NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

Programul serviciilor divine
Vineri ora 20-21

DANIEL DUMITRIU

GLOCHNER CORINA

6

Sâmbăta ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

ANDREICUT ANNE-MARIE

8

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT
DANIEL DUMITRIU

Sabat I
2 mai

3

Sâmbăta ora 18-19

DOINA ENGELHARDT

ARDELEAN ELEONORA

11

Vineri ora 20-21

TEOFIL BRÎNZAN

TABACARU LIDIA

15

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

IEREMIA ALEXANDRA

19

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

GROZEA CAMELIA

20

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRÎNZAN

SOPONARIU CAMELIA

23

Sâmbăta ora 18-19

TEOFIL BRÎNZAN

CRĂSTEŢI STELA

24

Vineri ora 20-21

ERIK CSERGEZAN

BIRSAN CIPRIAN

25

Sâmbăta ora 9-9,30

ARDELEAN VASILE

DEMIAN ANGELA

27

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

MUTRESCU ALEXANDRU

28

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

BODNARIU VIOLETA

28
28

Sâmbăta ora 18-19

GABRIELA POPOVICI

Vineri ora 20-21

LAZAR FORRAY

Sabat
II

Edith
Toader

Monica
Branzan

Felician
Rosca

Predica
ora 11-12
Dupamasa

Vineri
Seara
Rugaciune
si scoala de
sabat

Sabat
III

Sabat III
16 mai

Sabat
IV

Sabat
V

Robert
Adam

Andreea
Tinca

Edith
Toader

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Sâmbăta ora 9-9,30

LAZAR FORRAY

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LAZAR FORRAY

Sâmbăta ora 18-19

LAZAR FORRAY

Vineri ora 20-21

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 9-9,30

VALENTIN APETREI

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 18-19

MICII PREDICATORI

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

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

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

apusul soarelui:
21.16

Sabat
I

Orga

Sabat V
30 mai

Sabat IV
23 mai

SILVESTER ELISABETA

Sabat II
9 mai

10

apusul soarelui:
21.08

GROZEA DANIEL

apusul soarelui:
21.00

9

apusul soarelui:
20,52

ALEXE VALERIA

Sâmbăta ora 11-12

apusul soarelui:
20.42

SAS STEFAN

prezbiter de serviciu – ADRIAN TOADER

Sabat
I
Liebling

LUCIAN
FARA

Sabat
II

Sabat
III

Sabat
IV

Sabat
V

EMIL
TUTUNARU

FLORIN
DUMITRIU

VASILE
ARDELEAN

SZENTE
LUDOVIC

•
•
•
•

2 mai – Ziua companionului
9 mai – Dar ADRA(colecta)
16 mai – Ziua vizitatorului scolii de
sabat
30 mai - Ziua grupurilor etnice

Credinţa la adolescenţi, influenţată de relaţii
Ataşamentul adolescenţilor faţă de credinţa
creştină este influenţat de mediul social în care
trăiesc. Părinţii, liderii religioşi, biserica sau
comunitatea religioasă din care fac parte
adolescenţii, ritualurile şi dogmele sunt factorii
principali care influenţează modul în care un
adolescent se raportează faţă de religie şi
credinţă.
Este concluzia studiului „Seven Anchors of
Religious Commitment”. Studiul a fost
coordonat de profesorul David Dollahite, de la
Birgham Young University. Acesta a preferat
să nu facă un studiu în care să îi întrebe pe
adolescenţi „cât de des merg la biserică” sau
„de câte ori se roagă”, ci un studiu în care să le
ofere şansa de a se exprima în mod deschis,
notează christianpost.com.
„Relaţiile
interumane
sunt
foarte
importante: relaţiile cu părinţii, relaţiile cu
liderii bisericii şi relaţiile cu membrii
comunităţii religioase din care fac parte”, a
precizat Emily Layton, una dintre persoanele
care au participat la realizarea studiului.
Dumnezeu şi textele religioase sacre sunt, de
asemenea,
printre
factorii
consideraţi
importanţi de către adolescenţi.
Implicarea în activităţile comunităţii
religioase, legăturile cu membrii acestei
comunităţi şi împlinirea ritualurilor şi a
practicilor religioase specifice îi ajută pe
adolescenţi să rămână ataşaţi credinţei lor.
Au participat la studiu 80 de adolescenţi şi
tineri cu vârste între 10 şi 20 de ani, provenind
din rândurile a diferite confesiuni creştine şi
din rândul comunităţilor musulmane. Un
rezumat al studiului a fost publicat în The
Journal of Adolescent Research.

Adolescenţii şi credinţa
În anul 2007 Josh McDowell publica datele
strânse în colaborare cu alţi cercetători creştini
cu privire la viaţa de credinţă a adolescenţilor.
Iată câteva concluzii:
Cercetările arată că acolo unde aceste
produse
electronice
sunt
disponibile,
adolescenţii petrec între 40 şi 70 ore
săptămânal la televizor, video, DVD player,
telefon mobil, consolă jocuri, calculator,
aparate de redare muzicală şi altele, ceea ce
însumează mai multe ore decât o săptămână
obişnuită de lucru. Combinat cu un program
aglomerat al părinţilor, se constată că
adolescenţii de astăzi au cel mai puţin contact
cu persoane adulte din toată istoria omenirii.
George Barna arată că implicarea părinţilor
este esenţială. Atunci când copiii nu sunt
învăţaţi practic cum se trăieşte credinţa în viaţa
de zi cu zi, şansele ca ei să continue pe calea
Domnului şi după vârsta adolescenţei sunt
foarte mici. Credinţa la nivel declarativ a
părinţilor dar fără a fi transpusă în fapte devine
un ritual de care tinerii se vor debarasa fără
remuşcări.
Se observă că de la vârsta de 18 ani până la
25 ani, 42% din cei care în adolescenţă
frecventau biserica renunţă să mai participle la

servicii divine, în timp ce procentul creşte la
58% dacă se are în vedere intervalul 18 – 29
ani. Adică în condiţiile actuale, există o
probabilitate foarte mare ca mai puţin de
jumătate din cei ce au frecventat biserica în
adolescenţă să mai fie credincioşi practicanţi la
vârsta de 30 ani.
Chestionarele şi interviurile demonstrează o
inabilitate cronică a marii majorităţi a
adolescenţilor de a-şi descrie credinţa creştină
şi modul în care aceasta le influenţează
gândirea şi acţiunile. Adolescenţii indică o
proporţie de 78% a influenţei părinţilor asupra
gândirii lor religioase, ceea ce înseamnă că
părinţilor le revine rolul esenţial în formarea
credinţei copiilor lor, nici un alt grup neavând
un impact cât de cât apropiat.
Constatarea tristă este că în bisericile în
care generaţiile nu sunt integrate, aceasta nu se
datorează în principal faptului că adolescenţii
nu vor să aibă de-a face cu adulţii, ci faptului
că adulţii nu-şi fac timp pentru a se apropia de
adolescenţi.
Părinţii ai căror copii devin şi rămân
membri activi în biserică identifică următoarele
calităţi ca fiind necesare în creşterea copiilor:
36% subliniază răbdarea, 32% indică dragostea
demonstrată practic, iar pe locul trei, cu 22%,
se situează la egalitate disciplinarea
consecventă şi buna înţelegere (interesant, nu?)
Se constată că aproape fără excepţie, tinerii
care rămân credincioşi şi ca adulţi se
încadrează în una din două categorii: (1)
credinţa creştină a fost trăită practic de cel
puţin unul din părinţi sau (2) în anii
copilăriei/adolescenţei au fost integraţi în relaţii
apropiate cu oameni maturi în credinţă, care leau devenit familia spirituală.
Pastor, Daniel Popa

