NUMELE ŞI
PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

3

Sâmbăta ora 9-9,30

Vasile Ardelean

GRADINARIU CECILIA

3

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

TABACARU EMIL

8

Sâmbăta ora 11

Lucian Fara

MUTRESCU CONSTANTIN

9

Sâmbăta ora 18

Horațiu Indreiu

MAXIM ERICA

11

Vineri ora 20

Ionel Soponariu

PANAINTIU CRINA MARIA

14

Sâmbăta ora 9-9,30

Monica Grădinaru

HANUS ANDREEA

26

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

GHINGHIE ANDREEA MARIA

27

Sâmbăta ora 11

Adrian Toader

BEZEDE DUMITRU

28

Sâmbăta ora 18

Valentin Apetrei

FORRAY LOREDANA EUGENIA

28

Vineri ora 20

Lucian Fara

GRADINARIU MONICA

30

Sâmbăta ora 9-9,30

Szente Ludovic

MOLDOVAN DOMNICA

30

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

TUTUNARU EMIL GHEORGHE

31

Sâmbăta ora 11

Dorel Maxim

Sâmbăta ora 18

Misiunea femeii

Vineri ora 20

Vasile Ardelean

Sâmbăta ora 9-9,30

Ionel Soponariu

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 18

Ionel Soponariu

Sabat I
Sabat II
Sabat III
Sabat IV

Ionel Soponariu
Lucian Fara
Florin Dumitriu
Program local

Sabat II
13 iulie
Sabat III
20 iulie
Sabat IV
27 iulie

Liebling

Sabat I
6 iulie

BOLDICI ALINA LOREDANA

PROGRAMUL
BISERICII CREŞTINE
ADVENTISTE DE ZIUA
A ŞAPTEA
Timişoara II

BETANIA
str. Independenţei nr.19
www.betaniatm.adventist.ro
https://www.facebook.com/adventistbetania

apusul soarelui:
21.10

Ionel Soponariu

apusul soarelui:
21.17

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21.23

2

apusul soarelui:
21.27

URSACHE MARIA

Prezbiter de serviciu: Lucian Fara

„Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

6 iulie - Ziua evanghelistului laic
 13 iulie Ziua misiunii
mondiale(colecta)


ASPECTE ALE VIEŢII DE CREDINŢĂ

IDEALURI CREŞTINE
Lori Balogh
Viaţa unui creştin trebuie să se caracterizeze prin idealuri
înalte. Cel mai înalt ideal, dintre toate cele posibile, este
dobândirea unui caracter desăvârşit, asemănător Domnului
Hristos.
O viaţă asemenea vieţii Domnului Hristos este argumentul
cel mai puternic ce poate fi adus în favoarea creştinismului.
Prin contrast, un caracter “creştin” de mică valoare aduce
mai mult rău în lume şi biserică decât caracterul celui
lumesc.
BIBLIA ŞI BUCURIA CREŞTINĂ
Care sunt acele valori care aduc bucuria creştină şi care
înfrumuseţează viaţa creştinului?
1. Pacea: Ioan 14, 27
2. Prietenia cu Dumnezeu: Ioan 15, 14
3. Fericirea: Iov 22, 21
4. Bunăstarea: Psalmul 128, 1
5. Siguranţă: Psalmul 91
6. Iertarea şi rezolvarea problemei păcatului: Psalmul 32, 15
Există o mentalitate greşită a unora care nu înţeleg
frumuseţea vieţii de credinţă, considerând-o neinteresantă,
lipsită de bucurii şi plină de necazuri şi tristeţe. Cu toate
acestea, cei care trăiesc o viaţă de credinţă veritabilă pot
afirma că viaţa de credinţă este o viaţă frumoasă, plină
de bucurii veşnice. 1 Tesaloniceni 5, 16; 1 Ioan 1, 4; Ioan
15, 11
Ce conţine o viaţă de credinţă adevărată? Filipeni 4, 8:
adevăr, cinste, respect, dreptate, curăţenie, iubire, apreciere,
bunătate.
VIZIUNEA LUI DUMNEZEU PENTRU COPIII SĂI:
Matei 5, 14: Luca 16, 10
- Chemaţi să fie o lumină în lume
- Chemaţi să fie credincioşi în cele mai mici lucruri: Matei
25, 21

1. RECREEREA - Dumnezeu nu este împotriva bucuriilor
nevinovate:
Ioan 15, 11; Filipeni 4, 4
– Dumnezeu este împotriva distracţiilor şi plăcerilor
vinovate:
Tit 2, 11-13; Romani 13, 12- 14
Diferenţa dintre recreere şi distracţie: Prima duce la
refacerea puterilor fizice şi mintale, în timp ce a doua duce la
scăderea şi vlăguirea acestora.
Se recomandă: exerciţii fizice în aer liber, excursii şi
drumeţii, grădinărit, plimbări în parcuri şi grădini botanice,
alternarea activităţii
fizice cu o lectură plăcută şi instructivă.
De unde putem şti care distracţii sunt dăunătoare şi, prin
urmare, trebuie evitate? Toate acele preocupări în care nu
putem cere binecuvântarea şi prezenţa lui Dumnezeu.
2. LECTURA
Un creştin adevărat va da curs poruncii Creatorului dată
primei perechi de oameni, chiar în Eden: “Creşteţi!” Geneza
1, 28 Această este prima poruncă ce i-a fost dată omului
după ce a fost adus la existenţă.
Prin urmare, el va dori pe tot parcursul vieţii să se dezvolte
intelectual, să crească în cunoştinţă şi înţelepciune.
Eclesiastul 1, 13 Unul din mijloacele pentru atingerea acestui
deziderat este lectură.
Avem ex. Apostolului Pavel, într-o vreme în care cărţile erau
foarte greu de procurat:
2 Timotei 4, 13
Lectura reprezintă o hrană spirituală, de aceea se cere o
atentă alegere a cărţilor citite, întrucât experienţa noastră
religioasă este determinată într-o mare măsură de cărţile pe
care le citim.
Un bun creştin nu va citi: cărţi poliţiste care preamăresc
viciile şi violenta, romane de dragoste care excită simţurile şi
imaginaţia, reviste senzuale şi reviste în care se publică
glume ieftine. În schimb, va alege cărţi de cultura generală,
lucrări de istorie, va aprecia poezia bună, se va informa din
presa scrisă sau vorbită, selectând acele informaţii care sunt
cu adevărat utile. El va folosi internetul după aceleaşi
criterii, urmărind nu distracţia, ci dezvoltarea fiinţei sale pe
toate planurile.

3. ARTELE
Talentul este darul lui Dumnezeu, CEL MAI MARE
ARTIST.
Eclesiastul 3, 11 pp. Exod 31, 1-6. Din marea Sa
înţelepciune, Dumnezeu a dăruit oamenilor iubirea pentru
frumos, de aceea un, creştin va iubi frumosul fie în
natură, fie cel exprimat artistic. Biblia ne da şi
câteva criterii morale după care trebuie să apreciem
frumosul artistic:
Filipeni 4, 8
Pentru că frumosul să fie şi moral, el trebuie să fie pătruns de
adevăr şi bine.
Biserica Adventistă nu condamna artele şi frumosul, cu
condiţia ca ele să nu preamărească păcatul, viciul, sau pe
omul păcătos.
Având în vedere că cele mai multe filme artistice, piese de
teatru, emisiuni de divertisment şi cea mai mare parte a
muzicii fac acest lucru, biserica nu le recomandă, fără o
selecţie atentă.
4. CĂSĂTORIA
Biblia ne prezintă căsătoria ca pe o instituţie divină, dăruită
omului încă din Eden, înainte de căderea lui în păcat. Geneza
2, 18. 24;
Matei 19, 4-5. Însuşi Mântuitorul a întărit instituţia căsătoriei
prin participarea Sa la nunta din Cana. Ioan 2, 1-12
Din acest motiv biserica are datoria de apăra această
instituţie divină, urmărind că familia să devină un colţ de cer,
o pregustare a armoniei şi fericirii veşnice.
Tot din acest motiv, divorţul nu este acceptat de biserică, cu
excepţia unei singure situaţii prezentate în Biblie de Însuşi
Mantuitorul - adulterul uneia din părţi. Matei 19, 6; 5, 32;
Maleahi 2, 16pp.
5. ÎMBRĂCĂMINTEA
În ceea ce priveşte îmbrăcămintea, nu există şabloane, dar
există principii. 1 Petru 3, 3-5; 1 Timotei 2, 9- 10
Se recomandă o îmbrăcăminte sănătoasă, modestă, simplă,
cu gust, nici scumpă, nici ieftină. O îmbrăcăminte modestă
ne va feri, mai ales pe tineri, de multe ispite şi provocări,
răspândind în jurul persoanei noastre o atmosferă de respect
şi seriozitate.
Fiind adeptul unei noi scări a valorilor, un creştin veritabil va
iubi frumosul, binele şi adevărul, lucrul acesta făcându-se
observat în orice aspect al vieţii.
PRINCIPIUL după care se va ghida în viaţă este cel amintit
de Pavel în 1 Corinteni 10, 31:
“Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să
faceţi totul spre slava lui Dumnezeu!”

