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

vor fi sărbătoriţi în luna 
Ianuarie 

01, Lu - Ileana Cristache 
06, Sa - George Matache 
06, Sa - Florica Spanu 
09, Ma - Vasilica Silion 
15, Lu - Andreea Badea 
17, Mi - Elena Merceoniu 
20, Sa - Mihaela Jitaru 
21, Du - Mariuta Mangeac 
23, Ma - Constanta Becsan 
27, Sa - Iulia Dobre 
29, Lu - Emil Gheorghe 
30, Ma - Gabriel Comarita 
 

Cântarea lunii Ianuarie 

Dumnezeul puternic ce-i cu tine pe 
munte  
Zi de zi te-ntăreşte şi nu vei cădea, 
E cu tine şi-n vale, îţi alungă durerea, 
Cel ce a creat ziua e Dumnezeu şi 
noaptea. 
 
Mâna Lui cea tare ce te-a ţinut sus pe 
munte 
Tot ea te va ţine şi-n văile adânci, 
Dumnezeul ce-ţi pune bucurie în suflet 
Tot El îţi va şterge lacrima atunci când 
plângi. 
 
Vorbim de credinţă când suntem sus pe 
stâncă, 
Pare uşor când necazuri n-avem, 
Însă vin clipe grele cu-ncercări şi ispite 
Atunci Domnul vede cât te încrezi tu în 
El. 
 

 
 

  

Cum să fiu în 2018? 

Sârguincios în slujire ca apostolul Pavel. 

Cinstit şi corect ca Daniel. 

Credincios ca Hanania, Mişael şi Azaria. 

Încrezător în Dumnezeu ca Avraam. 

Curat ca Iosif. 

Nelegat de posesiuni ca Iov. 

Ascultător de vocea Lui ca Samuel. 

După inima lui Dumnezeu ca David. 

Blând ca Moise. 

Aproape de oameni ca Rut. 

Dornic de a-L asculta ca Maria (sora 
Martei) 

Dornic de a spune: ”Facă-mi-se după 
voia Ta” ca Maria, mama Domnului Isus. 

Hotărât de a schimba ce trebuie ca 
Zacheu. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să fiu un 
creştin care depune prin viaţă o mărturie 
vie despre Domnul.  
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Biserica Penticostală  
BETANIA 

”Căci harul lui Dumnezeu, care aduce 

mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi 

ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu 

poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum 

cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând 

fericita noastră nădejde şi arătarea slavei 

marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus 

Hristos” (Tit 2:11-13) 

 

Timp închinare: 
Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00 

Marţi: rugăciune începând cu ora 19:00 

Joi: 18:00-20:00 

Vineri: rugăciune începând cu ora 18:30 
 

Evenimente:  
10, Mi: Întâlnirea surorilor 

14, Du: Binecuvântare Elisa Dobre. 

 

 

 



Mergi cu Dumnezeu în 2018 

Apostolul Pavel spune că noi am fost 
salvaţi prin har: “Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine 
de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu 
prin fapte, ca să nu se laude nimeni” 
(Efeseni 2:8-9).  

Mergi cu Dumnezeu şi aminteşte-ţi în 
2018 că trecutul, cu poftele lui, nu 
trebuie să te mai caracterizeze  

“Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire 
pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne 
învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu 
poftele lumeşti” (Tit 2:12a). 

Omul fără Dumnezeu trăieşte în acest fel. 
Este dominat de pofte. Firea lui 
pământească îi dictează totul. El are o 
concepţie despre lume şi viaţă în care 
Dumnezeu nu îşi găseşte locul. 

Salvarea înseamnă transformare (2 
Corinteni 5:17), iar această transformare 
produce o viaţă în care puterea păcatului 
a fost zdrobită (Romani 6:4-14).   

Dumnezeu te-a mântuit. Ţi-a schimbat 
viaţa prin Domnul Isus Hristos. El ne-a 
făcut oameni noi. Trecutul, cu tot ce a fost 
(patimi, pofte, etc.) trebuie să fie trecut! 
“Omul nou” nu este invenţia 
comunismului, ci este lucrarea lui 
Dumnezeu. Şi putem fi oameni noi doar 
prin Domnul Isus. 
  

  

Mergi cu Dumnezeu în 2018 şi 
aminteşte-ţi că prezentul trebuie trăit 
cu cumpătare, dreptate şi evlavie 

“şi să trăim în veacul de acum cu 
cumpătare, dreptate şi evlavie” (Tit 2:12b). 

Omul întors la Dumnezeu are un stil de 
viaţă schimbat. Neapărat. Întâlnirea cu 
Dumnezeu produce o viaţă nouă. Omul 
are acum alte priorităţi, alte valori. 

Să fii cumpătat în relaţie cu tine 
Să nu ai păreri mai înalte decât se cuvine 
(Romani 12:3), dar, în acelaşi timp, să 
înţelegi că eşti valoros (pentru tine a 
murit Domnul Domnilor!) Cu cât îţi 
permiţi mai multe, cu atât împingi limitele 
mai departe. 

Să fii drept în relaţia cu cei de lângă 
tine 
 Să te caracterizeze cinstea şi 
corectitudinea. Aminteşte-ţi de cum şi-a 
trăit Daniel viaţa. Nimeni nu a putut găsi 
nimic să îi reproşeze verificându-i 
întreaga viaţă! 

Să fii evlavios în relaţia cu Dumnezeu 
 Dumnezeu vrea să aibă o relaţie strânsă 
cu tine. Fă-ţi timp în 2018 pentru 
Dumnezeu. Dacă un om foarte ocupat ca 
Daniel avea timp să se roage, să mediteze 
şi să studieze Cuvântul, cu siguranţă şi tu 
poţi. Aminteşte-ţi lucrul acesta. 

   

Mergi cu Dumnezeu în 2018 şi aminteşte-ţi că 
viitorul trebuie privit cu speranţă  

“…aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea 
slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus 
Hristos” (Tit 2:13). 

Nădejdea noastră este în Dumnezeu şi în 
promisiunile Lui.  Nu în lucrurile de pe acest 
pământ sau în oamenii care conduc aici.  

Poate în 2018 aştepţi ceva: să te căsătoreşti, să ai 
un copil, să te angajezi, să termini şcoala etc. DAR, 
să nu uiţi să aştepţi şi pe Domnul Isus. Nu uita să-
L mărturiseşti pe Dumnezeu spunând altora, prin 
viaţă şi cu vorbe, ce bun este El. 

Trăieşte cu aşteptarea aceasta.  

Slujeşte cu aşteptarea aceasta. 

Aşteaptă-L pe Domnul tău cu bucurie.  

Exact cum spun şi versurile: “Nu suntem aici 
statornici / O ţară aveam şi ea e sus…” 

Am intrat şi în 2018. 

Nu ştim ce va fi. 

Nu ştim câţi îl vom şi termina. 

Ştim însă că Dumnezeu este cu noi (Matei 28:20) 
şi în noi (1 Corinteni 3:16; 6:19). 

Drum bun în 2018!  
Dumnezeu să vă binecuvinteze. 

 



 


