Abonamente ºi calendare pentru anul 2012

ABONAMENTE LA CUVÂNTUL ADEVÃRULUI
1 abon.
2-9 abon.
10-99 abon.
Peste 100 abon.

36 RON
30 RON
28 RON
24 RON

24 EURO
22 EURO
20 EURO
18 EURO

36 USD
34 USD
32 USD
30 USD

Se acordã un abonament în plus (gratuit) pentru comenzile de
peste 10 abonamente, pentru cel ce se ocupã cu distribuirea
revistelor. Termen: 15 decembrie 2011!
(Se pot face abonamente ºi dupã aceastã datã, dar nu
garantãm cã veþi primi nr. 1/2012, al cãrui tiraj se va
stabili în ultima decadã a lunii decembrie 2011!)

CALENDARE 2012
4 RON 1,5 EURO 2 USD
- de perete, policromie
- carte poºtalã, policromie 2 RON 1 EURO 1 USD
Calendarul Cultului Creºtin Penticostal pe anul 2012 cuprinde,
pe lângã textele pentru lecþiunile biblice duminicale, un nou plan
de citire a Bibliei.
În fiecare zi sunt planificate texte din cele patru categorii de
cãrþi ale Sfintei Scripturi, respectiv Pentateuhul ºi istoria lui Israel,
Cronici ºi profeþi, Psalmii ºi cãrþile despre înþelepciune ºi
Evangheliile ºi epistolele. Citind textele programate în fiecare zi,
pânã la sfârºitul anului veþi putea citi toatã Biblia o datã, iar Psalmii,
Evanghelia dupã Luca ºi Epistola lui Pavel cãtre romani se vor
citi de douã ori. Fiecare calendar de perete va fi însoþit de un plan
de citire în format A4, GRATUIT, care se poate plia ºi pãstra în
Biblie pentru þinerea mai uºoarã a evidenþei lecturii. Planurile de
citire suplimentare se pot comanda la preþul de 50 de bani/ ex.
(minim 10 exemplare!).

Plata se face în conturile de mai jos, cu menþiunea:
Cultul Creºtin Penticostal, pentru Cuvântul Adevãrului.
RO29 RNCB 0077 0292 0706 0001 (LEI)
RO02 RNCB 0077 0292 0706 0002 (USD)
RO72 RNCB 0077 0292 0706 0003 (EURO)
Cod fiscal (CUI): 4431227; Cod SWIFT: RNCBROBU
Important! Orice abonat individual (abonamentul de 36 de ron) poate face un abonament-cadou
altei persoane, la altã adresã, cu reducere de 30% pentru abonamentul-cadou, adicã va plãti 60 de
lei pentru ambele abonamente. Dupã achitare, vã rugãm sã ne trimiteþi talonul de mai jos completat
ºi însoþit de copia dupã documentul de platã!

Redacþia
.............................................................................................................................
Abonamentul individual

Abonament-cadou

Numele ºi prenumele......................................... Numele ºi prenumele........................................
Adresa: .............................................................. Adresa: .............................................................
Localitatea ....................................................... Localitatea .......................................................
Codul .........................
Codul .........................
Platit cu mandatul poºtal/ ordinul de platã ataºat.
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Cuvântul Adevãrului

