“Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria
pentru cei cu inima curată. Neprihăniţilor, bucurati-vă în
DOMNUL, şi măriţi prin laudele voastre sfinţenie Lui!”
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Anunturi
Astăzi, 18 Sept. 2011 ora 16:00, are loc căsătoria fr.
Ghiţă Lucian cu sora Şerban Ana, la Biserica creştină
“ARKA”, din str. Industrială nr. 2. Constanţa. Domnul să
binecuvânteze această familie.
Astăzi, 18 Sept. 2011 după amiază, fr. George Ion si fr.
Adrian Todor, vor fi în mijlocul nostru pentru a sluji, la
serviciu de închinare, laudă şi mulţumire, împreună cu un
grup de fraţi şi surori din Galeşu şi Hârşova.
In data de 24 Sept. 2011 ora 9:30, va avea loc întâlnirea
“Betania” la Biserica “ARKA”, str. Industrială nr. 2. C-ţa.
Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune, botezul nou
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, 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 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

BULETIN DUMINICAL
18 Septembrie 2011

 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. 7

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA

DESPRE MANTUIRE

Noi credem si marturisim ca mantuirea este scaparea omului de sub urmarile calcarilor legilor divine. Ea are de a face cu natura omului si cu faptele facute de el. Omul nu se poate mantui pe sine. El nu se poate spala de pacatele sale,
nu se poate desvinovati si nici nu se poate ascunde de pedeapsa pentru pacat.
Ieremia 2:22 “Chiar daca te-ai spala cu silistra, chiar daca ai da cu multa soda,
nelegiuirea ta tot ar ramanea scrisa inaintea Mea, zice Domnul Dumnezeu.
” Amos 9:2-3 “De ar patrunde chiar pana in locuinta mortilor, si de acolo ii va
smulge mana Mea; de s-ar sui chiar pana in ceruri, si de acolo ii voi pogori … de sar ascunde de privirile Mele chiar in fundul marii, si acolo voi porunci sarpelui sa-i
mustre. ” Romani 1:20 “… nu se pot desvinovati.”
Omul nu-si poate creea merite prin fapte bune ca sa-si acopere trecutul
vinovat si sa dobandeasca mantuirea.
Romani 3:20 “Caci nimeni nu va fi socotit neprihanit inaintea Lui prin faptele Legii,
…” Isaia 64:6 “… toate faptele noastre bune sunt ca o haina manjita…”
Ieremia 13:23 “… ati putea voi sa faceti binele, voi, care sunteti deprinsi sa faceti
raul?” Mantuirea este prin harul lui Dumnezeu. Ea este un har care ni se da gratuit,
fara sa o meritam. Faptele bune sunt roade ale mantuirii.
Tit 2:11 “Caci harul lui Dumnezeu care aduce mantuire …”
Efeseni 2:8-9 “Prin har ati fost mantuiti … nu prin fapte.”
Fapte 15:11 “… suntem mantuiti prin harul Domnului Isus.”
Tit 3:5 “El ne-a mantuit, nu pentru faptele facute de noi …”
Mijlocul de mantuire este Domnul Isus, care a fost rastignit in locul nostru.
Un alt mijloc (cruce, taine, Sfanti) nu exista.
Fapte 4:12 “In nimeni altul nu este mantuire; caci nu este sub cer nici un alt
Nume dat oamenilor, in care trebuie sa fim mantuiti.”
1 Ioan 2:2 “El este jertfa de ispasire pentru pacatele noastre.”
Isaia 53:5 “Dar El era strapuns pentru pacatele noastre …”
Efeseni 1:7 “In El avem rascumpararea, prin sangele Lui iertarea pacatelor, dupa
bogatiile harului Sau.” 2 Corinteni 5:18 “Dumnezeu …ne-a impacat cu El prin Isus
Hristos.”
Romani 3:24-25 “… sunt socotiti neprihaniti fara plata, prin harul Sau care este in
Isus Hristos. Pe El Dumnezeu L-a randuit mai dinainte sa fie o jertfa de ispasire.”
Aceasta mantuire savarsita pe cruce, care se poate primi in mod gratuit, e
pentru toti oamenii, indiferent de rasa, nationalitate, sau clasa sociala.
1 Ioan 2:2 “El este jertfa de ispasire pentru pacatele “intregii lumi”
Tit 2:11 “Caci harul lui Dumnezeu care aduce mantuire pentru toti oamenii …”
1 Timotei 2:3-4 “… Dumnezeu … voieste ca toti oamenii sa fie mantuiti …”
Pentru ca omul pacatos sa se poata bucura de aceasta mantuire, el trebuie
sa indeplineasca doua conditii: pocainta si credinta. Ele sunt intotdeauna
nedespartite. Pocainta inseamna recunoasterea pacatului, parerea de rau pentru el,
parasirea lui si marturisirea lui in fata Domnului, adica intoarcerea la Dumnezeu
(Luca 15:11-24). Credinta inseamna primirea de catre pacatos a harului divin pe
care il ofera Dumnezeu in Hristos, spre mantuire si viata vesnica.
Marcu 1:15 “El zice: ‘pocaiti-va si credeti in Evanghelie.’ “
Luca 13:3 “Daca nu va pocaiti toti veti pieri …”
Fapte 2:38 “Pocaiti-va, le-a zis Petru si fiecare din voi sa fie botezat …”
Fapte 17:30 “Dumnezeu nu tine seama de vremurile de nestiinta, si porunceste
acum tuturor oamenilor de pretutindeni sa se pocaiasca.”
Fapte 16:31 “Crede in Domnul Isus si vei fi mantuit …”

Studiu biblic:
Subiect:

Daniel 9 –Perspectiva

binecuvântării împărăţiei

mesianice
Text:

Ioel 1 – 3; Daniel 1-12; Ezra 1-6; şi Ps. 137.

Versetul de aur:

“Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce

vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în
veac şi în veci de veci ”.

Daniel 12:3

Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notiţe:

“Binecuvântat fie Numele lui Dumnezeu din veşnicie în veşnicie! A lui
este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El
răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere
celor pricepuţi! El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în
întuneric şi la El locuieşte lumina.”
-Daniel 2:20-22

