







Anunturi
DUMNEZEUL cel Prea Inalt să binecuvânteze pe cei ce au
păşit pragul casei Domnului la închinare, laudă şi
multumire, dar şi pe cei ce vor mărturisi moartea
Domnului ISUS, prin participare la “CINA DOMNULUI”
Astăzi, 04 Sept. 2011, în cadrul serviciului divin de
dimineaţă şi după amiază, va fi în mijlocul nostru fr.
Ovidiu Ghită, păstor la biserica baptistă “Sfânta Treime” din

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

Galaţi, şi preşedintele Comunităţii bisericilor baptiste de Brăila
Suntem chemati să susţinem prin rugăciuni de mijlocire şi
ajutor surorile Lisenco Evelina şi Victoria, a căror stare de
sănătate s-a înrăutăţit.
Suntem chemaţi să susţinem în rugaciuni de mijlocire şi

ajutor pe sora Melcea Anastasia, care are probleme de
sănătate fiind imobilizată la pat.
Suntem chemaţi să ajutăm copiii nevoiaşi ai Centrului de
Zi “Tineri Pentru Misiune”, donând alimente neperisabile.
Persoana de contact: Alina Dragoman, tel. 0747-499-022

“Am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi ...” Matei 25:36
SUBIECTE PENTRU RUGACIUNE
 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, 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 E., Mich Vasile,

BISERICA BAPTISTĂ nr. 1
“SFÂNTA TREIME”
CONSTANTA

“Si acum fratilor, v ă încr edinte z în mâ na lui Dumnezeu şi a Cuv ântului
harului S ă u, care v ă poate zidi sufle te şte , şi vă poate da mo ştenirea
împreună cu toti ce i sfin ţiţi”
- F.Ap. 20:32
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 Programul bisericii
Duminica:
- 8:30 - 9:30
- 9:30 - 12:00
-18:00 - 20:00
Vineri:
-18:00 - 20:00

Anul I

Rugăciune
Studiu Biblic şi serviciu Divin
Inchinare
Rugăciune şi Serviciu Divin

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

Nr. 5

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA

Studiu biblic:
Subiect:

DESPRE OM
Noi credem şi mărturisim ca omul este creat de Dumnezeu. Trupul
omului – partea materială – e făcut din ţărâna, iar natura spirituală a omului
este din Dumnezeu după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
Geneza 1:27 “Dumnezeu a făcut pe om după chipul Sau, I-a făcut după
chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască I-a făcut.”
Geneza 2:7 “Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a
suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.”

Text:

Dumnezeu a făcut pe om fără prihană, perfect, dar nu desăvârşit, cu
voinţă liberă de a alege binele sau răul.
Geneza 1:31 “Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse; şi iată ca erau foarte
bune.
Eclesiastul 7:29 “Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană …”
Geneza 2:16-17 ”Poţi să mănânci după plăcere din orice pom … dar din
pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci.”
Psalmul 107:17 “… prin purtarea lor vinovată ajunseseră nenorociţi.”
Deuteronom 30:15 “Iată îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul..”

Textul biblic:

Ezechiel 22 – Când lipsesc mijlocitorii

Ezechiel 13:1 – 31:18.

“Caut printre ei un om care să înalţe un zid, şi să stea
în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca sa n’o nimicesc; dar
nu găsesc niciunul! ”.
Ezechiel 22 :30
Versetul de aur:

Predica

Subiect:
Notiţe:

Prin căderea în păcat, omul a căzut sub blestem şi a devenit incapabil
de a trăi voia lui Dumnezeu. Prin naşterea firească, fiecare moşteneşte
samânţa păcatului, înclinarea spre rău, firea păcătoasă.
Romani 5:12 “Printr-un singur om a intrat păcatul în lume … toţi au păcătuit”
Romani 5:19 „… prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi
păcătoşi…”
Romani 7:17-18 “… păcatul care locuieşte în mine. Ştiu că nimic bun nu
locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am
voinţă să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.”
Romani 5:6 “… eram fără putere …”
Romani 7:20 “… fac ce nu vreau să fac …”
Romani 7:23 “ … văd în mădularele mele o altă lege care …mă ţine rob legat
păcatului.”
Omul fiind fiinţă liberă este răspunzător înaintea lui Dumnezeu de
toate faptele, vorbele şi gândurile sale. Toţi oamenii trebuie să moară, iar
după moarte urmează judecata şi răsplătirea veşnică.
Romani 14:12 “Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui
Dumnezeu.”
Matei 12:36 “… oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l
vor fi rostit.”
2 Corinteni 5:10 “Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de
judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele
sau răul care-l va fi făcut când trăia în trup.”
Evrei 9:27 “… oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după
aceea urmează judecata.”

“Doresc Eu moartea păcătosului? zice Domnul, Dumnezeu.
Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui
şi să traiască?. ”
-Ezechiel 18:23

