





“Cine aduce multumiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi
celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta
mântuirea lui Dumnezeu!”
Ps. 50:23
Anunţuri
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.

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

Cei interesaţi vor lua legătura cu fr. Gaby Gherman telf. 0748884201

În fiecare sâmbătă la ora 11:00 continuă întâlnirea
pentru instruire în vederea constituirii Orchestrei, sub
îndrumarea sorei Rusu Lidia. Domnul să binecuvânteze pe
toţi cei ce se vor implica în aceste lucrări.
Astăzi la serviciul divin de dimineaţă, vom sărbătorii
“Ziua roadelor”, într-un serviciu prelungit, împreună cu
cu fraţii şi surorile de la Biserica Baptistă din Hârşova,
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
 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
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 Programul bisericii,
Duminica:
- 8:30 - 9:30 Rugăciune
- 9:30 - 12:00 Studiu Biblic şi serviciu Divin
-18:00 - 20:00 Închinare
Vineri:
-1:00 - 20:00 Rugăciune şi Serviciu Divin
Repetiţia corului Adoramus:
Joi:
-18:00 – 20:00
Repetiţia corului Betania:
Miercuri: -17:00 – 19:00

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA
DESPRE SLUJITORII BISERICII
Noi credem si marturisim ca in Bisericile din Noul Testament au
fost diferite feluri de lucratori speciali, dar ele au avut numai doua
clase de slujire, care au condus afacerile spirituale si materiale ale
Bisericilor: batranii (presbiteri, pastori, episcopi) si diaconii.
Filipeni 1:1 “Catre toti Sfintii … care sunt in Filipi, impreuna cu
episcopii si diaconii.”
Titlul de “episcop,” “presbiter” si “pastor” au fost date celui mai
inalt slujitor din Bisericile Noului Testament. Toate aceste numiri sunt
pentru una si aceeasi slujba: supravegherea, pastorirea si carmuirea
spirituala a Bisericii.
Fapte 20: 17, 28 “Pavel a trimis la Efes si a chemat pe presbiterii
bisericii … si le-a zis: ‘Luati seama dar la toata turma peste care v-a
pus Duhul Sfant episcopi, ca sa pastoriti Biserica Domnului.”
Pentru ca cineva sa fie in slujba aceasta trebuie sa aiba
calitatile descrise de apostolul Pavel in 1 Timotei 3:1-7 si Tit 1:5-9.
Metoda alegerii este aratata prin Cuvantul grec “Xeirotonia”- tradus
citeodata “randuit” – care inseamna “a vota cu ridicare de mana.”
Aceasta alegere se face de Biserica adunata in acest scop.
Fapte 14:23 “Au rinduit presbiteri in fiecare Biserica.”
Pastorul este supus si el disciplinei bisericii, cand invinuirea
este bine intemeiata.
1 Timotei 5:19 “Impotriva unui presbiter sa nu primesti invinuire
decat din gura a doi sau trei martori.”
Diaconii sunt chemati a ajuta pe pastor in insarcinarea
administrarii bunurilor materiale ale bisericii. Ei au menirea sa cultive
darnicia membrilor, sa inspire actiunile filantropice. Ei trebuie sa aiba
calitatile aratate la 1 Timotei 3:8-13. Dedicarea in slujire, atat a
pastorilor cat si a diaconilor se face prin punerea mainilor.
Fapte 6:6; 13:3 “Atunci s-au rugat si au pus mainile peste ei.”
1 Timotei 4:14 “… cu punerea manilor de citre ceata presbiterilor.”
Noi credem si marturisim ca preotia, in conformitate cu Noul
Testament, nu formeaza o clasa speciala, ci o calitate pe care o are
fiecare credincios; ea este universala. Fiecare credincios este un preot.
Fiecare are dreptul de a se apropia de Dumnezeu direct prin Domnul
Isus, fara alt mijlocitor. Fiecare are dreptul de a oferi jertfe bisericesti.
1 Petru 2:5 “Si voi, ca niste pietre vii, sunteti ziditi ca sa fiti o casa
duhovniceasca, o preotie Sfanta, si sa aduceti jertfe duhovnicesti,
placute lui Dumnezeu prin Isus Hristos.”
1 Petru 2:9 “Voi sunteti … o preotie imparateasca.”
Apocalipsa 1:6 “a facut din noi … preoti pentru Dumnezeu.”

Studiu biblic:
Subiect:

Ioan 3 – De ce a trebuit să vină Cristos?

Text:
1:15-5:47.

Matei 3-7 şi 12:1-21; Marcu 1-3; Luca 3-6; Ioan

“Drept răspuns ISUS i-a zis: Adevărat, adevărat îţi
spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia
lui Dumnezeu”
Ioan 3:3
Versetul de aur:

Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notiţe:

“Tot ce voiţi să vă facă vouă oameni, faceţi-le şi voi la fel; căci în
aceasta este cuprinsă Legea si Proorocii”.
–Matei 7:12

