
Le urăm “La mulţi ani!” şi 
multe binecuvântări celor ce 
vor fi sărbătoriţi în luna Iulie 

02, Lu – Mariana Peana 
03, Ma – Lia Salgau 
03, Ma – Lacramioara Ragalie 
07, Sa – Dorina Radut 
13, Vi – Adrian Dorobantu 
17, Ma – Dana Dorobantu 
18, Mi – Elena Chis 
21, Sa – Dumitru Silion 
27, Vi – Andra Stegarescu 
 

CÂNTAREA LUNII 
(selecţie versuri) 

 
O, Doamne mare, când privesc eu 

lumea 
Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt 
Și ființele ce-mpodobesc natura 

Cum le-ntreții cu brațul Tău cel sfânt 
 

R: /: Atunci Îți cânt, Măreț Stăpânitor: 
”Ce mare ești, ce mare ești!” :/ 

 
Privirea când mi-o-nalț și văd minunea: 

Mulțimea astrelor ce-alerg pe cer, 
Mărețul soare, cât și blânda lună, 
Ca mingi de aur, plutind prin eter. 

 
Când întâlnesc pe Domnu-n Cartea 

Sfântă 
Și când zăresc mulțimea de-ndurări; 
Pe-ai Săi aleși cum i-a iubit într-una 

Și i-a condus prin binecuvântări. 
 

Când Domnul Sfânt va reveni-n mărire 
Și când voi sta uimit în fața Sa, 
Eu voi striga în sfântă adorare: 

"Ce mare ești, ce mare esti!" 
  

  

Măreţia Lui 

În acea zi Domnul Isus a intrat în scăldătoarea 
Betesda (Ioan 5:2). Acolo şi-a arătat puterea 
Lui asupra neputinţelor, şi-a arătat măreţia şi 
faptul că este Dumnezeu. 

Măreţia Lui se vede şi în: 

- Frumusţtea şi complexitatea 
Universului creat de El; 

- Frumuseţea culorilor care îmbracă 
natura; 

- Înălţimea munţilor pe care i-a ridicat; 
- Organismele unicelulare care nu se 

văd cu ochiul liber şi totuşi trăiesc; 
- Trupul  uman şi în modul lui de 

funcţionalitate; 
- Puterea pe care o are asupra naturii; 
- Cântecul unui greiere; 
- Sunetul apelor curgătoare; 
- Răsăritul de soare; 
- Frumuseţea culorilor curcubeului; 

Uită-te în jur. Fă-ţi timp să vezi măreţia lui 
Dumnezeu. Uită-te la cer. Şi el spune slava lui 
Dumnezeu (Psalm 19).  

”Mare este Domnul şi puternic prin tăria Lui, 
priceperea Lui este fără margini” (Psalm 
147:5). 
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Biserica Penticostală  
BETANIA 

”Mare este Domnul şi foarte vrednic de 

laudă şi mărimea Lui este nepătrunsă” 
(Psalm 145:3) 

 

Timp închinare 

Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00 

Marţi: rugăciune începând cu ora 18:00 

Joi: 18:00-20:00 

Vineri: timp de părtăşie în familii 

 
 

Evenimente 

09, Du: Nuntă Alin & Roxana 

18, Mi: Întâlnirea surorilor 

 

 



Ioan 5: voinţa şi credinţa 

Ioan capitolul 5 prezintă o minune a 
Domnului Isus făcută unui om slăbănog 
de 38 de ani (nu ştim dacă aceasta era 
vârsta lui sau era bolnav de atâta timp).  

Situaţia acestui om era grozav de rea. El 
nu putea ieşi să se plimbe în parc sau să 
practice un anumit sport. Nu putea să 
alerge sau să facă drumeţii la munte. Nu 
putea să alerge prin valurile mării sau să 
se caţere în copaci. Era slăbănog (Ioan 
5:5). De 38 de ani nu mersese deloc 
singur. Picioarele nu-l puteau susţine. El 
doar se putea uita cu jind la alţii care 
mergeau (i-ai mulţumit azi lui 
Dumnezeu că poţi să mergi??) 

Locul unde el era arăta nu prea plăcut la 
vedere: ”În pridvoarele acelea zăceau o 
mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi...” 
(Ioan 5:3).  

De ce aşteptau ei? Nu venea nimeni de la 
primarie să le dea bani. Nu venea nimeni 
să le ţină discursuri motivaţionale.  

Se întâmpla ceva supranatural: ”Un înger 
al Domnului se cobora, din când în când, în 
scăldătoare şi tulbura apa.  Cel dintâi care 
se cobora în apă după tulburarea ei se 
făcea sănătos, orice boală ar fi avut” (Ioan 
5:4). 

Se putea vindeca cel care era orb, ciung 
sau chiar slăbănogul acesta. 
  

  Toti de acolo trebuiau să fie cu atenţia la 

maxim. Nimeni nu ştia când poate să vină 

îngerul. Putea veni dimineaţa, sau la prânz, 

sau seara, sau la miezul nopţii. Şi când venea 

şi tulbura apa primul care sărea se vindeca. 

Chiar dacă medicii de atunci i-ar fi spus că 

boala lui este incurabilă. 

Acolo era şi acest slăbănog. Nu reuşea deloc 

să se arunce în scăldătoare primul. A încercat 

de multe ori, i-a rugat pe mulţi să-l ajute. Dar 

nimic. Fiecare era pentru el. Şi aşa anii au 

trecut, el era tot acolo, tot slăbănog. Poate şi-

a pierdut şi speranţa că vreodată va mai 

merge. 

Isus, în ziua aceea, trecea pe acolo. Nu ştim 

dacă l-a mai văzut vreodată pe acest 

slăbănog. Însă ştia de el: “Isus…ştia că este 

bolnav de multă vreme” (Ioan 5:6). 

Isus este Dumnezeu, ştie totul. Unul din 
atributele pe care le are Dumnezeu este că ştie 
totul, absolut totul. Ştia şi despre acest 
slăbănog ca suferea de multă vreme, chiar 
dacă nu l-a văzut niciodată înainte. Pe El nu-l 
ia prin surprindere ceva anume.  Ştie ce 
gândeşti, ştie ce vrei să faci şi ce vei face. Ştie 
cum vor evolua lucrurile pe mapamond, ştie 
ce vor face liderii lumii şi ce decizii vor lua. 
Ştie când va veni să ia Biserica la ceruri. Ştie 
absolut tot. Este Dumnezeu. 

   Întrebarea pe care i-o adresează 

slăbănogului este însă ciudată la prima 

vedere: “Vrei să te faci sănătos?” (Ioan 

5:6 f). 

De ce n-ar fi vrut?  

38 de ani nu îi erau suficienţi cât a stat în 

invaliditatea lui? De ce Isus îi pune 

aceasta intrebare? 

 poate slăbănogul s-a obişnuit cu 

starea în care era; 

 poate era atât de descurajat încât nici 

nu mai credea că se va putea face 

ceva şi pentru el; 

Nu ştim dacă s-a uitat în ochii 

slăbănogului când l-a întrebat. Nu ştim 

daca s-a aplecat înspre el.  

“Vrei să renunţi la vechea viaţă?” 

“Vrei să laşi în urmă rogojina?” 

“Vrei să fii un om nou?” 

Implica voinţa ta. Domnul vrea, dar 

vrei şi tu? 

“Ridică-ţi patul şi umblă” (Ioan 5:8). 

Implică credinţa. 

Nu s-a ridicat deloc de 38 de ani. Oare 

chiar se poate? 

 



 


