
Lunii Septembrie 

Septembrie 
în luna :                  

,,La mulţi ani!”        Le urăm  

şi multe binecuvântări celor ce vor fi sărbătoriţi         

B E T A N I A 
  Buletin septembrie 2 0 1 9 

Biserica Penticostală 

Timp închinare:  
 
Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00 
Marţi: Rugăciune începând cu orele 18.00 
Joi: 18:00-19:30 (Repetiţie Cor începând cu ora 19:40) 
Vineri: Timp de părtăşie în case / familii 

www.betania-bucuresti.ro 

Versetul lunii: 

Ioan  3 : 16  
     (VDC) 

    ,,Fiindca atat de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, ca a dat  pe   

singurul   Lui   Fiu, pentru   ca   

oricine   crede   in   El   sa  nu 

piara, ci sa aiba viata vesnica.” 

Strada Gheorghe Asachi 16 - sector 5 
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1. Ce dar măreț e Isus Salvatorul 
E tot ce poate cerul să îmi dea, 
E bucurie și neprihănire 
E-o dragoste ce-mi umple inima ! 
 
R1: Speranța mea e doar în Domnul Isus, 
Viața mea-i legată doar de El ! 
Pot să spun că Isus pace-n dar mi-a adus 
Tot ce sunt, sunt prin harul Său ! 
 
2. Chiar dacă noaptea-n jurul meu se lasă 
Isus va fi mereu de partea mea, 
În slăbiciuni puterea Lui se-arată 
Prin El trăiesc, e bucuria mea ! 
 
R2: El e Păstorul bun ce mă păzește 
Chiar de-ar fi să trec prin văi adânci 
Nu mă tem știu că El nu mă va părăsi 
Tot ce sunt, sunt prin harul Său ! 
 
3. Eu nu mă tem, destinul meu îl ține 
Știu că-s iertat, El prețul l-a plătit 
El a murit pe cruce pentru mine 
Și-a înviat din morți a treia zi ! 
 
R3: El a murit ca eu să am viață 
Azi trăiesc prin har, sunt mântuit ! 
Pot acum să declar: „Liber sunt în Hristos” 
Tot ce sunt, sunt prin harul Său ! 
 
4. Cu tot ce am Îl voi urma pe Isus 
El mi-a promis că mă va duce-n cer ! 
Și zi de zi mă va-ntări, știu bine 
Pân’ voi ajunge-n fața Tronului ! 
 
R4: /: Credința mea în Domnul va rămâne 
Toată Gloria e doar a Lui, 
Când se va termina alergarea voi striga: 
,,Sunt al Tău Ți-aparțin pe veci !": / 

Tot ce sunt, sunt prin Harul Său !  05, Jo – Sandu Elisa 
06, Vi – Pătraş Costică 
24, Ma – Filip Iacob 
25, Mi – Badea Bogdan 
25, Mi – Ionescu Daniela 
26, Jo – Frîncu Camelia 
26, Jo – Ioniță Aglaia 
28, Sâ – Marinău Sile 
29, Du – Hozu Mihai 
30, Lu – Răduț Victor  

02, Lu – Stan Sofia 
03, Ma – Florea Nelu 
03, Ma – Popa Mădălina 
04, Mi – Cioc Emanuel 

   ISUS  este  unica  Cale spre Cer. ,,În nimeni altul nu 
este  mântuire, căci  nu este sub cer niciun alt  Nume 
dat oamenilor  în care trebuie să fie mântuiţi” (Fapte 
4:12). 
 
   Ioan 14:6 ,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni 
nu vine la Tatăl decât prin Mine”. 
 
   ISUS este unic. Calea spre Dumnezeu, spre Cer este 
exclusiv  prin  El.   Este  singurul  Mântuitor  şi  Domn. 
Dacă am fi putut ajunge la Dumnezeu prin Mahomed, 
Confucius, Buda sau Krishna atunci Dumnezeu nu l-ar 
mai  fi  trimis  pe  Fiul Lui  să  moară  pentru  noi.  Dar 
acest lucru a fost imposibil, de aceea a venit  Domnul 
Isus să ia asupra Lui păcatul lumii (Ioan 1:29).  

ISUS 
Este 

^ 
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                 e   invenţie  ciudată:   Omul.                                                         
        Doar   Dumnezeu  putea  să  se  gândească la aşa ceva.. 
         Să faci  din  pămant  un…  ceva, care  să  mişte,  să  aibă  viaţă  şi 
pentru  care  să  faci o lume perfectă, cu toate  dotările  şi accesoriile 
potrivite  unde  să-l  aşezi pe acest… ceva.  El  alege însă să îi întoarcă 
spatele Creatorului său,  să  fugă de El,  să meargă din rău în mai rău.        
         Totuşi,  Dumnezeu  aleargă  după  el  pentru  a-i  oferi un şi  mai 
mare bine. 
          Sătul de atâta bine şi de atâtea intenţii frumoase, fiinţa aceasta 
creată  pune  mâna  pe  binefăcătorul lui  şi  îl  pironeşte  pe o  cruce, 
pentru ca măcar acum să nu mai fie urmărit pentru a i se face mereu 
bine. 
          Ciudat,  însă  Dumnezeu  nu rămane mort, nu dispare  în neant, 
El revine şi îi spune acestuia: 
          ,,Ştii  ceva… Eu sunt Dumnezeul care  am  plănuit  totul pentru 
tine,  de  dragul  tău,  şi poate m-ai înţeles greşit, dar Eu te iubesc şi 
te iert, te numesc prietenul Meu, ba chiar fiul Meu”. 
          ,,Doamne, am obosit  să  fug de Tine, să fac ce vreau eu, să-mi 
plănuiesc eu viitorul… sunt gol !” 
          ,,Exact  asta  am  vrut  să  aud…  căci  Eu  nu  obosesc   iertând. 
Te iubesc, eşti  al  Meu,  am  pregătit  pentru  tine o lume mai bună, 
mai  frumoasă,  fără  nici un rău,  o  lume  veşnică  alături  de  Mine.  
Tu  eşti  fiinţa  la  care  am  visat  întotdeauna,  ,,omul  cu  chipul lui 
Dumnezeu”  Te doresc.  Vino !” 

 

Omul...   

De ce a murit  

Hristos ? 
cu  chipul  lui  Dumnezeu 

Pentru a da la o parte condamnarea noastră 
Romani 8:34 ,,Cine-i va osândi ? Hristos a murit ! Ba mai  
mult, El a şi înviat, stă la dreapta  lui  Dumnezeu şi mijloceşte 
pentru noi.” 

Pentru a ne face sfinţi şi desăvârşiţi 
Evrei 10:14  ,,Căci printr-o singură  jertfă El a făcut desăvârşiţi 
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” 

Pentru a ne împăca cu Dumnezeu 
Romani 5:10 ,,Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost 
împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu cât mai 
mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin 
viaţa Lui.” 

Ca să aparţinem Lui 
Romani 7:4 ,,Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, 
şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai Altuia, 
adică ai Celui ce a înviat din morţi, şi aceasta ca să 
aducem rod pentru Dumnezeu.” 
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          De  fapt,  Dumnezeu  îşi  protejează   ce  este  al  Lui, 
pentru  că  în  om  a  pus  suflare  de  viaţă  din  El,  apoi  a  
pus  în  om  viaţa  din   Fiul  Său,  după  care  a  pus  în  om  
Duhul   Lui   cel   Sfânt. 
          Cu    adevărat   aceasta    este    cea    mai  frumoasă  
invenţie      a       lui      Dumnezeu,      o      creaţie      nouă,   

,,omul   cu   chipul   lui   Dumnezeu” 
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Pentru a răscumpăra oameni din orice seminţie,  
limbă şi neam 

Apocalipsa 5:9 ,,Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi 
peceţile, căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru 
Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, 
de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.” 

Pentru a-şi arăta dragostea pentru noi 
Galateni 2:20 b ,, … în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care 
m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” 

Pentru a fi jertfa de ispăşire a păcatelor oamenilor 
1 Ioan 4:10 ,,Şi dragostea stă nu în faptul că noi am 
iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a 
trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele 
noastre.” 

Pentru a da viaţa veşnică tuturor celor ce cred în  
jertfa Sa 

Ioan 3:16  ,,Fiindcă   atât   de   mult   a   iubit  Dumnezeu  
lumea,   că  a  dat  pe  singurul  Lui Fiu, pentru ca oricine  
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”  
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        Pentru a fi o răscumpărare pentru mulţi 
Marcu 10:45  ,,Căci  Fiul  omului  n-a  venit  să  I  se  slujească,   
ci    El   să   slujească  şi  să-Şi  dea  viaţa  răscumpărare pentru 
mulţi.” 
        Pentru a ne considera justificaţi prin crucea Lui 
Romani 3:24 ,,Şi sunt socotiţi neprihăniţi (justificaţi), fără 
pată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos 
Isus.” 
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Vasile FLOREA 

P                   atima Domnului Isus a fost unică !  

              Domnul Isus a murit: 

Diacon Adrian Dorobanţu 

Texte biblice: VDC 

( partea întâi ) 


