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Loghin Crenguța 01 

Saviuc Iulia 01 

Anghel Mădălina 03 

Calcan Rodica – Italia 03 

Ciobotaru Cornelia 06 

Mititelu Mirela 07 

Bulugu Bogdana 08 

Samson Anișoara Ileana 10 

Enache Neculai 11 

Midoi Ionela Daniela 12 

Plășoianu Petre 14 

Popa Mariana 16 

Bulugu Cristi 16 

Otrocol Adela 20 

Zlatan Teofil 21 

Secară Zoica 24 

Caloianu Andrei 25 

Caracaș Elena 25 

Gherasim Rodica 26 

Pîrjol Lucian 28 

Ștefu Mircea 31 

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. 

În biserica noastră, la momentul prezent, 

“funcţionează” următoarele grupe mici: 
 

 Mihai Panaite – grupă mixtă (seniori), întâlnire 

săptămânală (Marți, de la ora 10) – în clădirea bisericii 
 

 Octavian Cristian – grupă mixtă, întâlnire săptămânală 

(Marți, de la ora 16) – în clădirea bisericii 
 

 Marius Bordiciuc – grupă familii, întâlnire periodică 

(Miercuri/Joi, de la ora 18) – în familie 
 

 Mia Ghiță – grupă femei, întâlnire săptămânală 

(Miercuri/Joi, de la ora 1730) – în familie 
 

 Narcis Ciobanu – grupă tineri (băieți), întâlnire 

săptămânală (Miercuri, de la ora 18) – în clădirea 

bisericii 
 

 Carmen Bulugu – grupă fete, întâlnire la două 

săptămâni *Miercuri, de la 18) – în familie 
 

 Rodica Bordeianu – grupă femei, întâlnire la două 

săptămâni (Joi, de la ora 1430) – în familie 
 

 Paul Ghiță – grupă mixtă, întâlnire săptămânală (Joi, 

de la ora 15) – în clădirea bisericii 
 

 Mihai Panaite – grupă bărbați, întâlnire săptămânală 

(Joi, de la ora 17) – în familie 
- 

 Ovi Ghiță – grupă mixtă, întâlnire săptămânală (Joi, de 

la ora 17) – în clădirea bisericii 
 

 Hari și Ilona Crețu – grupă familii, întâlnire 

săptămânală (Joi, de la ora 18) – în familie 
 

 Carmen Bulugu – grupă studente, întâlnire la două 

săptămâni (Joi, de la ora 18) – în familie 
 

 Dan Bulugu – grupă familii, întâlnire la două 

săptămâni (Vineri, de la ora 1830) – în familie 

Biserica Creştină Baptistă 
“Sfânta Treime”, Galaţi 

Str. G. Coşbuc, Nr 30-34 

Noi predicăm pe Isus Hristos Cel răstignit, înviat, înălţat în glorie 
şi care va reveni să judece vii şi morţii! 

Slujbe publice: Duminică, orele 10 şi 17,30 
 

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

  Grupul mic 
      (de părtăşie, de studiu, de rugăciune, de ucenicie) 

 

– continuarea pe verso – 
 

Grupul mic nu este o invenţie omenească şi nici o 

problemă culturală. El este de inspiraţie divină şi trece 

de barierele culturale şi geografice. De aceea el este 

foarte important în dinamica dezvoltării bisericii vii şi a 

înaintării Evangheliei. 

 Pornind de la lecţia pe care Dumnezeu i-a dat-o lui 

Moise prin socrul său, privitor la modul prin care să 

păstorească şi să conducă eficient poporul evreu, 

 Trecând prin perioada de bună organizare pe cete a 

tuturor domeniilor de închinare (şi nu numai) a 

poporului Israel din timpul domniei lui David, 

Solomon, Ezechia, 

 Culminând cu modul prin care Domnul Isus 

Hristos şi-a format ucenicii pentru a face ca Evanghelia 

mântuirii să pătrundă în toată lumea, 

 Privind la lecţiile oferite de istorie în privinţa 

eficacităţii bisericilor care au continuat modelul de 

ucenicie al lui Hristos în perioade tulburi sau mai 

liniştite, 

 Privind la aceleaşi lecţii, astăzi, în diferitele zone 

ale lumii unde biserica prosperă spiritual, 

 Și nu în ultimul rând, privind la nevoia individuală 

de a fi integraţi în contexte relaţionale mai mici pentru 

a înţelege mai bine învăţătura Mântuitorului şi a fi 

ajutaţi să o integrăm în viaţa practică... 

...Putem spune cu tărie că grupul mic – cu trăsăturile 

biblice inerente – trebuie menţinut,  promovat şi apărat 

de toate atacurile sau descurajările venite fie din 

interior, fie din exterior. 

Aniversări 
în luna Martie 

Motive de rugăciune: 

1. Pentru responsabilii de grupe mici: evlavie autentică, 

integritate în caracter, protecţie divină şi putere 

duhovnicească pentru slujire 

2. Ca Domnul secerişului să scoată noi slujitori la 

secerişul Său şi astfel numărul grupelor mici să crească 

3. Toţi moderatorii (responsabilii de grup mic) să 

beneficieze de echipare potrivită şi de încurajare 

continuă pentru a face din întîlnirile de grup evenimente 

aşteptate cu bucurie (de ei şi de membrii grupului) 

4. Toţi membrii valizi ai bisericii să fie parte a unui 

grup de părtăşie 

5. Toate grupurile să fie implicate în lucrarea pastoral 

misionară a bisericii 
 

http://www.bcbg.ro/


 

 

 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

Evenimente 

 
 5 Martie (Duminică), de la ora 10

00
 

– Cina Domnului și Adunare Generală 

 7 Martie (Marți), de la ora 10
00

 

– Eveniment special pentru seniori şi doamne: 

“Primăvara în natură şi în suflet” 

 17 Martie (Vineri), ora 18
00

 – Seară de 

rugăciune cu toate bisericile evanghelice din Galaţi - 

la biserica creştină după evanghelie „Agape” (str. 

Neniţescu, nr.2 - zona pieţei centrale) 

 23-24 Martie (Joi-Vineri) – Congresul de 

lucru al Cultului Creştin Baptist din România 

- la Timişoara 

 28 Martie (Marți), ora 10
00

 – Întâlnirea 

tuturor păstorilor şi misionarilor din Comunitatea de 

Brăila - la Tulcea 

 1-2 Aprilie (Sâmbătă-Duminică dimineaţa) 

– Conferinţa tinerilor din Comunitatea de Brăila 

– la Brăila 

viitoare 

 

Știați că... 

Fulgerul se poate întinde pe o distanță de 8 km într-o 

clipă, poate conține peste 100 de milioane de volți 

electrici și se ridică la temperaturi de 28.000°C într-o 

secundă (mai cald decât  suprafața soarelui). Fulgerul 

eliberează în aer, pe lângă o imensă cantitate de energie, 

și două gaze (azot și hidrogen) – azotul vaporizat este 

absorbit de apa care cade (ploaie) și ajunge pe pământ 

fertilizându-l. Iată o lecție despre Cine este Dumnezeul 

nostru pe are o putem învăța de la fulger, privind numai 

la puterea extraordinară, viteza incredibilă și frumusețea 

sa înfricoșătoare, care stârnește în inima omului, de 

fiecare dată, acel sentiment de nimicnicie față de Cel ce 

l-a creat. Zaharia 10:1 – „Cereți de la Domnul ploaie, 

ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele și va 

trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe 

câmp.”   (citește și Palmul 97:4, Iov 37:1-5,15-16) 

Grupul mic 
(de părtăşie, de studiu, de rugăciune, de ucenicie) 

– continuarea – 

 

Beneficiile grupului de ucenicie 

Membrii unui grup mic - cei care frecventează 
constant şi sunt implicaţi în întâlniri: 

 Învaţă să se încreadă mai mult în Dumnezeu 

 Învaţă să aplice Cuvântul în viaţa de fiecare zi 

 Îşi modelează şi îmbunătăţesc părtăşia în viaţa 

de familie 

 Împărtăşesc şi învaţă din mărturia personală   

 Se cunosc şi se roagă unii pentru alţii  

 Se încurajează şi se slujesc reciproc 

 Învaţă să dea socoteală de modul cum trăiesc 

 Descoperă împreună nevoi şi căi de slujire  

 Capătă mai multă îndrăzneală în mărturisire 

 Un deziderat/un obiectiv: grupul mic oferă un 

        cadru prietenos pentru evanghelizare 
 

 

Bătăliile pe care le avem de dus în grupul mic 

 În planul individual: Cît mai mulţi oameni 

preocupaţi de proclamarea în vorbă şi faptă a 

domniei lui Hristos în viaţa lor 

 În planul familial: Să creştem în înţelegerea şi 

în împlinirea rolurilor specifice în familie.  

 În planul pastoral: Nici un grup fără o 

responsabilitate pastorală (de purtare de grijă) 

 În planul misionar: Nici un grup fără un snop 

pentru Hristos  

 În planul întâlnirilor publice: Nici un grup 

care să nu-şi aducă aportul la vitalizarea întâlnirilor 

bisericii 

 

 

Beneficiile grupului mic – mărturii: 

 Lia Palade – Grupa este importantă pentru mine 

pentru că îmi aduce bucurie prin părtăşia cu surorile 

şi cu fraţii, purtare de grijă, este locul unde ne 

spunem suferinţele şi necazurile, experimentăm 

unitatea unii cu alţii şi învăţăm să ne rugăm unii 

pentru alţii. 

 Nicoleta Tecla – Cu toate că sunt cea mai tânără din 

grupa mea, iubesc această grupă de seniori (sora 

Cornelia Iamandi are 89 ani) pentru că atunci când 

mă uit la ei mă întăresc şi mă înviorez în plan fizic şi 

sufletesc, şi mă zidesc ascultând şi văzând 

experienţele lor cu Dumnezeu. Îi iubesc mult. 

 Florica Mocanu – Având părtăşie unii cu alţii, ne 

zidim sufleteşte şi ne bucurăm că suntem laolaltă 

pentru că Domnul împlineşte prin ceilalţi ce ne 

lipseşte. 

 Viorica Andronache – Pe mine grupa de părtăşie 

m-a înviorat de fiecare dată pentru că am înţeles mult 

mai bine unele lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. 

 Lavinia Bondrea – Pentru mine grupa de părtaşie 

este importantă şi de folos pentru că este locul unde 

primesc răspuns la întrebarile mele din citirea zilnică 

a Bibliei, şi pentru că am posibilitatea să mă rog şi să 

mijlocesc pentru problemele fraţilor şi surorilor din 

grupa mea. Deasemenea, este locul unde pot să 

cunosc fraţii si surorile mai bine, şi împreună să 

slujim celor în vârstă prin vizite făcute la domiciliu. 

 Jenica Cojocaru – Părtăşia în grupele mici nu atinge 

solemnitatea adunărilor publice, dar are căldura şi 

generozitatea întâlnirilor de familie, când fiecare 

vorbeşte şi ascultă, se roagă pentru ceilalţi şi cere 

ajutor în rugăciune pentru poverile greu de dus, 

primeşte şi oferă dragoste, milă şi încurajare. În 

grupa de părtăşie, mai mult ca oriunde, cei  doi, trei 

sau mai mulţi strânşi în Numele lui Isus simt cu 

putere prezenţa Lui de Frate mai mare, care aşteaptă 

ca dragostea pentru El să însemne o inimă mai largă 

pentru cel de alături. 


