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

sărbătoriţi în luna Mai 

 
01, Lu - Adi Mangeac 
04, Jo - Ionel Becşan 
07, Du - Ioana Frâncu 
09, Ma - Floarea Pătru 
11, Jo - Rahela Sandu 
13, Sa - Dani Răgălie 
15, Lu - Eugenia Burciu 
16, Ma - Cosmin Mihalcea 
18, Jo - Mirela Mangeac 
18, Jo - Lili Dăncăescu 
 

 

 
 

 

 

 Versete: 

“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 cunună care se poate 

veşteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o 

cunună care nu se poate veşteji”  
(1 Corinteni 9:25) 

 

 “Luptă-te lupta cea bună, a credinţei…” 
(1 Timotei 6:12) 

 

  

Lupta cea bună... 

Ce raport dai tu creştine 

În libera-ţi conduită? 

Ce răspunzi tu despre tine, 

Despre viaţa ta trăită?  

Cine-ar fi azi să-ndrăznească 

Ca şi Pavel să mai spună: 

În viaţa pământescă 

''M-am luptat lupta cea bună”? 

Ce spui tu, dragă creştine, 

Ţie nu ţi-e dor de Domnul? 

Tu nu vrei să laşi tărâna, 

Să te scoli, părăsind somnul? 

Nu vrei tu să-I ieşi ‘nainte, 

Când va fi ziua să vină? 

Când pe fiecare frunte, 

Va aşterne o cunună? 

Şi în ziua ce-o să vină, 

Ce sufletul ţi-o doreşte, 

Vei primi şi tu cununa, 

Care nu se veştejeşte. 

(Teodor Codreanu, selecţie versuri) 
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Biserica Penticostală  
BETANIA 

 

”M-am luptat lupta cea bună, mi-am 

isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De 

acum mă aşteaptă cununa neprihănirii pe 

care mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, 

Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci 

şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui”  
(2 Timotei 4:7-8) 

 

 

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 mai 2017: 
10, Mi: Întâlnirea surorilor 

23 - 25: Seri de rugăciune, începând cu ora 18.00 

 

 

 



Timpuri grele… 

Timpurile pe care le trăim acum sunt grele. 
Dar nu grele din punct de vedere material, ci 
mai ales, din punct de vedere 
spiritual/moral: 

I. În afara bisericii… 
 

 Se contestă adevărurile care au fost 
clare pana cum (ex. familia) 

 Concubinajul este ceva normal 
 Pornografia este peste tot 
 Delincvenţa juvenilă (copii agresivi) 
 Lipsa de respect faţă de tot 
 Activitate de spiritism, paranormal 
 Umanism (iubire de sine) 
 Materialism (iubire de bani) 
 Hedonism (iubire de placeri) 

 

II. În interiorul bisericii… 
 

 Declin al spiritualităţii 
 Oameni ce nu se pot ierta 
 Oameni ce nu se pot suporta 
 Oameni ce nu urmăresc pacea  
 Oameni fără o vorbire sănătoasă 
 Dezinteres pentru implicare în 

slujire 
 
 

 

 

 

 

  

Ce am putea face în aceste vremuri? 

I. Împlineşte-ţi bine slujba (2 Tim.4:5f) 

Aceasta înseamnă să pui pasiune în ceea ce faci 
pentru Dumnezeu, înseamnă să o faci cât de bine 
poţi (la superlativ). 
Mediocritatea în slujirea lui Dumnezeu nu 
trebuie să existe. Apostolul Pavel în acest sens 
este exemplu. 
 

II. Fii conştient că poţi pleca oricând        
(2 Tim. 5:6f) 

Tot ce avem aici nu trebuie să pună stăpânire pe 
noi (ex. soţia lui Lot). Tot ce avem aici avem 
pentru a ne bucura de ele (1 Tim. 6:17), ne sunt 
date să ne folosim de ele, nu ele să se folosească 
de noi dominându-ne. 

 

III. Luptă-te lupta cea buna (2 Tim. 4:7a) 

Lupta cea bună este cu firea (carnea) ta, cu limba 
ta, cu gândul tău, cu comportamentul tău. Nu cu 
fraţii din biserică. Dacă lupta ta a fost cu cei de 
lângă tine, a fost una canalizată greşit.  

 

IV. Iubeşte Cuvântul Domnului 

Fă-ţi timp să-L citeşti. Zilnic. La fel cum îţi 
hrăneşti trupul zilnic, nu săptămânal, aşa trebuie 
să faci şi cu Cuvântul.  
“Strâng Cuvântul Tău în inima mea ca să nu 
păcătuiesc împotriva Ta” (Ps. 119:105) 
 

 

 

   V. Iubeşte Biserica 

Biserica este trupul Domnului Isus. Cine îl 
iubeşte pe Domnul Isus, de la sine înţeles este 
că iubeşte şi biserica. 
Nu sta acasă indiferent când fraţii se 
întâlnesc.  
 

 Ana are 84 de ani şi este prezentă la 
Templu. 

 Domnul Isus  este la Templu: “Nu ştiaţi că 
trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” (Luca 
2:49) 

 Domnezeu a numit cortul în Vechiul 
Testament “Cortul Întâlnirii”, sugerând 
chiar şi prin numele lui că este locul unde 
oamenii se întâlnesc pentru închinare.  

La final, Dumnezeu va avea pregătită pentru 
tine “cununa neprihănirii”. O va da cu drag 
tuturor care aici au iubit venirea Lui. 

Este adevărat că vremurile de acum sunt 
grele pentru suflet. Dar îl avem alături pe 
Creatorul tuturor lucrurilor care a spus că va 
fi cu noi până la sfârşit (Matei 28:20). 

 

Aşadar,  

Slujeşte cu sârg, 
Luptă-te lupta cea bună, 

Iubeşte Cuvântul, 
Iubeşte Biserica, 

Iubeşte-L pe Dumnezeu! 

 



 


