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

sărbătoriţi în luna Iulie 

 
2, Du - Mariana Peană 
3, Lu - Lia Şalgău 
3, Lu - Lăcrămioara Răgălie 
7, Vi - Dorina Răduţ 
13, Jo – Adrian Dorobanţu 
17, Lu - Dana Dorobanţu 
18, Ma - Elena Chiş 
21, Vi - Dumitru Silion 
27, Jo - Andra Stegărescu 
 

 
 

 

 

 Cantarea lunii Iulie: 

R: Cerul e un loc minunat, 

     Plin de har şi slavă, 

     Vreau să-l văd pe Domnul meu, 

     Cerul e un loc minunat. 

 

Când voi fi în ceruri sus umblând cu Isus, 

Când voi fi în ceruri sus, în slava Sa, 

Când voi fi în ceruri sus umblând cu Isus, 

Bucuros voi cânta. 

Pentru că: iertat, spălat de orice păcat 

Prin Domnul Isus eu sunt; 

Iertat, spălat de orice păcat, 

De-aceea vreau să-i cânt: Aleluia. 

 

  

Cerul 

Doamne, măreţ e al Tău cer 
Şi cât de vast Tu l-ai creat. 

Şi câtă taină şi mister 
E-n tot ce-ai binecuvântat. 

 
Stele multiple şi-aştrii mii 
Se-nchină toate-n faţa Ta, 

Şi zeci şi zeci de galaxii 
Nu pot cuprinde slava Ta. 

 
Le-ai pus în cer să fie-un semn 

Spre-al înţelege pe pământ. 
Le-a dat la oameni un indemn 
De-a se-nchina la tronul Sfânt. 

 
Iţi mulţumim că ai ales 

Pământul pentru a lucra, 
Câţi oameni însă-au înţeles 

C-ai pus în ei splendoarea Ta? 
 

Iar frumuseţea-n cer … şi-acum 
E-o cale către veşnicie, 

Când vom zbura pe acest drum 
Cu Domnu-n altă galaxie! 

 
O, cât de minunat va fi 

În casa noastră cea cerească, 
Cand Fiul Tău ne va rapi 

Spre cer, ca să ne mântuiască! 

(Mariana Unţanu) 

 

 

  

 

B 

U 

L 

E 

T 

I 

N 

 

I 

U 

L 

I 

E 

 

2 

0 

1 

7 

 

 

Biserica Penticostală  
BETANIA 

”În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. 

Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu mă duc să 

vă pregătesc un loc. Şi după ce mă voi 

duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi 

întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo 

unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 14:2-3) 

 

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 

 

 

 

 

 



Cerul 

   Când vorbim despre cer, părerile 
oamenilor sunt împărţite. Unii văd doar 
albastrul de sus şi atât. Unii cred mai mult, 
că acolo este locuinţa lui Dumnezeu. Unii 
cred că totul este acum şi aici. Alţii cred că 
viaţa de pe pământ va continua plenar în 
cer, alături de Cel care a creat cerul. 
Cerul este locul creat de Dumnezeu să fie 
curat, să fie neîntinat. Este locul unde slava 
Lui străluceşte cu putere, în toată 
splendoarea ei. 
“Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte…” 
(Luca 2:14). 
Este locul sfinţeniei. Este locul unde îngerii 
se închină şi îi slujesc lui Dumnezeu. 
Cerul vorbeşte despre slava pe care o are 
Dumnezeu:  
“Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi 
întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui” 
(Psalm 19:1). 
În general, nu ştim foarte multe lucruri 
despre cer. Paradoxal poate, Biblia vorbeşte 
mai mult despre iad, decât despre cer.  
Biblia vorbeşte despre trei ceruri: 

I. Cerul pe care-l putem vedea 
ziua 

Este învelişul atmosferic care înconjoară 
pământul. Este locul unde vedem păsări şi, 
uneori, avioane. 

 
 

 

  II. Spaţiul interplanetar, galactic 

Este locul unde ajung uneori cosmonauţii. 

Locul pe care nu-l vedem de pe pământ cu 

ochiul liber. Este locul unde există corpurile 

cereşti. Este universul în  infinitatea lui. 

III. Raiul 

Al treilea cer este Raiul. 

“Cunosc un om în Hristos care, acum 

paisprezece ani, a fost răpit până la al  treilea 

cer. Şi ştiu că omul acesta a fost răpit în rai şi a 

auzit cuvinte care nu se pot spune şi pe care nu 

este îngăduit unui om să le rostească” (2 

Corinteni 12:2). 

“Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu 

le-a auzit şi la inima omului nu s-a suit, aşa sunt 

lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru 

cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2:9-10). 

Acolo însă vom vedea toată splendoarea, toată 

frumuseţea. Este locul pe care-l pregăteşte 

Dumnezeu pentru noi, oamenii care-l iubim. Va 

fi un loc în care va domni excelenţa, 

frumuseţea. Un loc luminat de prezenţa 

Domnului Isus. Un loc care nu poate fi egalat de 

nimic. 

 

 

 

 

   În cer nu va mai fi moarte şi durere.  
În cer nu vor mai fi accidente. 
În cer nu vor mai fi copii care mor de 
foame. 
În cer nu vor mai fi mame care mor de 
cancer. 
În cer nu vor mai fi barbaţi care îşi bat 
soţiile. 
În cer nu vor mai fi atentate cu bombă. 
În cer nu vor mai fi cataclisme. 
În cer nu vor mai fi cuvinte urâte. 
În cer nu vor mai fi jigniri. 
În cer nu vor mai fi divorţuri. 
În cer nu va mai fi nesiguranţă. 
În cer nu va mai fi frică. 
În cer nu vor mai fi oameni care îşi 
irosesc viaţa. 
În cer nu vor mai fi soţi alcoolici. 
 

Dumnezeu ne vrea în cer, alături de 
El. Ne aşteaptă.  Va fi cel mai frumos 
loc în care ai mers vreodată! 

Trăieşte pe pământ cu gândul la cer.  

Cum spune Pavel: “Gândiţi-vă la 
lucrurile de sus…” (Coloseni 3:2a). 

 



 


