
Evenimente în perioada următoare: 
 

 Data, ziua, ora  Evenimentul, locul  
     

 Duminică 3 Nov  Botez și Cina Domnului  
     

 Joi, 7 Nov  Seară de rugăciune cu biserica (ora 18)  
     

 Sâmbătă 23 Nov  Pregătirea slujitorilor din B.C.B. Galați  

 8,30-12,30    

 Marți 3 Dec  Întâlnirea păstorilor și misionarilor din Comunitatea de  

   Brăila (la BCB Sfânta Treime, Brăila)  

 Duminică 1 Dec  Cina Domnului  
     

 Joi 5 Dec  Seară de rugăciune cu biserica (ora 18)  
     

 Duminică 15 Dec  Eveniment colinde cu Corul Evanghelic din București  
     

 Perioada 20-24 Dec  Evenimente evanghelistice și colinde în oraș și în sate  
     

 Duminică 22 Dec  Eveniment colinde B.C.B. Galați  
     

 Miercuri 25 Dec  Sărbătoarea Nașterii Domnului (ora 10)  
     

 Marți 31 Decembrie  De la ora 18: Timp de închinare, mărturii, masa împreună  

   și Revelion cu cei ce doresc  

 Duminică 5.01  Cina Domnului  
     

 Luni – Duminică  Săptămâna de rugăciune a bisericii  

 (6-12 Ianuarie 2020)    

 

Aniversări ale zilei de naștere în luna Noiembrie 
 

Onu Marian 1 Prodan Gabriel 20 

Marin Lenuţa 2 Anghel Florentina 23 

Petecariu George 4 Petrea Eugen 23 

Labău Mihai 6 Fedor Iubirea 25 

Sandu Tudoriţa 7 Mazăre Andrei 25 

Grigoraş Tudora 10 Zlatan Damaris 26 

Grigoriu Aurica 10 Tudosă Aura 28 

Parvan Simona 15 Ignatovici Cristina 30 

Băluţă Nicu 19   
 
 

Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” Galaţi   
Str. George Coşbuc, Nr 30-34  

Slujbe publice: Duminică, orele 10 şi 18  
Copiii: Duminică, ora 10 – Tinerii: Sâmbătă, ora 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Doamne, învață-ne să ne rugăm…” (Luca 11:1)  
 
Am început anul 2019 cu această solicitare a ucenicilor Domnului Isus din Luca 11:1. 
Am petrecut împreună o săptămână de rugăciune căutând răspunsul la întrebările de 
mai jos:  

 De ce să ne rugăm? Marcu 1:35; Matei 14:23
 Cum să ne rugăm? Luca 11:1-4; Matei 6:9-13

 Cât să ne rugăm? Luca 18:1-8; Luca 11:5-13

 De ce nu ascultă Dumnezeu rugăciunile?

 Când ascultă Dumnezeu rugăciunile?

 Cum să ne rugăm specific după inima lui Dumnezeu?

 Cum s-au rugat oamenii lui Dumnezeu în Scriptură?
 

(Cine este interesat să-și aducă aminte de rezumatul gândurilor expuse atunci, poate solicita secretariatului 
bisericii pliantul pus la dispoziția bisericii la începutul acestui an, după săptămâna de rugăciune) 

 
Ne-am gândit să încheiem anul cu aceeași solicitare pe inimă, conștienți fiind că 
rugăciunea nu este o lecție care se învață deodată și nici o singură dată. Rugăciunea ca 
expresie a dependenței de Dumnezeu, a comunicării necurmate cu EL și a conectării 
la resursele Cerului pentru viața de evlavie, este un domeniu în care avem nevoie 
permanentă de Duhul lui Dumnezeu care să ne călăuzească și să ne învețe. 
 
De data aceasta, rugându-ne Domnului Isus Hristos cu cuvintele ucenicilor: „Doamne, 
învață-ne să ne rugăm…”, ne vom uita la alte câteva domenii ale vieții de rugăciune 
care trebuie ”acoperite” și întărite în biserică și în fiecare dintre noi. 
 
Mesajele predicate vor trasa câteva jaloane, repere, de la care să pornim în discuțiile 
din grupele mici și în practicarea lor în viața zilnică. 
 
Dragi frați și surori, trăim vremurile despre care Domnul nostru Isus Hristos ne-a 
atras atenția: „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de 
mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra 
voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. 
Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea 
care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:34-36). 
 
Domnul Isus a răspuns solicitării ucenicilor Lui de atunci și ne va răspunde și astăzi 
tuturor celor care vor dori să se roage cu adevărat.  
Vom parcurge împreună următoarele teme: 



 

„Doamne, învață-ne să ne rugăm…” (Luca 11:1) 
 
 

Duminică 10.11 – Să învățăm să ne rugăm ca Domnul Isus (Evrei 5:7 și alte 
texte din Noul Testament)   

Duminică 17.11 – Să învățăm să ne rugăm prin Duhul Sfânt (Efes 6:18a; 
Iuda 20b, etc)   

Duminică 24.11 – Să învățăm să ne rugăm pentru Biserică 
(exemplul apostolului Pavel)   

Duminică 1.12 – Să învățăm să ne rugăm pentru cei pierduți (exemplul 
lui Avraam)   

Duminică 8.12 – Să învățăm să ne rugăm pentru trezire 
spirituală (exemplul lui Iosia, Neemia, etc)  

 

 
 “Timpul petrecut cu Dumnezeu este o investitie in eternitate” - Autor 

necunoscut


 “Rugaciunea este calea pe care poti sa mergi cu ochii inchisi.” - Autor 
necunoscut

 “Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.” - Sfantul Augustin


 "Trebuie să ne rugăm cu ochii fixați pe Dumnezeu, nu pe încercări." - 
Oswald Chambers

 "Cel ce fuge de Dumnezeu dimineața cu greu Îl va mai găsi în restul zilei."
- John Bunyan

 "Rugăciunea nu se învață în sala de curs ci în odăiță." - E. M. Bounds


 "Trebuie să începem a crede că Dumnezeu, în taina rugăciunii, ne-a dăruit 
o putere care poate mișca lumea Cerului, și poate aduce puterea aici jos pe 
Pământ." - Andrew Murray


 "A te baza pe Dumnezeu trebuie să înceapă din nou în fiecare zi ca și cum 

nimic nu s-ar fi făcut încă." - C.S. Lewis


 "Cel care îngenunchează cel mai mult, stă drept în picioare cel mai bine." - 
D.L. Moody


 “Rugaciunea este cea mai inalta activitate a sufletului uman.” - Dr.Martin 

Lloyd Jones
 ”Am vazut o multime de oameni care lucreaza fara sa se roage, dar 

niciodata un om care se roaga fara sa lucreze.” - Hudson Taylor 
 

Motive de rugăciune pentru perioada Noiembrie – Decembrie 
 
 Pentru relații de dragoste și de pace în familii și între credincioși.
 Pentru mântuirea celor nemântuiți din casele noastre.

 Pentru cei bolnavi din biserică.

 Pentru toate evenimentele evanghelistice ale bisericii care vor avea loc în ultima 

perioadă a anului

 Pentru ca viața de rugăciune a bisericii, a tuturor membrilor ei, să fie mai puternică, 

mai eficientă și mai plăcută Domnului.

 

Anunț important! 
 
Organizăm o tabără pentru familii! 
 
Un prilej minunat pentru părtășie, timp petrecut împreună, jocuri, drumeții, 
întărirea relațiilor, program de tabără specific pentru copii, seminarii pentru 
familii, surprize…. 
 
Condiții foarte bune pentru cazare, peisaj deosebit. 
 
Când? Perioada 3-8 August 2020 (5 zile) 
 
Unde? Localitatea Vama, jud Suceava (la 15 km de Câmpulung Moldovenesc) 
 
Cât costă? 80 lei/zi/persoană (cazare și 3 mese pe zi). Copiii sub 3 ani nu plătesc 
 
Ce trebuie să mai știm? 
 

 Locurile fiind limitate, se vor ocupa în ordinea înscrierilor


 Pentru înscriere se plătește un avans de 25% din costul întreg (înscrierea 
se face doar în momentul plății avansului). Avansul nu se returnează în 
caz de retragere de pe listă.

 Înscrierile încep din data de 10 Noiembrie 2019 (Duminică)


 Tabăra este pentru familii dar pot veni și adulți singuri în limita locurilor 
disponibile.

 Vom avea un invitat special pentru seminariile pentru familii.
 

Înscrierile, detalii, clarificări: la Bulugu Dan și Mihaela Chirilă 
 
 
 

 

Aniversări ale zilei de naștere în luna Decembrie 
 

Ciupitu Ioana 1 Săracu Ana 16 

Petecariu Diana 3 Onu Cătălina 17 

Ursăchescu Camelia 3 Pătruţă Liliana 18 

Cristian Octavian 4 Costache Ecaterina 19 

Mazăre Nicoleta 5 Postică Andrei 20 

Iaba Ioana 8 Tiron Zina 23 

Augustin Geanina 11 Popoiu Liliana 24 

Bujeniţă Niculina 11 Moisă Gicu 25 

Ghiță Ovidiu 11 Bulugu Carmen 26 

Tudose Nicolae 12 Mititelu Lidia 26 

Anghel Ciprian 12 Gaiu Maria 27 

Munteanu Ştefan 14 Istrate Costel 27 

Roman Mariana 15    


