







Anunturi
Astazi, 14 august 2011, in cadrul serviciilor divine ale
bisericii, va fi in mijlocul nostru fr. Bebe Ceausu, pastor la
Biserica Baptista “Harul” din Ineu, jud. Arad.
Astazi dupa amiaza va avea loc un serviciu de inchinare la
Biserica din Dorobantu, unde va sluji fr. Adi Todor.
Suntem chemati sa mijlocim in rugaciune pentru fr.Zadic
Ion care se afla in recuperare la domiciliu dupa o
interventie pe cord deschis.
Suntem chemati sa mijlocim in rugaciune pentru fr.
Bacioiu Vasile, care se afla in coma intr-un spital din
Bucuresti, dupa o interventie la rinichi.
Suntem chemati sa mijlocim in rugaciune pentru fata
familiei Rusu Ioan & Sofia, care are problem grave de
sanatate.
Intalnirea Betania va avea loc pe data de 27 august 2011,
orele 9.30, la BCB “Sf.Treime, str. Luminisului, nr.6, C-ta.
Suntem chemati sa ajutam copii orfani donand mobila
prin Fundatia NIGHTTINGALES, care asigura transport
gratuit: ;persoana de contact fr Beni Lazau, tel. 0762 223
060
“Am fost bolnav, si ati venit sa Ma vedeti ...” Matei 25:36

SUBIECTE PENTRU RUGACIUNE
 Bolnavi: Familia; Danciu Ioan si Florica, fam. Mihailescu
Iordache si Aneta, fam. Sulean Ion si Magdalena, Fam.
Serban Ion si Tudora, Fam. Melcea Ilie si Anastasia, Fam.
Gergeli Ioan si Sofia.
 Sora Baban Antonina, Ciutac Petria, Chiru Petrina,
Dragomir Emilia, sora Gheorghiu Maria, sora Mihailuta
Stela, sora Salamon Mina
Fratii; Camen C-tin, Cojocaru
V-le, Petrovici Nicolae, Simion Ion.
 Batrani: Sora; Capota Ana, Dumitrascu Voichita, Lisenco
Evelina si Victoria, Matei Susana, Necula Marioara,
Paraschiv Ana, Petcu Ana, Moldoveanu Sanda, Nicolae
Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana, Untaru Elena, Vidican
Viorica, Voicu Elisabeta,

Fratii; Clipa Gh., Dobrescu Calin, Fulea E., Mich Vasile,

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

BISERICA BAPTISTA nr. 1
“SFANTA TREIME”
CONSTANTA

“Si acum fratilor, va incr edinte z in mâ na lui Dumnezeu si a Cuv ântului
harului Sau, care va poate zidi sufle teste , si va poate da mostenirea
impreuna cu toti ce i sfintiti”
- F.Ap. 20:32
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 Programul bisericii
Duminica:
- 9:30 - 12:00 Studiu Biblic si serviciu Divin
-18:00 - 20:00 Inchinare
Vineri:
-18:00 - 20:00 Serviciu Divin si Rugaciune
Repetitia corului Adoramus:
Joi:
-18:00 – 20:00
Repetitia corului Betania:
Miercuri: -18:00 – 20:00

Nr. 2

Biserica Crestina Baptista
“Sfânta Treime” se doreste a fi
un far ce lumineaza cu putere
într-un oras unde este atâta
nevoie de lumina Evangheliei,
precum Constanta.
Va asteptam cu toata dragostea sa participati la serviciile religioase ale Bisericii,
prezenta dumneavoastra ne
onoreaza si ne motiveaza în acelasi timp la slujire si dragoste
frateasca.
Usile locasului de închinare sunt deschise pentru orice om,
indiferent de religie, confesiune, vârsta, pregatire educationala
sau stare materiala, stiind ca Dumnezeu doreste mântuirea
fiecaruia. Pentru credinciosii din tara si din strainatate veniti la
malul fierbinte al Marii Negre, dorim ca serviciile divine sa fie
oaza de racorire sufleteasca si de partasie sfânta.
Va invitam sa accesati paginile site-ului nostru pentru a afla
mai multe despre noi si despre lucrarile de slujire în care
suntem implicati. Din dorinta de a contribui la cresterea
dumneavoastra spirituala avem bucuria de a va pune la
dispozitie studii biblice, predici, seminarii si alte diverse
materiale.
Nadajduim ca acest site sa aduca multa bucurie tuturor
acelora care au fost membri ai acestei Bisericii iar acum sunt
raspânditi pretutindeni prin lume. Ei sunt legati sufleteste de
aceasta Biserica si de zona Dobrogei în care s-au nascut si au
copilarit. De aceea site-ul se doreste a fi o punte peste mari si
tari astfel încât sa aiba acces la informatii proaspete despre cei
dragi de aici si despre lucrarile Bisericii din care au plecat.
Scriptura spune în Psalmul 65.5 „În bunatatea Ta, Tu ne
asculti prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nadejdea
tuturor marginilor îndepartate ale pamantului si marii!” Va
învitam la aceasta margine îndepartata a pamântului si marii sa
experimentati bunatatea si minunile Dumnezeului mântuirii
noastre.

Studiu biblic:
Subiect:
Text:

Ieremia 17:1-18 – Dezastrul

încrederii în om

Ieremia 7:1 – 31:40

Versetul de aur: “Inima este nespus de inselatoare si de deznadajduit
de rea; cine poate s’o cunoasca? Eu, Domnul, cercetez inima, si cerc
rarunchii, ca sa rasplatesc fiecaruia dupa purtarea lui, dupa rodul
faptelor lui”.
Ieremia 17:9-10
Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notite:

“Tu esti mare la sfat si puternic la fapta,Tu ai ochi deschisi
asupra tuturor cailor copiilor oamenilor, ca sa dai fiecaruia
dupa caile lui, dupa rodul faptelor lui.!”
-Ieremia 32:19

