“Voi vesti Numele Tău fraţilor mei, şi Te voi lăuda în

mijlocul adunării. Cei ce va temeţi de Domnul, lăudaţi-L!...
În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele:”
•

•

•
•

Anunţuri

Ps.22:22, 23, 25

În data de 18 feb. 2012, va avea loc întâlnirea fraţilor “Capi de
familie” în cadrul unui “Sfat frăţesc” pentru propuneri şi
dezbaterea problemelor ce urmează a fi prezentate în “Adunarea
Generală” (ora va fi stabilită de comun acord şi va fi anunţată
uterior)
În data de 26 feb. 2012, va avea loc Adunarea Generală anuală.
Va îndemnăm să susţinetm prin post şi rugăciune acastă lucrare a
bisericii, ca prin toate hotărârile luate să se aducă slavă şi glorie
lui DUMNEZEU, de poporul ales din locul acesta.
Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune, pe sora Gergely Sofia
ce se află grav bolnavă în spital.
Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune, pe sora Nicolin Viorica
ce se află în suferinţă, afectată de boală la domiciliu.

“Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi
Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi
îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în
temniţă, şi aţi venit pe la Mine.”
Matei 25:36
SUBIECTE PENTRU RUGĂCIUNE
• Bolnavi: Familia; Danciu Ioan şi Florica, fam. Mihăilescu
Iordache şi Aneta, fam. Şulean Ion şi Magdalena, fam. Şerban
Ion şi Tudora, fam. Melcea Ilie şi Anastasia, fam. Gergeli Ioan şi
Sofia.
• Sora; Baban Antonina, Băcioiu Rodica, Ciutac Petria, Chiru
Petrina, Dragomir Emilia, Dumitraşcu Felicia, Gheorghiu Maria,
Lisenco Evelina, Mihăiluţă Stela, Moldoveanu Sanda, Nicolin
Viorica, Salamon Mina, Sion Ileana, Untaru Elena, Vidican
Viorica.
• Fratii; Camen Constantin, Clipa Gheoghe, Cojocaru Vasile,
Petrovici Nicolae, Simion Ion, Zadic Ion.
• Batrani: Sora; Baltac Elena (Mereni), Capotă Ana,
Dumitraşcu Voichita, Lisenco Victoria, Matei Susana, Nicula
Mărioara, Paraschiv Ana, Petcu Ana, Preda Emilia, Nicolae
Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana, Voicu Elisabeta.
• Fratii; Dobrescu Călin, Fulea Bebe, Mich Vasile.
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Apare lunar: (In prima duminică din lună)

“Şi acum fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care
vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi” - F.Ap. 20:32

 Pr o g r a m u l b is e r ic ii,
Duminica:
- 8:30 - 9:30
- 9:30 - 12:00
-17:00 - 19:00
Vineri:
-18:00 - 20:00

Rugăciune
Studiu Biblic şi serviciu Divin
Închinare
Rugăciune şi Serviciu Divin

Repetiţia corului Adoramus:
Joi:
-18:00 – 20:00
Repetiţia corului Betania:
Miercuri: -17:00 – 19:00

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA

Studiu biblic:
Subiect:

DESPRE SFINTENIE

Noi credem si marturisim ca Sfintirea este lucrarea progresiva pe care
o face Dumnezeu prin Duhul Sfant in viata pacatosului mantuit. Ea incepe
la nasterea din nou si prin ea suntem facuti potriviti voiei Lui.
1 Tesaloniceni 4:3 “Voia lui Dumnezeu este Sfintirea voastra.”
1 Petru 1:16 “Fiti Sfinti caci Eu sunt Sfant.”
1 Tesal. 4:7 “Caci Dumnezeu nu ne-a chemat la necuratie, ci la Sfintire.”
Ea inseamna curatirea de pacat si punerea la o parte a vietii pentru
Dumnezeu, prin despartirea de lume. Curatirea de pacat este facuta de
sangele Domnului Isus.
1 Ioan 1:7 “… sangele lui Isus, Fiul Sau, ne curateste de orice pacat.”
1 Corinteni 6:11 “… ati fost spalati, ati fost Sfantiti ,,,
Evrei 13:12 “… Isus ca sa Sfanteasca norodul cu insusi sangele Sau …”
Despartirea de lume si punerea la o parte pentru Dumnezeu se face prin
Cuvantul lui Dumnezeu si prin Duhul Sfant care ne da putere a ne
impotrivi ispitelor si a trai voia Lui.
Ioan 17:17 “Sfinteste-i prin adevarul Tau; Cuvantul Tau este adevarul.
Fapte 2:40 “Mantuiti-va din mijlocul acestui neam ticalos.”
2 Corinteni 6:17 “Despartiti-va de ei, zice Domnul.”
1 Petru 1:2 “… prin Sfintirea lucrata de Duhul, spre ascultare, …”
2 Corinteni 3:18 “Noi toti privim … si suntem schimbati in acelasi chip al
Lui, din slava in slava prin Duhul Domnului.”
Sfintirea este o lucrare la care Dumnezeu isi are partea Lui, iar omul a
lui. Dumnezeu prin Duhul Sfant influenteaza vointa noastra si ne da
puterea, iar omul accepta pentru sine, in totul, voia si puterea lui
Dumnezeu …
Filipeni 2:13 “Caci Dumnezeu este Acela care lucreaza in voi, si va da,
dupa placerea Lui, si vointa si infaptuirea.
Evrei 13:20-21 “Dumnezeul pacii … sa va faca desavarsiti in orice lucru
bun … ca sa faceti voia Lui, si sa lucreze in noi ce-I este placut.”
Coloseni 4:12 “… pentru ca desavarsiti… sa staruiti in voia lui
Dumnezeu.”
Coloseni 1:22-23 “… ca sa va faca sa va infatisati inaintea Lui sfinti, fara
prihana, si fara vina, negresit daca ramaneti … in credinta.
2 Tesaloniceni 1:11 “Dumnezeul nostru sa implineasca in voi, cu putere,
orice dorinta de bunatate si orice lucrare izvorata din credinta.”

DEPENDENŢA NOASTRĂ DE DUMNEZEU
– SURSA PÂINII NOASTRE ZILNICE – Exod 16

Text

– Ex. 1 - 21

Versetul de aur: “Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să
mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci prea iubiţilor Lui El le dă pâinea ca în
somn!”
Ps. 127:2

Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notiţe:

„Isus le-a zis: Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi
niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată!” –Ioan 6:35

