
Maxime ale Invierii 

 

“Pastele ne invata ca poti sa asezi 
adevarul chiar si intr-un mormant, dar el 
nu va ramane acolo” – Clarence W. Hall 
  
“Isus mi-a luat locul pe cruce pentru a-mi 
darui unul in ceruri” – Anonim 
  
“Diavolul a convins multi oameni despre 
lipsa lor de valoare. Fiecare dintre noi 
trebuie sa faca o pauza si sa isi aduca 
aminte de cruce – despre crucea care ne 
descopera adevarata noastra valoare – 
intrucat astfel aflam pretul pe care 
Dumenzeu a vrut sa-l plateasca pentru 
noi, profunzimea dragostei Lui pentru noi 
si cat de mult valoram pentru El” – Roy 
Lessin 

 

Le uram “La Multi Ani” si multe 

binecuvantari celor ce vor fi 

sarbatoriti in luna Aprilie 

 

05.04 - Nicu Sandu 
10.04 - Patras Roxana 
21.04 - Patras Victorita 
22.04 - Florea Ionut 
25.04 - Florea Marina 
26.04- Popa Ovidiu 
30.04- Mircea Emanuel 
 

 

  

  De n-ar fi înviat Cristos 

                                               Simion Cubolta 

De n-ar fi înviat Cristos, 

Zădarnic-ar fi fost credinţa 

Şi omul, pururi păcătos, 

Îngemănat cu suferinţa, 

Prin lume şi-ar fi dus căinţa, 

Necunoscând ce-i biruinţa 

De n-ar fi înviat Cristos. 

 

De n-ar fi înviat Isus, 

Zadarnic ar fi fost Cuvântul 

Ce pretutindenea s-a spus 

Şi s-a-mpânzit cu el pământul,  

N-am fi ştiut ce-i Legământul 

Şi veşnic ne-ar fi fost mormântul, 

De n-ar fi înviat Isus. 

 

Dar Domnul a-nviat din morţi 

Şi-a arătat că învierea 

Ce-a sfărâmat închise porţi, 

E semnul vieţii şi puterea 

Ce-aduce lumii mângâierea 

Şi darul jertfei: înfierea... 

Cristos a înviat din morţi! 

 

HRISTOS A INVIAT! 
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Biserica Penticostala 
BETANIA 

 
Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucuresti 
Pastor: Comarita Marcut 0745028459 
Web: http://www.betania-bucuresti.ro/ 
 

    Timp de inchinare 

Duminica: slujbe: 9:00-12:00, 18:00-20:00 

Marti: rugaciune, incepand cu orele 18:00 

Miercuri: program tineret, incepind  

                cu orele 19:00 

Joi: slujba: 18:00-20:00 

Vineri: rugaciune, incepand cu orele 18:30 
 

Slujbele din perioada Pastelor 

9 Aprilie     Incepind cu orele 18:00, 

                       terminind cu Cina Domnului 

10 Aprilie  18:00 – 20:00 

12 Aprilie  09:00 – 12:00 

                       18:00 – 20:00 

13 Aprilie  10:00 – 12:00  

 

http://www.betania-bucuresti.ro/


 

Doua exemple de viata  

BARABA 

Un exemplu pentru cei din vremea lui dar si 

pentru cei de astazi.  

Omul care a crezut ca multi altii din vremea lui 

ca lucrurile se pot rezolva intr-un singur fel, 

adica cu aceeasi moneda: cu ura si cu razbunare. 

Nu asa gandim si noi azi despre cei care asupresc 

pe altii, care nedreptatesc, care iau ce nu le 

apartine? Ura din inima lui si gandul de 

razbunare l-au determinat sa ucida si astfel sa 

ajunga in spatele gratiilor. 

Baraba a trait asa cum a stiut, probabil cum a fost 

educat, avind probabil prieteni cu aceleasi 

apucaturi. Si uite unde a ajuns!. Urma sa fie 

judecat si condamnat. 

Sigur ca el era un exemplu rau in Israel dar 

pentru ca poporul a avut de ales, la insistenta 

preotilor au cerut cu totii intr-un glas eliberarea 

lui Baraba, aceasta fiind o sansa in plus ca el sa 

faca in continuare ce a facut fi pana acum.   

Concluzie: 

Romanii il prind si-l aresteaza pe Baraba dar il 

ofera Iudeilor care il elibereaza oferindu-i viata, 

o viata stricata, in aceeasi mizerie.                                                                                          

   

ISUS 

Un exemplu controversat atunci ca si acum 

Numit si Fiul omului, convins ca lucrurile 

trebuie sa se rezolve in cu totul alt mod: sa se 

faca voia lui Dumnezeu si pe pamant exact asa 

cum se face in cer. Doar asa omenirea va reusi 

sa-si rezolve problemele cu care se confrunta. 

Dragostea Lui fata de Dumnezeu si de oameni 

a fost iesita din comun si liderii religiosi ai 

vremii nu l-au mai putut tolera. Isus a trait asa 

cum L-a vazut pe Tatal,si a format mai multi 

ucenici care sa traiasca si ei la fel, cu scopul ca 

intregul pamant sa faca parte in mod voluntar 

din Imparatia instituita de El. 

In mod sigur visul Lui nu a fost intrerupt de ura 

oamenilor, dar El a acceptat aceasta cale 

tocmai ca sa devina Rascumparatorul tuturor 

oamenilor, a acelora care isi doresc cu 

adevarat Imparatia lui Dumnezeu. 

Sarmanii preoti evrei … ei nu au stiut ca atunci 

l-au ales pe Baraba, tocmai ca Isus sa ajunga cu 

oferta Sa pana la noi neevreii.  

Concluzie: 

Iudeii il prind pe Isus si il ofera Romanilor ca 

sa fie rastignit. Astfel ei au refuzat Darul din 

partea lui Dumnezeu, oferindu-l altora. 

 

  

 

STUDIU BIBLIC - Saptamana Mare 

LUNI 
Smochinul neroditor (Mt. 21:18-22)  Curăţirea 
Templului (Mc. 11:15-19) 
 

MARŢI 
Pilde: cele 10 fecioare (Mt. 25:1-13), talanții 
( Mc. 13:33-37), oi și capre (Mt. 25:31-46), doi 
fii (Mt. 21:28-32), lucrătorii viei (Lc. 20:9-19), 
invitaţii la nuntă (Mt. 22:1-14) “Vai”-uri 
adresate ipocriților (Mt. 23:1-39) Darul 
văduvei sărace (Lc. 21:1-4) 
 

MIERCURI 
Maria Îl unge cu mir pe Isus în vederea 
înmormântării Sale (Mc. 14:3-9) Iuda Îl vinde 
pe Domnul (Lc. 22:3-6) 
 

JOI 
Isus spală picioarele ucenicilor (In. 13:1-20) 
Descoperirea vânzătorului (Mt. 26:21-25) 
Instituirea Cinei Domnului (Lc. 22:15-20) 
Porunca dragostei (In. 13:31-35) Înștiințarea 
lui Petru (Mt. 26:31-35) 
 

VINERI 
Patimile si rastignirea Domnului (Mt. 26:36-68, 
Mc. 14:32-65, Lc. 22:39-71,In. 18:1-14, 19-20, 
Mt. 27:11-66, Mc. 15:1-47, Lc. 23:1-56, In. 
18:28-19:42) Lepădarea lui Petru ( Lc. 22:54-
62) Căința și moartea lui Iuda (Mt. 27:3-10)  
 

DUMINICA 
Invierea Domnului (Mt 28:1-10, Mc 16:1-8, Lc 
24:1-12, in 20:1-23) 
 

 



 


