
Buletin Octombrie 2 0 1 8 
B E T A N I A 

    ,,Acum sunteţi lumină în 
Domnul;  umblaţi,  dar,  ca 
nişte copii ai luminii.” 

Efeseni  5:8 

Biserica Penticostală 

Evenimente : 

Întâlnirea Surorilor    
     Miercuri 10 Oct. 

Sărbătoarea Roadelor  
           Duminică 7 Oct. 

                Timp închinare:  
            Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00 
     Marţi: Rugăciune incepând cu orele 18.00 
                             Joi: 18:00-19:30 
       Vineri: Timp de părtăşie în case / familii 

Versetul  lunii  : 

www.betania-bucuresti.ro 

Seară Specială de Rugăciune           
Vineri 12 Oct. începând cu orele 19:00 

Am vrut să-mi dai, Isuse, pacea, 
Câteva grame, la cântar; 
Dar Tu când dai, nu dai cu gramul, 
Ci dai cu sacii plini cu har! 
 
Am vrut cu ceasul de la mână 
Să ştiu cât ţine Mila Ta... 
Dar cum să-ncapă în minute 
Ce nu se poate măsura? 
 
Am vrut la masa îndurării 
Să gust ce bun şi mare eşti; 
Dar am venit cu linguriţa, 
Iar Tu dai bogăţii cereşti. 
 
Şi vrut-am să-Ţi măsor Puterea 
În kilovaţii de curent, 
Ca şi cum ar putea să intre, 
Tot soarele-ntr-un filament. 
 
Am vrut setos, din Apa Vieţii 
Măcar un păhărel să beau; 
Dar Duhul mi-a zis: „Ia găleata! 
Eu Niagara vreau să-ţi dau!” 
 
Am vrut cu rigla mea de calcul 
Să ştiu precis cât m-ai iubit... 
Isuse, văd că sunt ridicol: 
Cum să măsor un infinit ?! 
 

                                      Valentin Popovici  

Am vrut  ... 

Cele 3 epistole scrise de apostolul Ioan 
tratează aspecte diferite, importante 
(chiar dacă sunt, relativ, scurte): 
  
1 Ioan vorbeşte despre părtăşia cu    
Dumnezeu (manifestată printr-o relaţie 
de neprihănire cu Dumnezeu şi dragoste 
de fraţi) 

2 Ioan vorbeşte despre învăţătorii falşi şi 
învăţăturile greşite propagate de aceştia 
şi interzice părtăşia cu ei. Epistola 
îndeamnă la statornicie şi ascultare de 
Dumnezeu. 
3 Ioan vorbeşte despre părtăşia cu fraţii 
din biserică. Acţiunile noastre trebuie să 
ajute biserica să mergă mai bine şi să 
arate Gloria lui Dumnezeu. 

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

                    în luna Octombrie 

02, Ma – Popescu Luiza 

08, Lu   – Frîncu Costi 
22, Lu – Strâmbeanu Luxiţa 

26, Vi – Dorobanţu Gheorghe 

26, Vi – Mangeac Florian 

28, Du – Florea Vasi 

                                Este şi Ziua de naştere  
                                      a păstorului nostru  

    Fr. Mărcut Comariţa 

       Joi  
11 Octombrie 

 un călduros ,,La Mulţi Ani !’’ 

Epistolele lui  

     IOAN 



                      Este bine să fii membru într-o  
                      Biserică, dar este şi mai bine să pui     
                      suflet pentru ea 

 
În biserica căreia apostolul Ioan îi scrie, existau mai 
multe persoane pe care el le aminteşte: 
 
Gaiu – destinatarul scrierii, prezentat ca un sprijini-
tor al lucrării, un om care trăieşte în adevăr (v. 3) şi 
care este credincios (v. 5); 
 
Dimitrie – este prezentat ca având o reputaţie bună, 
toţi mărturisesc lucruri bune despre el (v 12) - şi este 
amintit doar într-un singur verset; 
 
Diotref – este ,,veriga slabă”din scrisoarea aceasta. 
Este prezentat ca fiind mândru şi egoist. Acţiunile lui 
opresc viaţa spirituală a bisericii. Este un om care 
arată că-l interesează poziţia în biserică (v.9), nu 
creşterea ei. 
 
Dumnezeu nu a creat fiinţe arogante, ele devin aşa. 
Este adevărat că El poate să ridice pe cineva, dar la 
vremea Lui (1 Petru 5:6; 1 Cronici 1:1). 

Adevaruri  
care nu trebuie uitate 

3 Ioan 

) 

Este foarte bine să fiu membru într-o biserică, 
apostolii spun aceasta. Dar în biserica în care sunt 
trebuie să pun suflet pentru ea, să mă intereseze 
mersul ei, să mă intereseze să fac totul în aşa fel 
încât să fie bine. 
 
Eu trebuie să lucrez în aşa fel încât să fie pace, 
biserica să se consolideze şi să crească (Fapte 9:31). 
 
Eu trebuie să respect pe cei din biserică (Diotref se 
vede că nu făcea aşa). Respectul, este baza unor 
relaţii sănătoase şi de durată.  
 

       Aşadar, tu pui suflet pentru Betania? 
 
 

 
 
                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Este bine să cunoşti multe, dar este  
şi mai bine să le pui în practică 

 
Diotref ştie despre dragoste, dar dă pe fraţi afară 
(v. 10). Diotref ştie despre caracter, dar vorbeşte de 
rău (v. 10; se poate înţelege că în ,,mreaja” aceasta 
sunt prinşi şi alţii din biserică, să vorbeşti de rău pe 
cineva în somn nu se poate, lucrul acesta se 
întâmplă fizic când eşti treaz, conştient. Şi trebuie 
să fie altul, alţii care să te asculte). 
 
Diotref ştie despre ospitalitate, dar nu primeşte pe 
fraţi (v. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Ce folos că ştiu că trebuie să urmăresc lucrurile 
care duc la pace şi zidire (Romani 14:19) dacă nu 
fac aşa? 
 
Ce folos că ştiu că trebuie să nu mint (Coloseni 
3:9), dar practic aşa ceva? 
 
Ce folos că ştiu că trebuie să am o inimă smerită, 
blândă (Coloseni 3:12), dar sunt plin de ifose? 
 
Ce folos că ştiu că trebuie să nu vorbesc de rău 
(Coloseni 3:8), dar nu ratez nici un moment de a 
ponegri pe un frate? 
 
Ce folos că ştiu că trebuie să mă rog pentru 
slujitorii bisericii (Coloseni 4:3), dar nu rostesc nici 
o rugăciune pentru ei? 
 
Ce folos că ştiu că Domnul Hristos se va întoarce 
să îşi ia Biserica acasă (1 Tesaloniceni 4:15-17), dar 
trăiesc ca şi cum El nu mai revine? 
 
Ce folos că ştiu că trebuie să mă păstrez curat 
(Evrei 12:14), ştiind că Dumnezeu duce sus o 
biserică curată, dar eu trăiesc permiţându-mi 
multe? 
 
Aşadar, ştii/ştim multe. 
E timpul să le practicăm. E timpul să punem suflet 
(mai mult) pentru Biserica lui Hristos. 
 

                   Fii şi tu unul dintre aceştia! 


