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B E T A N I A 

2 Timotei  4:7-8 

Biserica Penticostală 

Evenimente : Întâlnirea Surorilor    
     Miercuri 14 Nov. 

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

Versetul  lunii: 

www.betania-bucuresti.ro 

13, Ma – Ţigănilă Angela 
14, Mi – Raiţa Cristina 
16, Vi – Beznea Nicu 
19, Lu – Răgălie Adrian 
20, Ma – Unţanu Mariana 
27, Ma – Tudor Laura 
28, Mi – Silion Irina 

03, Sa – Comariţa Cătălina 
06, Ma – Comariţa Lidia 
08, Jo – Voicu Vasile 
09, Vi – Mangeac Coni 
09, Vi – Răgălie Cristina 
10, Sa – Severin Mihaela 

Parinte 

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

Ridica  
ochii din tarana 

Ridică-ţi ochii din ţărână  
Tu suflet trist şi apăsat. 
Căci Dumnezeu te ia de mână  
şi toate grijile-ţi adună  
Să poţi zâmbi înviorat. 
 
Când lupte reci de frământare 
Îţi încolţesc fiinţa ta 
El toarnă har şi îndurare, 
Belşug de binecuvântare 
Să ştii, să crezi puterea Sa. 
 
În clipe de dezamagire, 
În vremi amare şi pustii 
Isus ţi-aduce fericire 
Purtându-ţi paşii cu iubire 

Te zbaţi şi cauţi rezolvare 
La multele nevoi ce-ţi vin. 
Dar Dumnezeul tău cel mare 
Ţi-a pregatit o viaţă-n care 
Să ai în El totul deplin. 
 
Ţi-e greu acum, în pribegie,  
Când nu-nţelegi atâtea stări. 
Dar Duhul Sfânt ţi-e bucurie 
Şi călăuza ta cea vie 
Înspre frumoasele cărări. 
 
Opreşte-ţi plânsul, o, creştine. 
şi şterge-ţi lacrima de dor, 
Priveşte sus căci Domnul vine 
Şi te va lua de-aici la Sine 
Să fii în Cer moştenitor. 
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… cel mai Bun 

  

   I S U S,  cu a lui Putere si Slava si Marire 

M-a  ridicat  pe  mine,  pribeag  din  ratacire 

 

Neinteles de oameni cu ganduri prea desarte. 

Si  mi-a  aratat drumul in care nu e moarte. 

 

El,  Domn Slavit al Vietii si al Iubirii Sfinte 

Mi-a rasarit in cale ca cel mai Bun - Parinte. 

versuri :                Magda  CELLENTI 
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Seară Specială de Rugăciune           
       Vineri 9 Nov. începând cu orele 19:00 

 
        mi-am  isprăvit   alergarea,   

aceea” Domnul, Judecătorul cel  

am păzit credinţa.  De acum mă  
aşteaptă   cununa  neprihănirii,  
pe   care  mi-o  va  da   în  ,,ziua  

tuturor   celor   ce   vor   fi  iubit   
drept.  Şi  nu  numai  mie,  ci  şi  

venirea  Lui.” 

( 



# 2 

Adevaruri  
care nu trebuie uitate 

) 

 
Atunci talentele mele? 
Nu, nici acestea nu ţi-au aparţinut. Aparţineau 

circumstanţelor. 
Atunci prietenii, membrii familiei? 

Îmi pare rău, dar nici aceştia nu ţi-au aparţinut. 
Aparţineau drumului tău prin viaţă. 

Dar soţia, copiii? 
Îmi pare rău, ei aparţineau inimii tale. 
Atunci trupul meu? 
Nici  acesta  nu  ţi-a  aparţinut  niciodată, 

aparţinea ţărânei. 
Atunci sufletul meu? 
Sufletul nu ţi-a aparţinut niciodată, îmi aparţine 

Mie. 
Disperat, smulse valiza. Era goală. 
Cu o lacrimă de deznădejde, spuse: 

Eu nu am avut nimic, niciodată? 
Ba da, toate momentele din viaţă au fost ale 

tale ... 
 

   ,,Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să 
alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile 
voastre,  şi fiţi recunoscători.  Şi orice faceţi, cu 
cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele 
Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu 
Tatăl.’’ (Coloseni 3:17) 

 
 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Ridică ochii din pământ şi priveşte cerul. 
 
Admiră natura şi bucură-te de ea. 
 
Iubeşte Biserica lui Hristos. 
 
Fii  o prezenţă plăcută pentru cei din jurul tău. 
 
Iubeşte-L  pe  Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău (Deuteronom 10:12) 
 
Slujeşte-L  cu  pasiune  şi  cât  de bine poţi.  Adică la 
nivel de excelenţă. Să nu ai regrete că puteai să faci 
mai bine. 
 
Ajută-i pe cei din jurul tău. 
 
Determină-i  pe cei din jur să vorbească de bine 
despre tine. 
 
Acestea sunt momentele tale. Viaţa ta. 
 
Trăieşte-o spre Slava lui Hristos. Cu demnitate. 
 
Fii conştient că poţi pleca oricând. Predică-L pe 
Hristos cu viaţa ta. Arată-L oamenilor prin tot ce 
faci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.  De 
acum  mă  aşteaptă  cununa  neprihănirii,   pe  care  
mi-o va da în ,,ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel 
drept. Şi  nu  numai  mie,  ci şi tuturor  celor  ce  vor  
fi iubit venirea Lui.”  
 

  
  

 
                    om a murit subit. Deodată l-a văzut pe 
Dumnezeu apropiindu-se cu o valiză în mână. 

Fiul Meu, e timpul să mergem… 
De  ce  atât  de devreme? Aveam atâtea  planuri.  
Îmi  pare  rău,  fiule,  dar  acum  e  momentul 

plecării. 
Dar ce ai în valiză? 
Ceea ce ţi-a aparţinut. 
Vrei să spui lucrurile mele, hainele, banii? 
Nu fiule, lucrurile materiale pe care le-ai avut nu 

ţi-au  aparţinut  niciodată, aparţineau 
pământului. 

Atunci sunt amintirile mele? 
Nu  fiule,  dar  acestea  nu  mai  vin cu tine. Ele 

nu ţi-au aparţinut, aparţineau timpului. 

Un  
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