NUMELE ŞI
PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

BOLDICI ALINA LOREDANA

3

Sâmbăta ora 9-9,30

VIOREL COSMA

GRADINARIU CECILIA

3

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

MUTRESCU CONSTANTIN

9

Sâmbăta ora 11-12

NICOLAE RADU

MAXIM ERICA

11

PANAINTIU CRINA MARIA

14

Sâmbăta ora 18

VALENTIN APETREI

URSU ANDREEA

26

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

GHINGHIE ANDREEA MARIA

27

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

BEZEDE DUMITRU
FORRAY LOREDANA
EUGENIA
MOLDOVAN DOMNICA
TUTUNARU EMIL
GHEORGHE

28

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 18

TEOFIL BRÎNZAN

31

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Branzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Rugaciune si
scoala de
sabat

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Predica ora
11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Dupa-masa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Sabat IV
30 iulie

Liebling

Sabat I

Sabat II

Sabat III

VALENTIN
APETREI

FLORIN
DUMITRIU

ARDELEAN
VASILE

FELICIAN ROŞCA

Sâmbăta ora 9-9,30

NICOLAE RADU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

MAXIM DOREL

Sâmbăta ora 18

PROGRAM TINERET

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 18

TEOFIL BRÎNZAN

Vineri ora 20

AVRAM FARA

Sâmbăta ora 9-9,30

LUDOVIC SZENTE

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

VALENTIN GROSU

Sâmbăta ora 18

PROGRAM EXPERIENŢE

Sabat IV

LUCIAN
FARA

prezbiter de serviciu – Maxim Dorel
• 9 iulie – Adunare administrativa.
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Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

apusul soarelui:
21,08

Sabat III

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21,16

Sabat II

Sabat III
16 iulie

30

Sabat I

Vineri
Seara

Sabat II
9 iulie

28

Sabat IV
23 iulie

Orga

Sabat I
2 iulie

LUCIAN FARA

apusul soarelui:
21,23

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21,27

2

apusul soarelui:
21,30

URSACHE MARIA

9 iulie – Ziua misiunii mondiale
(colectă)
16 iulie – Ziua evanghelistului laic

Implicarea
totală
a
membrilor,
prioritatea actuală a bisericii.
Ted
Wilson,
preşedintele
Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea, a îndemnat pe cei
18.5 milioane de membri ai Bisericii să lupte
pentru a câştiga suflete pentru cer, urmând
exemplul semănătorului din cunoscuta parabolă
a lui Isus.
Wilson, într-o predică de Sabat care
reprezintă totodată şi mesajul anual adresat
păstorilor adventişti din întreaga lume, a vorbit
despre noua iniţiativa – Implicarea totală a
membrului – aceasta reprezentând prioritatea
actuală a bisericii.
El a cerut totodată liderilor din biserici să-şi
intensifice evanghelizările publice şi a solicitat
tuturor adventiştilor să lectureze Biblia
oamenilor, interpretând ceea ce au citit.
„Orice om poate fi un semănător al
Cuvântului! Implicarea totală a membrilor
reprezintă ultima mare proclamare a mesajului
Advent”, a declarat Wilson în faţa unei săli
arhipline formată din liderii bisericii şi invitaţi
laici la Reuniunea Consiliului anual de afaceri.
Implicarea totală a membrului este una din
cele trei iniţiative majore pe care Wilson vrea
să le promoveze după alegerea să pentru un nou
mandat de 5 ani la Sesiunea Conferinţei
Generale din San Antonio, Texas.
Programul prevede că fiecare credincios
adventist să găsească modalitatea de a aduce în
mod activ prietenii, vecinii şi cunoscuţii la Isus.
Celelalte două iniţiative se centrează pe temele:
Hristos şi neprihănirea Să şi credincioşia faţă
de Dumnezeu.

Wilson a vorbit despre toate cele trei
iniţiative, dar a pus în centrul atenţiei
implicarea totală a membrului.
„Fiecare pastor, fiecare instructor, fiecare
membru trebuie să se implice total pentru a
studia intens Cuvântul lui Dumnezeu şi apoi săl împărtăşească”, a spus Wilson.
El a sugerat că membrii bisericii să se
implice pentru a câştiga suflete în primul rând
prin mărturia personală într-un grup mic de
evanghelizare, sau chiar în evanghelizare
publică. Membrii pot încerca propriile metode
pentru a-L face cunoscut pe Isus. Ei pot
comunica cu păstorii lor, cu bisericile locale, în
conferinţe pentru a concepe noi modalităţi.
„Evanghelizarea este seva bisericii. Noi toţi
trebuie să ne implicăm în această acţiune”, a
spus Wilson. Liderul bisericii mondiale a
menţionat că ar trebui să se organizeze cel
puţin o serie de întâlniri de evanghelizări
publice în fiecare an: „Vă chem în numele
Domnului, că începând de astăzi să organizăm
întâlniri de evanghelizare publică în fiecare
an”, a spus el.
„În ceea ce mă priveşte, promit să
organizeze o reuniune de evanghelizare publică
în fiecare an al mandatului meu”, a adăugat.
Wilson va vorbi în România în 2017,
Japonia în 2018, India în 2019 şi Papua Noua
Guinee şi Indianapolis în 2020. Indianapolis
este locaţia sesiunii Conferinţei Generale din
2020, iar Wilson a spus că întâlnirile vor avea
loc în zilele premergătoare sesiunii.
Evanghelizare de amploare în Zimbabwe:
Peste 200 de persoane au fost botezate în
Zimbabwe în ajunul unei serii importante de

evanghelizare care a durat două săptămâni şi
care a condus la 30.000 botezuri.
Optzeci şi şase de alte întâlniri de
evanghelizare au fost efectuate simultan în
biserici şi alte locuri din întreaga ţară, punctul
final fiind în Sabatul din 30 mai 2015, când au
fost aşteptate 30.000 de botezuri în întreaga
ţară.
Primele 205 persoane care au participat la
studiul biblic din ultimele luni au fost botezate
cu ocazia serviciului de închinare din
Chitungwiza, în Sabatul din 16 mai 2015.
Liderul Bisericii Adventiste Ted NC
Wilson, care este conducătorul principalelor
întâlniri de evanghelizare din Chitungwiza, a
predicat despre hrănirea a 5000 de oameni şi
despre Isus umblând pe apă din Matei 14,
subliniind că oamenii de azi, spre deosebire de
Petru, trebuie să privească spre Isus.
Biserica Adventistă din Zimbabwe are mai
mult de 800.000 de membri pe un continent
unde creşterea bisericii este în expansiune. Ţara
vecina, Zambi, a a sărbătorit atingerea cifrei de
1 milion de membri.
În paralel cu întâlnirile de evanghelizare se
va desfăşura şi un program de asistenţă
medicală gratuită. Liderii bisericii au declarat
că au fost trataţi în jur de 1000 de oameni pe zi,
pe toată durata celor două săptămâni.
„Cu siguranţă Isus vine curând, şi este un
privilegiu pentru noi toţi să fim parte a mării
misiuni a lui Dumnezeu de a ajunge la oameni
prin puterea Duhului Sfânt”, a spus Ted
Wilson.

