"Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la
dragoste şi la fapte bune." Evrei 10:24

IULIE 2017










Calendarul evenimentelor:
1 iulie: sabat de rămas bun – pastor Sorin Demian
2-16 iulie: student valdenz - Oradea
8 iulie: Ziua misiunii mondiale (colectă)
15 iulie: Ziua evanghelistului laic
15 iulie: prezentarea noului pastor Brezoi Gabriel
16-21 iulie: tabără Sola Scriptura – seria I
16-20 iulie: tabără naţională de specializări
23-28 iulie: tabără Sola Scriptura – seria II
29 iulie: Conferinţă biblică a gaborilor adventişti

Librăria Sola Scriptura,
Deva, B-dul. Decebal, bl.15, parter
Tel: 0354 / 417 878
Luni-Joi: 9-17; Vineri: 9-13
www.solascriptura.ro

Mântuirea prin credință este bazată pe principiul
troleibuzului, și nu pe principiul bateriei.
Există putere numai atâta vreme cât există legătură cu
firele de sus.
Nimeni nu poate avea o viață de credință vie și
dinamică în lipsa unei legături zilnice cu Dumnezeu.

PROGRAMUL BISERICII – IULIE 2017
DATA

Ora

Sâmbătă
01.07.2017
Apus soare
21:30

09:00

Sâmbătă
08.07.2017
Apus soare
21:27

09:00

Sâmbătă
15.07.2017
Apus soare
21:22

09:00

Sâmbătă
22.07.2017
Apus soare
21:15

09:00

11:00
18:00

11:00
18:00

11:00
18:00

11:00
18:00

Program / Vorbitor (*)
Devoţional: pastor Demian S.
Zecimi şi daruri: Oprea Adina
Predică: Bertalan Gabriel
Predică: pastor Demian Sorin
Devoţional: Tamșa Camelia
Zecimi şi daruri: Tamșa Camelia
Predică: Adam Zaharie
Prezentare video (**)
Devoţional: Colceriu Angela
Zecimi şi daruri: Colceriu Angela
Predică: pastor Maur Mihai
Predică: pastor Brezoi Gabriel
Devoţional: Aldea Aurel
Zecimi şi daruri: Jian Rodica
Predică: Bertalan Gabriel
Prezentare video (**)

09:00 Devoţional: Achim Petru
Sâmbătă
Zecimi şi daruri: Rus Alexandru
29.07.2017
11:00
Apus soare
Predică: Toader Maria
21:06
18:00 Prezentare video (**)
*programul vorbitorilor poate suferi modificări ulterioare
** nu s-a ales tema în momentul tehnoredactării

Dragostea să vă fie sinceră; urâți răul, lipiți-vă de bine!
Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească!
Luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care
vi-l acordați reciproc. În ce privește dedicarea, să nu
fiți leneși! Fiți plini de râvnă cu duhul!
Slujiți Domnului!
Dumnezeu nu va lucra într-un mod miraculos,
ca să păstreze sănătatea celor ce au obiceiuri care îi
vor îmbolnăvi cu siguranţă.
Atâta timp cât ești în viață, adună momente, nu lucruri.
Câștigă respect, nu bani. Bucură-te de iubire, nu de avere!
Nimeni nu este atât de sărac, încât să nu poată dărui o
vorbă bună, o faptă bună, sau un zâmbet, și nimeni nu este
atât de bogat, încât să nu aibă nevoie de ele…

