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Arhire Jana 01 

Șerban Claudiu Teofil 01 

Ichim Sanda – Ijdileni  01 

Șerban Tatiana 02 

Ștefănescu Dragoș – Olanda 02 

Frumuzachi Andreea Georgiana 03 

Gîscă Roxana Claudia  03 

Băluță Mihaela 04 

Vicleanu Magdalena 04 

Andraș Eugenia – Mangalia 05 

Ploscaru Gheorghiță – Mera 05 

Pavăl Ruxandra 06 

Popa Emilian 06 

Tecla Nicoleta 06 

Gogu Ion – Odobești 07 

Dobre Geta 09 

Ene Gica 13 

Szilagy Marta 13 

Pîrvu Luiza 14 

Bulugu Mircea 15 

Simirad Mihaela Luminița 

Zaharia Eugen 

Bordiciuc Marius 

Stoica Despina 

Mocanu Silvia 

Cojocaru Jenica 

Ștefănescu Mariana 

Ene (Tecuceanu) Dora 

Bordiciuc Mihai 

Gheorghe Sofia 

Cojocaru Ionel – Spania 

Maxim Gheorghe 

Tudose Geanina 
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Biserica Baptistă 

„Sfânta Treime” Galaţi 
www.bcbg.ro 

     

Dorim să fim o biserică vie şi matură spiritual, devotată 

uceniciei biblice şi plantării de noi biserici, începând din 

Galaţi, spre gloria lui Dumnezeu. 

 

 Pentru familiile noastre: 

o Pentru cei dragi care au nevoie de 

mântuirea oferită prin Domnul Isus Hristos 

o Pentru cei credincioși din familii: o buna 

mărturie, înțelepciune și blândețe față de 

ceilalți membri ai familiei.  

 Pentru biserică: 

o Pentru evenimentele evanghelistice de 

aceste sărbători (BCB Sf Treime și BCB 

Golgota) 

o Pentru ca fiecare dintre noi să avem râvnă 

să-L vestim pe Domnul Isus Hristos 

o Pentru cei bătrîni și cei bolnavi 

o Pentru cei care s-au răcit și împietrit față 

de Domnul și de Biserica Lui. 

o Pentru elevii și studenții care vor da anul 

acesta examene: o pregătire bună, 

integritate la examene, înțelepciune în 

alegerile pe care le vor face pentru viitor. 

 Pentru țară: 

o Pentru referendumul privind modificarea 

Constituției: să aibă loc și poporul să 

voteze potrivit valorilor creștine. 

o Pentru conducerea țării: teamă de 

Dumnezeu, dragoste pentru semeni, 

înțelepciune în luarea deciziilor. 

Biserica Creştină Baptistă 
“Sfânta Treime”, Galaţi 

Str. G. Coşbuc, Nr 30-34 

Slujbe publice: Duminică, orele 10 şi 18 
 

Copiii: Duminică, ora 11    Tinerii: Sâmbătă, ora 17 

 

Hristos a Înviat! 

"Cel ce este viu", Domnul Isus Cristos, îşi 

manifestă şi astăzi puterea învierii prin Biserica 

Lui şi prin Cuvantul Lui. Îndemnul pentru aceste 

sărbători pascale este să nu Îl căutăm pe "Cel ce 

este viu" în lucruri şi în locuri moarte, ci în 

prezenţa părtaşiei Bisericii Sale şi în Cuvântul 

Lui. De asemenea, datoria noastră, a celor care am 

fost înviaţi la viaţă de către şi împreună cu "Cel 

Viu", este să ducem vestea Înverii şi celor care Îl 

caută în locuri şi lucruri moarte. Până la învierea 

de apoi, sa trăim acea viaţă vie din belşug 

garantată şi oferită în fiecare zi de către "Cel ce 

este viu". 

Păstor, Narcis Ciobanu-Humă 

  
 

Oriunde privim şi orice citim vedem și aflăm 

lucruri care ne împing tot mai mult spre necredinţă 

şi depresie. Întreaga lume se află într-o descom-

punere și ruinare progresivă pe multe planuri. 

Așa arată realitatea pentru cel ce o privește cu 

ochiul omului care vede doar ce “se vede” și crede  

doar ce se poate „pipăi”. Dar există o șansă:    

șansa ca acel om să se apropie de Medicul cel  

Bun și să-și recapete vederea, înțelegerea  

și odată cu ele pacea și bucuria credinței. 
 

(continuare pe verso) 
 

Anversări 

în luna Aprilie 

Motive de 

rugăciune 

http://www.bcbg.ro/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

  

 

 

   

 

 

   

   

Din evenimentele 

 

viitoare 

 

 

(urmare din pagina anterioară) 
 

                     Omul care a fost atins de Mâna Dumnezeului           

                  cel Viu, da, vede  că lumea „zace în cel  

        Rău” - de aici ruina și disperarea – dar vede 

și că Acela care este „Viu în vecii vecilor” 

conduce istoria lumii și pe cea a copiilor Lui 

înspre victoria finală asupra Răului, înspre țărmul 

unde nu vor mai fi lacrimi și durere, unde va fi 

„tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”. 

Credinciosul autentic vede deci dincolo de Cruce 

(locul unde se sfârșesc speranțele și visele 

„orbilor”); el vede Învierea. Înălțarea. Revenirea în 

glorie a Celui Înviat. Răscumpărarea Creației și 

Glorificarea. Într-un cuvânt, el vede întreaga 

realitate a Evangheliei. Datorită Evangheliei 

înțelege Crucea ca fiind nu doar locul unde 

suferința și moartea au atins apogeul, ci și locul 

unde se vede cel mai bine uriașa iubire Divină și 

poarta spre învierea dorită. Bine spunea unul din 

teologii contemporani: „Vestea bună este că 

adevărata Evanghelie afirmă că crucea nu a fost 

sfârșitul, ci începutul, deoarece creștinii nu se 

închină unui om mort, ci unui Mântuitor viu; noi 

nu plângem peste un mormânt pecetluit, ci ne 

bucurăm în fața unui mormânt gol; noi nu 

predicăm un mesaj temporal, doar pentru acest 

pământ, ci propovăduim o Evanghelie care 

transformă viața și ne dă viață veșnică; noi nu ne 

temem de moarte, ci ne încredem în victoria lui 

Hristos asupra morții; noi nu așteptăm 

mormântul, ci așteptăm momentul în care vom fi 

împreună pentru veșnicie cu Hristos.” 

Pentru că avem parte de acest imens privilegiu – 

să umblăm prin viață alături de Cel Înviat – haideți 

să nu-l risipim! Să-L chemăm în viața noastră pe  

Acela care a venit în lume pentru noi și să                                                       

(re)începem călătoria în viața de acum spre viața  

           viitoare cu inimile și buzele care stigă de  

          bucurie: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” 
 

                     Păstor, Ovidiu Ghiţă 
 

 
Aniversări 
în luna Mai 

 

Onu Narcisa 1 

Cristian Georgiana 3 

Zlatan Mihaela 6 

Simion Loredana (Focşani) 9 

Cireş Sorin 13 

Zlatan Mariana 17 

Bocăneală Ion 19 

Ghiţă Alina 19 

Clopoţel Tatiana 23 

Bulugu Alina 24 

Bocăneală Emica 26 

Tudose Elena 29 

 

 

 

 

 1 Aprilie, Duminică, ora 1000 şi 1800 – Duminica 

Floriilor - Intrarea Domnului Isus în Ierusalim 
 

 4-6 Aprilie, Miercuri - Vineri, ora 1800 – Săptămâna 

de rugăciune a bisericii și săptămâna Mare  

                  (Joi seara  - Cina Domnului) 
 

Iertarea lui Dumnezeu și iertarea noastră 
Motto: Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” 

(Luca 23:34) 
Miercuri, 4.04:  Iertarea și inima lui Dumnezeu  
Joi, 5.04:             Iertarea și suferințele lui Hristos 
Vineri, 6.04:      Iertarea și relaţiile noastre 
 

 8 Aprilie, Duminică, ora 1000 și 1800 – Sărbătoarea 

Învierii - Concert/eveniment evanghelistic 
 

 1 Mai, Marți  - Ieșire (retreat) cu biserica la „iarbă 

verde” la „Popasul Drumeților”. Pot participa 

membrii bisericii cu familiile și prietenii lor, precum 

și vizitatorii bisericii noastre. 
 

 10 Mai, Joi – Zi de rugăciune și post cu biserica. 

Seara, la ora 1800  – Întâlnire de rugăciune  
 

 12 Mai, Sâmbătă, ora 1000 – Adunarea Generală a 

Comunității  de Brăila. Locația: Biserica Baptistă 

„Sfânta Treime” din Galați. 
 

 17 Mai, Joi ora 1800 – Sărbătoarea Înălțării Domnului 
 

 19-20 Mai, Sâmbătă și Duminică (dimineața) – 

Întâlnirea tinerilor din Comunitatea de Brăila            

(la Biserica Metanoia, Brăila) 
 

 26 Mai, Sâmbătă, la Valea Sării – Nuntă: David 

Profire și Andra Bulugu 
 

 27 Mai, Duminică, ora 1000 şi 1800 – Sărbătoarea 

„Rusaliilor” (Pogorârea Duhului Sfânt) 
 

 29 Mai, Marți, ora 1000 – Întâlnirea slujitorilor       

din Comunitatea de Brăila (la Galați - Biserica 

Baptistă „Sfânta Treime”) 

 

 


