
Le urăm “La mulţi ani!” şi 
multe binecuvântări celor ce 
vor fi sărbătoriţi în luna Iunie 
 
06, Mi – Andreea Florea 
15, Vi – Adrian Pătru 
16, Sa – Florin Chioncel 
16, Sa – Adrian Chioncel 
19, Ma – Rebeca Raita 
21, Jo – Mariana Cioc 
23, Sa – Raluca Matache 
27, Mi – Maria Dorobanţu 
30, Sa – Ştefania Comariţa 
 

ANUNŢ: 
 

Serile de duminică din luna iunie vor 

avea câte o tematică specială, după 

cum urmează: 

10 iunie – Despre bărbat 

17 iunie – Despre femeie 

24 iunie – Despre copii 

1 iulie – Despre familie 

 

 

 
 

  

Daniel ne învaţă că: 

I. Integritatea este o alegere personală; 
II. Dumnezeu este suveran absolut al 

lumii; 
III. Sfinţenia este podoaba Casei lui 

Dumnezeu pentru cât va ţinea lumea; 
IV. Dumnezeu, când vrea, poate sfida 

legile naturale; 
V. Dumnezeu este un Dumnezeu al 

minunilor; 
VI. Dumnezeu ştie să îi răsplătească şi pe 

pământ pe copiii Lui; 
VII. Dumnezeu este mai puternic decât 

orice monarh al lumii; 
VIII. Leul din Iuda este mai puternic decât 

orice leu de pe pamant; 
IX. Împărăţia lui Dumnezeu este singura 

în toată istoria care nu va fi învinsă de 
nimeni; 

X. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie o 
dovadă de viaţă trăită în separare de 
sistemul de valori al lumii acesteia; 

XI. Dumnezeu a spus cu mult timp în 
urmă cum se vor întâmpla lucrurile şi 
ele se întâmplă exact aşa. Pentru că ce 
spune Dumnezeu se împlineşte la 
virgulă. 

XII. Întotdeauna ultimul cuvânt îl va avea 
Dumnezeu! 

 

 

 
 

  

 

 

 

B 

U 

L 

E 

T 

I 

N 

 

 

I 

U 

N 

I 

E 

 

 

2 

0 

1 

8 

 

Biserica Penticostală  
BETANIA 

”El este Dumnezeul cel viu şi El 

dăinuieşte veşnic; împărăţia Lui nu se 

va nimici niciodată şi stăpânirea Lui 

nu va avea sfârşit. El izbăveşte şi El 

mântuieşte, El face semne şi minuni în 

ceruri şi pe pământ” (Daniel 6:26, 27) 

 

Timp închinare 

Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00 

Marţi: rugăciune începând cu ora 18:00 

Joi: 18:00-20:00 

Vineri: timp de părtăşie în familii 

 
 

Evenimente 

3, Du: Botez 

13, Mi: Întâlnirea surorilor. 
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Mărturii din cartea Daniel 

Puşi faţă în faţă cu diverse situaţii oamenii 
(aflaţi pe scara socială mai sus sau mai jos) 
fac anumite afirmaţii despre Dumnezeu 
sau despre trăirea lor cu El. În cele ce 
urmează, analizăm unele dintre ele, din 
cartea lui Daniel.  

I. Daniel şi prietenii lui (Daniel 1:8-17) 

Situaţia era următoarea: ei vin din Iuda, 
ţară biruită de Nebucadneţar şi ajunsă 
ruine, ea şi Templul. Ajung în Babilon, 
unul dintre cele mai frumoasa oraşe ale 
antichităţii. Li se propune o viaţă luxoasă, 
fără griji, cu un salariu pe măsură la 

curtea regală şi o pensie la fel 😊. 

Toţi tinerii evrei aflaţi acolo au ales ce le-
a spus Nebucadneţar. Era o ofertă 
irezistibilă. Cu aşa ceva nu te întâlneşti în 
fiecare zi şi nu se poate refuza: pentru 
următorii 3 ani urmau să fie şcoliţi în 
Babilon şi să fie oaspeţi la masa 
împăratului. Pâinea uscată din pustie 
urma să fie istorie. Apa tulbure din pustie 
era de domeniul trecutului. Acum au în 
faţă ceva la care nu au visat niciodată.  

Şi totuşi, 4 dintre ei s-au hotărât (v. 8) să 
refuze o aşa ofertă.  De ce? Cum poţi să dai 
cu piciorul la aşa ceva? 

  Au refuzat pentru că: 

- iubirea de Dumnezeu a fost mai mare 

decât iubirea de sine; 

- respectul faţă de Dumnezeu a fost mai 

mare decât oferta din Babilon; 

- învăţătura Scripturii a fost mai 

importantă decât poziţia ce li se oferea; 

- au înţeles că în viaţa aceasta banii nu sunt 

cei mai importanţi; 

- au înţeles ca pentru o poziţie socială nu 

trebuie să calci în picioare principiile 

creştine pe care le ai; 

-  atunci când îl iubeşti pe Dumnezeu 

lucrul acesta nu se reduce la un simplu 

“Te iubesc, Doamne!” spus de pe buze; 

- au înţeles că Dumnezeu îi vede şi când nu 

sunt acasă, cu părinţii sau cu fraţii din 

biserică; 

- au înţeles că omul lui Dumnezeu trebuie 

să aibă o marturie în afară; 

Ce s-a întâmplat mai departe? 

“Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă 

şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi 

înţelepciune; mai ales, însă, a făcut pe Daniel 

priceput în toate vedeniile şi în toate visele” 

(Daniel 1:17) 

Dumnezeu ştie să îi onoreze pe ai Săi când 
şi ai Lui îl onorează! 

   II. Impăratul Darius (Daniel 6:26-27) 

Declaraţia survine după ce Daniel iese 

viu din groapa cu lei. După o viaţă de 

slujire în Babilon, în urma căreia nimeni 

nu a putut să îi reproşeze absolut nimic, 

este aruncat mişeleşte să fie omorât de 

lei. Dar Dumnezeu a fost cu el. La fel cum 

a fost cu prietenii lui în cuptor (Daniel 3). 

Darius, un împărat păgân, care nu ştie 

mai nimic despre Dumnezeu, ajunge să 

declare lucruri extraordinare: 

- este Dumnezeu viu (toţi dumnezeii 

persani, şi nu puţini, sunt doar 

simple lucrări omeneşti)  (v. 26 a) 

- este Dumnezeu veşnic (nu are 

început şi nu va avea sfârşit) (v. 26 b) 

- este Dumnezeu a cărui împărăţie nu 

poate fi învinsă de nimeni (v. 26 c) 

- este Dumnezeu care izbăveşte (v. 27 

a) 

- este Dumnezeu care mântuieşte (v. 

27 b) 

- este Dumnezeu care face semne şi 

minuni (v. 27 c) 

Tu ce poţi spune despre Dumnezeul tău? 

Daniel, la rândul lui, a spus. A trăit. 

Acum e rândul tău. Ce vei spune? Ai 

ce? Cum vei trăi? 

 



 


