C U LTU L C R E ŞTI N BAPTI ST
UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE din ROMÂNIA
Departamentul de Misiune

Invitație
Nr.392 / 14.08.2013
În atenția Bisericilor Creștine Baptiste Române din Europa Apuseană,
Salutări în numele Domnului nostru Isus Hristos. Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste
din România are deosebita bucurie de a vă invita la conferința Bisericilor Creştine Baptiste din
diaspora europeană cu titlul:

”Unitatea spirituală în diversitatea slujirii”
Consolidarea Mărturiei Baptiștilor Români din Diaspora Europeană

Evenimentul va avea loc începând de vineri, 25 Octombrie 2013, ora 18.00, şi va dura până
duminică, 27 Octombrie 2013, ora 12.00. Lucrările conferinței vor fi găzduite de către Bisericile
Baptiste Române: „Golgota” și „Emanuel” din Torino, Italia, și vor fi susținute de: Otniel
Bunaciu - președintele UBR; Viorel Candrianu – vice-președinte cu misiunea în UBR; Romică
Iuga - pastor al Bisericii Creștine Baptiste „Speranța” din Arad; Samuel Stan, delegatul Alianței
Evanghelice a Românilor din SUA; Sorin Olaru – pastor al Bisericii Baptiste Române „Emanuel”
din Torino; Ilie Tărăbugă – pastor al Bisericii „Golgota” din Torino și Alexandru Vlașin –
coordonator al Departamentului de Misiune al UBR (programul este atașat acestei invitații).
Înscrierile de participare se fac începând cu data de 20 August până la data de 5 Octombrie
2013, pe site-ul www.bisericaemanueltorino.it. Taxa de participare este de 105 Euro pentru o
persoană (cazare, masă și participare). Dorim să încurajăm toți participanții să își planifice prezența
la activitățile conferinței împreună cu toți delegații, inclusiv la cazare și masă. Pentru sprijinirea
acestui eveniment UBR participă la costuri cu suma de 500 Euro din fondul propriu de Misiune.
Așteptăm confirmarea participanților, însoțită de prezentarea bisericii dvs.
Otniel Ioan Bunaciu
Preşedinte al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste
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“Unitatea spirituală în diversitatea slujirii”
Consolidarea mărturiei baptiștilor români din diaspora europeană
„…noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar, fiecare în parte, suntem
mădulare unii altora.” Romani 12:5
Program:
Ziua I - Vineri (25 Octombrie 2013)
18:00

Înscrierea delegaților

19:00

Deschiderea lucrărilor conferinței (serviciu divin în sala de conferințe)

21:00

Cina
Ziua II - Sâmbătă (26 octombrie 2013)

9:30 - 10:00

Închinare în cântare și rugăciune (Bisericile gazdă)

10:00 - 10:30

Prezentarea delegaților bisericilor române

10:30 - 11:00

Salut de bun venit din partea Uniunii Bisericilor Baptiste din Italia

10:50 - 11:20

Pauză de cafea

11:30 - 13:00

Prelegeri în plen ale vorbitorilor principali (20 minute X 4 vorbitori)

13:00 - 14:30

Prânz

14:30 - 15:30

Discuții interactive în grupuri
a) Cum colaborăm cu alte biserici române din diaspora – grupul 1
b) De ce să acceptăm diversitatea în slujirea creștină – grupul 2

15:30 - 16:00

Pauză de cafea

16:00 - 17:00

Modele de lucru (plen)
a) Prezentări ale unor modele de colaborare între biserici române şi biserici
naționale
b) Discuții în plen asupra modelelor si experiențelor de colaborare

17:00 - 17:30

Rezumatul discuțiilor din grupuri și formularea de rezoluții

17:45 - 18:45

Cina

19:00 - 21:00

Serviciu divin (serviciu divin în sala de conferințe)
Ziua III - Duminică (27 octombrie 2012)

10:00 - 12:00

Încheierea lucrărilor conferinței (serviciu divin, Biserica Română Baptistă
”Golgota” din Torino)

13:00

Prânz (agapă în Biserica Creștină Baptistă „Golgota”)

Temele lucrărilor

Temele prelegerilor în plen (20 minute pentru fiecare temă):
1. Importanța unității spirituale în misiunea creștină (Otniel Bunaciu)
2. Modelul biblic de conlucrare în diversitate (Viorel Candrianu)
3. Cum colaborăm cu bisericile țării în care suntem găzduiți (Samuel Stan)
4. Diversitatea umană în slujirea bisericii (Romică Iuga)

Modele de lucru în plen:
Prezentări ale unor modele de colaborare între biserici române şi biserici naţionale:
Austria, Germania, Anglia, Spania, etc
Conducătorii discuțiilor pe grupuri:
a)

Cum colaborăm cu alte biserici române din diaspora: Otniel Bunaciu, Samuel
Stan și Romică Iuga

b)

De ce să acceptăm diversitatea în slujirea creștină: Viorel Candrianu, Alex
Vlașin, Sorin Olaru și Ilie Tărăbugă.
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