B

Le uram “La multi ani!” si multe
binecuvantari celor ce vor fi
sarbatoriti in luna Septembrie
02, Vi - Stan Sofia
03, Sa - Nelu Florea
03, Sa - Popa Madalina
04, Du - Cioc Emanuel
05, Lu - Elisa Sandu
06, Ma - Patras Constantin
08, Jo - Ragalie Catalin
08, Jo - Ragalie Ana-Maria
23, Vi - Florea Gabi
26, Lu - Camelia Frincu
26, Lu - Ionita Aglaia
28, Mi - Marinau Vasile
29, Jo - Hozu Mihai
30, Vi - Radut Victor

Multumesc pentru ...

“Si orice faceti, cu cuvantul sau cu fapta, sa
faceti totul in Numele Domnului si multumiti
prin El lui Dumnezeu Tatal” (Col. 3:17)

Biserica Penticostala
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Un gand pentru fiecare
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Soneria care ma trezeste dimineata. Inseamna
ca sunt viu.
Oboseala de la sfarsitul unei zile de munca.
Inseamna ca am fost capabil sa muncesc
Gramada de rufe de spalat si calcat. Inseamna
ca am cu ce sa ma imbrac
Ferestrele care trebuie spalate. Inseamna ca
am o casa in care locuiesc
Mizeria de curatat dupa o petrecere.
Inseamna ca am fost inconjurat de prieteni
Impozitele care mi se retin. Inseamna ca sunt
angajat
Toate nemultumirile ce le aud la adresa
guvernului. Inseamna ca avem libertatea
cuvantului
Micul dejun care nu arata ca in reviste.
Inseamna ca am ce sa mananc
Umbra care ma insoteste la munca. Inseamna
ca sunt in lumina soarelui
Locul de parcare pe care-l gasesc greu.
Inseamna ca am o masina
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”Multumiti lui Dumnezeu pentru toate lucrurile;
caci aceasta este voia lui Dumnezeu, in Hristos
Isus, cu privire la voi” (1 Tes. 5:18)
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Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucuresti
Pastor: Comarita Marcut 0745028459
Web: http://www.betania-bucuresti.ro/
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Tu ai pentru ce sa-I multumesti lui
Dumnezeu astazi?
2
0
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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

Evenimente
11.09 Nunta Dani & Cristina
21.09 Intalnirea surorilor

O inima nemultumitoare

O inima multumitoare

Timpul pe care-l traim este caracterizat de
nemultumire (2 Tim. 2:3). In ciuda progresului
existent, ea este prezenta si nici o clasa sociala nu
este ocolita.
A fost prezenta inca din Gradina Edenului. Eva,
nemultumita de ce avea, a vrut mai mult dar a
pierdut si mai mult.
Din pacate, aceasta stare de nemultumire este
prezenta si in Biserica, iar pentru unii ea ajunge
un mod de viata.

Multumirea este, in schimb, o porunca a lui
Dumnezeu (1 Tes. 5:18).
Multumirea este o expresia a increderii noastre in
Dumnezeu, este o stare a sufletului si trebuie sa fie o
atitudine zilnica.
Daca o ai, orice lucru neinsemnat are valoare; daca
nu o ai, orice lucru valoros nu inseamna nimic.
1.

Multumirea este o alegere voluntara

Cazuri in Biblie de nemultumire:
-

Ghehazi nemultumit ca Elisei nu a luat
nimic - nemultumirea il impinge la
minciuna;
Evreii nemultumiti ca nu au diverse pe
drum - nemultumirea ii impinge la
cartire
Oameni nemultumiti de prezenta lui Isus
(Mc. 5:14) - nemultumirea ii impinge sa
spuna ca nu-L vor;
O sotie nemultumita ca sotul e prea
credincios - nemultumirea o impinge la
vorbe necugetate

Nemultumirea duce la
despartire de Dumnezeu!

pacat

si

Apostolul Pavel, chiar si in inchisoare, alege sa fie
multumitor lui Dumnezeu. In Filipi, impreuna cu
prietenul lui Sila, canta si sunt bucurosi. Puteau sa
aleaga sa fie suparati si sa bombane mereu (de ce a
ingaduit Dumnezeu asa ceva, de ce li se intampla lor
care au venit acolo sa vesteasca Cuvantul, etc.)
2. Multumirea – atitudinea de a fi multumit
cu ce ai, nu cu ce nu ai
Multumirea inseamna sa fii fericit si sa te bucuri de
lucrurile pe care ti le-a dat Dumnezeu. De fapt, tot ce
ai, ai pentru a te bucura aici de ele (1 Tim. 6:17).

STUDIU BIBLIC
”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” (2 Tim. 3:16)

Vasi Florea
Cand: Duminica dimineata
Ce: Epistolele lui Petru

Ionel Becsan
Cand: Joi seara
Ce: Invataturi din Evanghelii

Marcut Comarita
Cand: Joi seara
Ce: Biruitori prin Acela care ne-a iubit.

