Cantarea
)

Biserica Penticostală

BETANIA

Lunii Ianuarie

Buletin Ianuarie 2 0 1 9

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.
R: 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.

PROGRAM S ă r b ă t o r i
1 ianuarie 2019 – Rugăciune seara de la ora 18:00

Evenimente :

8, 9, 10 ianuarie

3 Zile Speciale de Post şi Rugăciune
versuri :

Valentin Popovici

Vorbim de credinţă, când suntem sus pe stâncă,
Pare uşor, când necazuri n-avem.
Însa vin clipe grele, cu-ncercări şi ispite.
Atunci Domnul vede, cât te încrezi tu în El.

Le urăm

,,La mulţi ani!”

Ianuarie

şi multe binecuvântări celor ce vor fi sărbătoriţi
în luna :

01, Ma – Cristache Ileana
06, Du – Matache George
06, Du – Spânu Florica
09, Mi – Silion Vasilica
15, Ma – Radu Salomia
15, Ma – Badea Andreea
17, Joi – Merceoniu Elena
20, Du – Jitaru Mihaela
21, Lu – Mangeac Măriuţa
27, Du– Dobre Iulia
29, Ma – Gheorghe Emil

Întâlnirea Surorilor
Miercuri 16 Ian.

Dumnezeu Atotstăpânul să vă dea zile senine,
Şi prin mila Lui să fie Anul Nou - un an de bine!
Fericirea şi-ndurarea zilnic să vă însoţească,
Planurile cele bune Dumnezeu să le-mplinească!
Să vă fie anu-acesta plin cu bucurii şi pace,
În mantaua mântuirii Dumnezeu să vă îmbrace!
El, Cel Sfânt şi Atotputernic, să vă toarne-a Lui iubire,
Cu măsură îndoită de belşug şi fericire!

,,La început,

Versetul lunii:

Dumnezeu a făcut
cerurile şi pământul.”
G e n e z a 1:1

(VDC)

Nici un gând de neiertare să nu vă umbrească faţa,
Soarele Neprihănirii să vă lumineze viaţa!
Să vă fie casa plină de belşug şi desfătare,
Să aveţi pâine pe masă, şi în inimă cântare!
Când în mlaştina şi-n groapa încercării veţi ajunge,
Bunul Dumnezeu să vină deznădejdea s-o alunge.
Să nu pierdeţi niciodată candela pentru picioare,
Biblia să vă rămână Călăuză pe cărare!
În Cristos Mântuitorul să vă fie bucuria,
Stânca vieţii, neclintită, să vă fie temelia!
Iar dacă-ntristări vreodată veţi simţi că vă apasă,
Nu uitaţi făgăduinţa: El din mână nu vă lasă!

www.betania-bucuresti.ro

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 19:45)
Vineri: Timp de părtăşie în case / familii

Domnul Isus a a spus în Matei 6:33: ,,Căutaţi
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea
Lui”.
Acum la început de an probabil ţi-ai propus să
faci multe. Nu uita, însă, că cel mai important, e
să cauţi pe Dumnezeu şi neprihănirea Lui.
Nu uita să faci din El prioritatea numărul 1 !

Dar,
Pavel
a rămas alături de
Hristos.
Texte biblice VDC

Petru a rămas
Hristos.

alături de

Ioan a rămas alături de Hristos.

…La început

DUMNEZEU
Biblia începe cu aceste trei cuvinte: ,,La început
Dumnezeu...”
Versetul 1 din Geneza conţine 7 cuvinte, cifra 7
fiind simbolul perfecţiunii.
În 31 de versete cât are capitolul 1 Numele lui
Dumnezeu apare de 35 de ori, înţelegând (şi prin
aceasta) importanţa Lui.
La început Dumnezeu (înţelegând prin aceasta
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) a creat tot ce
se vede. A creat spunând: ,,Dumnezeu a zis...şi
aşa a fost” (Geneza 1:3, 6, 9 etc).
Biblia ne spune că viaţa are sens avându-L pe
Dumnezeu. Încercările vieţii pot fi trecute mai
uşor avându-L alături pe Dumnezeu.
Este important să-L cauţi pe Dumnezeu şi să
trăieşti cu El zilnic, să începi cu El şi să termini cu
El. Biblia prezintă oameni care au început bine, cu
Dumnezeu, dar nu au şi sfârşit la fel.

La început Lot a stat împreună cu
Avraam. S-au despărţit la un moment dat, Lot
alegând ceea ce credea că va aduce bunăstare
pentru el, chiar dacă sufleteşte a pierdut (Geneza
13:1-13). S-a stabilit iniţial lângă Gomora, dar, cu
timpul, a intrat în oraş (îngerii când au venit l-au
găsit acolo locuind).
La început Dima a umblat cu apostolul Pavel. A
fost tovarăş de lucru cu Pavel. A văzut ce a facut
Dumnezeu prin apostol, ştia că Dumnezeu poate
să facă lucruri mari. Din multe puncte de vedere
a fost un om privilegiat lucrând alături de
apostolul Pavel. Însă… aceasta a fost la început.
Remarca pe care o face Pavel este dureroasă:
,,Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum
m-a părăsit, şi a plecat la Tesalonic ..." (2 Timotei
4:10).
La început împăratul Ozia a mers pe calea bună.
A fost un om preocupat să facă voia lui Dumnezeu
(2 Cronici 26:5).
A fost unul din regii lui Iuda cu mari realizări; a
lărgit hotarele ţării, a întărit ţara şi a reorganizat
armata (2 Cronici 26:6-15). Dar, după ce s-a
întărit în domnie a dat dovadă de o îndrăzneală
obraznică, lucru care nu i-a plăcut lui Dumnezeu
(2 Cronici 26:16-20).

Maria Magdalena a rămas
alături de Hristos.
Jan Hus şi mulţi reformatori în
perioada Evului Mediu şi nu
numai, au rămas alături de
Hristos.
Acum e timpul nostru să
rămânem alături de Hristos.
Acum, la început de an, sfatul
ce reiese din Cuvânt e să
căutăm
Împărăţia
Lui
(Matei 6:33).
Tot ce avem pe pământ este important
(mai mult sau mai puţin). Dar cel mai
important, să fie Dumnezeu şi Cerul.
Să rămânem alături de El în 2019. Nu
ştim ce va fi sau ce va veni. Ştim sigur
că El rămâne cu noi, dacă şi noi
rămânem alături de El.

LA ÎNCEPUT DUMNEZEU …
LA SFÂRŞIT DUMNEZEU !
Vasile FLOREA

