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

vor fi sărbătoriţi în luna August 
04, Sa – Adi Comarita 
07, Ma – Grigore Ionita 
07, Ma – Elena Matache 
14, Ma – Liviu Dancaescu 
19, Du – Alina Gheorghe 
28, Ma – Gabi Sandu 
30, Jo – Ana Beznea 

 

Cu Isus în lumea asta 

Cu Isus în lumea asta  
voi merge eu mereu; 
Înainte-i ţara mea, înainte-I Dumnezeu. 
Chiar de calea Lui e-ngustă şi plină de-
ncercări, 
Cu Isus ajunge-voi în veşnicii. 
 
Isus, Isus  este calea-n ţara bucuriilor, 
Este jertfa ce ne poartă spre limanul 
mult dorit! 
Isus, Isus este calea-n ţara bucuriilor, 
Crede-n El şi-n veci tu vei fi fericit! 
 
Când durerea te doboară amice, nu 
uita, 
Înainte-i ţara ta, înainte-I Dumnezeu; 
Tu atunci ridică-ţi ochii şi cere mila Sa 
Căci prin harul Său El te va ajuta! 
 
Niciodată pe-a ta cale sa nu te uiţi 
'napoi, 
Înainte-i ţara ta, înainte-I Dumnezeu; 
Veşnicia te aşteaptă, la dreapta Lui vei 
sta 
Caci El te va duce sus în ţara Sa! 

 

 

 

  

Fără Hristos nu poţi trăi 

Fără de Hristos tu nu poţi trăi! 
Fără Domnul meu tu nu poţi vieţui! 
Vei avea în lume un chin obositor. 
Fără de Hristos, în lume ai să mori! 

  
Nu poţi fi în lume fericit, 

Dacă de El tu nu eşti mântuit! 
Viaţa ta îi un chin obositor. 

Fără de Hristos, în lume ai să mori! 
  

Poţi umbla cât vrei în lumea de păcat, 
Dar să ştii: odată vei fi judecat! 

Plata îţi vei primi şi vei fi condamnat! 
Fără de Hristos, în lume ai să mori! 

  
Poţi să spui ce vrei, tu nu eşti mântuit! 

Dacă nu Îl urmezi, pe veci tu eşti pierdut! 
Iadul e al tău: un foc mistuitor. 

Fără de Hristos, în lume ai să mori! 

Dar dacă asculţi de Domnul meu Isus, 
Viaţa ta va fi cu El în ceruri sus. 
Bucurii nespuse acolo vei afla. 
Glorie! Mărire în veci! Aleluia! 
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Biserica Penticostală  
BETANIA 

”Şi ce ar folosi unui om să câştige toată 

lumea daca şi-ar pierde sufletul? Şi ce 

ar da un om în schimb pentru sufletul 

lui?” (Matei 16:26) 

 

 

 

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 

02, Joi: Seară Evanghelizare 

15, Mi: Întâlnirea surorilor 

 

 

www.betania-bucuresti.ro 

 



Avem nevoie de Dumnezeu 

Umanismul spune că în centrul tuturor 

lucrurilor este…omul. El este valoarea 

supremă, măsura tuturor lucrurilor. 

Umanismul l-a scos pe Dumnezeu din 

societate, familie şi chiar biserică. Se vrea 

ca nimic cu tentă creştină să nu mai apară 

în mass-media. Se vrea ca numele lui 

Dumnezeu să fie spus cât mai puţin, sau 

chiar deloc. 

Oamenii cred că se pot descurca fără 

Dumnezeu. Ideea aceasta nu este din 

secolul 21. Au încercat cu Turnul Babel. Îşi 

inventează ideologii, curente filozofice… 

Oamenii vor să facă  lucruri măreţe: 

“un turn care să atingă cerul”(Genesa 

11:4). 

Ei au vrut să ajungă la cer, la Dumnezeu şi 

să spună: ”Ne-am descurat şi fără Tine, 

avem forţa să facem ce vrem. Nu avem 

nevoie de Tine”. 

Dezvoltarea tehnologiei din ultimii ani 

dovedeşte faptul că oamenii sunt capabili 

de a face lucruri măreţe. Dar câţi oameni 

acceptă că inteligenţa le este dată de 

Dumnezeu?? Câţi Îl înalţă pe El cinstindu-

L că le-a dat minte să facă ceea ce fac? 

 

 

  Nu puţini oameni din societatea actuală, cu 

realizări mari, au sfârşit luându-şi ei zilele. Să 

însemne acest lucru că realizările nu sunt 

suficiente? 

Oamenii vor să îşi facă un nume, să aibă 

semnificaţie: “să ne facem un nume” 

(Genesa 11:4). 

A avea un nume bun în societate nu este un 

lucru rău.  Cei din timpul de atunci au vrut să 

lase ceva în urma lor, însă ceea ce ei făceau era 

o sfidare la adresa lui Dumnezeu. 

Nu puţini oameni din societatea actuală, cu 

nume bun, au sfârşit luându-şi ei zilele. Să 

însemne acest lucru că numele bun în lume nu 

este suficient? 

Poţi avea realizări semnnificative. Poţi avea 

un nume bun. Dar dacă nu-l ai pe Dumnezeu, 

este egal cu zero. ”Şi ce ar folosi unui om să 

câştige toată lumea dacă şi-ar pierde sufletul? 

Şi ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui?” 

Exista ceva în sufletul omului ce nu poate fi 

umplut cu realizări, diplome, avuţii etc.  

Acel ceva poate fi umplut doar şi doar de 

Dumnezeu. Fără El viaţa nu îşi găseste 

adevarata valoare.  

 

   Dumnezeu nu mai poate fi o opţiune, nu 

trebuie să ne permitem asta. El trebuie să 

fie o realitate în viaţă. 

Oricât au încercat oamenii să se ridice şi 

să-L sfideze, nu au putut să facă nimic: 

- când valurile oceanelor sau 

mărilor s-au ridicat înfuriate; 

- când pământul s-a clătinat cu 

putere zdrobind măreţele 

construcţii ale ingenioşilor 

ingineri umani; 

- când lava din vulcani a ieşit 

clocotind şi măturând totul în 

cale; 

Cu Dumnezeu viaţa are sens. 

Cu Dumnezeu poţi trece peste 

obstacolele vieţii cu bucurie şi mai uşor. 

Nu poţi trăi fără Dumnezeu şi, în acelaşi 

timp, să fii împlinit. Banii, faima şi tot ce 

ţine de acestea nu aduc împlinire totală. 

Pot aduce un anume gen de împlinire, 

satisfacţie, dar pe moment. 

”Şi ce ar folosi unui om să câştige toată 
lumea dacă şi-ar pierde sufletul? Şi ce ar da 
un om în schimb pentru sufletul lui?” 

 

 



 


