







Anunturi
Astazi, 21 august 2011, in cadrul serviciului divin de
dimineata, va fi in mijlocul nostru fr. Cristian Mihoc,
pastor la Biserica Baptista “Betel” din Botosani, iar dupa
amiaza fr. Emanuel Tundrea, pastor la Biserica Baptista
“Emanuel” din Timisoara
Suntem chemati sa sustinem în rugaciune grupul de
tineri din biserica din Galesu care vor pleca Luni pentru o
saptamana in misiune in Republica Moldova.
Suntem chemati sa mijlocim in rugaciune pentru surorile
Lisenco Evelina si Victoria, care sunt in suferinta din
cauza starii 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.
Intalnirea Membrilor Ghedeon, va avea loc pe data de 26
august 2011, orele 16.00, la BCB “Sf.Treime, , C-ta, str.
Luminisului, nr.6
Suntem chemati sa ajutam copiii nevoiasi ai Centrului de
Zi “Tineri Pentru Misiune”, donand alimente neperisabile.
Persoana de contact: Alina Dragoman, tel. 0747-499-022
“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, Dumitrascu Felicia, sora Gheorghiu
Maria, , sora Mihailuta Stela, sora Salamon Mina
 Fratii; Camen C-tin, Cojocaru V-le, Petrovici Nicolae,
Simion Ion. Zadic Ion
 Batrani: Sora; Capota Ana, Dumitrascu Voichita, 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 în mâ na lui Dumnezeu si a Cuv ântului
harului Sau, care va poate zidi sufle teste , si va poate da mostenirea
împreuna cu toti ce i sfintiti ”
- F.Ap. 20:32
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Anul I

 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. 3

Studiu biblic:

SCRISOARE CATRE BISERICI

"Hristos Domnul a venit sa mântuiasca, si oamenii
cei multi mor nemântuiti. De ce? Nu cumva noi
suntem
vinovati?
Crestinismul
formal
este
falimentar, caci a pastrat formele, dar a pierdut
esentialul, pe Hristos
Domnul... a pastrat
cântecele de pe buze, dar a pierdut închinarea
inimii... a pastrat sarbatorile, dar a pierdut pe Cel
Sarbatorit ! De Craciun si Paste, oamenii primesc
daruri unii de la altii, dar nu-L primesc pe Domnul
Isus, Darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Pe El îl resping, îl înjura
cum stiu mai urât. Petrec si danseaza, chiuie toti în goana nebuna
spre iad. S-au închinat vitelului mort de aur, dar azi, la suflarea
vântului, s-a prabusit si nu mai e nicaieri. Au îmbracat haine
stralucitoare, dar s-au topit si sunt goi, de rusinea tuturor. Si asta fara
sa-si dea seama. Toata atmosfera frumoasa si înaltatoarea din familii,
s-a dus. Ce tragedie! Îngerii în straie de lumina nu mai vin din cer, iar
cei de pe pamânt trebuie sa poarte lumina, multi au devenit ei însasi
întunericul, iar poporul bâjbâie, nu zaresc nici o licarire. Este întuneric
bezna. Criza nu este in primul rand financiara, ci spirituala. Hristos
Domnul, Lumina Lumii este lepadat si lipsa Luminii cauzeaza
întunericul. Însarcinarea noastra, prin Duhul Sfânt, este sa purtam nu
o lumânare, ci Lumina Evangheliei pentru o lume pierduta în pacat,
înrobita de Satana. Ei, sarmanii, nu-si dau seama de aceasta. La
sarbatori beau pâna nu se mai pot purta, înjura, mintesc, se înseala,
se dusmanesc, îsi bat joc de cele sfinte, sunt fatarnici, desfrâneaza,
avorteaza, divorteaza si totusi zic ca ei sunt crestini. Crestinii nu au
trait în asa pacate. Acestia sunt crestini care populeaza iadul si vor fi
pe veci unde e plânsul si scrâsnirea dintilor. Starea lor, sarmanii, este
mult mai grava încât nu se poate descrie. Cresterea în har o ai numai
printr-o relatie buna cu Tatal. Cum este atârnarea ta de Domnul? Cât
timp petreci cu El? Ii cunosti tu glasul? Aceasta are mare importanta...
si nu uitati ca Domnul da har celor smeriti! Poate pe pamânt nu ne
vom mai întâlni niciodata, caci eu sunt foarte batrân, sunt în al 93-lea
an, dar doresc sa fiti uriasi în câstigarea sufletelor pentru Hristos
Domnul.
În glorioasa Lui slujire, batrânul vostru frate,

“Pit Popovici"

Subiect:

Ieremia 33: 1-26 – Gloria

restaurarii divine

Text: Ieremia 32:1 – 48:47; 2 Imp. 24-25; 2 Cron. 36; Ps. 74
si 79; Habacuc 1-3.
Versetul de aur:

“In zilele acelea, Iuda va fi mântuit, si Ierusalimul va

locui în liniste. Si iata cum Il vor numi: ”Domnul, Neprihanirea
noastra”.

Ieremia 33:16
Predica

Textul biblic:
Subiect:
Notite:

“Si noi poporul Tau, turma pasunii Tale, Te vom lauda în
veci, si vom vesti din neam în neam laudele Tale!”
-Psalmul 74:13

