“Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria pentru
cei cu inima curată. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în DOMNUL, şi
măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!”









Anunţuri

Ps. 97:11-12

Astăzi la serviciul divin de dimineaţă va fi în mijlocul nostru fr.
Claudiu Fechete, iar după amiază fr. Daniel Topciu
A început repetiţia pentru “Grupul instrumental-ALĂMURI-” al
Bisericii noastre. Repetiţia are loc după următorul program;
-Luni de la ora 18:00 şi Sâmbătă de la ora 11:00.
Cei interesaţi vor lua legătura cu fr. Gaby Gherman telf. 0748884201

În fiecare sâmbătă la ora 10:00 continuă întâlnirea pentru
instruire în vederea constituirii Orchestrei, sub îndrumarea sorei
Rusu Lidia. Cei interesaţi se vor prezenta cu; Biblia, caiet de
muzică, creion cu gumă de şters, şi pix. Domnul să
binecuvânteze pe toţi cei ce se vor implica în aceste lucrări.
Astăzi 02 Oct. 2011 ora 15:00, are loc căsătoria fr. Iosif
Deacu cu sora Oana Fodor, la Biserica Penticostală din loc.
Cumpăna, Jud. Constanţa. Corul Adoramus va sluji prin
cântare, înălţând laudă Domnului cu această ocazie.
Domnul să binecuvânteze această nouă familie.
În data de 09 Oct. 2011,duminica viitoare, vom sărbătorii
“Ziua roadelor”, într-un serviciu de dimineaţă prelungit, apoi
după amiază, vom continua să mulţumim DOMNULUI pentru
belşugul roadelor din acest an, în cadrul familiilor.

“Am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi ...” Matei 25:36
SUBIECTE PENTRU RUGĂCIUNE









Str. Luminisului, nr. 6
Constanta, Romania 900589
Telf: 0241-633-845
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Site: www.sfantatreimect.ro

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, Mihăiluţă Stela,
Moldoveanu Sanda, Salamon Mina, Sion Ileana, Untaru Elena,
Vidican Viorica.
Fratii; Camen C-tin, Cojocaru V-le, Petrovici Nicolae, Simion
Ion, Zadic Ion.
Batrani: Sora; Baltac Elena (Mereni), Capota Ana, Dumitraşcu
Voichita, Matei Susana, Necula Mărioara, Paraschiv Ana, Petcu
Ana, Preda Emilia, Nicolae Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana,
Voicu Elisabeta.
Fratii; Clipa Gh., Dobrescu Calin, Fulea Bebe, Mich Vasile.

BISERICA BAPTISTĂ nr. 1
“SFÂNTA TREIME”
CONSTANŢA

“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

BULETIN DUMINICAL
02 Octombrie 2011

 Programul bisericii,
Duminica:
- 8:30 - 9:30
- 9:30 - 12:00
-18:00 - 20:00
Vineri:
-18:00 - 20:00

Anul I

Nr. 9

Rugăciune
Studiu Biblic şi serviciu Divin
Închinare
Rugăciune şi Serviciu Divin

Repetiţia corului Adoramus:
Joi:
-18:00 – 20:00
Repetiţia corului Betania:
Miercuri: -18:00 – 20:00

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA

DESPRE BISERICA
Noi credem si marturisim, ca dupa Noul Testament, totalitatea credinciosilor,
fara deosebire de rasa, nationalitate, sau clasa sociala, din toate timpurile, din cer si de
pe pamant, formeaza Biserica lui Hristos; Biserica Universala. Aceasta Biserica nu este o
organizatie pamanteasca vizibila, ci este organismul viu, spiritual, al celor mantuiti,
adica a celor ce au crezut in Hristos si au fost nascuti din nou.
Evrei 12:23 “Biserica celor intai nascuti, care sunt scrisi in ceruri …”
Fapte 20:28 “… Biserica Domnului pe care a castigat-o cu insusi sangele Sau.”
Matei 16:18 “… pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea.”
Efeseni 1:22-23 “… si L-a dat capetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul
Lui …”
In limba greaca, Cuvantul “Biserica” (ekklesia) a insemnat o adunare a celor
chemati de acasa si de la afacerile lor ca sa se ocupe de chestiuni de interes public.
Acest cuvant a fost adaptat pentru a numi nu numai Biserica Universala, ci si o Biserica
locala, organizata si independenta, a urmasilor lui Hristos dintr-o localitate, care se
intruneau pentru inchinaciune. Biserica locala, dupa invatatura Noului Testament, este
unirea voluntara a unui grup de credinciosi dintr-o localitate, nascuti din nou si botezati
pe baza marturisirii personale a credintei lor in in Domnul Isus Hristos – ca Mantuitorul
lor – Ei se unesc la olalta cu scopul de a se inchina lui Dumnezeu, de a se zidi sufleteste,
de a se pastra curata credinta si invatatura crestina – potrivit cu invataturile Noului
Testament – si de a colabora la propovaduirea Cuvantului lui Dumnezeu. La inceput
Biserica se intrunea in case particulare.
Matei 18:20 “Acolo unde sunt doi sau trei adunati in Numele Meu, sunt si Eu in mijlocul
lor.” Romani 16:5 “Spuneti sanatate bisericii care se aduna in casa lor.” 1 Corinteni
16:19 “Aquila si Priscila impreuna cu Biserica din casa lor.” Coloseni 4:15 “Spuneti
sanatate lui Nimfa si bisericii din casa lui. Fapte 8:1 “… Bisericii din Ierusalim. …”
Galateni 1:22 “… Bisericilor lui Hristos care sunt in Iudeea.” 1 Corinteni 1:2 “Biserica
lui Dumnezeu care este in Corint.”
Conducerea directa a Bisericii o are Hristos prin Duhul Sfant. Nu recunoastem
grade ierarhice. Cei ce primesc anumite insarcinari sunt slujitori ai bisericii, nu stapani
care sa porunceasca. Coloseni 1:18 “El este Capul trupului, al Bisericii. …” Efeseni
1:22-23 “… L-a dat Capetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, …”
Efeseni 5:23 “… Hristos este Capul Bisericii …”
1 Petru 5:2-3 “Pastoriti turma lui Dumnezeu … nu ca si cum ati stapani …”
Dreptul de membru al Bisericii nu se mosteneste, ci se primeste in mod
individual, prin nasterea din nou. Acceptarea in randurile membrilor unei biserici locale
se face in chip voluntar si personal, in urma botezului, pe baza marturisirii credintei in
Domnul Isus. Membrii intre ei se numesc “frati” si sunt egali in drepturi si indatoriri
indiferent de rasa, nationalitate, clasa sociala sau pregatire educationala.
Matei 23:8 “Voi toti sunteti frati.” Efeseni 5:30 “Noi suntem madulare ale trupului
Lui..” Fapte 2:41 “… au primit propovaduirea, au fost botezati si … la numarul
ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.”
Organizatia bisericii locale este facuta pe principiul democratiei autonome.
Programul Dumnezeesc are ca scop stabilirea Imparatiei lui Dumnezeu in inimile
oamenilor, iar Bisericiile sunt mijloace alese de Dumnezeu pentru atingerea acestui scop.
Bisericile au menirea de a proslavi pe Dumnezeu, de a raspandi Evanghelia si prin
partasia frateasca de a da cresterea spirituala necesara fiecarui membru in parte.
Marcu 16:15 “Duceti-va in toata lumea si propovaduiti Evanghelia.”
Efeseni 4:12 “El a dat pe unii … in vederea lucrarii de slujire, pentru zidirea trupului lui
Hristos.” 1 Corinteni 14:4 “… cine prooroceste zideste sufleteste Biserica.”
1 Corinteni 14:12 “… in vederea zidirii sufletesti a bisericii.”
Efeseni 5:19 “Vorbiti intre voi cu psalmi si aduceti din toata inima lauda Domnului.”

Studiu biblic:
Subiect:

Neemia 6 - Ziduri rezidite în ciuda obstacolelor

Text:
Neemia 6-13; Psalmul 126; Maleahi 1-4; Matei 1-2;
Luca 1-2 şi Ioan 1:1-14.
“Le-am zis atunci: vedeţi starea nenorocită în care
suntem! Ierusalimul este dărâmat, şi porţile lui sunt arse de foc. Veniţi
să zidim iarăşi zidurile Ierusalimului, şi să nu mai fim de ocară! Şi leam istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste
mine, şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: Să ne sculăm, şi
să zidim! Şi s-au întărit în această hotărâre bună”
Neemia 2:17-18
Versetul de aur:

Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notiţe:

“Aduceţi însă la casa visteriei toate zeciuelile, ca să fie hrană în Casa Mea;
puneţi-Mă astfel la încercare zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu
vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug
de binecuvântare.
–Maleahi 3:10

