
Le urăm “La mulţi ani!” şi multe 
binecuvântări celor ce vor fi 

sărbătoriţi în luna Iunie 
 
07, Mi - Andreea Florea 
15, Jo - Adrian Pătru 
16, Vi - Florin Chioncel 
16, Vi - Adrian Chioncel 
19, Lu - Rebeca Raita 
21, Mi - Maria Cioc 
23, Vi - Raluca Matache 
27, Ma - Maria Dorobanţu 

30, Vi - Ştefania Comariţa 

 

 
 

 

 

 Ilustraţie: 

    Într-o zi, Regina Victoria a Angliei, auzise 

pe unul dintre preoţi vorbind de a doua 

venire a lui Isus Hristos. Dupa aceea, 

discutând cu un prieten de-al ei, a spus: 

”Cat de mult îmi doresc ca Domnul să vină în 

timpul vieţii mele !” 

” De ce, Maiestate, aveţi această dorinţă 

profundă?”, intrebă acesta. 

Cu o adâncă mişcare, a răspuns: ”Deoarece şi 

eu aş arunca coroana la picioarele Lui !” 

 

 

  

Nu dispera... 

Nu dispera în ceasul de-ncercare! 
Doar grâul e ales spre-a fi cernut 

Tu n-ai să pieri ca pleava dusă-n zare 
Când eşti suflare sfântă şi nu lut. 

Priveşte norul martorilor, mare. 
E drum îngust, dar bătătorit. 
Răcneşte leul fioros de tare 

Dar aminteşte-ţi că-i înlănţuit ! 

Şi Domnul a trecut prin suferinţă 
Şi a răbdat ocară şi dispreţ 

De-aceea este Domnul biruinţei 
Comoara cerului cea mai de preţ. 

În seceta-ncercării tu ascultă 
Cum clipeşte apa de izvor 

De n-ar fi încercări, de n-ar fi luptă 
N-ar fi cunună pentru învingători. 

O, nu dori în ceasul de-ncercare 
Chiar veac de-ţi pare, să ajungi să mori! 

Te aşteaptă răsplătirea cea mare: 
Cununa vieţii, cea de-nvingător. 

(autor necunoscut) 
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Biserica Penticostală  
BETANIA 

 

”Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se 

supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac 

lucrul acesta ca să capete o cununa care 

se poate veşteji; noi să facem lucrul 

acesta pentru o cunună care nu se poate 

veşteji” (1 Corinteni 9:25) 

 

 

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

Marţi: rugăciune începând cu ora 18:00 

Joi: 18:00-20:00 

Vineri: rugăciune începând cu ora 18:30 

 

 

Evenimente luna iunie 2017: 
7, Mi: Întâlnirea surorilor 

 

 

 

 



Soldatul, Sportivul şi Semănătorul 

   Cele două epistole către Timotei şi cea către 
Tit sunt cunoscute şi ca “epistolele pastorale”. 
Ele nu sunt adresate unei biserici (cu toate că, 
foarte probabil, au fost citite de către Timotei 
în Efes şi Tit în Creta), ci unor slujitori din 
bisericile respective.  

Apostolul Pavel este în închisoare când scrie 
(2 Timotei 1:8, 16; 4:6-13), scopul fiind acela 
de a-i încuraja pe Timotei şi Tit, de a le 
reaminti nevoia de a-i rămâne credincioşi lui 
Dumnezeu în ciuda greutăţilor slujbei. 

În versetele acestea Pavel aminteşte de 
câteva lucruri: ascultare (soldatul), disciplină 
(sportivul) şi răbdare (semănătorul). 

 

I. Soldatul, 2:3-4 
 

a. Identitate - 2:4b “înscris la oaste” 

   Cei care azi ar alege să facă aşa ceva înţeleg 
că “înscrierea” aceasta îi obligă, îi 
responsabilizează. Lucrurile vor sta diferit. Ei 
sunt responsabili faţă de cineva. 

   Creştinul, prin credinţă şi pocăinţă, intra în 
familia lui Dumnezeu (Ioan 1:12).  Este acum 
copil al lui Dumnezeu. Are o altă identitate. El 
este resposabil faţă de Dumnezeu.  

 

 
 

 

   

b. Scop - 2:4 “să placă celui ce l-a înscris” 

   Soldatul urmăreşte să fie ascultător şi 
performant. Aşa ar trebui să facă şi un creştin: 
ascultător faţă de Dumnezeu şi împlinirea slujirii 
lui cât mai bine aici. 

c. Dedicare - 2:4a ”să nu se încurce cu 
treburile vieţii” 

   Nici o armată serioasă din lumea aceasta nu are 
soldaţi care fac militărie doar în timpul liber. 

Dedicarea ta se vede în interesul şi în 
disponibilitatea ta. 

II. Sportivul, 2 Timotei 2:5 

 

a. Lupta – 2:5a “cine se luptă la jocuri” 

   Lupta din ring reflectă calitatea pregătirii: 
pasiune, motivaţie, antrenament.  

Lupta unui creştin este cu sine, cu lumea, cu 
poftele, cu diavolul … 

b. Disciplina - 2:5 “se luptă după 
rânduieli” 

   Aici putem vorbi de înfrânare şi exigenţă. Orice 
sportiv trebuie să respecte regulile probei în care 
concurează, altfel este descalificat.  

Orice creştin trebuie să respecte regulile lui 
Dumnezeu.  

 

 

 

 

 

   Nimeni în sport nu este premiat dacă nu 
respecta regulile. 

 
III. Semănătorul, 2 Timotei 2:6 

 
   Aici accentul este pus pe muncă şi răbdare. 
Nici un agricultor sănătos nu pune sămânţa 
în pământ azi şi mâine vrea să culeagă 
rodurile. 

 
a. Osteneala – 2:6a “trebuie să 

muncească” 

 
   Pentru Dumnezeu poţi să slujeşti cu drag. 
Are răsplata pregătită şi vrea să ţi-o ofere cu 
drag. Are cununi cu care vrea să te 
împodobească.  

 
b. Speranţa – 2:6 “înainte de a 

strânge” 

 
   Semănătorul ştie şi crede că, după ce va 
semăna, rodurile vor ieşi. Speranţa lui este 
că, muncind, va avea ce să strânga. Şi are 
răbdare să aştepte (1 Corinteni 9:10). 

 
Soldatul ne aminteşte că avem o identitate 
nouă şi lucrul acesta ne obligă. 

Sportivul ne aminteşte că trebuie să fim 
disciplinaţi şi lucrul acesta ne 
responsabilizează. 

Semănătorul ne aminteşte că trebuie să 
avem răbdare şi lucrul acesta ne întăreşte! 



 


