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Anunţuri
În perioada 01 - 08 Ian. 2012, în locul acesta ne vom aduna,
Duminica de la ora 17:00 şi în restul zilelor din cursul săptamânii de la
ora 18:00, pentru “Săptămâna Naţională de rugăciune” cu tema:
“Rugăciuni şi cereri pentru biserica din vremea de acum”.
1.01.2012 Rugăciune pentru slujitorii duhovniceşti ai bisericii
2.01.2012 Rugăciune pentru membrii bisericii,
3.01.2012 Rugăciune pentru copiii, tinerii şi bătrânii bisericii
4.01.2012 Rugăciune pentru familiile bisericii
5.01.2012 Rugăciune pentru duşmanii bisericii,
6.01.2012 Rugăciune pentru prietenii bisericii,
7.01.2012 Rugăciune pentru nevoile materiale ale bisericii,
8.01.2012 Rugăciune pentru slujitorii administrativi ai bisericii
 Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune, grupul de fraţi şi surori
care vor merge în misiune în Rep. Moldova, împreună cu fr. Ion
George, în perioada 04-10.01.2012.

“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 Constantin, Clipa Gheoghe, Cojocaru Vasile,
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.

1 ianuarie 2012

Anul II

Nr. 13

BISERICA BAPTISTĂ nr. 1 “SFÂNTA TREIME”CONSTANŢA
Str. Luminisului, nr. 6, Constanta, Romania 900589, Telf: 0241-633-845
Email:office@sfantatreimect.ro, Site: www.sfantatreimect.ro

Dorim ca noul an 2012, -an de jubileu pentru biserica
noastra- sa fie un an de unire in bucurie, un an de
motivare si indemn pentru lucrare, un an de lauda pentru
Numele Domnului Isus Hristos! Si Dumnezeu sa se
indure, si sa dea binecuvantare si har peste noi toti.
Programul bisericii,
Duminica:
- 8:30 - 9:30
- 9:30 - 12:00
-17:00 - 19:00
Vineri:
-18:00 - 20:00

Rugăciune
Studiu Biblic şi serviciu Divin
Închinare
Rugăciune şi Serviciu Divin

Repetiţia corului Adoramus:
Joi:
-18:00 – 20:00 (Începând din 12. Ian.)
Repetiţia corului Betania:
Miercuri: -17:00 – 19:00 (Începând din 11. Ian.)

“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

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA
DESPRE RUGĂCIUNE
Noi credem si marturisim ca rugaciunea este starea de partasie intima a
omului cu Dumnezeu. Ea este exprimarea sincera a launtrului in fata
Domnului. Din aceasta cauza nu avem carti de rugaciuni si nu indemnam pe
altii sa invete rugaciuni pe dinafara. Ps. 62:8 “… varsati-va inimile inaintea
Lui!” Ps. 142:1-2 “…ma rog catre Domnul. Imi vars necazul inaintea Lui,
si-mi povestesc stramtorarea inaintea Lui.” Filipeni 4:6 “…in orice lucru
aduceti cererile voastre la cunostinta lui Dumnezeu, prin rugaciuni si cereri cu
multumiri.”
Dupa starea inimii, rugaciunea poate fi: de multumire, de cerere si de
mijlocire.
1 Timotei 2:1 “… sa faceti rugaciuni, cereri, mijlociri, multumiri …”
Efeseni 5:20 “Multumiti totdeauna lui Dumnezeu Tatal pentru toate
lucrurile.”
Rugaciunea trebuie adresata Tatalui in Numele Domnului Isus. El fiind
singurul mijlocitor intre om si Dumnezeu. Rugaciunile adresate Sfintilor,
credem ca nu sunt in conformitate cu Sfintele Scripturi.
Ioan 16:23 “… orice veti cere de la Tatal in Numele Meu, va va da.” 1 Tim.
2:5 “… este un singur Mijlocitor intre Dumnezeu si oameni; Omul Isus
Hristos.”
Rugaciunea este absolut necesara vietii spirituale pentru cresterea,
intarirea, ferirea de ispite si biruinta asupra vrasmasului.
Luca 18:1 “Isus le-a spus o pilda ca sa le arate ca trebuie sa se roage
necurmat si sa nu se lase …” 1 Tesal. 5:17 “Rugati-va ne-ncetat.” Matei
26:41 “… va rugati ca sa nu cadeti in ispita.” Efes. 3:16 “… si-L rog … sa va
faca sa va intariti in putere.”
Rugaciunea privata se poate face oriunde, iar rugaciunea comuna se face
in partasie cu ceilalti credinciosi in biserici.
Matei 6:6 “Tu cand te rogi intra in odaita ta … si roaga-te Tatalui Tau care
este in ascuns …” Matei 14:23 “…S-a suit pe munte sa se roage.” Matei
26:26,39 “… Isus a venit … in Ghetsimani … si s-a rugat.” Fapte 2:42 “Ei
staruiau … in rugaciuni.” Fapte 12:5 “Biserica nu inceta sa inalte rugaciuni.”
Rugaciunile pentru cei morti nu au fost practicite in Biserica Crestina. Noi
credem ca ele nu au nici o valoare, deoarece cel mort a ajuns la locul lui
imediat dupa moarte, fara sa mai fie posibilitate de schimbare de la un loc la
altul.
Luca 16:26 “… intre noi si intre voi este o prapastie mare asa ca cei ce ar vrea
sa treaca … de acolo la noi sa nu poata.”

Studiu biblic:
Subiect:

– Dumnezeu – Creatorul, Susţinătorul şi
Scopul tuturor lucrurilor
Text:
Versetul de aur:

– Gen. 1:1-2:3
“Din El, prin El, si pentru El sunt toate lucrurile. A Lui sa
Rom. 11:36
fie slava in veci! Amin “.
Predica

Textul biblic:
Subiect:
Notiţe:

„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi
puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost
–Apoc. 4:11
făcute!”

