








Anunţuri
În data de 17 Dec.2011 ora 15:00 Tineretul Bisericii organizează
“Seara de colinde” ediţia a-VIII-a, la care vor participa mai mulţi
tinerii din Comunitatea de C-ţa.
În data de 18 Dec. 2011 ora 17:00, va avea loc un serviciu de
Evanghelizare în loc. Dorobanţu, ocazie cu care vor sluji Corul
Betania şi Fanfara Bisericii.
În 27 Dec. 2011, ora 10.00, Corul Adoramus şi Fanfara, vor sluji
Domnului în fata deţinuţilor din Penitenciarul Poarta Albă.
Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune, copiii nevoiaşi din
“Centrul de Zi” a fundaţiei “Tineri Pentru Misiune”, care trec prin
dificultăţi financiare foarte mari.
Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune Fam. Vlaşin Narcis şi
Anca, pe care Domnul i-a binecuvântat la începutul lunii Nov. cu
un încă un copilaş, Samuel-Azer.
A început strângerea de alimente cu ocazia sărbătorilor pentru
fraţii şi surorile care trec prin dificultăţi materiale.
Deasemeni, a început strângerea de cadouri sau bani pentru
pachetele ce vor fi distribuite copiilor din Dorobanţu şi Hârşova în
perioada sărbătorilor.
Începând de astăzi, serviciile divine de duminică seara, vor
începe de la ora 17:, până la ora 19:00, pe perioada de iarnă.

“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, Ciutac Petria, Chiru Petrina, Dragomir
Emilia, Dumitraşcu Felicia, Gheorghiu Maria, Lisenco Evelina,
Mihăiluţă Stela, Moldoveanu Sanda, Salamon Mina, Sion Ileana,
Untaru Elena, Vidican Viorica.
 Fratii; Camen C-tin, Clipa Gh., Cojocaru V-le, Petrovici Nicolae,
Simion Ion, Zadic Ion.
 Batrani: Sora; Baltac Elena (Mereni), Capota Ana, Dumitraşcu
Voichita, Lisenco Victoria, Matei Susana, Necula 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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“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

BULETIN DUMINICAL
04 Decembrie 2011

 Programul bisericii,
Duminica:
- 8:30 - 9:30
- 9:30 - 12:00
-17:00 - 19:00
Vineri:
-18:00 - 20:00
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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
ZIUA DOMNULUI
Noi credem si marturisim ca ziua Domnului este o
randuiala crestina, care trebuie tinuta in continuu, petrecuta
in inchinaciune si cugetare spirituala, atat in public cit si
acasa. Spre deosebire de vechiul asezamant mozaic, cand
se tinea ziua a saptea, crestinii, ca membrii ai
asezamantului nou, trebuie sa tina ziua intaia a saptamanii
(Duminica) care a fost Sfintita de Dumnezeu prin invierea
din morti a Fiului Sau si prin trimiterea Duhului Sfant. Primii
crestini au tinut ziua de Duminica ca zi de inchinaciune. In
ea trebuie sa ne odihnim de lucrurile si distractiile trupesti,
avind voie sa facem faptele milei si cele care sunt absolut
necesare. Sarbatori inchinate Sfintilor nu avem.
Marcu 16:9 “Isus, dupa ce a inviat in dimineata zilei dintai
a saptamanii …”
Luca 24:1-6 “In ziua intai a saptamanii, femeile … au venit
la mormant … n-au gasit trupul Domnului Isus … doi barbati,
imbracati in haine stralucitoare … le-au zis: “ … a inviat.”
Ioan 20:1 “In ziua dintai a saptamanii …”
Fapte 2:1-4 “In ziua Cincizecimii, (Duminica) erau toti
impreuna … si toti s-au umplut de Duhul Sfant …”
Apocalipsa 1:10 “In ziua Domnului eram in Duhul …”
Fapte 20:7 “In ziua dintai a saptamanii eram adunati
laolalta ca sa frangem painea.”
1 Corinteni 16:2 “In ziua dintai a saptamanii, fiecare din
voi sa puna deoparte …”
Psalmul 118:24 “Aceasta este ziua care a facut-o Domnul:
sa ne bucuram si sa ne veselim in ea.”
Levitic 23:15-16 “de a doua zi dupa Sabat … sa numarati
cincizeci de zile pana in ziua in care vine dupa al saptelea
Sabat; atunci sa aduceti Domnului un nou dar de mancare.”
etc.

Studiu biblic:

Subiect:

1 Cor. 13

– Dragostea care vine de la
Dumnezeu

Text:

1 Cor.1 -16; 2 Cor.1 - 9
“Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi
dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.”
I Cor. 13:13
Versetul de aur:

Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notiţe:

“Noi dar, suntem trimi şi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui
Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! “
–2 Cor. 5:20

