Anunturi
 Astazi duminica, 7 august 2011, in cadrul serviciilor
divine ale bisericii, dimineata (orele 9³°-12°°) si seara
(orele 18°°-20°°) va fi in mijlocul nostru fr. Marius
CRUCERU, pastor in Alesd, jud. Bihor, si prof. la
Universitatea “Emanuel” din Oradea.
 Astazi ora 16:00 va avea loc serviciul de cununie
religioasa a sorei Dana Valcu, membra in Biserica noastra,
cu fr. Andrei Nechita, la Biserica Penticostala “Betel”din
str. Amurgului.
 Suntem chemati sa mijlocim in rugaciune pentru fr.Zadic
Ion care se afla intr-un spital din Bucuresti dupa o
interventie pe cord deschis. Luni va sosi acasa.
 Suntem chemati sa mijlocim in rugaciune pentru fr.
Bacioiu Vasile care se afla inca la terapie intensiva intr-un
spital din Bucuresti dupa o interventie la rinichi.
 Suntem chemati sa mijlocim in rugaciune pentru sora
Felicia Dumitrascu, care se afla in perioada de refacere,
dupa operatie la spitalul Judetean C-ta, camera 3609,
sectia Neurochirurgie.
“Am fost bolnav, si ati venit sa Ma vedeti ...” Matei 25:36







SUBIECTE PENTRU RUGACIUNE
Bolnavi: Familia; Danciu Ioan si Florica, fam. Sulean Ion
si Magdalena, Fam. Serban Ion si Tudora, Fam. Melcea
Ilie si Anastasia, Fam. Gergeli Ioan si Sofia,
Sora Baban Antonina, Ciutac Petria, Chiru Petrina,
Dragomir Emilia, Gheorghiu Maria, Salamon Mina
Fratii; Camen C-tin, Cojocaru V-le, Petrovici Nicolae,
Simion Ion.
Batrani: Sora, Capota Ana, sora Dumitrascu Voichita,
sora Lisenco Evelina si Victoria, sora Matei Susana, sora
Necula Marioara, sora Paraschiv Ana, sora Petcu Ana, sora
Moldoveanu Sanda, sora Nicolae Emilia, sora Puha
Zamfira, sora Petrescu Ana, sora Untaru Elena, sora
Vidican Viorica, sora Voicu Elisabeta,
Fratii; fr. Clipa Gh., fr. Dobrescu Calin, fr. Fulea Emanoil,
fr. Mich Vasile,
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“Si acum fratilor, va incredintez in mana lui Dumnezeu si a
Cuvantului harului Sau, care va poate zidi sufleteste, si va poate da
mostenirea impreuna cu toti cei sfintiti”
- F.Ap. 20:32
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 Programul bisericii
Duminica:
- 9:30 - 12:00 Studiu Biblic si serviciu Divin
-18:00 - 20:00 Inchinare
Vineri:
-18:00 - 20:00 Serviciu Divin si Rugaciune
Repetitie de cor:
Joi:
-18:00 – 20:00
Repetitie cor Betania:
Miercuri: -18:00 – 20:00

Nr. 1

Ce credem….
Noi credem într-un singur Dumnezeu fiintând în trei Persoane:
Tatãl, Fiul si Duhul Sfânt.
Noi credem în Sfintele Scripturi (Biblia) asa cum au fost ele
serise în original sub inspiratia Duhului Sfant, ca fiind infailibile,
demne de toatã increderea si având autoritate supremã în toate
problemele de credintã si viatã.
Noi credem în dumnezeirea (divinitatea) Domnului nostru Isus
Cristos, în întruparea Lui prin nasterea din fecioarã, în viata Lui
umanã fãrã pãcat, în moartea Lui înlocuitoare si ispãsitoare, în
învierea Lui în trup, în inãltarea Lui la cer, în lucrarea Lui actualã
ca singur Mijlocitor între om si Dumnezeu, si în reîntoarcerea Lui
în putere si în glorie.
Noi credem cã omul este pierdut datoritã faptului cã prin
neascultare a iesit de sub autoritatea lui Dumnezeu unde trebuie
sã se întoarcã prin pocãintã de pãcate si credintã în jertfa
Domnului Isus Cristos.
Noi credem cã pentru mântuirea omului pãcãtos si pierdut,
nasterea din nou prin jertfa de pe cruce a Domnului Isus Cristos
si prin lucrarea lãuntricã a Duhului Sfânt, este absolut necesarã.
Credem cã toti cei care se întorc la Dumnezeu cu pocãintã si
credintã, primind pe Domnul Isus Cristos ca Mântuitor, sunt
nãscuti din nou prin Duhul Sfânt si devin copii ai Lui Dumnezeu.
Noi credem în Duhul Sfânt care locuieste credinciosul si îl ajutã
sã trãiascã o viatã sfântã, marturisindu-L pe Domnul Isus si
lucrând pentru EI. Duhul Sfânt realizeazã unitatea, în dragoste,
a tuturor credinciosilor nãscuti din nou conform Evangheliei.
Noi credem în Biserica Universalã care este Trupul lui Cristos
format din cei mântuiti din toate timpurile si din toate locurile,
de pe pãmânt si din ceruri.
Noi credem în învierea pentru judecatã, a tuturor oamenilor
din toate generatiile. Cei mântuiti vor învia pentru viata vesnicã
în Împãrãtia Cerurilor, iar cei pierduti vor învia pentru osânda
vesnicã.
Noi credem în a doua venire în trup a Domnului Isus Cristos si
în strângerea credinciosilor Lui laoaltã cu El în glorie.

Studiu biblic:
Subiect:
Text:

– Vestirea Zilei Domnului

Ţefania 1-3

Versetul de aur: Ţefania 1-3 “Tacere inaintea Domnului Dumnezeu!
Caci ziua Domnului este aproape, caci Domnul a pregatit jertfa, Si-a
sfintit oaspetii”.
Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notite:

“Pe cand toate popoarele umbla fiecare in numele dumnezeului
sau, noi vom umbla in numele Domnului, Dumnezeului nostru,
totdeauna si in veci de veci!”
-Mica 4:5

