“Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria
pentru cei cu inima curată. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în
DOMNUL, şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!”

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

Ps. 97:11-12










Anunturi
A început repetiţia pentru “Grupul instrumental” al Bisericii
noastre. Repetiţia are loc după următorul program;
-Luni de la ora 18:00 şi Sambată de la ora 11:00.
Cei interesaţi vor lua legătura cu fr. Gaby Gherman
Sambată 01 Oct. 2001 ora 10:00 va incepe prima instruire
în vederea constituirii Orchestrei, sub îndrumarea sorei Rusu
Lidia. Cei interesaţi se vor prezenta cu; Biblia, caiet de
muzică, creion cu gumă de şters, şi pix. Domnul să
binecuvânteze pe toţi cei ce se vor implica în aceste lucrări.
Se caută director la Radio Vocea Evangheliei Constanţa!.
Suntem chemaţi la post şi rugăciune pentru ca Domnul să
găsească un om după voia Lui. Cei interesaţi pot lua
legătura cu fr. Daniel Fodorean, până Miercuri dimineaţa, 28
Septembrie 2011.
In 02 Oct. 2011, are loc căsătoria fr. Iosif Deacu cu sora
Oana Fodor, la Biserica Penticostală din loc. Cumpăna, Jud.
Constanţa. Domnul să binecuvânteze această nouă familie.
În data de 09 Oct. 2011, (a II a duminică din luna
Octombrie) vom sărbătorii “Ziua mulţumirii”.
“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 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
- 9:30 - 12:00
-18:00 - 20:00
Vineri:
-18:00 - 20:00

Anul I

Rugăciune
Studiu Biblic şi serviciu Divin
Închinare
Rugăciune şi Serviciu Divin

Repetiţia corului Adoramus:
Joi:
-18:00 – 20:00
Repetiţia corului Betania:
Miercuri: -18:00 – 20:00

Nr. 8

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA
NAŞTEREA DIN NOU

Noi credem si marturisim ca nasterea din nou este regenerarea vietii, inzestrandu-ne cu o dispozitie si atitudine duhovniceasca Sfanta; ea cuprinde intreg caracterul, intelectul, sentimentul si vointa. Astfel, fiecare pacatos, pentru a deveni un adevarat credincios, trebuie sa fie nascut din nou. Ioan 3:7 “Trebuie sa va nasteti din nou.”
Prin puterea sa proprie omul nu se poate naste din nou, nu se poate schimba.
Ieremia 13:23 “Poate un Etiopian sa-si schimbe pielea …?”
Ioan 15:5 “Despartiti de Mine nu puteti face nimic.”
Fara nasterea din nou, toate incercarile de a face fapte bune pe care sa le
rasplateasca Dumnezeu in ziua judecitii, de a trai voia lui Dumnezeu, sunt falimentare,
nu pot da nici un rezultat bun. Prin nasterea fireasca noi mostenim o fire pacatoasa care
da roadele pacatului. Suntem ca si un paduret care nu poate sa aduca roade bune.
Oricat l-ai ingriji, tot poame padurete ar aduce. Numai altoirea este ceea ce poate
schimba firea.
Matei 7:16-18 “Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din maracini? … Pomul
rau face roade rele … Pomul rau nu poate face roade bune.” Rom. 8:7 “… ea (firea
pamanteasca) nu se supune Legii lui Dumnezeu si nici nu poate sa se supuna.”
Mat 12:34 “cum ati putea voi sa spuneti lucruri bune , cand voi sunteti rai ?”
Nasterea din nou este lucrarea divina pe care o face Dumnezeu in viata
pacatosului pentru a corespunde vointei Sale. Pentru ca un pacatos sa fie nascut din
nou, el trebuie sa se pocaiasca si sa creada, adica sa primeasca mantuirea prin har.
Atunci Dumnezeu face lucarea nasterii din nou prin Cuvantul Sau si prin Duhul Sfant.
1 Petru 1:23 “… ati fost nascuti din nou … prin Cuvantul lui Dumnezeu …”
Iacov 1:18 “El … ne-a nascut … prin Cuvantul adevarului …”
Ioan 3:5 “… daca nu se naste cineva din apa si din Duh, nu poate sa intre in Imparatia
lui Dumnezeu.” Efeseni 2:10 “Caci noi suntem lucrarea Lui …”
Nasterea din nou nu este o imbunatatire a vietii, ci schimbarea radicala a vietii.
Ea nu este schimbarea efectului, ci a cauzei determinante; nu este curatirea vietii
exterioare, ci a vietii interioare.
2 Corinteni 5:17 “Caci daca este cineva in Hristos este o faptura noua; cele vechi s-au
dus, iata ca toate lucrurile s-au facut noi.”
Rom 6:4 … sa traim o viata noua.”
Coloseni 3:9-10 “… v-ati dezbracat de omul cel vechi, cu faptele lui si v-ati imbracat cu
omul cel nou …”
Nasterea din nou ne da calitatea de copil al lui Dumnezeu; ea ne face partasi
firii Dumnezeiesti, capabili de a trai voia lui Dumnezeu. Ea este a doua fire in viata
noastra dupa cum prin altoire paduretul nu este starpit; el continua sa existe, insa fara
sa i se dea posibilitatea de manifestare. Tot asa este si cu nasterea din nou; firea veche
este rastignita – pusa in imposibilitatea de actiune – iar firea noua creste si aduce roada
buna. Calitatea altoiului este cu totul deosebita de cea a paduretului: in esenta lemnului,
in frunze si in fructe. Asa este si cu cel nascut din nou: toate trebuie sa arate calitatea
lui de copil al lui Dumnezeu.
Ioan 3:6 “Ce este nascut din carne, este carne, si ce este nascut din Duh, este duh.”
Galateni 5:22-23 “Roada Duhului, dimpotriva, este: dragostea, bucuria, pacea,
indelunga rabdare, bunatatea, facerea de bine, credinciosia, blandetea, infranarea
poftelor.”
Matei 7:17 “… orice pom bun face roade bune …”
Prin nasterea din nou devenim mostenitori ai lui Dumnezeu. Dreptul la
mostenirea vesnica este pe baza inrudirii noastre cu Dumnezeu. Cine nu este nascut din
nou nu este copil al lui Dumnezeu si nici nu are drept la mostenirea vesnica.
Romani 8:17 “Daca suntem copii, suntem si mostenitori ai lui Dumnezeu si impreuna
mostenitori cu Hristos.”
Ioan 3:3 “Daca un om nu se naste din nou, nu poate vedea Imparatia lui Dumnezeu.”

Studiu biblic:
Subiect:

Zah. 3-4 – Dumnezeu ştie să-şi susţină slujitorii

Text:
Hagai 1 – 2; Zaharia 1-14; Estera 1-10; Ezra 7-10; şi
Neemia 1-5.
“…Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua
aceia, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume”.
Versetul de aur:

Zaharia 14:9

Predica
Textul biblic:
Subiect:
Notiţe:

“Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul;
judecaţi în porţile voastere după adevăr şi în vederea păcii; niciunul să nu
gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său, şi nici să nu iubiţi
jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.”
-Zaharia 8:16-17

