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

sărbătoriţi în luna Aprilie 
 

05, Mi - Nicu Sandu 

10, Lu - Roxana Patras 

21, Vi - Victorita Patras 

22, Sa - Ionut Florea 

26, Mi - Ovidiu Popa 
30, Du - Emanuel Mircea 
 

 

 

 

 
 

 

Hristos a înviat! 

E-o primavară plină de aur scuturat. 

Mi-e sufletu-n lumină: Hristos a înviat! 
 

Râd florile, natura, vazduhu-nmiresmat, 

Să nu mai ştiu ce-i ura, Hristos a înviat! 
 

Mi-s ochii numai rouă, de moarte am scăpat, 

S-ajung făptură nouă: Hristos a înviat! 
 

Acesta e misterul ce azi l-am dezlegat 

Ca să ne deie cerul Hristos a înviat! 

 

 

 

 

  

Dumnezeu – cel ce are ultimul cuvânt! 

Când Dumnezeu a făcut tot ce se vede, inclusiv 

pe om, a ştiut că, la un moment dat, el va cădea. 

A ştiut pentru că Dumnezeu este omniscient 

(ştie absolut tot, despre absolut orice şi 

oricine). Tot atunci, din veşnicie, a făcut şi 

planul de mântuire al omului. 

A organizat lucrurile şi le-a făcut în aşa fel încât 

sa se întâmple cum le-a gândit.  

Oamenii (şi Satan) au vrut să le schimbe, 

crezând ca sunt mai puternici decât El şi că pot 

avea ultimul cuvânt. 

Dar toate s-au întâmplat cum a hotărât El. 

Pentru că, mereu, El are ultimul cuvânt. 

 Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. Dar 

Dumnezeu, şi acolo, a avut ultimul cuvânt. 

 Prietenii lui Daniel au fost aruncaţi în 

cuptor. Dar Dumnezeu, şi acolo, a avut 

ultimul cuvânt. 

 Biserica este atacată de Satan mereu. Nu o 

poate învinge, pentru că Dumnezeu aşa a 

spus. Şi El are ultimul cuvânt. 

Aşadar, te poţi baza pe El. A spus că va fi cu tine, 

daca îi vei fi credincios. Şi aşa va face. Pentru că 

al Lui Cuvânt este Da şi Amin! 
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Biserica Penticostală  
BETANIA 

 

"Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 

dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram 

morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună 

cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi)" (Efeseni 2:4-5) 

 

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 
 

13-14 Apr: Timp închinare  începând cu ora 18:00 

17, Lu: Timp închinare  începând cu ora 10:00 

 

Evenimente luna Aprilie: 
2, Du: binecuvântare fam. Cătălin & Ana Răgălie 

23, Du:binecuvântare fam. Ciprian & Stefania Comarita 

              - nunta Ana Cioc 

 

 

 
 



Dumnezeu are, întotdeauna, ultimul 
cuvânt 

Moartea (şi învierea) Domnului Isus nu a 
fost un “plan B” al lui Dumnezeu. Moartea şi 
învierea Domnului Isus au fost gândite şi 
ăşezate de Dumnezeu încă de la început (1 
Petru 1:19-20). 

Oamenilor de acum (şi celor din timpul 
Domnului Isus) le place să aibă ultimul 
cuvânt, adică ceea ce spun ei să conteze, să 
aibă un impact. 

Cei din timpul Domnului Isus şi-au dorit să 
aibă ultimul cuvânt… Au pierdut din vedere 
însă faptul că întotdeauna ultimul cuvânt nu 
îl are omul, ci Dumnezeu. 

 

I. Preoţii  - elita religioasă a vremii 

Din momentul în care s-au hotărât să-L 
omoare pe Domnul Isus toată atenţia şi 
preocuparea s-au concentrat în direcţia 
aceasta. Scopul lor suprem era moartea Lui. 
Scopul lor ar fi trebuit să fie altul, trebuiau 
să se concentreze pe a învăţa poporul, a le 
arăta voia lui Dumnezeu, nicidecum a 
complota la o crimă! 

 

 

 

 

 

  Au vrut să aibă ultimul cuvânt şi să se întâmple 

cum vor ei. Au uitat, însă, că ultimul cuvânt îl are 

Dumnezeu! 

 

II. Romanii – elita militară a vremii 

Nu era prima dată când ei ucideau pe cineva. Nu 

era prima crucificare pe care au făcut-o. Nu era 

prima bătaie cu barbarism dată. Nu era primul 

om plin de sânge pe care-l văd. Nu era prima 

dată când işi băteau joc, într-un mod josnic, de 

un condamnat la moarte.  

Pentru ei era o altă moarte pe care o vedeau, 

nimic special. O altă bătaie administrată, o altă 

cruce… 

Diferit era faptul că sunt la mormânt şi-l păzesc. 

Nu fac lucrul acesta de obicei. Dar pentru ei pare 

la fel de uşor. Ce greutate este să stai şi să 

păzeşti un mormânt, un om mort?  

Dar, pentru prima dată în viaţa soldaţilor de 

acolo, se întâmplă ceva. Cad la pământ ca morţi 

(Matei 28:4). Este cineva mai puternic decât ei. 

Cineva care le poate sta împotrivă. Erau 

obişnuiţi să aibă întotdeauna ultimul cuvânt, toţi 

să se plece inaintea lor. Au uitat, însă, că ultimul 

cuvânt îl are Dumnezeu! 

 

 

 

 

 

   III. Satan 
 

Din momentul în care a fost alungat din Cer, ştiind 
frumuseţea ce este acolo, a încercat să facă să 
ajungă cât mai puţini oameni acolo.  
Ştiind că Isus va veni pe pământ la un moment dat 
sa răscumpere omul păcătos de sub puterea şi 
dominaţia păcatului şi-a pus în gând să împiedice 
lucrul acesta. 
Din îngerul frumos (Lucifer) a devenit adversarul 
lui Dumnezeu. I-a vrut tronul, autoritatea şi 
puterea. A vrut ultimul cuvânt. 
A încercat chiar un plan mârşav de a-L ucide pe 
bebeluşul Isus (prin Irod). 
A încercat să-l abată de la planul Lui pe Domnul 
Isus folosindu-se până şi de unul din ucenici 
(Petru).  
S-a folosit de preoţii vremii. 
S-a folosit de unul dintre ucenici. 
S-a folosit de puterea militară a vremii. 
S-a bucurat când L-a văzut bătut şi plin de sânge.  
S-a bucurat când L-a văzut părăsit de toti, chiar de 
ucenicii Lui. 
S-a bucurat când romanii dădeau în El fără milă. 
S-a bucurat când L-a vazut pe cruce. 
S-a bucurat când toţi îşi băteau joc de El. 
Dar bucuria nu a ţinut mult. 

 
A uitat că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu! 



 


