipe te părăsisem, dar te voi 
primi înapoi cu mare dragoste. " (Is. 54,5-7; la fel în 
Os. 11,1-4; Ier. 3,4-19). 

     Dumnezeu apare cu sentimente şi gesturi de tată 
şi mamă: "Isaia 49:15 "Poate o femeie să uite copilul 
pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul 
pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu 
te voi uita cu niciun chip. 

    (Is. 49,15); "Cum mângâie pe cineva mamă-sa, aşa 
vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim! 
" (66,13). Poporul e simbolizat prin chipul "fiicei 
Sionului", chemată să tresalte de bucurie pentru 
venirea izbăvitoare aDomnului.  

    Figura feminină din "Cântarea cântărilor", iubită 
aşa cum Dumnezeu Îşi iubeşte poporul... Vedem 
astfel o valorizare a figurii feminine dincolo de 
tradiţii şi chiar de litera Legii. 

     Istoria mantuiri este scrisa cu numele multor 

femei credincioase atat in Vechiul Testament cat 

si in Testament! 

 

. 

  

 

 

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. 

 

 



 


