"Aceasta este porunca Mea să vă iubiţi unii pe alţii,
cum v-am iubit Eu." Ioan 15:12

AUGUST 2017









Calendarul evenimentelor:
1-5 aug.: congres tineret Valencia, Spania
12 aug.: Ziua prevenirii abuzului
14-20 aug.: tabăra olimpicilor - Stupini
19 aug.: Dar proiecte speciale ale Conf. (colectă)
21-28 aug.: întâlnire pastori pensionari - Stupini
22-27 aug.: tabără Nadăş - companioni
26 aug.: Ziua împotriva drogurilor
28 aug.-1 sept.: întâlnire secretari (conf. şi uniune)

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

Numai prin unirea noastră cu Hristos, printr-o continuă
legătură cu El, printr-o dependenţă de fiecare moment
faţă de puterea Lui, vom putea fi noi făcuţi în stare să
ascultăm cu adevărat, în ciuda păcătoşeniei firii noastre
Curierul Adventist –
Revista oficială a
Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea
www.curieruladventist.ro

PROGRAMUL BISERICII – AUGUST 2017
DATA

Ora

Sâmbătă
05.08.2017
Apus soare
20:56

09:00

Sâmbătă
12.08.2017
Apus soare
20:44

09:00

Sâmbătă
19.08.2017
Apus soare
20:32

09:00

11:00
18:00

11:00
18:00

11:00
18:00

Program / Vorbitor (*)
Devoţional: Ticula Maria
Zecimi şi daruri: Ticula Maria
Predică: Aldea Aurel
Prezentare video (**)
Devoţional: Muntean Cornelia
Zecimi şi daruri: Muntean C.
Predică: Toader Maria
Prezentare video (**)
Devoţional: Cătinean Felicia
Zecimi şi daruri: Cătinean Felicia
Misiunea femeii: Muntean C.
Prezentare video (**)

09:00 Devoţional: Achim Petru
Sâmbătă
Zecimi şi daruri: Rus Alexandru
26.08.2017
11:00
Apus soare
Predică: Bertalan Gabriel
20:19
18:00 Prezentare video (**)
*programul vorbitorilor poate suferi modificări ulterioare
** nu s-a ales tema în momentul tehnoredactării

Dacă cineva aruncă cu noroi în tine, tu aruncă cu
iubire. Fiecare aruncă cu ceea ce are în suflet.
A avea bunătate valorează mai mult
decât a avea dreptate
Numai prin unirea noastră cu Hristos, printr-o
continuă legătură cu El, printr-o dependenţă de
fiecare moment faţă de puterea Lui, vom putea fi noi
făcuţi în stare să ascultăm cu adevărat, în ciuda
păcătoşeniei firii noastre
Mulţi au descoperit că atunci când în loc de a studia
şi a se ruga seara, au făcut aceasta dimineaţa, o
importantă schimbare a avut loc în viaţa lor. Ia-ţi
timp la începutul fiecărei zile pentru a-L căuta pe
Isus prin studiul Cuvântului Său şi prin rugăciune.

