DATA
NAŞTERII

OGICA DOINITA

8
9

GROZEA MIHAELA

16

STETTNER ALEXANDER

18

VAGNER MARIA
SOPONARIU MIRCEA
GABRIEL
BEZEDE STEFANIA

19

RUSU GENOVEVA KATIUSA

26

NEAMTU STEFAN

27

STANA STELIAN

27

FORRAY ROMAN DANIEL

28

ARDELEAN STEFANIA

29

22

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Edith
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Monica
Branzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Rugaciune
si scoala de
sabat

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Predica
ora 11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Dupamasa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 17

FELICIAN ROSCA

Vineri ora 19

TEOFIL BRINZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRINZAN

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRINZAN
(BOTEZ)

Sâmbăta ora 17

TEOFIL BRINZAN

Vineri ora 19

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,40-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 17

IONEL SOPONARIU

Vineri ora 19

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 17

PROGRAM TINERET

Vineri ora 19

FELICIAN ROSCA

Sâmbăta ora 9-9,30

ARDELEAN VASILE

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 17

STEFANIA ROSCA

Sâmbăta ora 9-9,30

prezbiter de serviciu – LUCIAN FARA
SABATUL 5 (31 oct. 2015) – Sabat in natura
Baile Herculane
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apusul soarelui:
17,24

Sabat I

Ora 9,40-10,45

AVRAM FARA
VIOLETA
BODNARIU
ȘCOALA DE SABAT

apusul soarelui:
18,35

Orga

20

Sabat I
3 octombrie

GABOR STEFAN

Sabat II
10 octombrie

7

Sabat III
17 octombrie

UZA VIORICA

Vineri ora 19

Sabat IV
24 octombrie

6

apusul soarelui:
18,48

GABOR MARIA

apusul soarelui:
19,00

4
apusul soarelui:
19,14

ARDELEAN IOAN

Sabat IV
25 octombrie

NUMELE ŞI PRENUMELE

https://www.facebook.com/adventistbetania

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

3 octombrie - Sabatul Bibliei
10-17 octombrie – Săptămâna de consacrare
24 octombrie – Ziua administrării creștine a
vieții + Dar pentru proiectele speciale ale
Conferințelor (colectă)
31 octombrie – Ziua Sola Scriptura

Liebling

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

NICOLAE
RADU

FLORIN
DUMITRIU

VALENTIN
APERTEI

ROMAN
FORRAY

ADMINISTRAREA CRESTINA A VIETII
Căi de recunoaştere a lui Dumnezeu ca proprietar
Viaţa poate fi împărţită în patru compartimente de bază,
fiecare fiind un dar de la Dumnezeu. El ne-a dat un trup,
aptitudini, timp şi bunuri materiale. Pe lângă acestea, noi
trebuie să ne îngrijim de lumea din jurul nostru, asupra
căreia ne-a fost dată stăpânirea.
Administrarea corpului. Un copil al lui Dumnezeu este
administratorul propriei sale fiinţe. Noi trebuie să-L iubim
pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru,
cu toată puterea noastră şi cu tot cugetul nostru (Luca 10,
27). Creştinii au privilegiul de a-şi dezvolta puterile fizice
şi mintale, după cele mai bune capacităţi şi ocazii ale lor.
Făcând astfel, ei aduc slavă lui Dumnezeu şi se pot dovedi
a fi o mai mare binecuvântare pentru semenii lor.
Administrarea aptitudinilor. Fiecare persoană are
anumite aptitudini. Unul poate fi talentat în domeniul
muzical, altul în lucrul manual, cum ar fi cusutul
Sau mecanica auto. Unii pot să-şi facă cu uşurinţă prieteni
şi se pot asocia bine cu ceilalţi, în timp ce alţii pot tinde în
mod natural spre o ocupaţie mai solitară. Fiecare talent
poate fi folosit fie spre slava persoanei care îl posedă, fie
spre slava Celui care este de fapt dătătorul. O persoană
poate dezvolta prin efort sârguincios un talent spre slava
lui Dumnezeu sau pentru interesul său personal, egoist.
Noi trebuie să cultivăm darurile pe care Duhul Sfânt ni lea dat fiecăruia dintre noi, pentru a le înmulţi (Mat. 25).
Administratorii buni folosesc din plin darurile lor spre a
aduce un beneficiu bogat pentru Stăpânul lor.
Administrarea timpului. Ca administratori credincioşi,
noi aducem slavă lui Dumnezeu, printr-o înţeleaptă
folosire a timpului. „Orice faceţi, să faceţi din
Toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca
unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata
moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos" (Col. 3, 23- 24).
Biblia ne avertizează să nu ne purtăm „ca nişte
neînţelepţi", ci ca nişte înţelepţi: răscumpărând vremea,
„căci zilele sunt rele" (Ef. 5, 15. 16). Asemenea lui
Isus, noi trebuie să fim mereu la lucru în casa Tatălui

nostru (Luca 2, 49). Pentru că timpul este darul lui
Dumnezeu, fiecare moment este preţios. El ne este dat spre
a ne forma caracterul pentru viaţa veşnică. Administrarea
credincioasă a timpului înseamnă folosirea lui pentru a-L
cunoaşte pe Domnul, pentru a-i ajuta pe semenii noştri şi
pentru a le face cunoscută Evanghelia. Când, la creaţiune,
Dumnezeu ne-a dat timpul, El Şi-a rezervat Sabatul zilei a
şaptea ca un timp sfânt pentru comuniune cu El. Dar şase
zile au fost prevăzute pentru familia omenească, în care
aceasta să se angajeze în lucrări folositoare.
O binecuvântare personală. Unul dintre motivele pentru
care Dumnezeu ne cere să-I consacrăm tot mereu întreaga
noastră viaţă - timp, capacităţi şi bunuri materiale - este
acela de a încuraja propria noastră creştere spirituală şi
dezvoltarea caracterului. Când păstrăm mereu conştienţa
faptului că Dumnezeu este Stăpân a toate cum şi a iubirii
Sale continue revărsate asupra noastră, iubirea şi
recunoştinţa noastră sunt îmbogăţite. Administrarea plină
de credincioşie ne ajută, de asemenea, să câştigăm biruinţa
asupra lăcomiei şi egoismului. Lăcomia, unul dintre cei
mai mari vrăjmaşi ai omului, este condamnată de Decalog.
Domnul Hristos ne-a avertizat în legătură cu ea: „Vedeţi şi
păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva
nu stă în belşugul avuţiei lui" (Luca 12, 15). Dăruirea
regulată ne ajută să smulgem din rădăcină lăcomia şi
egoismul din viaţa noastră. Administrarea duce la
dezvoltarea obiceiurilor de economie şi eficienţă. Având
răstignită „firea pământească, împreună cu patimile şi
poftele ei" (Gal. 5,24), nu vom folosi nimic pentru
satisfacerea egoistă. „Când principiile administrării
creştine pun stăpânire pe viaţă, sufletul este iluminat, ţinta
este precizată, plăcerile sociale sunt curăţite de aspectele
lor nesănătoase, viaţa de afaceri este condusă după regula
de aur, iar câştigarea de suflete devine o pasiune. Acestea
sunt bogatele binecuvântări pe care Dumnezeu le-a
prevăzut într-o viaţă de credinţă şi credincioşie".
O profundă satisfacţie şi bucurie vin din asigurarea că
pentru orice s-a investit spre mântuirea acelora pentru care
El a murit, Stăpânul scrie: „Ori de câte
Ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut" (Mat. 25,
40). „Nimic nu este prea preţios pentru noi ca să nu dăm
lui Isus. Dacă Îi înapoiem talanţii mijloacelor pe care El i-a
încredinţat grijii noastre, El va pune mult mai mult în
mâinile noastre. Fiecare efort pe care îl facem pentru

Hristos va fi răsplătit de El şi fiecare datorie împlinită în
numele Lui va servi spre fericirea noastră".
O binecuvântare pentru alţii
Adevăraţii administratori sunt o binecuvântare pentru toţi
cei cu care vin în contact. Ei aduc la îndeplinire porunca
administrării date de Pavel: „Îndeamnă-I să facă bine, să
fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă
împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă pentru vremea
viitoare drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce
adevărata viaţă" (1Tim. 6, 18, 19).
Administrarea cuprinde slujirea altora şi dispoziţia să
împarţi tot ceea ce Dumnezeu, în mod milostiv, ţi-a dat şi
de care trebuie să beneficieze şi alţii.
Aceasta înseamnă că noi „nu mai considerăm că viaţa
aceasta se măsoară după banii pe care îi avem, titlurile pe
care le posedăm, persoanele influente pe care le
cunoaştem, casa, vecinii şi cartierul unde trăim, sau după
poziţia şi influenţa pe care gândim că le avem". Adevărata
viaţă este să cunoşti pe Dumnezeu, dezvoltând atributele
iubirii şi generozităţii, asemenea Lui, şi dând ceea ce
putem, după măsura în care El a făcut ca noi să prosperăm.
A dărui în spiritul lui Hristos înseamnă a trăi în adevăr.
O binecuvântare pentru biserică. Adoptarea planului
biblic de administrare este indispensabilă pentru biserică.
Continua participare a membrilor ei la
Dăruire este asemenea efortului fizic: rezultatul este un
corp al bisericii puternic, care participă la împărţirea
binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a aşezat asupra ei,
gata să răspundă la orice nevoie pentru cauza lui
Dumnezeu. Biserică va avea fonduri necesare susţinerii
lucrării de slujire, pentru a extinde Împărăţia lui
Dumnezeu în imediata ei vecinătate, precum şi până în
cele mai îndepărtate locuri ale pământului. Ea îşi va face
cu bucurie timp şi va folosi cu plăcere talentele şi
mijloacele de care dispune pentru Dumnezeu şi aceasta din
iubire şi recunoştinţă pentru binecuvântările Sale.
Având în vedere asigurarea Domnului Hristos, că El va
reveni atunci când Evanghelia Împărăţiei va fi
propovăduită „ca să slujească de mărturie tuturor
Neamurilor" (Mat. 24, 14), toţi sunt invitaţi să devină
slujitori şi împreună lucrători cu El. În acest fel, mărturia
bisericii va fi o puternică binecuvântare pentru lume, iar
slujitorii ei credincioşi vor fi bucuroşi văzând
binecuvântările Evangheliei întinzându-se şi asupra altora.

