Săptămâna
14-20.05

Învăţătura despre pocăinţă

21-27.05

Învăţătura despre credinţă

28.05-3.06

Învăţătura despre botezul în
apă
Învăţătura despre botezul
cu Duhul Sfânt
Sărbătoarea părtăşiei
(la „Popasul drumeţilor”)
Învăţătura despre adevărata
părtăşie
Învăţătura despre punerea
mâinilor (binecuvântare)
Învăţătura despre învierea
morţilor
Învăţătura despre judecata
viitoare
Învăţătura despre Biblie

4-10.06
(4.06 - Rusaliile)
11.06
12-17.06
18-24.06
25.06-01.07
2-8.07
9-15.07
(9.07 - Ziua Bibliei)
16-22.07
23-29.07

Învăţătura despre rugăciune
şi post
Învăţătura despre iertare

„De aceea .... nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi
de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere
duhovnicească; pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de
Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte
bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, întăriţi, cu toată puterea,
potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu
bucurie, mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de
moştenirea sfinţilor în lumină.” (Coloseni 1:9-12)

Servicii divine:
Tineri:

Duminica, 10:00 şi 18:00
Sâmbăta, 17:00

BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ
„SFÂNTA TREIME” GALAŢI
B-dul George Coşbuc, Nr. 30-34, www.bcbg.ro
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Subiectul dezbătut

-----------------------------------------------------------------------Dorim să fim o biserică vie şi matură spiritual,
devotată uceniciei biblice şi plantării de noi biserici,
începând din Galaţi, spre gloria lui Dumnezeu.

Subiecte abordate în perioada următoare pentru
întărirea temeliei credinţei noastre - în predici şi în
discuţiile din grupele mici (vezi pag 4)
Apostolul Pavel sesizează că printre credincioşii evrei din vremea lui
(care nu erau chiar străini de Cuvintele lui Dumnezeu) erau destui care
nu crescuseră spiritual şi, fie nu înţelegeau învăţăturile mai profunde
despre viaţa de neprihănire, fie erau în pericol, datorită imaturităţii
spirituale, să alunece de pe calea credinţei. Ambele posibilităţi erau
dureroase şi produceau pagube mari vieţii şi slujirii creştine. De aceea,
în scrisoarea pe care le-o scrie, le spune şi următoarele cuvinte:
(Evrei 5:12-14) 12 În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi
învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi
adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de
lapte, nu de hrană tare. 13 Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu
este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc.
14 Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror
judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.
(Evrei 6:1-3) 1 De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui
Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou
temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu,
2 învăţătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea
morţilor şi despre judecata veşnică. 3 Şi vom face lucrul acesta, dacă
va voi Dumnezeu.
Credem că Dumnezeu vrea ca acum, în perioada următoare, să ne
examinăm din nou temelia vieţii noastre de credinţă şi stadiul
maturităţii noastre spirituale. Şi acolo unde s-au produs fisuri, să
căutăm ca să le remediem cu ajutorul Duhului Sfânt, iar acolo unde nu
am înţeles bine adevărurile de temelie, să ne străduim să le înţelegem
şi să le lăsăm să ne (re)modeleze viaţa şi trăirea cotidiană. Pentru că
o biserică sănătoasă are membri sănătoşi în credinţă şi roditori.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Mai 2017
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Să îi purtăm în rugăciune dar şi să îi binecuvântăm pe cei
care luna aceasta îşi vor sărbători ziua de naştere:

Zile de naştere: Mai
Onu Narcisa
Danțuș Iulian – Focșani
Cristian Georgiana
Simion Loredana – Oradea
Cireș Sorin
Zlatan Mariana Tabita
Bocăneală Ion
Ghiță Alina
Clopoțel Tatiana
Bulugu Alina
Bocăneală Emica
Ofrancia Romero Rodel
Tudose Elena

01
01

NUMELE ȘI

TELEFOANE

PRENUMELE

(pentru vizite anunţate)

Aostăcioaei Gheorghe

0236 327968; 0741 040840

Arhire David

0236 471370; 0756 084464

13

Caracaş Elena

0236 433257

17

Chirilă Titina

0336 425488

19

Ciobotaru Cornelia

0336 420769

19

Costache Doru

0336 109256

23

Cristescu Gheorghe

0764 557237

Dumitriu Victoria

0721 503532

27

Grigoriu Aurica

0236 425438

29

Iaba Ioana

0336 108868; 0747 824893

Iamandi Cornelia

0236 444311

Jianu Iuliana

0336 104935

Matei Ecaterina

0236 435993; 0748 281483

Muller Aurica

0740 531243

Olaru Niculiţa

0236 413765

Otrocol Adela

0745 852389 (Bordeianu Rodica)

Plăşoianu Petre

0741 697 489 (Serenela Mocanu)

Radu Luciu

0236 460909; 0747 055816

Rus Elena

0236 474689

Sinescu Elena

0336 424343

Trif Maricica

0752 214516

Vârtosu Felicia

0770 738528

03
09

24
26

Din evenimentele viitoare ale bisericii:
Joi 25 Mai, ora 1800 – Înălţarea Domnului - Serviciu divin cu
biserica
Duminică 28 Mai, ora 1000 – Nuntă: Andreea Buchidău şi Doru
Frumuzachi - la biserica penticostală „Golgota” din Brăila
Duminică 4 Iunie, ora 1000 și 1800 – Sărbătoarea Pogorârii
Duhului Sfânt (Rusaliile)
Duminică 11 Iunie, de la ora 1000 până seara – Sărbătoarea
părtăşiei bisericii - Serviciu divin cu biserica la Popasul
drumeţilor; masa împreună; timp liber pentru părtăşie şi
interacţiune.
Vineri 16 Iunie, ora 1900 – Seară de rugăciune cu toate bisericile
evanghelice din Galaţi - la biserica Emanuel
Sâmbătă 24 Iunie, ora 1400 – Nuntă: Cristi Bordeianu şi Lucia
Mustaţă - la biserica baptistă „Sfânta Treime” din Galaţi
Miercuri - Vineri, 28-30 Iunie, ora 1800 – Săptămâna de
rugăciune a bisericii - întâlniri publice de rugăciune
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Persoane în vârstă şi/sau în suferinţă pentru care
să ne rugăm în această lună

Mai 2017

Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu
fapta şi cu adevărul. (1 Ioan 3:18)
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