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 Aprilie 2012 în localitatea Galeşu:
• În data de 07.04.2012, va desfăşura o acţiune de îngrijire şi curăţenie la
Azilul de bătrâni din Orasul Nou, şi la bătrânii şi văduvele din loc. Galeşu
• În data de 13-15.04.2012 va avea loc un serviciu de evanghelizare în
Galeşu, iar în 15.04, seara, şi la Azilul de bătrâni din loc. Oraşul Nou
 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,
iar pentru 13 Mai doreşte să înfăptuiască un botez cu 5 persoane.
“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, 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 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.

“ …Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji
Domnului”
Iosua 24:15
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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
-18:00 - 20:00
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
DĂRNICIA CREŞTINĂ
Noi credem şi mărturisim că potrivit cu învăţătura Cuvantului lui Dumnezeu şi
practica primilor creştini, membrii Bisericii sunt datori, în chip moral, să contribuie din
bunurile lor pământeşti, de bună voie şi după putinţă, la susţinerea cauzei Evangheliei.
2 Corinteni 9:6-7 “Să stiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine va semăna mult,
mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, sau de
silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.”
Exod 25:2 “… Să-mi aducă dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da cu
tragere de inima.” Exod 35:5 “… Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima.”
1 Cronici 29:5 “Cine vrea să-şi aducă de bună voie darurile înaintea Domnului.”
Romani 12:8 “Cine dă, să dea cu inimă largă.”
1. Susţinerea persoanelor ce se află în slujba Evangheliei pentru a nu duce lipsă.
Filipeni 4:16, 18 “Căci mi-aţi trimis în Tesalonic odată, chiar şi de două ori, ceva pentru
nevoile mele. Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit ce mi-aţi trimis
…”
Tit 3:13 “Ai grijă de legiuitorul Zena şi Apolo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie
pentru călătoria lor .”
3 Ioan 6 “Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu.”
1 Corinteni 9:14 “Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să traiască din
Evanghelie.
Matei 10:10 “… căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.”
1 Timotei 5:18 “Căci Scriptura zice: ‘Să nu legi gura boului când treieră bucate’ ” şi
“vrednic este lucrătorul de plata lui.” etc.
2. Ajutorarea săracilor, orfanilor şi văduvelor.
Fapte 11:29 “Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraţilor care
locuiau în Iudeea.”
Romani 15:26 “Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de
ajutoare pentru săraci dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.”
1 Corinteni 16:1 “Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi …”
Ioan 12:7,8 “Isus a zis: ‘… Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi …’ ”
Matei 25:40 “Adevărat vă spun, că ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti
foarte neânsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.”
Deuteronom 14:29 “… orfanul şi văduva … să mănânce şi să se sature pentru ca Domnul
Dumnezeul Tău să te binecuvanteze … ”
Iacov 1:27 “Religiunea curată … este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor
…” etc.
3. Clădirea de locaşuri pentru închinăciune.
Ex. 35:21 “Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus prinos Domnului
pentru lucrarea cortului.”
1 Cronici 29:1, 9 “… lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru om ci este
pentru Domnul Dumnezeu. Poporul s-a bucurat de darurile de bună voie, căci le dădeau cu
dragă inima Domnului …”
Ezra 2:68-69 “… au adus daruri de bună voie pentru Casa lui Dumnezu … au dat la vistieria
lucrării, dupa mijloacele lor …” etc.

Studiu biblic
Pastor:

Fr. Ghiţă Marian

Subiect:

Pastrează o dragoste curată faţă de Domnul

Iosua 23 (Iosua 23:11)
Text biblic: Iosua 16:1 – 24:33, Judecatori 1:1-9:57

Versetul de aur: “Vegheaţi, dar, cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să

iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru.”

Iosua 23:11

Predica
Pastor:

Fr. Fodorean Daniel

Subiect:

Înnoirea Bisericii

Textul biblic: Efeseni 4:20-24
Notiţe:

„De aceia, pe orişine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu
un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stancă.
– Matei 7:24

