
 

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

sarbatoriti in luna Aprilie 
 

05.04 - Nicu Sandu  

10.04 - Patras Roxana  

21.04 - Patras Victorita  

22.04 - Florea Ionut  

25.04 - Florea Marina  

26.04- Popa Ovidiu  

30.04- Mircea Emanuel  

  

  

  

  

 

Un gand pentru fiecare 

Nu există predică pe care să o ascultăm şi 

care să nu ne apropie mai mult … de rai sau 

de iad ! 

Cel ce fuge de Dumnezeu dimineața, cu greu 

Îl va găsi în timpul zilei! 

Când te aşezi pe genunchi, sufletul ţi se urcă 

la cer, iar cerul coboară în suflet. 

   

Sa ne rugam pentru 
 

Trezirea si inflacararea spirituala a fratilor si 

surorilor din Betania 

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

pentru Domnul. 

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

sa daramam zidul si El 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. 

 

Cei ce trec prin felurite incercari 

Sa ne amintim de fratii si surorile noastre aflati 

in incercare, in slabiciune trupeasca sau boala: 

Ovidiu Popa, Draghicescu Aglaia, s.a.  

 

Rugaciune cu biserica in luna Aprilie 

6,7,8 : Seri de rugaciune 

26,27,28,29: Saptamana Mare, anterioara  

                          Sarbatorii Invierii Domnului 
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Biserica Penticostala 
BETANIA 

 

 Geneza 8:22 “Cat va fi pamantul nu va inceta 

 semanatul si seceratul, frigul si caldura, vara  

 si iarna, ziua si noaptea” 

  

 
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 Aprilie 

12 aprilie: Intalnirea slujitorilor urmata de  

                       sedinta de comitet 

13 Aprilie:  Intalnirea surorilor. 

 

  

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


Focul Domnului 
 

     In Levitic 9:22-24, Cuvantul Domnului 

ne prezinta pe Aron(mare preot) care a 

adus inaintea Domnului jertfa de ispasire, 

arderea de tot si jertfa de multumire. La 

iesirea din cortul intalnirii Slava Domnului 

se arata intregului popor moment in care 

un foc a iesit dinaintea Domnului si a 

mistuit pe altar arderea de tot si grasimile 

dupa care poporul scoate strigate de 

bucurie si se arunca cu fata la pamant 

inaintea Domnului, lucru ce dovedeste ca 

Dumnezeu coboara cu Slava Sa in mijlocul 

poporului motiv pentru care ei se manifesta 

plini de bucurie si reverenta. 

    In Levitic 10:1-7, Cuvantul Domnului 

continua cu explicatia faptului ca fiii lui 

Aron, Nadab si Abihu, au pus in cadelnita 

lor foc si tamaie pentru a sluji inaintea 

Domnului, din alta parte decat de unde le 

poruncise Domnul, fiind considerat foc 

strain (v2)-“atunci a iesit un foc dinaintea 

Domnului(probabil de unde trebuia sa ia ei 

focul) i-a mistuit si au murit inaintea 

Domnului” 

      Daca in cazul lui Aron, pentru un lucru 
facut bine, adica o slujba in conformitate cu 
cuvantul Domnului, confirmarea a venit prin 
foc care a mistuit jertfa, in cazul celor doi 
preoti,slujirea lor nu este pe placul 
Domnului , fiind o slujire care nu tine cont 
de 

 

  

 

  

 indicatiile date de Dumnezeu, motiv pentru 

care ei sunt omorati de focul Domnului pentru 

un lucru facut rau. 

(v3)-Domnul zisese:”Voi fi sfintit de cei ce se 

apropie de Mine si voi fi proslavit in fata 

intregului popor”. Rezulta de aici ca Domnul 

doreste sa fie proslavit de intregul popor si sa 

fie sfintit de toti cei care se apropie de El, insa 

acest lucru se poate face doar in conformitate cu 

cerintele Lui, care sunt clare, precise si de 

neanlocuit. Domnul nu este proslavit si nici 

sfintit de cineva care ar face un lucru cu 

neglijenta, fara a tine cont de toate indicatiile 

date de El. 

Focul cu care noi slujim inaintea Lui, inaintea 

poporului Domnului trebuie sa vina de la El, nu 

din “vatra” noastra, din ambitiile noastre, cu 

superficialitate,cu jumatate de masura, cu 

“merge si asa”...NU. 

Cuvantul Lui este baza a tot ce facem, cu ochii 

tinta la El, ca El Domnul sa fie cu adevarat 

inaltat adica proslavit si sfintit. Acest foc il 

dorim intre noi, slava Domnului.O astfel de 

inchinare ne dorim in prezenta Domnului cu 

strigate de bucurie si reverenta inaintea Lui !   

Amin. 
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STUDIU BIBLIC – Saptamana Mare 

LUNI 
Smochinul neroditor (Mt. 21:18-22)  Curăţirea 
Templului (Mc. 11:15-19) 
 

MARŢI 
Pilde: cele 10 fecioare (Mt. 25:1-13), talanții ( Mc. 
13:33-37), oi și capre (Mt. 25:31-46), doi fii (Mt. 
21:28-32), lucrătorii viei (Lc. 20:9-19), invitaţii la 
nuntă (Mt. 22:1-14) “Vai”-uri adresate ipocriților 
(Mt. 23:1-39) Darul văduvei sărace (Lc. 21:1-4) 
 

MIERCURI 
Maria Îl unge cu mir pe Isus în vederea 
înmormântării Sale (Mc. 14:3-9) Iuda Îl vinde pe 
Domnul (Lc. 22:3-6) 
 

JOI 
Isus spală picioarele ucenicilor (In. 13:1-20) 
Descoperirea vânzătorului (Mt. 26:21-25) 
Instituirea Cinei Domnului (Lc. 22:15-20) 
Porunca dragostei (In. 13:31-35) Înștiințarea lui 
Petru (Mt. 26:31-35) 
 

VINERI 
Patimile si rastignirea Domnului (Mt. 26:36-68, 
Mc. 14:32-65, Lc. 22:39-71,In. 18:1-14, 19-20, Mt. 
27:11-66, Mc. 15:1-47, Lc. 23:1-56, In. 18:28-
19:42) Lepădarea lui Petru ( Lc. 22:54-62) Căința 
și moartea lui Iuda (Mt. 27:3-10)  
 

DUMINICA 
Invierea Domnului (Mt 28:1-10, Mc 16:1-8, Lc 
24:1-12, in 20:1-23) 
 

 



 


