Program

Joi, 24/11/22
16:00 - 17:00

Sosirea și cazarea participanților

18:00 - 20:00

SESIUNE PLENARĂ - Predica: pastor Paul Negruț // Lupta spirituală cu “acest soi de draci” (Marcu 9:14-29).

20:00

Cina

Vineri, 25/11/22
8:00 - 9:00

Micul dejun

9:00 - 10:00

SESIUNE PLENARĂ / RUGĂCIUNE

10:00 - 11:15

SECȚIUNEA 1

11:15 - 11:45

Paul Negruț

Pal Borzași

Cătălin Croitor

Adrian Bârzu

Marius Cruceru

Ei stăruiau și Dumnezeu
adăuga. Noi …?
(Fapte 2:41-47)

Descurajarea și
îmbărbătarea lui Ieremia:
Cum să aplicăm principiile
biblice ale
reînnoirii adevărate în
mijlocul Plângerilor?

Când și cum (re)zidește
Domnul o casă? Condițiile în
care Hristos se angajează să
revitalizeze o biserică locală și
modul în care o face

„Relevanța - înculturarea mesajului
Evangheliei sau conformare culturală?
Cum să umblăm pe căile vechi
într-o cetate nouă.”

Disciplinele Spirituale
Clasice: o necesitate absolut
imperativă pentru slujitori

Pauză de cafea

Iosua Faur

Cornel Peleașe

Pavel Chirla

Daniel Lacatoș

Păstorul Ucenicizator:
instrumentele neobișnuit
de obișnuite pentru
revitalizarea vieții
pastorale și
congregaționale prin
predicare, rugăciune,
dragoste și răbdare

„Biserica post-Covid”: de la
o închinare ritualică
falimentară la o închinare
autentică, sacrală
(cum și ce trebuie să
înțeleagă biserica în acești
trei ani de pandemie)

"Și Ilie a dres altarul Domnului
care fusese sfărâmat". "Slujitori
determinați într-o misiune
descurajantă". Principii biblice și
metode practice de restaurare a
vieții spirituale în
slujirea profetului Ilie.

Dezbinator sau u al
păcii? Păstorul prin
care Dumnezeu
reînnoiește biserica ca
un loc cu putință de
locuit.
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11:45 - 13:00

Daniel Bărnuţ

Corin Mihăilă

Ei de care lumea nu „Ad Fontes”: înapoi la studiul
era vrednică! –
serios al Scripturii ca sursă
Mărturia primilor
principală a predicilor în
baptiști din
procesul de revitalizare
România:
documente și
fotogra i

13:00 - 14:30 Prânz
14:30 - 15:45

SECȚIUNEA 3
Mihai Micula

Ovidiu Hanc

Teo l Mihoc

Dan Botică

Ioan Cocîrţeu

Cristos în familia
slujitorului: cum să
rezidim altarul familiei!

Lumina Albastră vs. Lumina
Adevărată: Impactul şi provocările
tehnologiei în lucrarea
pastorală – paşi practici de
biruinţă pentru copiii Luminii!

Revitalizarea bisericii prin
Evanghelizare: tipuri de
evanghelizare si pașii practici
în pregătirea ei.

„Te-ai obosit de Mine, Israele!”
Diagnosticarea și vindecarea unei
pandemii (aproape) incurabile:
oboseala spirituală!

Modelul paulin al pledoariei
pentru Evanghelie - necesitate
fundamentală în procesul
reînnoirii.

15:45 - 16:15 Pauză de cafea
16:15 - 17:30

SEMINARII
Vorbitor

3 cele mai solicitate seminarii

1

Seminar 1

2

Seminar 2

3

Seminar 3

17:30 - 18:00 Pauză
18:00 - 20:00

SESIUNE PLENARĂ - Predica: pastor Cornel Peleașe

20:00

Cina

9:00 - 10:00

Plecarea

 


Mic dejun

 


8:00 - 9:00
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Sâmbătă, 26/11/22

Sala

