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Biserica Penticostala 
BETANIA 

Ioan 10:27-28: ”Oile Mele asculta glasul Meu. Eu le 

cunosc si ele vin dupa Mine. Eu le dau viata vesnica, in 

veac nu vor pieri si nimeni nu le smulge din mana 

Tatalui Meu.” 

 

 
 

Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucuresti 
Pastor: Comarita Marcut 0745028459 
Web: 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 

 

 

 

 

Depinde de mana in care se afla… 

 O minge de baschet in mainile mele valoreaza 

100€. O minge de baschet in mainile lui 

Michael Jordan, cu un autograf, valoreaza 

10.000€. Depinde de mainile in care se 

afla… 

 

 Un toiag in mainile mele va tine la distanta un 

caine de pe strada. Un toiag in mainile lui 

Moise inseamna o mare despicata. Depinde 

de mainile in care se afla… 

  

 O prastie in mainile mele inseamna un geam 

spart. O prastie in mainile lui David insemna 

un urias doborat la pamant. Depinde de 

mainile in care se afla…  

 

 Doi pesti si cinci paini in mainile mele 

inseamna cateva sandvich-uri. In mainile 

Domnului Isus inseamna mii de oameni 

hraniti. Depinde de mainile in care se afla… 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

sarbatoriti in luna Iulie 
 

02.07 Peana Mariana 

03.07 Salgau Lia 

03.07 Ragalie Lacramioara 

07.07 Radut Dorina 

13.07 Dorobantu Adrian 

17.07 Dorobantu Dana 

18.07 Chis Elena 

21.07 Silion Dumitru 

27.07 Stegarescu Andra 

31.07 Mangeac Ionela 
 

 

 

 

Un gand pentru fiecare 

1 Petru 5:6-7: 

“Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, 

pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi 

aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, 

căci El însuşi îngrijeşte de voi” 

 

 

 

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


 

Depinde de mana in care te afli… 

Domnul Isus spune in Ioan 10:27-29 ca din mana 

lui Dumnezeu nu ne poate smulge nimeni. Singurul 

lucru care ne poate desparti este inima noastra 

(Evrei 3:12), de aceea Biblia va face referire sa fim 

atenti la inima noastra (Pv. 4:23). 

Daca ramanem in mana lui Dumnezeu putem  avea: 

1. Biruinta ( 1 Sam. 17) 

Una dintre cele mai mari lupte s-a dat intre 2 

oameni: David si Goliat, un tinerel si un urias care 

se parea ca “nu se mai termina”. Era inalt de 6 coti 

si o palma, adica aprox. 3.2m (un cot ꞊52,5 cm). 

NBA ar fi fost incantat de el . Goliat avea tot ce ii 

trebuia pentru a speria si a intimida. 

David insa este si el un “urias” care se bazeaza pe 

Dumnezeu, nu pe statura si arme.  

40 de zile Goliat si-a batut joc de Israel. In ziua 41 a 

iesit sa faca la fel, dar acum s-a intamplat ceva 

diferit. Cel mai frumos aspect al acestei relatari 

este ca reprezinta un exemplu al modului cum 

lucreaza Dumnezeu. El inalta numele Sau prin 

slabiciunea noastra (2 Cor. 12:9).  

Capatul posibilitatilor umane este locul frecvent 
de intalnire cu Dumnezeu.  

Ramanand in mana lui Dumnezeu avem garantata 
biruinta, in Numele Lui. 

 

 

 

2. Puterea de a sta drept – Ilie 

Timpul lui e marcat de necredinciosie, idolatrie si 

indiferenta fata de Dumnezeu. Dumnezeu il cheama pe 

Ilie sa iasa din obscuritate.  

Ilie este un profet curajos, in ciuda tuturor lucrurilor la 

care se expune mergand la Ahab. Reputatia lui 

Dumnezeu era mult mai importanta pentru el. 

Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu: 

- pentru a spune “nu” pacatului, 

- pentru a sta in picioare cand multi cad 

- pentru a urca cand multi coboara 

- pentru a vorbi cand multi tac  

Avem puterea de a sta drept daca privim la Dumnezeu. 

Cand vom indrepta privirea la oameni, circumstante 

sau evenimente va aparea teama: 

- Ilie, cand ia in seama amenintarile Izabelei si 

nu se mai bazeaza pe puterea lui Dumnezeu, 

incepe sa se teama 

- Petru, cand priveste la valuri, incepe sa se 

teama. 

Mana lui Dumnezeu este locul perfect in care sa stai. 

Nimic nu te poate smulge de acolo. Doar decizia ta de a 

pleca. 

Asadar, ramai ancorat in mana Lui! 

 

  

 

 

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: Epistolele lui Petru 

 

Marcut Comarita 
Cand: Joi seara 

Ce: Biruitori prin Acela care ne-a iubit. 

 



 


