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Arhire Jana 

 

01 

Șerban Claudiu Teofil 01 

Ichim Sanda – Ijdileni  01 

Șerban Tatiana 02 

Ștefănescu Dragoș – Olanda 02 

Buchidău Andreea Georgiana 03 

Gîscă Claudia Laetiția 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 

Cristescu Gheorghe 

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. 

 
 

 Grupele mici: 

 Grupa de fete liceene (Aby Burghelea și 

Lavinia Zlatan) 

 Grupa de studente (Carmen Bulugu) 

 Grupa de fete adulte (Carmen Bulugu) 

 Grupa de baieți (Narcis C.H.) 

 Întâlnirile de tineret (să fie motivatoare și 

transformatoare) 

 Implicarea tuturor tinerilor în slujire 

 Mântuirea celor care au fost (vin mai rar) la 

întâlnirile de tineret 

 Slujitori noi pentru grupele mici (din toamnă 

dorim împărțirea grupului de baieți în cel puțin 

2 grupe) 

 Tabăra din vară : 31 Iulie-6 August, Lepșa, 

cost: 420 lei (transport, masă, cazare). 

Persoane de contact : Aby Burghelea și Tania 

Șerban 

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 

 

Dragi fraţi şi surori în Domnul, 

Ne apropiem de sărbătoarea Învierii Domnului Isus 

Hristos - cea mai mare sărbătoare a creştinilor. 

De fapt, toate evenimentele care jalonează istoria 

răscumpărării noastre sunt mari, cruciale şi pline de 

semnificaţie: întruparea Mântuitorului, învierea din 

morţi, urmată de înălţarea Lui la cer, pogorârea 

Duhului Sfânt ca certificare a faptului că Dumnezeu 

Tatăl „L-a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care 

L-am răstignit noi”. Fiecare dintre aceste evenimente 

au fost marcate de bucurie şi de sărbătoare - în locurile 

cereşti, dar şi pe pământ, printre cei iubiţi de Domnul. 

Vă invit să ne bucurăm şi noi, cu toată fiinţa, de această 

realitate a Învierii lui Hristos! 

Totuși, la ce ar trebui să ne gândim noi, mai specific,  

acum, în preajma acestei sărbători? ... 

În primul rând la Cel Înviat. Prin înviere, Isus a dovedit 

cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. 

Că este Domn (Stăpân) peste moarte şi peste univers. 

Că este Cel ce ţine cheile morţii şi ale Locuinţei 

morţilor. Că este Învierea şi viaţa şi că oricine crede în 

El chiar dacă ar fi murit  va trăi. Glorie Lui! 

 

 (continuarea pe verso) 

 

Aniversări 
în luna Aprilie 

Motive de 

rugăciune 

http://www.bcbg.ro/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

Evenimente 

  8 Aprilie, Sâmbătă, ora 1100 – Nuntă: Bogdan 

Tofăleanu şi Marta Turcu - la biserica baptistă 

„Sfânta Treime” din Galaţi 

 9 Aprilie, Duminică, ora 1000 şi 1800 – Duminica 

Floriilor - Intrarea Domnului Isus în Ierusalim 

 12-14 Aprilie, Miercuri - Vineri, ora 1800 – 

Săptămâna de rugăciune a bisericii, săptămâna 

Mare (Joi seara  - Cina Domnului) 

 16 Aprilie, Duminică, ora 1000 și 1800 – Sărbătoarea 

Învierii - Concert/eveniment evanghelistic 

 19-20 Aprilie, Miercuri (de la ora 10 la 20) şi Joi (de 

la ora 9 la 12) - Conferinţă “Umblarea cu 

Dumnezeu” cu James Merritt (SUA) 

Cele șapte sesiuni ale conferinței vor aborda 

următoarele subiecte: 

1. Cum să depășești bariera rugăciunii (Ieremia 33:1-3) 

2. Oamenii din jur te aud? / Cum să proclami Evanghelia 

în secolul 21 (2 Timotei 4:1-5) 

3. Mori ca să trăiești / Cum să trăiești viața creștină 

(Galateni 2:20) 

4. Cum să primești ceea ce nu meriți (Geneza 37,39-41) 

5. Cealaltă latură a vieții / Cum să tratezi ispitele (1 

Corinteni 10:12-13) 

6. Lanterna ta este aprinsă? / Cum sa lași să strălucească 

lumina din tine (Matei 4:14-16) 

7. Cum să trăiești o viață a plinătății în Duhul (Efeseni 

5:18-21) 

 

Săptămâna de rugăciune a bisericii – Motto: “Prin 

rănile Lui suntem tămăduiţi” (Isaia 53:5c) 
 

Tematica serilor: 

1.  Miercuri, 12 Aprilie, ora 18: Suferinţa lui Hristos în   

 planul lui Dumnezeu 

2.  Joi, 13 Aprilie, ora 18: Calea suferinţei - calea  

 vindecării (Cina Domnului) 

3.  Vineri, 14 Aprilie, ora 18: Suferinţa care aduce 

 roadă 

viitoare 

 

 

Dragi fraţi şi surori în Domnul, 

 
(urmare din pagina anterioară) 

 

  

    Haideţi să-L sărbătorim, să-I cântăm şi să 

povestim despre măreţia Lui la toţi cei din jurul 

nostru! Haideţi să re-experimentăm Evanghelia! 

    Când (re)auzim această Evanghelie, primul lucru 

care ar trebui să se întâmple este o recunoaștere 

reală a păcatului (1 Cor 15:8-9). Pavel, atunci 

când L-a întâlnit pe Isus Cel viu a recunoscut că 

era un păcătos.  

    Un al doilea lucru care ar trebui să se întâmple 

atunci când auzim și credem Evanghelia, este o 

revoluție în propriul nostru caracter (1 Cor 

15:10). Pavel, ca mulţi alţii, a fost transformat în 

mod radical și în mod miraculos în urma 

impactului cu puterea Lui Hristos - şi Evanghelia 

lui Hristos (şi despre Hristos) este puterea lui 

Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. 

    Şi un al treilea lucru care ar trebui să se întâmple 

atunci când auzim și credem Evanghelia, este         

o refocalizare a inimii şi a energiilor noastre 

înspre El, o dedicare a întregii noastre fiinţe 

pentru a-L sluji pe El şi pe semenii noştri. Pavel 

afirmă că a lucrat mai mult decât toți. Dar nu el, ci 

harul lui Dumnezeu prin el. Harul lui Dumnezeu 

îndeplinește planul Său, nu planul omului în viața 

celui convertit. Viața noastră va trebui să fie total 

dedicată Domnului și să aducă roade pentru El 

(Ioan 15:1-11). Faptul învierii lui Hristos ne dă 

dreptul să ne bucurăm în orice împrejurare, în 

nădejdea biruinței finale a Domnului nostru (1 Cor. 

15:57) și, de aceea, să ne încurajăm unii pe alții în 

trăirea și în  slujirea sfântă la care suntem chemați 

prin Evanghelie (1 Cor. 15:58). 
 

Fie ca adevărul Învierii să aibă toate aceste 

implicații şi în viața noastră! 
 

Hristos a Înviat! 
 

Pastor, Ovidiu Ghiţă  
 

 

 

 

Mulțumim Domnului Isus și Bisericii Sale locale 

pentru tot sprijinul pe care l-am avut pentru a ne închina 

și crește spiritual ca grup de tineri. Vă invităm să 

continuați să vă rugați pentru slujitorii de la tineret, pentru 

tinerii care participă activ, dar și pentru cei nemântuiți, 

care au nevoie de Domnul Isus! Dumnezeu să vă 

binecuvânteze pentru tot ceea ce faceți în susținerea 

spirituală și materială a lucrării cu tinerii! 

 

Pastor, Narcis Ciobanu-Humă 

 

 

Mărturii ale tinerilor 

 

“Grupul de tineri reprezintă, pentru mine, un cerc de 

prieteni în care ne susținem prin vizite, încurajări și 

rugăciune. Sunt încântată de fiecare întâlnire de tineret, 

atunci cand îmi petrec timpul alături de oameni care Îl 

slujesc pe Dumnezeu și ascultă de Cuvântul Lui.” 

(Ștefi Bulugu) 

 

“Grupul de tineret este un sprijin pentru mine, un grup 

unit în care pot primi sfaturi, în care Dumnezeu este 

mereu în centru și mă bucur să văd cum Domnul 

lucrează și binecuvântează tinerii noștri.”   (Luci Cușai) 

 

“În cadrul grupului mic devin încă o dată conștientă de 

frumusețea Trupului lui Hristos. Prin împărtășirea din 

Cuvânt, a experiențelor și prin rugăciune, am parte de 

binecuvântările familiei în Domnul.”   (Aby Burghelea) 

 

“În grupul de baieți mă simt bine, ca într-o familie. 

Avem părtășie, discutăm teme interesante și este un 

timp benefic. Nu cred în coincidențe: aveam nevoie de 

un astfel de grup și Dumnezeu m-a adus în acesta.” 

 (Ruslan Ungureanu) 

Lucrarea cu tinerii 

 


