Anunţuri
 JUBILEU
U 90 de ani
Prin
P
Harul Domn
nului, dorim ca sărbătorirea a 90 de ani de bisericcă
baptistă în
n oraşul Constan
nţa să se desfăşoaare în perioada 20-26
2
august 201
12.
În aceasttă perioadă din
n luna August 2012 se vor organiza diverse
manifestă
ări aniversare sprre slava Domnulu
ui şi spre creşterrea bisericii Sale.
La jubileul de 90 de ani se vor orrganiza şi o seriie de conferinţe în
î
întreaga lună august, la care vor fi inviitate personalităţi din ţară şi din
străinătatee. www.sfantatreeimect.ro
o Se fac inscrierri la caticheză pen
ntru botez. Relaţţii la fraţii păstorri
o In fiecare Marrţi de la ora 17:30 se va ţine “Ora
a surorilor”
o In data de 12 mai
m 2012 va aveaa loc o acţiune peentru curăţenia de
d
primăvară la clădirea
c
Bisericii din Dorobanţu. Relaţii la fr. Ad
dtor Camen Sim
my.
 Suntem ch
hemaţi să susţinem
m în rugăciune urm
mătoarele lucrări ce se vor desfăşu
ura
în luna Maai 2012 la Punctull de misiune din loocalitatea Galeşu::
 În daata de 10.05.201
12, va avea loc un serviciu dee evanghelizare la
Penitencciarul din Poarta Albă,
A
împreună cuu fr. Vicu Lazau.
 În data de 11.05.2012, va avea loc un seerviciu de evangh
helizare la Azilul de
d
bătrâni din loc. Oraşu No
ou.
 În datta de 13.05.2012, va avea loc un botez nou testamen
ntal, cu un nr. dee 4
suflete în
î localitatea Galeeşu
 Suntem ch
hemaţi să susţineem în rugăciune lucrarea din locc. Hârşova prin fr.
f
Todor Adrrian unde în 27 Mai
M 2012 ora 17:000, va avea loc un botez
b
cu 4 suflete..
“Că
ăci am fost flămânnd, şi Mi‐aţi dat d
de mâncat; Mi‐a fost sete, şi Mi‐a
aţi
datt de băut; am fostt străin şi M‐aţi p
primit; am fost gol şi M‐aţi îmbrăca
at;
am
m fost bolnav, şi aţţi venit să Mă ved
deţi;am fost în tem
mniţă,şi aţi venit pe
p
la Mine.”
M
Mateei 25:35‐36
SUBIECT
TE PENTRU RU
UGĂCIUNE
Bolnavi:
Familii:fam. Danciu
D
Ioan şi Florica, fam. Mihăilescuu Iordache şi Aneta, fam. Şulean Ion şi
Magdalena, fam
m. Şerban Ion şi Tudora, fam. Melcea Ilie şi Anastasia,, fam.Gergeli Ioan şi
Sofia.
Surori:Baban Antonina,
A
Ciutac Peetria, Chiru Petrinaa, Dragomir Emiliaa, Dumitraşcu Feliciia,
Gheorghiu Marria, Lisenco Evelinaa, Mihăiluţă Stela, M
Moldoveanu Sandaa, Salamon Mina,Sio
on
Ileana, Untaru Elena,Vidican
E
Vioriica.
Fraţii: Camen Constantin, Clipa Gheorghe,
G
Cojocaruu Vasile, Petrovici Nicolae, Simion Io
on,
Zadic Ion.
Persoane în vâ
ârstă – Surori: Baltac Elena (Merenni), Capotă Ana, Dumitraşcu
D
Voichitta,
Lisenco Victoriia, Matei Susana, Nicula
N
Mărioara, Paaraschiv Ana, Petcu
u Ana, Preda Emiliia,
Nicolae Emilia,, Nicolin Viorica, Puha Zamfira, Petresscu Ana, Voicu Elissabeta.
Persoane în vâ
ârstă –Fraţi: Dobreescu Călin, Fulea Teeofil, Mich Vasile.

“Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi‐L!”
P 22:23
Ps.
Str. Lum
minişului, nr. 6
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BULE
ETIN DUM
MINICA
AL
Apare lunar: (În priima duminică din lună
ă)

“Şi acum fraţilor, vă
ă încredinţez în mâna
m
lui Dumnezeeu şi a Cuvântulu
ui harului Său,
carre vă poate zidi su
ufleteşte şi vă poa
ate da moştenirea
a împreună cu toţii cei sfinţiţi”
Faptele Ap. 20:32
 Programu
ul bisericii
Vineri:

0:00 Rugăciun
ne şi Serviciu Divin
-18:00 - 20

Duminică:

- 8:30 - 9:30
9
Rugăciune
- 9:30 - 12
2:00 Studiu B
Biblic şi serviciu Divin
-18:00 - 20
0:00 Închinarre

Repetiţia co
orului Adoramus
s:
Repetiţia co
orului Betania:

Joi:
-18:00 – 20:00
Mierc
curi: -17:00 – 19:00

d consiliere
e spirituală cu
u păstorii bis
sericii
 Program de
Marti:
Miercuri:
Joi:
Vineri:

14:00
09:00
16:00
09:00

–
–
–
–

18:0
00
13:0
00
20:0
00
13:0
00

Pastor
Pastor
Pastor
Pastor

Em
manuel GROZEA
Marian GHIŢĂ
Marian GHIŢĂ
Em
manuel GROZEA

EXTRAS DIN MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA
MIJLOCITORUL NOSTRU ÎN FAŢA LUI DUMNEZEU
Noi credem şi mărturisim că Isus Hristos este mijlocitorul rânduit în mod divin, între
Dumnezeu şi om. Luând asupra Sa natura omenească, totuşi, fără păcat, El a suferit şi a
murit pe cruce pentru mântuirea păcătoşilor. El a fost îngropat, a înviat a treia zi, şi s‐a
înălţat la Tatal, la dreapta Căruia trăieşte pururea ca să mijlocească pentru poporul Său. El
este singurul Mijlocitor, Profet, Preot şi Împărat al Bisericii Sale.
1 Timotei 2:5 “… este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Omul Isus Hristos. “
Evrei 7:25 “… trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” Evrei 8:6 “… Hristos a căpătat o
slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El, e mai bun …”
Evrei 9:15 “… El este Mijlocitorul … pentru ca prin moartea Lui … să capete veşnică
moştenire …” Evrei 9:24 “Căci Hristos … a intrat chiar în cer, ca să se înfăţişeze acum,
pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.” Evrei 12:24 “de Isus, Mijlocitorul …”
Fapte 7:56 “… văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui
Dumnezeu.” Psalmul 110:1 “Domnul a zis Domnului Meu , ‘Şezi la dreapta Mea …”
1 Petru 3:22 “… Isus Hristos, care stă la drapta lui Dumnezeu, după ce s‐a înălţat la cer …”
Romani 8:34 “Hristos … stă la drapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi.”
1 Ioan 2:1 “Dar, dacă cineva a păcătuit avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos.”
PĂSTRAREA SFINŢILOR ÎN HAR
Noi credem şi mărturisim că un credincios mântuit prin jertfa salvatoare a
Domnului Isus Hristos în urma pocăinţei personale şi a credinţei, este păstrat în această
stare de har prin puterea lui Dumnezeu până în clipa de necredincioşie (când de buna voie
părăseşte această păstrare). În acest scop Dumnezeu a dăruit credincioşilor Duhul Sfânt să‐i
mângâie, să‐i lumineze, să‐i călăuzească şi să‐i desăvârşească. Această conlucrare între
Duhul Sfânt şi om se vede în toate laturile vieţii. În rămânerea în har se împlineşte voinţa
omului cu voinţa divină, lupta lui, care este sprijinită de puterea lui Dumnezeu, pentru a
birui ispitele şi încercările păcatului.
Isaia 41:10, 13 “… Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare căci Eu sunt Dumnezeul Tău. Eu
te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. Căci Eu sunt
Domnul Dumnezeul Tău, care te iau de mâna dreaptă şi‐ţi zic: ‘Nu te teme de nimic, Eu îţi
vin în ajutor.’ “
Iuda 24 “Iar Acelui care poate să vă păzească de orice cădere …”
1 Petru 1:5 “Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă, pentru mântuire …”
2 Petru 2:9 “… Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici …”
1 Corinteni 10:13 “Dumnezeu care este credincios , nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile
voastre, ci împreună cu ispita a pregătit şi mijlocul de ieşire din ea, ca s‐o puteţi răbda .”
Filipeni 1:6 “… Acela care a început în voi această lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus
Hristos.”
Ioan 10:28 “Eu le voi da viaţă veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din
mâna Mea.”
Romani 8:26 “Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră.” etc

Studiu biblic
Pastor:

Fr. Ghiţă Marian

Subiect:

Legămantul davidic

I Cronici 17 (I Cronici 17:27)

Text biblic:

2 Sam.5:1‐7:29; I Cronici 11:1‐17:27; Ps. 1‐2, 15, 22‐24, 47, 68,
89, 96, 100‐101, 105‐107, 132‐133.

Versetul de aur:“Binecuvântă, dar, casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta!

Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veşnicie!”

I Cronici 17:27

Predică
Pastor:
Subiect:
Textul biblic:
Notiţe personale:

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor
păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în
Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!”.
–Ps.1:1‐2

