Anunţuri
 Pentru sărbătoarea “Jubileului de 90 de ani de Biserică Baptistă în C-ţa” avem
nevoie de un grup de lucru de 7-9 fraţi şi surori care doresc să participe în
colectivul de organizare a manifestărilor. Înscrierea se face la Secretarul Bisericii
Tel. 0740 061 008 sau la orice frate din Comitet, până cel mai târziu pe data de
31.03.2012. Pot participa şi membri de la alte Biserici Baptiste din Constanţa.
 Pentru realizarea cărţii/monografiei “Jubileul de 90 de ani de Biserica Baptistă
în C-ţa” cooptăm în colectivul de documentare şi de lucru fraţi şi surori cu
pregătire şi dar pentru această lucrare. Se pot înscrie fraţi/surori şi de la alte
Biserici Baptiste din Constanţa. Înscrierile se fac la Secretarul Bisericii, Tel.
0740 061 008, sau la orice frate din Comitet. Termen de înscriere: 31.03.2012.
 În vederea constituirii “Grupelor de cartier” primim candidaturi de fraţi din
Biserica noastră, maturi în Hristos pentru a fi lideri de grup. Aceştia vor fi
invitaţi la Comitet pentru validare şi pregătire pentru lucrare. Înscrierile se fac
la secretarul Bisericii, Tel. 0740 061 008 sau la orice frate din Comitet până cel
mai târziu pe data de 31.03.2012.
 Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune următoarele lucrări ce se vor desfăşura
în luna martie în localitatea Galeşu:
• În data de 07.03.2012, va avea loc un serviciu de evanghelizare cu
participarea tuturor femeilor din localitate ce nu cunosc pe Dumnezeu.
• În data de 10.03.2012, va avea loc Conferinţa pentru tineri, Sesiunea I-a cu
tema: “Pur într-o lume murdară”, iar Sesiunea a-II-a, în data de 17.03.2012.
 Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune lucrarea din Hârşova prin fr. Todor
Adrian care doreşte să deschidă 2 puncte de misiune în loc. Mioriţa şi Vadu Oii.
“Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Miaţi 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:
Familii: fam. 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.
Surori: Baban Antonina, Băcioiu Rodica, Ciutac Petria, Chiru Petrina, Dragomir Emilia,
Dumitraşcu Felicia, Gheorghiu Maria, Lisenco Evelina, Mihăiluţă Stela, Moldoveanu Sanda,
Nicolin Viorica, Salamon Mina, Sion Ileana, Untaru Elena, Vidican Viorica.
Fratii: Camen Constantin, Clipa Gheorghe, Cojocaru Vasile, Petrovici Nicolae, Simion
Ion, Zadic Ion.
Persoane în vârstă – Surori: Baltac Elena (Mereni), Capotă Ana, Dumitraşcu Voichita,
Lisenco Victoria, Matei Susana, Nicula Mărioara, Paraschiv Ana, Petcu Ana, Preda Emilia,
Nicolae Emilia, Nicolin Viorica, Puha Zamfira, Petrescu Ana, Voicu Elisabeta.
Persoane în vârstă – Fraţi: Dobrescu Călin, Fulea Teofil, Mich Vasile.

“Iartă dar fărădelegea poporului acestuia
după mărimea îndurării Tale…”
Numeri 14:19
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BULETIN DUMINICAL
Apare lunar: (In prima duminică din lună)

“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”
Faptele Ap. 20:32
 Pr o g r a m u l b is e r ic ii
Duminică:
- 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
Repetiţia corului Betania:
Miercuri: -17:00 – 19:00

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA

DESPRE CĂSĂTORIE
Noi credem şi mărturisim că, în conformitate cu Sfintele Scripturi,
căsătoria este orânduită de Dumnezeu.
Geneza 1:27-28 “Dumnezeu a făcut pe om … parte bărbăteasca şi parte
femeiască. Dumnezeu i-a binecuvântat şi le-a zis: ‘Creşteţi şi înmulţiţi-vă,
umpleţi pământul şi stăpâniţi-l.’ “
Căsătoria este actul de bunăvoie prin care un bărbat şi o femeie consimt
să trăiască împreună toată viaţa. Bărbatului îi este îngăduit să aibă o singură
femeie ca soţie; la fel, şi femeii îi este îngăduit să aibă un singur bărbat ca soţ.
După moartea unuia din soţi, cel rămas se poate căsători.
1 Corinteni 7:39; “O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi
trăieşte bărbatul… “
Romani 7:2 “O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte
bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite.”
Întrucât căsătoria este şi o orânduială cetăţenească, ea trebuie întâi
incheiată cu acte după legile Statului, apoi urmează binecuvântarea Bisericii.
Noi tinem ca creştinii să încheie o căsătorie numai în Domnul, adică numai cu
credincioşi.
2 Corinteni 6:14 “Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi.

Studiu biblic
Pastor:

Fr. Ghiţă Marian

Subiect:

Umblând prin credinţă spre ţara promisă
Numeri 14 (Num. 10:35-36)

Text biblic: Numeri 8:1 – 25:18 si Psalmul 90:1-17

Versetul de aur: “Când pornea chivotul, Moise zicea: “Scoală-te, Doamne, ca să

se împrăştie vrăjmaşii Tăi şi să fugă dinaintea feţei Tale cei ce Te urăsc!” Iar când îl
aşezau zicea: “Întoarce-te, Doamne la zecile de mii ale miilor lui Israel!”
Numeri 10:35-36

Predica
Pastor:

Fr. Fodorean Daniel

Subiect:

Înnoirea Bisericii

Textul biblic: Efeseni 4:20-24
Notiţe:

1Corinteni 7:39 “… este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.”
Căsătoria nu trebuie desfăcută prin divorţ. Divorţul este un lucru oprit
pentru cei credincioşi.
Maleahi 2:16 “Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie.
Matei 19:6 “Deci, ce a împreunat Domnul, omul să nu despartă.”
Matei 19:9 “Isus le-a răspuns: “… oricine îşi lasă nevasta, afară din pricină de
curvie, şi ia pe alta, preacurveşte.”
1 Corinteni 7:15 “Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă;
în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu mai sunt legaţi.”
2 Tesaloniceni 1:11 “Dumnezeul nostru să împlinească în voi, cu putere, orice
dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă.”

„Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea,
din veşnicie în veşnicie, Tu eşti DUMNEZEU
– Psalmul 90:2

