








Anunturi
Astazi, 28 august 2011, in cadrul serviciului divin, va fi in
mijlocul nostru fr. Cristian Mihoc, pastor la Biserica
Baptista “Betel” din Botosani, impreuna cu familia, iar
dupa amiaza, si fr. Popovici Teodor, responsabilul national
Ghedeon, impreuna cu sotia.
Multumim tuturor fratilor si surorilor, care prin darnicia lor
au contribuit la nevoile financiare din Casa Domnului.
Suntem chemati sa continuam prin rugaciuni de mijlocire
si ajutor pentru surorile Lisenco Evelina si Victoria, a caror
stare de sanatate s-a inrautatit.
Suntem chemati sa sustinem in rugaciuni de mijlocire pe
sora Dragomir Emilia si Preda Emilia, care au probleme de
sanatate si acum au nevoie de interventia divina pentru
vindecare.
Multumim Domnului pentru ca a ascultat rugaciunile
nostre si fr. Zadic Ion se afla intr-o stare de refacere
foarte buna, dupa interventia pe cord deschis
Suntem chemati sa ajutam copiii nevoiasi ai Centrului de
Zi “Tineri Pentru Misiune”, donand alimente neperisabile.
Persoana de contact: Alina Dragoman, tel. 0747-499-022
“Am fost bolnav, si ati venit sa Ma vedeti ...” Matei 25:36

SUBIECTE PENTRU RUGACIUNE
 Bolnavi: Familia; Danciu Ioan si Florica, fam.
Mihailescu Iordache si Aneta, 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, Dumitrascu Felicia, Gheorghiu Maria,
Mihailuta Stela, Moldoveanu Sanda, Salamon Mina,
Untaru Elena, Vidican Viorica,
 Fratii; Camen C-tin, Cojocaru V-le, Petrovici Nicolae,
Simion Ion. Zadic Ion
 Batrani: Sora; Capota Ana, Dumitrascu Voichita, Matei
Susana, Necula Marioara, Paraschiv Ana, Petcu Ana,
Nicolae Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana, Voicu
Elisabeta,

Fratii; Clipa Gh., Dobrescu Calin, Fulea E., Mich Vasile,
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“Si acum fratilor, va incr edinte z în mâ na lui Dumnezeu si a Cuv ântului
harului Sau, care va poate zidi sufle teste , si va poate da mostenirea
împreuna cu toti ce i 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
Repetitia corului Adoramus:
Joi:
-18:00 – 20:00
Repetitia corului Betania:
Miercuri: -18:00 – 20:00

Nr. 4

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA

BIBLIA – CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
Noi credem şi mărturisim că Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului
Testament sunt inspirate de Duhul Sfânt. Ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu scris,
o revelaţie dumnezeiască către neamul omenesc, sunt izvorul fără greş al
conştiinţei de Dumnezeu.
Galateni 1:11 “…Evanghelia …nu este de obarsie omeneasca … ci
descoperirea lui Hristos.”
2 Petru 1:21 “Nici o proorocie n-a fost aduasa prin voia omului; ci oamenii
au vorbit de la Dumnezeu, manati de Duhul Sfant.”
2 Timotei 3:16 “Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu …”
Ioan 10:35 “… Scriptura nu poate fi desfintata.”
Ioel 2:28 “… voi turna Duhul Meu … si fiii si fiicele vor prooroci …”
Matei 10:20 “… Duhul Tatalui vostru va vorbi in voi …”
1 Corinteni 2:10 “… Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sau …”
1 Corinteni 11:23 “…Am primit de la Domnul ce v-am invatat …”

Studiu biblic:
Subiect:
Text:

Plâng. 3

– Speranţă în mijlocul durerii

Ieremia 49:1 – 52:34; Plang. 1:1-5:22; Ezec. 1:1-12:28.

Versetul de aur: “Iata ce ma gandesc în inima mea, si iata ce ma face
sa mai trag nadejde: Bunatatile Domnului nu s’au sfarsit, si îndurarile
Lui nu sunt la capat, ci se înoiesc în fiecare dimineata. Si credinciosia
Ta este atat de mare ”.
Plangerile Lui Ieremia 3:21:24
Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notite:

Biblia, Cuvantul lui Dumnezeu scris prin inspiratia Duhului Sfant, este
singura regula si norma de credinta si purtare in viata aceasta.
Efeseni 1:13 “… dupa ce ati auzit Cuvantul adevarului (Evanghelia mantuirii
voastre) ati crezut …”
2 Timotei 1:13 “Dreptarul invataturilor sanatoase … tine-l cu credinta.”
Romani 10:17 “… credinta vine in urma auzirii; iar auzirea vine prin
Cuvantul lui Dumnezeu.”
2 Timotei 3:16-17 “… Scriptura …este de folos ca sa invete, sa mustre, sa
indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu
sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.”
Psalm 119:105 “Cuvantul Tau este o candela pentru picioarele mele.”
Biblia este singura autoritate in materie de religie; ea este suficienta
pentru invatatura noastra. Astfel, nu este nevoie de sprijinul traditiei.
Matei 15:6 “… ati desfiintat Cuvantul lui Dumnezeu in folosul datinei
voastre.”
Ioan 17:17 “Cuvantul Tau este adevarul.”
Ioan 5:39 “Cercetati Scripturile, pentru ca socotiti ca in ele aveti viata
vesnica, dar tocmai ele marturisesc despre Mine.”
Isaia 34:16 “Cautati in cartea Domnului si cititi.”
Fapte 17:11 “…cercetau Scripturile in fiecare zi …”
Ioan 20:31 “Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi sa credeti ca
Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, si crezand sa aveti viata in Numele
Lui.”

“El mi-a spus: Fiul omului, primeste in inima ta si asculta cu
urechile tale toate cuvintele pe care ti-le spun!!”
-Ezechiel 3:10

