







Anunturi
DUMNEZEUL cel Prea Inalt să binecuvânteze pe cei ce au
păşit pragul casei Domnului si astazi pentru: închinare,
laudă şi mulţumire.
Astăzi, 11 Sept. 2011, în cadrul serviciului divin de
dimineaţă şi după amiază, va fi în mijlocul nostru “Corul
Emaus” din Biserica crestina baptista "Sfânta Treime"
din Alba Iulia
Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune familia Rusu
Ioan & Sofia pentru despărţirea vremelnică de fica lor,
care a fost chemată “acasă” la DOMNUL.
Suntem chemaţi să susţinem în rugăciuni de mijlocire şi
ajutor pe sora Melcea Anastasia, care are probleme de
sănătate fiind imobilizată la pat.
Astazi 11 Sept. 2011 fr. Todor Adrian va conduce un
serviciu de închinare, laudă şi mulţumire, în punctul de
misiune din loc. Dorobanţu, între orele; 17:00 – 19:00
Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune, botezul nou
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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

testamental ce va avea loc la biserica baptistă din HARSOVA

în data de 25 Sept. 2011.

“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.
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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. 6

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA

DESPRE PACAT
Noi credem si marturisim ca omul, creat de Dumnezeu dupa chipul
si asemanarea Sa, pentru preamarirea Sa si o viata fericita in El, a fost
ademenit de Diavol, devenind neascultator de porunca lui Dumnezeu, si
astfel a intrat in lume pacatul si blestemul. Pacatul este lipsa de
conformitate fata de legea morala a lui Dumnezeu, fie intr-o actiune,
dispozitie sau atitudine.
Geneza 3:13 “Femeia a raspuns: ‘Sarpele m-a amagit si am mancat din
pom “
1 Ioan 5:17 “Orice nelegiuire este pacat.”
Romani 14:23 “Tot ce nu vine din incredintare este pacat.”
Iacov 4:17 “Cine stie sa faca binele si nu-l face savarseste un pacat.”
Ioan 8:34 “Cine traieste in pacat este rob al pacatului.”
Romani 6:13 “Sa nu mai dati in stapanirea pacatului madularele voastre
ca niste unelte ale nelegiuirii …”
Eclesiastul 7:29 “Dumnezeu a facut pe oameni fara prihana, dar ei
umbla in multe siretenii.”
Psalmul 51:4 “Impotriva Ta am pacatuit si am facut ce este rau inaintea
Ta.”
Efeseni 2:1-3 “… morti in greselile si in pacatele voastre … intre ei eram
si noi toti odinioara cand traiam in poftele firii noastre pamantesti, cand
faceam voile firii pamantesti…”
Deuteronom 9:7 “… tot razvratiti impotriva Domnului ati fost.”
1 Ioan 3:4 “Oricine face pacat, face si faradelege; si pacatul este
faradelege.”

Studiu biblic:
Subiect:
Text:

Ezech. 34

– Restaurare prin adevăratul Păstor

Ezechiel 33:1 – 48: 35.

Versetul de aur:

“Voi pune Duhul Meu* în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza

iarăşi în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am şi
făcut, zice Domnul ”.
Ezechiel 37 :14
Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notiţe:

Universalitatea pacatului: toti oamenii sunt pacatosi.
Romani 3:23 “… caci toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui
Dumnezeu.”
Eclesiastul 7:20 “pe pamant nu este nici un om fara prihana, care sa
faca binele, fara sa pacatuiasca.”
Iov 15:16 “… omul care bea nelegiuirea ca apa.”
Romani 5:12 “printr-un singur om a intrat pacatul in lume si prin pacat a
intrat moartea si astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din
pricina ca toti au pacatuit.”
1 Ioan 1:8 “Daca zicem ca nu avem pacat, ne inselam singuri si adevarul
nu este in noi.”
1 Imparati 8:46 “… caci nu este om care sa nu pacatuiasca …”
Consecinta pacatului: moartea spirituala:
Romani 6:23 “… plata pacatului este moartea …”
Romani 5:12 “… prin pacat a intrat moartea …”
Geneza 2:17 ”… sa nu mananci, caci in ziua in care vei manca din el vei
muri negresit.”Iacov 1:15 “… pacatul odata faptuit, aduce moartea.”

“Locuinta Mea va fi intre ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, si ei vor
fi poporul Meu ”
-Ezechiel 37:27

