NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA
NAŞTERII
4

GABOR MARIA

6

UZA VIORICA

7

GABOR STEFAN

8

GROZEA MIHAELA

16

VAGNER MARIA

19

BEZEDE STEFANIA

Sâmbăta ora 9-9,30

RADU NICOLAE

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

DANIEL SERCAU

22

Sâmbăta ora 17

DANIEL SERCAU

NEAMTU STEFAN

27

Vineri ora 19

IONEL SOPONARIU

STANA STELIAN

27

Sâmbăta ora 9-9,30

BUJOR GRAMA

FORRAY ROMAN DANIEL

28

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

ARDELEAN STEFANIA

29

Sâmbăta ora 11

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 17

LUCIAN FARA

Sabat II
12 octombrie

Sabat I
5 octombrie

ERIK CSERGEZAN

Liebling
LUCIAN FARA

Sabat III

LOCAL

Sabat IV

VASILE ARDELEAN

DATA: 18-20 OCTOMBRIE 2019
ORA: 18-20
CONFERENTIARI:
VINERI – DR. GABRIEL IVANICA
SAMBATA – DR. IULIAN BACIU
DUMINICA – DR. LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 9-9,30

IULIAN BACIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

IULIAN BACIU

Sâmbăta ora 17

www.betaniatm.adventist.ro
https://www.facebook.com/adventistbetania

-

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

-

Vineri ora 19

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 17

DOREL MAXIM

Prezbiter de serviciu – ADRIAN TOADER

apusul soarelui:
18,30

LOCATIA: LICEUL DE MUZICA ION
VIDU

Sabat III
19 octombrie

Sabat II

Sabat IV
26 octombrie

LOCAL

str. Independenţei nr.19

apusul soarelui:
18,42

Sabat I

Vineri ora 19

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
18,54

Vineri ora 19

apusul soarelui:
19,08

ARDELEAN IOAN






5-12 octombrie – Săptămâna de consacrare
12 octombrie – Dar pentru constructii
Conferinţe (colectă)
19 octombrie – Sabatul Spiritului Profetic
26 octombrie - Ziua Sola Scriptura

Creşterea spirituală – o relaţie
strânsa cu Isus Hristos
Creştinismul a învăţat întotdeauna că relaţia cu
Hristos este absolut necesară pentru mântuire.
Relaţia trebuie să continue dincolo de începutul ei.
Mântuirea de păcate este primul pas într-o călătorie
lungă alături de Domnul. Indiferent cât de
importantă este, într-o relaţie de căsnicie,
ceremonia căsătoriei, intimitatea în căsnicie devine
mult mai profundă decât jurământul său lună de
miere. În viaţa de creştin creşterea necesita
intimitate continua în relaţia cu Hristos.
Domnul Isus ilustrează clar lucrul acesta în
legătură pe care o face, în Ioan 15:1-17, între
creştere şi o relaţie strânsă cu El. Aici El Se descrie
pe Sine ca vița, iar pe creştinii ca mlădiţele.
Principiul repetat din nou şi din nou în acest pasaj
este că singura modalitate de a creşte şi de a aduce
roade este să stăm strâns legaţi de Viță. Cuvântul
este redat, în diferite versiuni, prin verbele a
rămâne, a locui, a sta, a continua. Aceste cuvinte
descriu clar responsabilitatea creştinului de a sta
strâns legat de Isus de-a lungul vieţii, ca o relaţie
continuă, de comuniune şi părtăşie intimă.
În acest pasaj Domnul Isus arata cel puţin trei
avantaje de care avem parte dacă stăm strâns
legaţi de El:
Primul în constituie rodnicia din viaţa noastră
(Ioan 15:2-5, 8, 16). în Galateni 5:22-23,
descoperim că rodnicia este în parte legată de
roadele Duhului. Acestea sunt manifestate în primul
rând prin caracter şi prin influenţa acestuia în vieţile
altora. Dovada acestor roade are legătură directă cu
ţinta noastră de a fi maturi în Hristos. Ca şi creştini
mături, ar trebui să avem tot mai multe roade.
Al doilea avantaj se găseşte în Ioan 15:4:
„Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. “Stând
aproape de Domnul, El promite să stea aproape de
noi. Ce făgăduinţă! Într-o epocă în care relaţiile

devin tot mai puţin sigure, Hristos ne dă
posibilitatea de a ne bucura de securitate absolută.
Al treilea avantaj al menţinerii unei relaţii
intime cu Isus este rugăciunea ascultată. „Dacă
rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele
Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. “(Ioan
15:7). Cea mai bună modalitate de a explica acest
avantaj este să ne aducem aminte de relaţia cu un
prieten apropiat. Cu cât două persoane sunt mai
apropiate una de alta, cu atât mai sensibile tind să
devină una la nevoile celeilalte. Cu cât ne apropiem
mai mult de Domnul, cu atât gândurile şi dorinţele
noastre devin tot mai mult ale Lui, iar voia Sa este
împlinită prin viaţă şi rugăciunile noastre.
Acest avantaj al rămânerii aproape de Hristos şi
al ascultării de Cuvântul Său este prietenia cu El.
Aşa cum spune: „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă
faceţi ce vă poruncesc Eu. Nu va mai numesc robi,
pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am
numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce
am auzit dela Tatăl Meu. “(Ioan 15:14-15).
Ajungând la un asemenea nivel de prietenie cu Isus,
ucenicii Săi primesc de la El putere pentru a
înţelege mai bine Cuvântul Său. Vechiul imbold al
legalismului şi al falsei vinovaţii este înlocuit cu un
simţământ la libertăţii şi al cooperării. Prietenii lui
Isus se bucura de toate binecuvântările intimităţii cu
Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor.

Frunzele
Te-ai întrebat vreodată de ce frunzele au forma pe
care o au?
Pentru a lămuri o parte din taină, îţi propun un
experiment. Alege o bucată de carton sau hârtie mai
groasă şi taie din ea patru forme: (1) un dreptunghi, (2)
un cerc şi (3 şi 4) două forme de frunze. Caută un pai sau
un furtun mic, îndoaie-i capătul şi prinde-l cu scotch de
una din „frunzele” de hârtie – spre exemplu, de cea
dreptunghiulară.
Aşază capătul celălalt al furtunului în dreptul unui
un robinet şi da drumul la apă astfel încât să picure încet.
Observă ce se întâmplă. Pe „frunzele” de forma rotundă
sau dreptunghiulară, apa se adună până ce „frunza” se
îndoaie sau se rupe. Dacă frunzele adevărate ar avea
această formă, ploaia le-ar strica destul de rău. Până la
sfârşitul unei veri ploioase nu ai mai deosebi frunza unui
tei de cea a unui stejar! Însă formele frunzelor adevărate
îndreaptă apa spre anumite puncte, de unde se scurge
fără să facă frunzei nici un rău. Fiecare frunză are
propriul ei sistem de canalizare.
Poţi repeta experimentul cu frunze adevărate.
În fiecare zi, ai parte nu numai de vreme însorită, ci
şi de ceva ploaie – uneori doar câteva picături, alteori
furtuni îngrozitoare. Cineva te înghionteşte în autobuz –
o picătură se prelinge rece peste buna ta dispoziţie.
Fratele mai mic ţi-a pierdut pixul preferat – încă o
picătură. Profesorul său şeful se răsteşte la tine – deja se
adună cam multe. Şi poate că vine şi o zi în care treci
printr-un accident de maşină sau cineva drag se
îmbolnăveşte – o furtună serioasă.
Ce faci când aceste şuvoaie reci se scurg peste tine,
ameninţând să te îndoaie, să te rupă? Le laşi să se adune
până ce tensiunea este insuportabilă, pentru că atunci
deodată să se spargă totul în capul celor din jur?
Gândeşte-te azi la un canal de scurgere a tensiunii pe
care ai putea să-l foloseşti în viaţa ta. Poate te vei hotărî
să petreci minutele dinainte de culcare în compania
Bibliei, sau să te plimbi câteva minute în jurul casei. Nu
uita nici sfatul dat de Domnul Isus în textul acesta:
Matei 6:34 ” Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de
mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi.
Ajunge zilei necazul ei.”
Îngrijorarea te poate distruge. Nu o păstra pentru
tine! Dar nici nu o dă la alţii!

