
Le uram “La multi ani!” si multe 
binecuvantari celor ce vor fi 

sarbatoriti in luna Mai 
 

01.05 – Mangeac Adrian   

04.05 - Becsan Ionel   

07.05 - Frincu Ioana   

11.05 - Sandu Rahela   

13.05 - Ragalie Daniel   

15.05 - Burciu Eugenia   

16.05 - Mihalcea Cosmin   

18.05 - Mangeac Mariana 

18.05 - Paltiniseanu Zoe 

18.05 - Dancaescu Liliana 

22.05 - Florea Emanuel  

 

 

Un gand pentru fiecare 

"Pastele ne invata ca poti sa asezi adevarul 

chiar si intr-un mormant, dar acesta nu va 

ramane acolo."  

Clarence W. Hall 

  

"Marele dar al Pastelui este speranta , speranta 

crestina care ne face sa credem in Dumnezeu , 

in triumful sau final , in bunatatea si dragostea 

lui ce nu pot fi atinse de nimic."  

Basil C. Hume 

  

"Moartea nu a fost o pedeapsa a lui Isus, ci 

propriul sau destin. Nu a fost finalul 

predestinat al vietii lui , ci misiunea lui. Nu a 

fost soarta lui de neevitat , ci declaratia lui fata 

de venirea sa in lume de Craciun : "Nascut 

pentru a muri". 

Bill Crowder 

  

 

 

      Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi 
rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi 
oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce 
sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce 
astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia 
şi cu toată cinstea, 1 Timotei 2.1-2 
 

 

 

 

 

 

     
Cuvântul lui 
Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm pentru 
conducătorii țării în care trăim și să cerem 
binecuvântarea lui Dumnezeu pentru pentru 
popor și pentru țară.  
     Dumnezeu se miră că nu găsește oameni care 
să mijlocească înaintea Lui pentru țară: pentru 
binele ei, pentru liniște și pace, pentru 
protecție, pentru prosperitate: Caut printre ei 
un om care să înalţe un zid, şi să stea în mijlocul 
spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o 
nimicesc, dar nu găsesc niciunul! Ezechiel 
22.30. 
     Haideți să ne implicăm activ în viața socială! 
Haideți să ne rugăm mai mult pentru iubita 
noastră țară. 

 
 

Dumnezeu să binecuvânteze 
România! 
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Biserica Penticostala 
BETANIA 

 

 1 Tes 4:14  “Caci daca credem ca Isus a murit si 

a inviat, credem si ca Dumnezeu va aduce 

inapoi impreuna cu Isus pe cei ce au adormit in 

El” 

  

 
Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucuresti 
Pastor: Comarita Marcut 0745028459 
Web: Sunt 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 

Joi: slujba: 18:00-20:00 

Vineri: rugaciune, incepand cu orele 18:30 
 

 

Evenimente in luna Mai 

11 Mai:  Intalnirea surorilor. 

 

 

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


 

S-a sfarsit … si un nou 

inceput! 

   
    Dupa venirea pe pamant a Domnului 

Isus, toata viata si-a dedicat-o oamenilor: 

i-a vindecat pe multi dintre ei de o 

multitudine de boli, i-a hranit cand a fost 

cazul, pe unii i-a inviat redandu-I 

familiilor lor. Dar de la inceput El a stiut 

scopul pentru care a venit: sa moara 

pentru a ridica pacatele omenirii si sa 

redea, din nou, posibilitatea omului de a 

avea “intrare libera” la Tatal. Dupa o viata 

traita in slujba oamenilor, a sfarsit pe 

cruce. Inainte de a muri, a mai rostit doua 

cuvinte: “S-a sfarsit” (Ioan 19:30). 

    Aceleasi cuvinte au fost spuse (chiar 

daca nu verbal) si de cei implicati in tot 

acest proces al mortii Lui. 

    @ Satan: Cand L-a vazut intins pe 

cruce, plin de sange si zdrobit a spus 

aceste vorbe: “S-a sfarsit”. A incercat in 

nenumarate randuri sa-L impiedice sa isi 

duca la final lucrarea pentru care venise. 

Acum, Domnul Isus fiind pe cruce, Satan a 

crezut sa s-a sfarsit cu Domnul Isus si el a 

castigat. S-a inselat insa. 

 

  

 

  

    @Marii preoti si toti cei care se simteau 

amenintati intr-un fel sau altul de Domnul 

Isus la fel au spus (nu verbal): “S-a sfarsit”. S-

au bucurat vazandu-L pe cruce, au crezut ca s-

a terminat, nimeni nu ii va mai mustra pentru 

viata lor de “calauze oarbe”, nimeni nu ii va 

mai mustra direct pentru viata lor duplicitara. 

S-au inselat insa. 

    @Dumnezeu a spus “S-a sfarsit” dupa cele 

trei zile in care Domnul Isus a stat in 

mormant. In tot acest timp, cerul a fost in 

“doliu”. Ingerii priveau cum murea Domnul, 

Dumnezeu se uita din cer la salbaticia 

oamenilor si la hidosenia pacatului. Dupa trei 

zile in care Fiul Lui a stat in mormant a spus 

trimfator “S-a sfarsit”… 

Atunci Domnul Isus a inviat zdrobind pentru 

totdeauna puterea diavolului si deschizand, 

prin credinta in jertfa Lui si prin pocainta fata 

de pacat, drum liber spre Cer.  

De fapt, la cruce nu s-a sfarsit nimic. Acolo a 

inceput viata noua. Am posibilitatea sa am 

acces liber la Dumnezeu Cerurilor, la Domnul 

Domnilor. Am posibilitatea sa traiesc o viata 

noua datorita Domnului Isus. 

 

La cruce nu s-a sfarsit nimic … acolo a 

inceput totul ! 

 

  Isus e viu! 
                                   Petru Dugulescu 

 

Miscat de forta vietii-n el aprinsa, 

Pamantul s-a cutremurat in zori 

Iar garda din armata neinvinsa, 

Cuprinsa e de spaima si fiori. 

                 Sfarmand obezi si lanturi milenare, 

                 Frandandu-I mortii bratele ei reci, 

                 Biruitor in lupta cea mai mare, 

                Isus e viu si viu va fi in veci! 

Si nu vor fi pe lume straji romane 

Nici pietre ca sa-L tina in mormant, 

Caci biruind ostirile dusmane, 

Isus e-n cer si-n inimi, nu-n pamant. 

                  Triumfator, S-a ridicat din glie - 

                   Isus Cel viu no poate sta ascuns; 

                   Iar cand pe nori, cu slava o sa vie, 

                   Il vor veda si cei ce L-au strapuns. 

Cantati-I imnuri, plini de bucurie, 

Voi toti care-ati gemut incatusati; 

Sfarsitu-s-a azi timpul de robie, 

Isus e viu, iar voi eliberati! 

                    Din crucea Lui curg valuri de iubire, 

                    Ducand viata, pace-n unda lor ... 

                    Tresalta azi si canta omenire! 

                     Isus e viu - tu ai Mantuitor! 

Voi toti care zaceti fara putere 

Si va tarati viata prin noroi - 

Isus a biruit prin inviere, 

Isus traieste azi si pentru voi. 

                     Si-n ziua glorioas-a revederii 

                     Cand vom zbura spre Patria de sus, 

                     Noi vom canta in corul Invierii, 

                     Cantarea biruintei lui Isus! 

 



 


