Le urăm

,,La

Biserica Penticostală

mulţi ani!”

şi multe binecuvântări celor
ce vor fi sărbătoriţi
în luna :

Noiembrie

02, Sâ – Ionescu Roxana
03, Du – Cătălina Comariţa
05, Ma – Cristina Răgălie 13, Mi – Angela Ţigănilă
14, Jo – Cristina Raita
06, Mi – Lidia Comariţa
16, Sâ – Nicu Beznea
08, Vi – Vasile Voicu
19, Ma – Adrian Răgălie
09, Sâ – Coni Mangeac
10, Du – Mihaela Severin 20,Mi – Mariana Unţanu
27, Mi – Laura Tudor
28, Jo – Irina Silion

)

Cantarea
Lunii Noiembrie

Doamne n-am aur nici argint
1. Doamne n-am aur nici argint
Şi ştiu că nu ţi-ar trebui
Dar am ceva mai preţios
Inima mea ţi-o dau Hristos
Ca să-ţi slujească Ţie
R: /: Doamne ce-aş putea să-ţi dau
În schimbul jertfei Tale
Inima mea ţi-o dau Isus
Şi-mi cer mereu iertare :/
2. De când în inimă ai intrat
Viaţa Tu Doamne mi-ai schimbat
Şi nu am cum să-ţi mulţumesc
Pentru-al Tău Doamne har ceresc
Ci doar pe Tin’ să Te slăvesc

Isus, ce Nume plin de farmec,
Ce Nume plin de bogății.
Dreptate, Adevăr, Lumină,
Putere, Pace, Bucurii.
Potop de har, noian de milă,
De-ndreptăţire şi-ndurare,
Blândețe, Zel, Desăvârșire,
Credinţă, Cinste, Ascultare.
Isus, El e Înţelepciunea,
Iubire, Viaţă, Fericire.
Prin El se varsă-n valuri sfinte,
Iertare, Har şi Mântuire.
Isus, Izvorul mângâierii,
El e Speranţă, Libertate
Evlavie, Sinceritate
Voinţă, Râvnă, Hotărâre.
Înfăptuire, Cunoștință,
Curaj, răbdare, bunătate,
Răscumpărare, Biruinţă.
Isus, El e oglinda slavei,
El e al mântuirii miel,
Neschimbător, Întipărirea
Fiinţei lui Emanuel.
E Învierea, Nemurirea,
E Nevăzut, dar vede tot.
E Căpetenia oştirii,
E însuşi Domnul Savaot.
Mijlocitor şi miel de jertfă,
E Domn al păcii-ndurător,
Părinte, soră, frate, mamă,
Atotstăpân şi Slujitor.
E Urzitorul mântuirii,
Izbăvitor în ceasul greu.
Lumina lumii. Pâinea vieţii,
Profet, Hristosul, Dumnezeu.
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Moştenitor şi Moştenire,
Statornic, Stâncă, Temelie,
Odrasla, Piatra unghiulară,
Alesul Sfetnic, Mana vie.
Luceafărul, Cârmuitorul,
Mesia, Marele Prooroc,
Apostol, Preot, Călăuză,
În stâlp de nor şi-n stâlp de foc.
A fost, este, şi va fi !
Isus e clipa care trece,
Isus e nesfârșita zi.
Comori şi-averi din astă lume.
Din univers, din ceruri sus
Au curs, curg azi şi-n veci vor curge
Din Fiul Omului, I S U S !

,,În

nimeni Altul nu este
mântuire, căci nu este sub ceruri
nici un alt Nume dat oamenilor
în care trebuie să fim mântuiţi.”
Faptele Apostolilor

4:12 (VDC)

de Valentin POPOVICI

Evenimente:
13 Noiembrie

,,Întâlnirea Surorilor”

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

De ce a murit

Hristos

?

(partea a doua)
Texte biblice: VDC

P entru a ne aduce la Dumnezeu

1 Petru 3:18 ,,Hristos, de asemenea, a suferit o dată
pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei
nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu.”
entru a deveni Marele nostru Preot
Evrei 7:26-27 ,,Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne
trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de
păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, care n-avea
nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în
fiecare zi, întâi pentru păcatele sale şi apoi pentru
păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată
pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe Sine Însuşi.
entru a deveni un Preot milos care să
ne ajute
Evrei 4:15-16 ,,Căci n-avem un Mare Preot care să
n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în
toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul
harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har,
pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie”.
entru a ne elibera de robia păcatului
Apocalipsa 1:5-6 …Ale Lui, care ne iubeşte, care ne-a
spălat de păcatele noastre cu sângele Său, şi a făcut
din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl
Său, ale Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor !
Amin !”
entru ca noi să murim faţă de păcat şi să
trăim pentru neprihănire
1 Petru 2:24 ,,El a purtat păcatele noastre în trupul
Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de
păcate, să trăim pentru neprihănire;”
entru ca noi să ducem rod pentru
Dumnezeu
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
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Domnul Isus a murit...

entru a da viaţă veşnică tuturor celor ce
P
cred în El
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.”
entru a ne salva din acest veac rău
Galateni 1:4 ,,El S-a dat pe Sine Însuşi pentru
păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău,
după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.”
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entru ca noi să trăim pentru Hristos
2 Corinteni 5:15 ,,Şi El a murit pentru toţi, pentru ca
cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci
pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.”
entru a ne da puterea să trăim prin
credinţa în El
Galateni 2:20 ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos
şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte
în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o
trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit
şi s-a dat pe Sine însuşi pentru mine.”
entru a da un exemplu de smerenie
Filipeni 2:5-8 ,,Să aveţi în voi gândul acesta, care era
şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui
Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat
să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat
de Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-se
asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca
un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la
moarte, şi încă moarte de cruce.”
entru a ne asigura învierea din morţi
Romani 6:5 ,,În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El
printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una
cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.”
entru a fi baza legământului celui nou
Marcu 14:24 ,,Acesta este sângele Meu, sângele
legământului celui nou, care se varsă pentru
mulţi.”
entru a obţine lucrurile bune pentru noi
Romani 8:32 ,,El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul
Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără
plată, împreună cu El, toate lucrurile ?”
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Vasile FLOREA

