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

sarbatoriti in luna Iulie 
 

04.08 Adi Comarita 

07.08 Ionita Grigore 

07.08 Matache Elena 

14.08 Dancaescu Liviu 

22.08 Florea Stefan 

29.08 Sandu Gabriel 

30.08 Beznea Ana 

 

 

 
 

 

Un gand pentru fiecare 

“Vorbirea sa iti fie cu har si dreasa cu sare” 

(Col. 4:6) 

 

 ” Iubeste si tu ce iubeste Dumnezeu. Uraste 

si tu ce uraste Dumnezeu” 

 

 

  

Decalogul tacerii 

 TACI, daca nu ai de spus ceva valoros ! 
 TACI, atunci cand ai vorbit destul ! 
 TACI, pana cand iti vine randul ! 
 TACI, atunci cand esti provocat ! 
 TACI, atunci cand esti nervos si iritabil ! 
 TACI, cand intri in Biserica pentru ca 

Dumnezeu sa-ti vorbeasca ! 
 TACI, cand pleci de la Biserica pentru ca 

Duhul Sfant sa poata imprima in mintea ta 
lucrurile pe care le-ai auzit ! 

 TACI, cand esti ispitit sa barfesti ! 
 TACI, cand esti ispitit sa critici ! 
 TACI, cat sa ai timp sa gandesti inainte de a 

vorbi ! 
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Biserica Penticostala 
BETANIA 

1 Petru 1:15: ”Dupa cum Cel ce v-a chemat este 

Sfant, fiti si voi sfinti in TOATA purtarea voastra.” 

 

 
 

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 

 

Evenimente 

7.08    Nunta Mihai & Mihaela 
10.08 Intalnirea surorilor 
 

 

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


“Faca-se voia Ta, PRECUM IN CER 
si pe pamant” 

O dorinta a Domnului Isus implinita cu ajutorul 

Duhului Sfant. 

Vorbirea PRECUM IN CER 

„Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, 

unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, 

Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul 

lui Alfeu, Simon Zilotul şi Iuda, fiul lui Iacov. Toţi 

aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în 

cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui 

Isus, şi cu fraţii Lui.” (Fap.1:13,14) 

Asa a inceput viata ucenicilor sa se asemene cu o 

viata din cer: 

- obiceiul de a fi impreuna la partasie, nu ca in 

Eden cand Dumnezeu vine la partasie iar omul se 

ascunde, isi face altceva de lucru sau nu mai poate 

veni. 

- staruiau cu un cuget in rugaciune si in cereri, 

pentru ca vedeau nevoile din viata lor si din jurul 

lor. Nu ca cei 70 de ucenici care l-au parasit pe 

Invatatorul lor spunand ca aceste cuvinte sunt 

prea de tot, ramanand astfel slabi dar si 

insensibili la nevoile altora. 

“Cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile 
noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” 
(Fap.2:11) 

Toti ii auzeau pe ucenicii lui Isus vorbind diferit 
ca urmare a Duhului Sfant care a coborat 

 

  din cer ca Ajutor pentru ca si vorbirea noastra sa fie cu 

har si dreasa cu sare, adica o vorbire inspirata. 

Trairea PRECUM IN CER 

”Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare 

zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi 

curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau 

plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga 

în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi” 

(Fap. 2:46,47) 

- in unitate, erau toti impreuna; 

- consecventi, statornici, nelipsiti de la Templu; 

- cu gandul la Isus - frangeau painea ca si El si faceau 

asta cu bucurie si curatie, adica erau foarte atenti la 

toate detaliile din viata lor; 

- ei laudau pe Dumnezeu - au primit aceasta 

invatatura chiar de la Domnul Isus si acum o 

practicau; 

- aceasta viata traita PRECUM IN CER, era apreciata 

de intregul norod; 

- salvarea, mantuirea oamenilor era inca un semn ca 

pe pamant incepe sa se faca VOIA LUI DUMNEZEU 

PRECUM IN CER. 

Astazi noi suntem la fel de hotarati de a face VOIA LUI 
DUMNEZEU, PRECUM IN CER, de aceea acceptam si 
imploram ajutorul Duhului Sfant in vorbire, in traire si 
calauzirea Lui in tot Adevarul. Astfel sa punem in 
inima cu toata hotararea cuvintele din Fap.3:19: 

”Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca 
să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul 
vremurile de înviorare”    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: Epistolele lui Petru 

 

Marcut Comarita 
Cand: Joi seara 

Ce: Biruitori prin Acela care ne-a iubit. 

 

 



 


