
Le urăm “La mulţi ani!” şi multe 
binecuvântări celor ce vor fi 
sărbătoriţi în luna Ianuarie 

 

01, Du – Cristache Ileana 

06, Vi – Matache George 

06, Vi – Spânu Florica 

09, Lu – Silion Vasilica 

15, Du – Badea Andreea 

17, Ma – Mercioniu Elena 

20, Vi – Jitaru Mihaela 

21, Sâ – Mangeac Maria 
23, Lu – Becşan Constanţa 
30, Lu – Comariţa Gabriel 

 

 
 

 

 

Un gând pentru fiecare 

    “Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii 

mele, care este măsura zilelor mele, ca să ştiu 

cât de trecător sunt” (Psalm 39:4) 

Studiază Biblia ca să fii înţelept.  

Crede-o ca să fii în siguranţă. 

Trăieste-o ca să fii fericit! 

 

 

 

  

Preţuieste fiecare moment 

Ca să-ţi dai seama cât valorează un an, întreabă 

un student care a picat examenul. 

 

Ca să îţi dai seama cât valorează o lună, întreaba 

o mamă care a născut prematur un copil. 

 

Ca să îţi dai seama cât valorează o saptămână, 

întreabă un editor de la un ziar săptamânal. 

 

Ca să îţi dai seama cât valorează o oră, întreabă 

doi îndrăgostiţi care abia aşteaptă să se 

întălnească.  

 

Ca să îţi dai seama cât valorează un minut, 

întreabă un om care a pierdut trenul, vaporul 

sau avionul.  

 

Ca să îţi dai seama cât valorează o secundă, 

întreabâ un şofer care tocmai a evitat un 

accident.  

 

Ca să îţi dai seama cât valorează o viaţă, 

întreabă-te ce simţi când pierzi pe cineva drag.  

(autor necunoscut) 
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Biserica Penticostală 
BETANIA 

”Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele ca 

să căpătăm o inimă înţeleaptă” (Psalm 90:12) 

 

Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucureşti 
Pastor: Comariţa Mărcuţ  
(www.betania-bucuresti.ro) 

 

Timp închinare 
Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00 

Marţi: rugăciune începând cu orele 18:00 

Joi: 18:00-20:00 

Vineri: rugăciune începând cu orele 18:30 
 

 

Evenimente 
11 – 13 Ian.: Rugăciune începând cu orele 19:00 

18, Mi: Întâlnirea surorilor 

 

 

 



Un nou început 

2017. Un an  nou. Din nou. Ai trecut prin 

multe luni “ianuarie” în viaţa ta.  

De multe ori acum, la început, ţi-ai propus 

multe: să citeşti din Biblie mai mult, să fii mai 

mult prezent la închinare, să fii mai bun cu 

cei din jur, să îl slujesti pe Dumnezeu mai 

mult şi mai bine. Unele din acestea le-ai 

implinit, altele nu. Din ce motive, doar tu ştii! 

Probabil şi acum în 2017 ai avut aceleaşi 

gânduri. Ele sunt bune, dar dacă rămân doar 

la stadiul de “gând” nu folosesc la nimic.  

Îţi propun să faci concret lucrurile: să pui 

mâna pe Biblie şi să începi să citeşti. Să-L laşi 

pe Dumnezeu să-ţi vorbeascâ prin Cuvânt. Să 

laşi Cuvântul să străpungă inima ta. 

Să îţi faci timp să fii prezent la Biserică când 

este închinare. Da, ai multe lucruri de făcut, 

situaţii de rezolvat. Viaţa este aglomerată şi 

uneori ai impresia că 24 de ore nu iţi sunt 

suficiente. Dumnezeu ţi-a dat 24 de ore în 

fiecare zi, eşti responsabil să iţi faci tu timp şi 

pentru El. 

Începe să dai mai multă valoare lucrurilor cu 

adevărat importante. Evident, sunt 

importante lucrurile materiale de pe pământ.  

  

 

  Dar este şi mai important să nu uiţi că ele îţi sunt 

date să te bucuri de ele aici (1 Timotei 6:17). 

Nu uita de Dumnezeu. Nu uita că până aici El te-a 

ajutat. Nu uita de tot binele pe care ţi l-a făcut 

până acum. Nu uita de sănătatea pe care ţi-a dat-

o. Nu uita că ţi-a fost alături. 

Viaţa este ca o lumânare care arde până se 

stinge. Nimeni nu ştie cât mai are de trăit. Un 

lucru este sigur însă: cu fiecare zi trăită ne 

apropiem de sfârşitul nostru. Îmbătrânim. Apar 

riduri pe faţă. Ne slăbesc puterile. Ochii nu mai 

au aceeaşi vigilenţă. Alergăm şi obosim mai 

repede. Nu putem să ţinem viaţa în loc. Ea îşi 

urmează cursul. Nu putem da timpul înapoi să o 

luăm de la capăt (oricât de mult am dori uneori 

să facem aşa).  

Putem însă să facem lucrurile mai bine. 

Maturitatea are a face cu experienţele prin care 

am trecut şi, mai ales, cu ce am învăţat din ele.  

Exact cum a spus şi Moise: “Învaţă-ne să ne 

numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă 

înţeleaptă”. 

Să aveţi un 2017 cu 12 luni de bucurie, 52 de 

săptămâni de biruinţă în încercări, 365 de zile de 

har, 8.760 de ore de sănătate, 525.600 de minute 

de pace şi linişte, 31.536.000 secunde de iubire! 

 

 

 

 

 

  
O urare de început de an 

Dumnezeu Atotstăpânul să vă dea zile senine, 
Şi prin mila Lui să fie Anul Nou - un an de bine! 
Fericirea şi-ndurarea zilnic să vă însoţească, 
Planurile cele bune Dumnezeu să le-mplinească! 
 
Să vă fie anu-acesta plin cu bucurii şi pace, 
În mantaua mântuirii Dumnezeu să vă îmbrace! 
El, Cel Sfânt şi Atotputernic, să vă toarne-a Lui 
iubire, 
Cu măsură îndoită de belşug şi fericire! 
 
Nici un gând de neiertare să nu vă umbrească faţa, 
Soarele Neprihănirii să vă lumineze viaţa! 
Să vă fie casa plină de belşug şi desfătare, 
Să aveţi pâine pe masă, şi în inimă cântare! 
 
Când în mlaştina şi-groapa încercării veţi ajunge, 
Bunul Dumnezeu să vină deznădejdea s-o alunge. 
Să nu pierdeţi niciodată candela pentru picioare, 
Biblia să vă rămână Călăuză pe cărare! 
 
În Cristos Mântuitorul să vă fie bucuria, 
Stânca vieţii, neclintită, să vă fie temelia! 
Iar dacă-ntristări vreodată veţi simţi că vă apasă, 
Nu uitaţi făgăduinţa: El din mână nu vă lasă! 

 
Valentin Popovici   



 


