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Anunţuri
 Familia fr. Crihan Florin şi Loredana au primit Harul să fie
părinţi. Sora Loredana a născut o fetiţă cu numele SARA. Ne
bucurăm împreună cu toata familia, şi dorim ca Domnul să o
binecuvânteze, şi să o păstreze în Harul Său!
 Repetiţia pentru “Grupul instrumental-ALĂMURI-” al Bisericii
noastre, are loc după următorul program;
-Luni de la ora 18:00 şi Sâmbătă de la ora 18:00.
Cei interesaţi vor lua legătura cu fr. Gaby Gherman telf.
0748884201
 În fiecare sâmbătă la ora 11:00 continuă întâlnirea pentru
instruire în vederea constituirii Orchestrei, sub îndrumarea sorei
Rusu Lidia.
 În fiecare sâmbătă la ora 17:00 are loc “Întâlnirea Tinerilor” la
subsolul Biserici, împreună cu fr. Dorian Negoi. Invităm toţi
tineri din Biserică la Casa Domnului, pentru; studio, slujire şi
părtăşie la sfârşit de săptămână.
Domnul să binecuvânteze pe toţi cei ce se vor implica în aceste
lucrări.
“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 25:35-36
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, Mihăiluţă Stela,
Moldoveanu Sanda, Salamon Mina, Sion Ileana, Untaru Elena,
Vidican Viorica.
 Fratii; Camen C-tin, Cojocaru V-le, Petrovici Nicolae, Simion
Ion, Zadic Ion.
 Batrani: Sora; Baltac Elena (Mereni), Capota Ana,
Dumitraşcu Voichita, Matei Susana, Necula Mărioara, Paraschiv
Ana, Petcu Ana, Preda Emilia, Nicolae Emilia, Puha Zamfira,
Petrescu Ana, Voicu Elisabeta.
 Fratii; Clipa Gh., 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
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-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
SIMBOLURILE NOULUI TESTAMENT
Noi credem si marturisim ca Biserica Nou-Testamentala are doua
simboluri: botezul si Cina Domnului. Ele nu sunt taine.
1. Botezul. Cuvantul grec pentru botez este “baptizo” si inseamna
“afundare.” Deci, insasi traducerea Cuvantului arata forma botezului ca e prin
afundare si nici de cum prin stropire. Afundarea se face o singura data, in
numele Sfantei Treimi.
Matei 28:19 “Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i
(afundandu-i) in Numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh. “
Botezul este simbolul inmormantarii omului vechi si a invierii celui nou, a
firii noi, pentru o alta viata. Romani 6:4 “Noi deci prin botezul in moartea
Lui, am fost ingropati impreuna cu El, pentru ca, dupa cum Hristos a inviat din
morti, prin slava Tatalui, tot asa si noi sa traim o viata noua.”
Botezul nu are calitatea de a curati pacatele; curatirea pacatelor o face numai
sangele Domnului Isus. Botezul insusi este marturia publica a individului, ca a
primit deja aceasta curatire. Fapte 8:13, 21, 23 “ Chiar Simon a fost botezat
… Dar Petru i-a zis: ‘… inima ta nu este curata inaintea lui Dumnezeu … esti
plin de fiere amara.” 1 Petru 3:21 “… botezul, care nu este o curatire de
intinaciunile trupesti, ci marturia unui cuget curat inaintea lui Dumnezeu.”
Pentru ca cineva sa fie botezat, el trebuie sa primeasca mai intai mantuirea,
ca sa aiba un cuget curat; trebuie deci sa fi indeplinit conditiunile mantuirii;
pocainta si credinta. Copiii, intr-ucat nu pot marturisi ca au indeplinit aceste
conditii nu pot fi admisi pentru botez.
Marcu 16:16 “Cine va crede si se va boteza va fi mantuit.”
Fapte 2:38 “Pocaiti-va si fiecare din voi sa fie botezat …”
Fapte 8:36, 37 “Uite apa, ce ma impiedica sa fiu botezat? Filip a zis: ‘Daca
crezi din toata inima, se poate.’ “
2. Cina Domnului este simbolul mortii Domnului Isus in locul nostru. Ea se
compune din paine si vin ne amestecate. Painea franta ne aminteste de trupul
Lui frant pentru noi, iar vinul ne aminteste de sangele Sau varsat pentru
spalarea pacatelor noastre. Matei 26:26-28 “Isus a luat o paine si, dupa ce a
binecuvantat-o, a frant-o si a dat-o ucenicilor, zicand: ‘Luati, mancati, acesta
este trupul Meu.’ Apoi a luat un pahar, si dupa ce a multumit lui Dumnezeu li la dat zicand: ‘Beti toti din el; caci acesta este sangele Meu …’ “
Cina Domnului nu are calitatea de a ierta pacatele. Ea are doar menirea de
a ne aminti ca pentru iertarea pacatelor noastre a trebuit ca trupul Lui sa fie
frant si sangele Sau sa fie varsat. Pentru acest scop El a poruncit ca noi sa
facem Cina.
Luca 22:19 “… sa faceti lucrul acesta spre pomenirea Mea.”
1 Corinteni 11:24, 25 “… sa faceti … spre pomenirea Mea.”
Cina se poate lua de catre toti acei ce si-au marturisit credinta in Domnul
Isus si au fost botezati.
Fapte 2:41, 42 “… au fost botezati si staruiau in … frangerea painii …”
De fiecare data, la Cina, credinciosul trebuie sa-si faca cercetarea de sine.
1 Corinteni 11:28 “Fiecare, dar, sa se cerceteze pe sine insusi si asa sa
manance din painea aceasta.”

Studiu biblic:
Subiect:
Text:

Mat. 21-22 – Confruntarea din Templu
Matei 20-23; Marcu 11-13 şi 24; Luca 18:15-21; Ioan 12.

“Atunci El le-a zis: “ Daţi dar Cezarului ce este al
Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”
Matei 22:21
Versetul de aur:

Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notiţe:

“Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentruca oricine crede în
Mine, să nu rămână în întuneric “.
–Luca 21:33

