NUMELE ŞI
PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

PROGRAMUL SERVICIILOR
DIVINE

ADRIAN TOADER

9

Sâmbăta ora 17-18

ȘCOALA DE SABAT

MAXIM ERICA

11

Sâmbăta ora 18-19

IONEL SOPONARIU

PANAINTIU CRINA MARIA

14

HANUS ANDREEA

26

Vineri ora 20

IONEL SOPONARIU

GHINGHIE ANDREEA MARIA

27

Sâmbăta ora 10-11

ȘCOALA DE SABAT

BEZEDE DUMITRU
FORRAY LOREDANA
EUGENIA
GRADINARIU MONICA

28

Sâmbăta ora 11-12

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 17-18

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 18-19

CINA DOMNULUI

Vineri ora 20

VALENTIN APETREI

Sâmbăta ora 10-11

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 17-18

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 18-19

LUCIAN FARA

Vineri ora 20

FLORIN DUMITRIU

Sâmbăta ora 10-11

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 17-18

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 18-19

BUJOR GRAMA

8

MUTRESCU CONSTANTIN

28
30
31

În fiecare sâmbătă, de la ora 1617, are loc pregatirea celor ce doresc sa
se boteze.
Sâmbătă, 11 iulie, va avea loc
Cina Domnului.

Sabat III
18 iulie

30

Sabat IV
25 iulie

MOLDOVAN DOMNICA
TUTUNARU EMIL
GHEORGHE

Sabat II
11 iulie

TABACARU EMIL

Sabat I
4 iulie

Sâmbăta ora 11-12

3

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

str. Independenţei nr.19
www.betaniatm.adventist.ro

apusul soarelui:
21,14

ȘCOALA DE SABAT

3

GRADINARIU CECILIA

apusul soarelui:
21,20

Sâmbăta ora 10-11

BOLDICI ALINA LOREDANA

apusul soarelui:
21,26

IONEL SOPONARIU

2

apusul soarelui:
21,29

Vineri ora 20

URSACHE MARIA

https://www.facebook.com/adventistbetania

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

prezbiter de serviciu – Florin Dumitriu

Sabat I

Liebling
IONEL SOPONARIU

Sabat II
Sabat III

LOCAL
VALENTIN APETREI

Sabat IV

LUCIAN FARA

CALENDARUL BISERICII:
 4 iulie – Sesiunea Conferintei Gnerale
(colecta pentru lucrare mondiala)
 4 iulie – Ziua evanghelistului laic
 11 iulie – Ziua Misiunii mondiale
(colecta pentru misiunea mondiala)

Ciumă, bube și grindină
Iată, mâna Domnului va fi peste turmele
tale de pe câmp… și anume va fi o ciumă foarte
mare.(Exodul 9:3)
Faraon a fost acum avertizat cu privire la o
nouă nenorocire, aceea a unei molime la vite
(ciumă) ce avea să cadă asupra tuturor vitelor
egiptenilor aflate la câmp. Au afirmat clar că
vitele israeliților nu aveau să fie afectate de
această plagă. Plaga a venit, așa cum au prezis,
iar Faraon, trimițându-și oamenii în casele
evreilor, a constatat că vitele acestora nu au
pierit. Însă el a rămas tot neclintit, fiind
încurajat la aceasta de către preoți și vrăjitori.
Însă și ei aveau să simtă judecățile lui
Dumnezeu. Lui Moise și Aaron li s-a poruncit
să ia cenușă din cuptor și s-o arunce în aer, sub
ochii lui Faraon. Când au făcut lucrul acesta,
particulele fine s-au răspândit ca praful în toată
țara Egiptului, și, unde cădeau, „pe oameni și
pe dobitoace”, dădeau naștere la niște „bube
pricinuite de niște bășici fierbinți”. Vrăjitorii nu
au putut să se apere prin niciuna dintre
vrăjitoriile lor de aceste bube. Nici nu s-au mai
putut înfățișa înaintea lui Moise și Aaron din
cauza acestei plăgi. Egiptenii au putut vedea cât
de zadarnic era să-și pună încrederea în puterea
înfumurată a vrăjitorilor, întrucât ei nu s-au
putut proteja nici măcar pe ei înșiși de această
plagă.
Dar Faraon a rămas tot împietrit… Apoi au
avertizat cu privire la o nouă plagă, grindina ce
avea să cadă peste vitele și oamenii care se
aflau la câmp. Era ocazia de a pune la încercare
mândria egiptenilor și a se vedea intervenția lui
Dumnezeu pentru poporul Său. Toți cei care au
luat seama la cuvântul Domnului și-au strâns

vitele în grajduri și case, în timp ce aceia care îl
desconsiderau le-au lăsat pe câmp. Prin faptul
că s-a prevăzut o cale de scăpare pentru cei
care au ținut cont de avertizare, noi putem
vedea îndurarea divină manifestată chiar atunci
când este pronunțată o judecată.
Furtuna s-a produs în ziua prezisă – au fost
tunete și piatră amestecată cu foc, ce a distrus
toată iarba de pe câmp, toți copacii, nimicind
oameni și dobitoace. Până în momentul acesta
nu fusese luată viața niciunuia dintre egipteni,
însă acum moartea și pustiirea au urmat după
trecerea îngerului nimicitor. Doar ținutul Gosen
a fost cruțat. Prin aceasta, Dumnezeu le-a
demonstrat egiptenilor că întregul pământ se
află sub porunca Dumnezeului evreilor și chiar
elementele naturii îi sunt supuse. – Signs of the
Times, 18 martie 1880

Aravna – un străin de
care Dumnezeu are milă
Pe când îngerul întindea mâna peste
Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul Sa căit de răul acela şi a zis îngerului
care ucidea poporul: „Destul! Trage-ți
mâna acum.” Îngerul Domnului era
lângă aria lui Aravna Iebusitul. (2
Samuel 24:16)
Capitolul 24 din 2 Samuel începe cu o afirmație
greu de explicat: „Domnul S-a aprins de
mânie.” Deşi nu ştim care sunt motivele mâniei lui
Dumnezeu, cunoscând caracterul Său, descoperim
că întotdeauna când El S-a mâniat pe popor,
păcatele comise au fost extrem de grave.
Evenimentele care au urmat şi care au adus moartea
a şaptezeci de mii de oameni ne determină să

credem că păcatul poporului a atins apogeul, iar
harul lui Dumnezeu, care îşi face simțită prezența
înainte de aplicarea oricărei sentințe, nu mai putea
schimba consecințele.
Lăsându-se pe mâna îndurării divine, David
alege ca el şi poporul să fie loviți de ciumă, iar cele
trei zile care au urmat aveau să devină zile de
întuneric pentru Israel. Aşa cum nu putem explica
motivul mâniei lui Dumnezeu, tot astfel nu putem
explica motivele îndurării Sale. Adesea suntem
uimiți de faptul că El are milă de oameni față de
care noi nu am putea niciodată să manifestăm
înțelegere sau toleranță. Aceşti oameni,
inacceptabili pentru noi, devin motive ale speranței
în ochii lui Dumnezeu.
Aşa se face că un iebusit pe nume Aravna, unul
dintre cei condamnați la moarte pentru că face parte
dintre popoarele Canaanului, devine simbolul
mântuirii pentru națiunea lui Israel. De ce a început
Dumnezeu să privească din nou cu milă la poporul
Său tocmai când plaga ajunsese în aria lui Aravna?
Cu siguranță, umilul iebusit nu-l putea vedea pe
îngerul morții deasupra sa, dar este sigur că ziua
aceea ar fi putut fi ultima zi din viața lui. Privirile
lui Dumnezeu ațintite asupra pământului ştiau că
următoarea victimă a păcatului național era un
străin, care ar fi murit din cauza ignoranței unui
popor care nu şi-a respectat legământul. Oare câți
evrei au fost salvați pentru sufletul unui străin
nevinovat? Acum putem înțelege motivele îndurării
lui Dumnezeu. El este gata să tolereze viața a mii de
creştini nerecunoscători pentru a contribui la
salvarea unui suflet sincer.
Nu poți şti unde se află astăzi „îngerul morții”,
dar dacă Dumnezeu a îngăduit să te trezeşti, este
pentru că încă mai ai ceva de făcut; în jurul tău sunt
oameni care au nevoie de Evanghelie, sunt persoane
pe care, asemenea lui Aravna, Mântuitorul nu le
lasă să piară în necunoştință. Nevoia lor de lumină
înseamnă o nouă zi de har pentru tine. Deci roagă-te
şi lucrează!

