Le uram “La multi ani!” si multe
binecuvantari celor ce vor fi
sarbatoriti in luna Octombrie
02, Du – Maria Luiza Popescu
08, Sa – Costi Francu
11, Ma – Marcut Comarita
22, Sa – Luxita Strambeanu
26, Mi – Gheorghe Dorobantu
28, Vi – Florian Mangeac
28, Vi – Vasi Florea

Un gand pentru fiecare
“De aceea, fiindca ai pret in ochii Mei, pentru
ca esti pretuit (-a) si te iubesc, dau oameni
pentru tine si popoare pentru viata ta” (Isaia
43:4)
“Unele lucruri sunt iubite pentru ca au
valoare. Altele au valoare pentru ca sunt
iubite” ( C.S. Lewis)
“Valoarea sta in ceea ce esti, nu in ceea ce ai”
(Thomas Edison)
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Esti valoros...
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Pentru a ne arata cat ne pretuieste Dumnezeu,
cat suntem de importanti pentru El, a trimis
pentru a ne rascumpara ce a avut mai important:
Fiul Lui (Ioan 3:16).
David se intreba in Psalmul 8: ”Ce este omul ca sa
Te gandesti la el si fiul omului ca sa-l bagi in
seama?”
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Adevarul este ca suntem importanti pentru ca
suntem creatia Lui.
Pentru rascumpararea
noastra s-a platit un pret enorm, sangele
Domnului Isus (1 Petru 1:18-19)
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Dumnezeu se uita la noi si vede ce putem fi, daca
Il lasam pe Duhul Sfant sa lucreze in noi sa ne
modeleze. El vede in noi niste oameni schimbati,
pregatiti sa mosteneasca Cerul si frumusetile de
acolo.
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Aminteste-ti, asadar:
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Dumnezeu iti acorda importanta, deci poartate demn de acest lucru, sa devii nestematul
care va straluci in cer alaturi ce ceilalti.

”Fiindcă atat de mult a iubit Dumnezeu lumea,
că a dat pe Singurul Său Fiu să moară, ca oricine
crede în El să nu moară ci să aibă viață veșnică”
(Ioan 3:16)
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Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucuresti
Pastor: Comarita Marcut
Web: http://www.betania-bucuresti.ro/
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Timp de inchinare
Duminica: 9:00-12:00, 18:00-20:00
Marti: rugaciune incepand cu orele 18:00
Joi: 18:00-20:00
Vineri: rugaciune incepand cu orele 18:30

Evenimente:
02.10 Festivitate final Invatamant ITP fara
frecventa
12.10 Intalnirea surorilor
13.10 Botez
16.10 Sarbatoarea roadelor
Nunta Bogdan & Andreea

Teddy Sollard

La sfarsitul orei Teddy s-a apropiat timid de
profesoara:
-

Nu era genul de copil invitat la petreceri. Nu
vorbea decat atunci cand era intrebat. Nu se
imbraca niciodata bine. Ce mai, era un baiat fara
pic de sarm.
De cate ori punea note pe lucrarile lui Teddy
invatatoarea avea o anumita placere sa ii bifeze
raspunsurile gresite. Cu putin fler, ii putea pune
notele inainte de a corecta lucrarea. Totul era
trecut in rapoartele scolare.
Clasa I: Teddy este un copil bun si promitator dar
are o situatie grea in familie.
Clasa a II-a: Teddy este tacut si retras. Mama lui
este foarte bolnava.
Clasa a III-a: Teddy a ramas in urma cu invatatul.
Mama i-a murit. Tatal nu se implica deloc.
Clasa a IV-a: Teddy invata din ce in ce mai putin.
Tatal sau s-a mutat, Teddy sta la o matusa.
De Craciun toti copii din clasa au adus daruri.
Toate erau impachetate cu grija, in afara de cel al
lui Teddy, care era invelit in hartie maronie, legat
cu banda adeziva, iar pe pachet era scris: “Pentru
Doamna Thompson, de la Teddy”.
Invatatoarea desfacea cadourile unul dupa altul,
in asa fel incat sa vada toti elevii. Cand l-a deschis
pe al lui Teddy a vazut o bratara si o sticluta cu
parfum din care mai ramasese putin. Copiii au
inceput sa rada, dar invatatoarea nu a facut-o. Sia pus bratara pe mana, spunand:
-

Copii, nu e asa ca e minunata? Si
parfumul acesta, nu miroase bine?

Imi pare bine ca v-a placut cadoul, d-na
Thompson. Acum mirositi ca mama. Si
bratara ei arata chiar frumos pe mana dvs.

Dupa ce Teddy a plecat, d-na Thompson isi puse
capul pe banca si incepu sa planga, rugandu-se ca
Dumnezeu s-o ierte si s-o ajute sa vada ceea ce El
vede cand se uita la acest biet orfan.
A doua zi, cand copii au venit iar la scoala, d-na
Thompson era cu totul transformata. A inceput sa se
ocupe mai mult de copiii care aveau nevoie de mai
mult ajutor, in special de Teddy. Pana la sfarsitul
anului Teddy ii ajunse din urma pe majoritatea
elevilor. O lunga perioada de timp d-na Thompson
nu mai avu vesti despr elevul ei. Apoi, intr-o zi, primi
un bilet pe care scria:
“Draga Doamna Thompson,
Am vrut sa fiti prima care afla: voi termina liceul pe
locul al doilea din clasa mea”.
Cu dragoste,
Teddy Stollard
Patru ani mai tarziu veni un alt bilet:
“Draga Doamna Thompson,
Tocmai mi s-a spus ca voi fi sef de promotie. Facultatea
a fost grea, dar mi-a placut”
Cu dragoste,
Teddy Stollard

Dupa inca patru ani:
“Draga Doamna Thompson,
Am dorit sa stiti ca de astazi sunt Theodore J.
Stollard, doctor in medicina. As dori sa veniti sa
stati pe loculunde ar fi trebuit sa fie mama, pentru
ca dvs mi-ati tinut loc de familie…”
Cu dragoste,
Teddy Stollard
Capacitatea de a conferi valoare semenului este
unul din cele mai rare si mai importante daruri in
lume.
Individualismul de astazi, egoismul prezent tot
mai mult impiedica pe multi sa vada in altii
valoare, calitati.
Oamenii sunt tot mai tentati sa nu mai fie atenti la
cei din jur (si, din pacate, tendinta aceasta prinde
contur si un biserici).
Trebuie sa intelegem ca si cei din jurul nostru
au calitati, trebuie doar sa le descoperim.

