
PROGRAM  CONFERINŢĂ
JOI, 20 AUGUST
După ora 12:00

16.30 - 17.00

17:00 - 17.40

17:40 - 18:50

18.50 - 19:00

19.00 - 20.30

Dimineața
08.00 - 09.30

09.30 - 10.00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:40

11:40 - 12:00

12:30 - 13:30

13:30 - 13:40

13:40 - 17:30

Seara
15.30 - 16.00 

16:00 - 17:30

17:30 - 18:00 

18:00 - 18:30  

18:30 - 18:40  

18:40 - 19:50

19:50 - 20:00

20:30 - 22:00

09:00 - 10:00

10:00 - 10:40 

10:40 - 11:50

11:50 - 11:55

11:55 - 12:10 

12:10 - 12:15

12:15 - 12:35 

12:35 - 13:00 

13:00      

12:00 - 12:30

Sosire participanţi şi cazare

Pregătire sunet Grup Brașov

Deschidere Conferinţă: Bunea Vasile, Bernhard Feder, Politic 

Andrei

Închinare prin cântare și rugăciune - Grup Brașov (îndemn 

rugăciune: Fodor Dan)

Sesiune I: Măceșaru Eliezer

Grup Brașov

Rugăciune

Constituire COR - Ken Tucker

                               - Gusti Roșian 

Repetiție COR - Ken Tucker

                           - Gusti Roșian

Pregătiri sunet Grup Până la Capăt

Deschidere conferință: Cârlescu Ștefan

Închinare prin cântare şi rugăciune: Grup Până la Capăt 

(îndemn rugăciune: Răzvan Neagu)

Sesiune II: Cârlescu Claudiu

Solo: Corina Petre

Sesiune III: Nagy Ernő

Solo: Rotopănescu Dana

Masă + timp liber

Pregătire sunet Grup Vestea Bună

Repetiție COR - Ken Tucker

                           - Gusti Roșian

Deschidere conferință: Ruben Harii

Închinare prin cântare şi rugăciune: Grup Vestea Bună 

(îndemn rugăciune: Harii Mihai)

Prezentare Agenția Kairos

Mărturie de pe câmpul de misiune

Închinare prin cântare și rugăciune: Grup Vestea Bună

Sesiune IV: Cătălin Miron - mesaj evanghelizare

Solo:  Șalar Denisa

Imnul Conferinței

Rugăciune

Întâlnire în Piaţa Sfatului,  în funcție de răspunsul pe care îl 

vom primi.

Repetiție COR - Ken Tucker

                           - Gusti Roșian

Deschidere conferință: Hrihorciuc Valentin

Închinare prin cântare şi rugăciune: COR (îndemn rugăciune: 

Lungu Elisei)

Sesiune V: Emanuel Dobrin

Închinare prin cântare - COR

Solo: Corina Petre

Prezentare Colegiu Biblic BCER-UBCE

Închinare prin cântare - COR

Concluzii - reprezentant Comisia Națională de Tineret, 

Adolescenți, Copii 

Închinare prin cântare - COR

                                        - Imnul Conferinței - toate grupurile

Masă

Prezentare Institutul Teologic „Timotheus”

Grup Până la Capăt

Vizite în Biserici conform programării

Doamne, vreau să Te slujesc

cât voi trăi

1. Când nu Te cunoşteam

Tu m-ai chemat,

Cu dragoste m-ai ridicat.

Prin Jertfa Ta, Isus, am fost sfinţit

Și haine noi mi-ai dăruit!

2. Părinte, mare har mi-ai dăruit:

Ca să-Ţi slujesc, Domn, infinit.

Eu doar un simplu rob neînsemnat,

Tu - Domn al Vieții, Împărat!

3. Cu tot ce am Isus mă dăruiesc

Mireasma Ta s-o răspândesc

Trăind mereu, cu zel, al Tău Cuvânt,

Înaintând prin Duhul Sfânt!

C: Şi prigoniri de vor veni

Şi încercat voi fi

Vreau lângă Tine credincios să rămân

Pân' la sfârşit.

R: Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi,

Drumul Tău să îl urmez în fiecare zi!

Până-n ziua când la cer mă vei chema

Sunt aici Isus la dispoziţia Ta!

www.facebook.com/crestinidupaevanghelie

“Mulțumim că ați decis să participați la acest eveniment

al tinerilor creștini după Evanghelie.”
DAN MITREA

Secretar General

www.bcev.ro/conferintatineret2015/

secretariat.bce@gmail.com

VINERI, 21 AUGUST

SÂMBĂTĂ, 22 AUGUST

DUMINICĂ, 23 AUGUST

IMN  CONFERINTÃ¸IMN  CONFERINTÃ¸



CONFERINŢA NA IONALĂ DE TINERETŢ
BRAŞOV 2015

CONFERINŢA NA IONALĂ DE TINERETŢ
BRAŞOV 2015

CONFERINŢA NA IONALĂ DE TINERETŢ
BRAŞOV 2015

PREŞEDINTELE CULTULUI 
CREŞTIN DUPĂ 
EVANGHELIE

Bucureşti

„Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară, 

răscumpăraţi vremea.” Coloseni 4:5

„Frumusețea unei vieți schimbate poate atrage pe alții 

către Acela care ne-a făcut frumoși.”

Un copilaș s-a decis să strângă ceva bani pentru vacanță 

și a mers la piață cu un coș plin cu mere. În zadar a încercat 

să vândă, erau prea mulți vânzători în acea zi. Un bătrân l-a 

chemat la el și i-a spus: „dă-mi pentru puțin timp merele 

mie”. Le-a luat, le-a șters bine cu un șervețel și a început să 

mănânce dintr-un măr strigând în piață „merele de la mine 

sunt frumoase și strălucitoare și mi-au făcut viața 

frumoasă și sănătoasă, uitați-vă la mine”. În scurt timp 

toate merele s-au vândut.

Morala: o viață schimbată poate atrage și pe alții să 

înțeleagă motivele schimbării, o generație nouă poate învăța 

de la cea precedentă.

Schimbările cele mai profunde din viața aceasta, 

singurele care contează pentru viața veșnică, sunt acelea 

care au fost produse prin Evanghelia Domnului Isus 

Hristos. Ele sunt profunde, vizibile, accesibile oricărei 

vârste și pregătiri.

Orice generație ce vine poate influența lumea prin 

Evanghelie, dacă ea s-a lăsat schimbată de Evanghelie.

Într-o lume în permanentă schimbare din zi în zi spre 

culmi de cunoaștere și abisuri de moralitate, prezentarea 

prin viață a Evangheliei poate atrage cu mult mai mult decât 

orice altă metodă de evanghelizare.

În prezentarea Domnului Isus în lume se pot folosi 

metode multiple. Dar cea mai importantă este aceea care 

vorbește prin vieți schimbate oamenilor acelei generații.

VIRGIL ACHIHAI

CONSILIER NAŢIONAL 
TINERET, ADOLESCENŢI,
COPII

Siret

Provocare

Vrem să trăim bine, dar nu ne preocupă nici binele 

nostru și nici al celorlalți! Garanția reușitei o oferă 

Dumnezeu celor care ascultă de El și trăiesc după principiile 

Scripturii. Nu poți face doar ce-ți place și să ai așteptări de 

bine în viața ta și a semenilor tăi!

Vă invităm la provocarea temei conferinței de tineret 

din August 2015 unde suntem confruntați cu valorile și 

principiile lui Dumnezeu. Societatea de astăzi le ignoră, mai 

mult, le clasează ca și depășite, ireale, fără înțelegere și 

compasiune pentru semenii noștri care vor să facă ce le 

place. Scriptura ne provoacă la valori și principii care nu se 

pot înlocui cu nimic și de nimeni. Vă așteptăm, dragi tineri, 

să le ascultați și apoi să le aplicați pentru binele vostru și al 

semenilor voștri!

Vă așteptăm cu post, rugăciune și mari speranțe pentru 

binele generației voastre și a celor ce vă vor urma, până la 

venirea Domnului nostru drag, Isus Hristos!

CORNEL HAUREŞ

Atena

Conferință:

Vineri, 21 august

18:40 - 19:50

Sesiune IV

DRAGI TINERI, SALUTARE!!!

Biblia ne semnalează faptul că eternitatea noastră este 

asigurată într-un singur context: găsirea lui Dumnezeu și 

trăirea în relație cu El. Dar pentru ca să se întâmple asta e 

necesar ca El să fie căutat, dorit, chemat. De ce să fie căutat? 

Deoarece, ca umanitate L-am pierdut, printre religii, 

interese personale şi păcate. Și mesajul Scripturii este din 

nou sugestiv când ne avertizează spunându-ne: "Căutați pe 

Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este 

aproape." (Isaia 55.6). Înţelegem că există o vreme când 

Dumnezeu poate fi găsit, şi vremea aceea trebuie 

fructificată. Statisticile ne spun că procentul celor care-L 

găsesc pe Dumnezeu în primăvara vieţii este net superior 

celor care-L găsesc în toamna ei. Aşadar, timpul optim 

pentru căutarea lui Dumnezeu este acum, în anii timpurii ai 

vieţii. Fie ca nici unul dintre tinerii României să nu piardă 

ocazia căutării şi găsirii Lui! Şi miracolul e că atunci când Îl 

găsim pe El, descoperim că, imboldul de a-L căuta îşi avea 

originea tot în El!

Ne-am întâlnit la Brașov să-L căutăm pe Dumnezeu 

împreună! Nu pentru că El ar fi doar în Brașov, ci pentru că 

acolo se întâlnesc tinerii care-L cheamă pe Domnul dintr-o 

inimă curată! Și unde este chemat în felul acesta, El vine!

Fiţi binecuvântaţi!

CĂTĂLIN MIRON

Nu purta tratative, nu cocheta, nu sta pe gânduri, fugi... 

de aroganță, de pofte, de invidie, de mândrie, de ceartă, de 

putere, de ambiție egoistă, de afirmare de sine, de dorința de 

a te impune, de nerăbdare, de părtinire, de iubirea banilor... 

fugi și vei rămâne cu inima curată.

Nu-i doar o sugestie, nu te face că nu înțelegi, nu 

amâna... și urmărește ce trebuie alegându-ți o tovărășie 

bună.

ELIEZER MĂCEŞARU

Bucureşti

Conferință:

Joi, 20 august

17:40 - 18:50

Sesiune I

Mare parte a deciziilor tale par a fi bune, punându-ți 

în valoare capacitățile și abilitățile personale, precum și 

curajul de a fi altfel. Încântător că vrei să fii altfel, dar în 

comparație cu cine, cu ce? Îți spun că a fi altfel, în lumea 

noastră, înseamnă a fi asemenea chipului lui Isus Hristos. 

Succes!

EMANUEL DOBRIN

Cisnădie

Conferință:

Sâmbătă, 22 august

10:40 - 11:50

Sesiune V

BIBLIA CENTRUM 
ALAPÍTVÁNY

Conferință:

Vineri, 21 august

12:30 - 13:30

Sesiune III

Cine circulă cu mașina pe autostradă nu se supără 

pentru parapetul de lângă drum. În caz de nevoie parapetul 

poate reduce deteriorările. Totuși, importantă rămâne 

destinația.

La fel și în viața creștină, importanța majoră revine 

obiectivului vieții și nu în primul rând regulilor.

Ar fi o greșeală deci, să accentuăm fuga de poftele 

tinereții, fără să prezentăm obiectivul de urmat: valorile 

creștine, care se dezvoltă și se exprimă în anturajul noii 

creații divine – biserica.

Se spune că o patimă poate fi învinsă doar cu o altă 

patimă. Mulți tineri se luptă cu poftele tinereții și ajung să fie 

ori victimele deznădăjduite ale propriilor pofte, ori ipocriți 

spirituali, trăind o viață cu două fațade – o viață extenuantă!

 Există însă un proces (care nu poate fi evitat de nimeni, 

cel mult amânat), care ne arată calea bună: procesul de 

maturizare. Integrarea poftelor sexuale într-o viață trăită cu 

drag pe placul lui Dumnezeu este un obiectiv, care nu e ușor 

de atins, dar pentru care se merită să lupți – ca să nu rămâi în 

parapet!

NAGY ERNŐ

Tu, om al lui Dumnezeu... caută dragostea!

Să fii „om al lui Dumnezeu” e lucru mare. Nu orice om 

este și „om al lui Dumnezeu”...

Citim în motto-ul conferinței noastre că omul lui 

Dumnezeu trebuie să caute lucrurile lui Dumnezeu; aceasta 

este preocuparea normală a creștinului (urmaș al lui 

Hristos) – să se raporteze mereu, în orice domeniu al vieții 

lui, la lucrurile lui Dumnezeu, avându-L mereu în fața 

ochilor pe Hristos Însuși.

Spre exemplu, ce înseamnă ca un tânăr oarecare să 

caute dragostea? Are de-a face cu „fluturii din stomac” sau e 

doar ceva rece, pur rațional?

Privind spre Evanghelie, ne întrebăm cum iubește 

Dumnezeu Însuși și ce motivație atât de puternică folosește 

El pentru a cuceri inima omului făcându-l, astfel, și pe om, în 

stare să iubească? 

Şi, oare, în fața dragostei lui Dumnezeu, suntem, 

oricare dintre noi, iubibili?!... 

CLAUDIU CÂRLESCU

Bucureşti

Conferință:

Vineri, 21 august

10:30 - 11:40

Sesiune II
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