Le uram “La multi ani!” si multe
binecuvantari celor ce vor fi
sarbatoriti in luna Noiembrie
03, Jo – Catalina Comarita
06, Du – Lidia Comarita
08, Ma – Vasile Voicu
09, Mi – Cornelia Mangeac
10, Jo – Mihaela Severin
14, Lu – Cristina Raita
16, Mi – Nicu Beznea
19, Sa – Adrian Ragalie
20, Du – Maria Untanu
28, Lu – Irina Silion
27, Du –Laura Tudor

Un gand pentru fiecare
„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi
lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu
două tăişuri: pătrunde până acolo că
desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi
măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.”
(Evrei 4:12)
“Biblia nu este invechita, nici moderna. Este
eternal!” (Martin Luther)
Charles Spurgeon a citit Biblia de 100 de ori
si a spus: “Cand o citeam pentru a o suta oara
am gasit Biblia nemarginit mai frumoasa
decat prima data”
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Biblia, o carte inegalabila!
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Biserica Penticostala
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Cineva a spus despre Biblie: „Citeşte-o ca să fii
înţelept, crede-o ca sa fii mantuit si aplic-o, ca sa
traiesti o viata adevarata!”
Biblia este Cuvantul lui Dumnezeu. Este
infailibila, adica fara greseala. Oamenii au vorbit
manati/inspirati de Duhul Sfant (2 Petru 1:21)
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Unitatea ei este ceva inexplicabil, din punct de
vedere uman: 66 de carti, scrise de 35 de autori
diferiti (pescari, imparati, slujbasi de stat, tarani,
medici etc.) pe parcursul a aprox. 1500 de ani.
Diferitele parti ale ei sunt unite armonios
intocmai cum este un trup omenesc. Este asa
pentru ca “oamenii au vorbit de la Dumnezeu,
manati de Duhul Sfant” (2 Petru 1:21)
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Biblia ne prezinta planul complet al lui
Dumnezeu. Este suficienta sa-L cunoastem pe El
si ceea ce vrea El de la noi. Nu mai este nevoie de
completari si adnotari la Biblie. Nu mai este
nevoie de cuvinte inspirate, puse la egalitate cu
ce a spus Dumnezeu in Cuvant. Avem suficient
pentru ce avem nevoie.
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Asadar, fa-ti timp sa studiezi Cuvantul mai mult.
Daca il iubesti pe Dumnezeu cu adevarat, vei iubi
si Cuvantul, altfel este o contradictie in termeni.
Strange-l in inima ta si iti va face bine!

”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 Timotei 3:16-17)
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Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucuresti
Pastor: Comarita Marcut
(www.betania-bucuresti.ro)
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Timp de inchinare
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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
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Evenimente

1

9.11 Intalnirea surorilor
26.11 Nunta Catalin & Silvia
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Oameni si calitati

Biblia prezinta oameni care pot fi exemple
pentru noi, crestinii secolului 21. Intr-o vreme in
care valorile nu mai sunt apreciate gasim in
Sfanta Scriptura oameni de la care avem ce sa
invatam, oameni carora putem sa le urmam
exemplul. Acum cand mediocritatea si indolenta,
dezinteresul pentru moral si sfant sunt “la moda”
Biblia ne aduce in vedere o serie de oameni care
pot fi un model de urmat.
Credinta lui Avraam
Acest om are o incredere atat de mare in
Dumnezeu incat este in stare sa paraseasca totul,
chiar si atunci cand nu stie care va fi rezultatul.
“Domnule zisese lui Avraam: Iesi din tara ta, din
rudenia ta si din casa tatalui tau si vino in tara pe
care ti-o voi arata” (Gen. 12:1)
Relatia lui Moise
“A doua zi, Moise a spus poporului: “Ati facut un
pacat foarte mare. Acum sa ma sui la Domnul:
poate ca voi capata iertare pentru pacatul
vostru”. Moise s-a intors la Domnul si a zis: “Ah!
Poporul acesta a facut un pacat foarte mare! Siau facut un dumnezeu din aur. Iarta-le acum
pacatul! Daca nu, atunci sterge-ma din cartea Ta
pe care ai scris-o!” (Exod 32:30-32)
Curajul si fermitatea convingerilor lui Daniel
“Ei au luat din nou cuvantul si au zis
imparatului: ”Daniel, unul din prinsii de razboi ai
lui Iuda, nu tine deloc seama de tine, imparate,
nici de oprirea pe care ai scris-o, si isi face
rugaciunea de trei ori pe zi” (Dan. 6:13)

Inima lui David
“Ai mila de mine, Dumnezeule, in bunatatea Ta. Dupa
indurarea Ta cea mare, sterge faradelegile mele!
Spala-ma cu desavarsire de nelegiuirea mea si
curateste-ma de pacatul meu” (Ps. 51:1-2)
“Zideste in mine o inima curata, Dumnezeule, pune in
mine un duh nou si statornic” (Ps. 51:10)
Intelepciunea lui Solomon
“Acum, Doamne, Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul
Tau sa imparateasca in locul tatalui meu, David; si eu
nu sunt decat un tanar; nu sunt incercat. Robul Tau
este in mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor
foarte mare, care nu poate fi socotit, nici numarat,
din pricina multimii lui. Da, deci, robului Tau o inima
priceputa, ca sa judece pe poporul Tau, sa
deosebeasca binele de rau! Caci cine ar putea sa
judece pe poporul Tau, pe poporul acesta asa de
mare la numar!” (1 Imp. 3:7-9)
Zelul lui Pavel
“Dar eu nu tin la viata mea, ca si cum mi-ar fi scumpa,
ci vreau sa imi sfarsesc cu bucurie calea si slujba pe
care am primit-o de la Domnul Isus, ca sa vestesc
Evanghelia harului lui Dumnezeu” (F.A. 20:24)
Credinciosia lui Timotei
“Stiti ravna lui incercata; cum, ca un copil cu tatal lui,
a lucrat ca un rob impreuna cu mine pentru
inaintarea Evangheliei” (Filip. 2:22)

Compasiunea Domnului Isus
“Isus strabatea toate cetatile si satele, invatand pe
norod in sinagogi, propovaduind Evanghelia
Imparatiei si vindecand orice fel de boala si orice
fel de neputinta care era in norod. Cand a vazut
gloatele, I s-a facut mila de ele, pentru ca erau
necajite si risipite, ca niste oi care n-au pastor.
Atunci a zis ucenicilor Sai: ”Mare este secerisul, dar
putini sunt lucratorii! Rugati, deci, pe Domnul
secerisului sa scoata lucratori la secerisul Lui”
(Mat. 9:35-38)
O credinta puternica in Dumnezeu duce la o relatie
stransa cu El.
O relatie stransa cu Dumnezeu ne intareste
convingerile pe care le avem.
Convingerile bazate pe Dumnezeu si Cuvant ne fac
sa avem o inima sensibila la pacat, nu ne dau voie
sa ne permitem orice, pentru a nu rupe relatia cu
Dumnezeu si a nu-l intrista.
O inima aproape de Dumnezeu ne da imbold sa fim
zelosi in a-l sluji cu drag si pasiune pe El si in a-I fi
credinciosi (in orice zi si in orice lucru).
Zelul si credinciosia duse mai departe ne fac sa-l
iubim pe Dumnezeu in fiecare zi tot mai mult,
precum si sa ii slujim/iubim pe semenii nostri.
Dumnezeu fie binecuvantat!

