NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA
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8

AGA DORIN

11

GHINGHIE MARIANA

11

MAXIM DOREL

13

TOADER ADRIAN

13

MAUR MARIA

Sâmbăta ora 9-9,30

ADELIN BORTIȘ

Ora 9,40-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

ADELIN BORTIȘ

16

Sâmbăta ora 17

STEFANIA ROȘCA

SICOE LAURA
APETREI SORINA
ALEXANDRA

18

Vineri ora 18

Centenar Ellen White

DUMITRIU FLORIN

19

GABOR CATALINA

19

VAUM EDITA

19

TUTUNARU SORINA

20

MARIN ALEXANDRU

21
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Sabat IV
28 noiembrie

Sabat II

TATAR

Sâmbăta ora 17

Centenar Ellen White

Vineri ora 18

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,40-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 17

CONCERT FANFARA
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Sâmbăta ora 9-9,30
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TEOFIL BRINZAN
TEOFIL BRINZAN
ȘCOALA DE SABAT
TEOFIL BRINZAN

apusul soarelui:
16,53

Vineri
Seara
Rugaciune
si scoala
de sabat

Sabat I

ŞCOALA DE SABAT
IOAN CAMPIAN

Sâmbăta ora 11-12

Vineri ora 18

Orga

TATAR

https://www.facebook.com/adventistbetania
Sabat III
21 noiembrie

24

Sâmbăta ora 9-9,30

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
16,58

MARTIN OVIDIU VICTOR

Sabat II
14 noiembrie

IOAN CAMPIAN

19

apusul soarelui:
17,05

Vineri ora 18

apusul soarelui:
17,14

TATOMIR FLOREA

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

DOREL MAXIM

prezbiter de serviciu – DOREL MAXIM

7 noiembrie – Sabatul exploratorului
14 noiembrie – Ziua AMiCUS
21 noiembrie – Dar pentru Centrul
Media Adventist din Romania (colecta)

Sabat I

Liebling
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FARA

Sabat II

VALENTIN
APETREI

Sabat III

RADU
NICOLAE

Sabat IV

FLORIN
DUMITRIU

Ce este mai uşor: să devii
creştin sau să rămâi creştin?
Când am pus această întrebare, am descoperit că
oamenii, atât tineri, cât şi în vârstă, cred că e mai greu să
rămâi creştin. Poate că s-au convertit în urma unei
campanii de evanghelizare sau a unei tabere religioase;
poate că au fost atinşi de vreun imn sau vreo predică;
dar, după ceva timp, sentimentul a pierit şi s-au întors de
unde au plecat. Poate că au descoperit greşeala de a-şi
croi propria neprihănire sau propria credinţă şi au
renunţat. De ce se întâmplă asta? Cum poţi să-L cunoşti
pe Isus personal? Vreau să-ţi povestesc experienţa mea.
Trista mea realitate După ce am petrecut trei ani de
slujire ca pastor, am intrat într-un mare impas. Până
atunci reuşisem să procur predici ţinute de la alţi
predicatori, inclusiv de la tatăl şi de la unchiul meu.
Reuşisem să predic despre evenimentele finale şi despre
doctrinele bisericii, dar într-o zi mi-am dat seama că
acele discursuri nu reflectau ce credeam eu şi nici nu
împărtăşeau experienţa mea cu Hristos. Simulam şi îmi
continuam rutina vieţii fără să ştiu cu adevărat ce
înseamnă creştinismul. Ca pastor, aveam obligaţia să fiu
o autoritate în domeniul acesta! Într-o zi, am încercat să
predic despre Isus şi m-am trezit prins în capcană:
vorbeam despre cineva pe care nu-L cunoşteam personal.
Când am înţeles că esenţa evangheliei era Isus şi că El nu
Se afla pe primul loc în viaţa mea, lucrurile au început să
pară foarte descurajatoare. Crede-mă, nu există nimic
mai frustrant decât să fii pastor al evangheliei şi să nu-L
cunoşti pe Isus! În timp ce lăuntrul meu se zbuciuma în
mine, am recunoscut cu durere că, dacă nu reuşeam să-L
cunosc pe Isus Hristos printr-o experienţă personală, era
mai bine să-mi caut altă ocupaţie. Cercetarea de sine Aşa
că, am decis să fac tot posibilul şi să descopăr
răspunsurile la această problemă a creştinismului. La o
întâlnire pastorală, în timp ce pastorii îşi instalau
corturile, am chemat deoparte câţiva prieteni, unul câte

unul, şi le-am pus întrebări despre credinţă şi religie şi
despre cum puteau acestea să devină reale în viaţa mea.
Fiindu-le coleg, mi-era ruşine să recunosc că aveam
întrebări personale cu privire la aceste lucruri, aşa că am
avut o abordare la persoana a treia:
– Să presupunem că în biserica mea e cineva
care nu ştie cum să fie mântuit. Ce trebuie să îi spun?
– Spune-i că trebuie să obţină o viaţă nouă de
sus.
– Bine, dar cum poate el să facă asta?
– Spune-i că trebuie să întindă mâna şi să-L
prindă pe Dumnezeu de mână.
– Cum poate să facă asta?
– Trebuie să cadă pe Piatră şi să fie sfărâmat. –
Ce înseamnă asta?
– Înseamnă că trebuie să privească la Miel.
Din nefericire, m-am întors acasă mai
descurajat ca niciodată. Şi eu apelasem la câteva dintre
aceste răspunsuri standard când sfătuiam şi predicam, dar
pentru căutarea mea după răspunsuri concrete, ele nu
aveau nicio valoare. Am devenit cu durere conştient de
faptul că cea mai mare parte a terminologiei şi a argoului
nostru religios nu însemna probabil nimic pentru multe
persoane. Termenii aceştia erau ca din altă lume şi nu
erau pe înţelesul celor neiniţiaţi. Eram decis să părăsesc
pastoraţia, dar cineva mi-a spus: „Încă nu ai terminat
căutarea pentru că nu ai căutat în cărţi.
A trebuit să recunosc faptul că citeam Biblia şi
mă rugam doar când trebuia să o fac. Am reuşit să o
studiez din nou cu scopul de a găsi răspunsuri, căutând
metode concrete de a transforma expresiile intangibile în
ceva mai semnificativ. Am cumpărat toate cărţile care
vorbeau despre credinţă, Isus şi victorie asupra păcatului.
În acel timp nu erau prea multe, dar am găsit o carte,
Calea către Hristos, care părea suficient de mică să o pot
citi din scoarţă în scoarţă fără un efort prea mare. O
citisem mai demult pentru un curs şi mi s-a părut prea
puţin interesantă. De data asta, am reuşit să o citesc pe
toată, subliniind tot ce mi se cerea să fac. Am luat-o de
început şi imaginaţi-vă că am subliniat-o aproape pe
toată. Am descoperit şi de unde veneau toate acele
expresii de neînţeles: din această carte. Când am
terminat-o, eram atât de supărat că îmi venea să o arunc
în foc. Expresiile subliniate continuau să fie ireale şi de
neatins. Trei lucruri Când am făcut o pauză ca să meditez

la acele expresii, am descoperit că ceva ciudat a avut loc
în interiorul meu. Nu mi-am putut explica, dar, deşi nu
găsisem ce căutam, eram mai decis să continui căutarea.
Am reuşit să o mai citesc odată; subliniind de data acesta
cu două linii lucrurile concrete pe care le puteam face.
Spre marea mea surprindere, am subliniat doar trei
lucruri: studiul Bibliei, rugăciunea şi mărturia. Nu erau
lucruri plăcute pentru mine. Preferam să citesc cartea de
telefoane decât Biblia! Totuşi, am crezut că se merita să
fac o încercare. Am obţinut aşadar acea mică reţetă
pentru succes: Se citeşte Biblia zilnic şi se face puţină
rugăciune cât să fie mulţumit Dumnezeu. După aceea, se
dă acest amestec la cuptor timp de jumătate de oră şi e
gata desertul victoriei. Am aplicat din nou formula
„studiu biblic + rugăciune”, numai că de data aceasta am
început să cercetez Scripturile cu scopul de a mă
familiariza cu Dumnezeu, de a-L cunoaşte pe Isus prin
intermediul studiului vieţii Sale şi al învăţăturilor Sale
din evanghelii. Aceasta a făcut diferenţa! Am descoperit
că nu puteam obţine neprihănirea prin eforturile proprii.
Ea era un dar care venea spontan ca rezultat al
cunoaşterii lui Dumnezeu, al cunoaşte şi familiarizării cu
Domnul Isus. De atunci înainte, am căutat şi alte metode
ca să-mi continui experienţa creştină, alte metode prin
care să-L pot cunoaşte pe Isus; dar nu am găsit niciodată
altceva. Toate celelalte fapte bune sunt rezultatul acestui
timp zilnic petrecut doar cu Isus. Nu pot de unul singur
să am nici măcar credinţă; pentru că ea este un dar de la
Dumnezeu. De aceea, fundamentul vieţii creştine este săL cunoşti pe Isus şi să ai o relaţie personală cu El. Isus
descrie astfel nevoia unei relaţii zilnice cu El: „Eu sunt
Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată
şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată... Dacă nu
mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui,
n-aveţi viaţa în voi înşivă” (Ioan 6:35,53). Dacă vei
continua să cântăreşti declaraţiile Sale din acest capitol,
vei descoperi că vorbea despre relaţia personală. Descria
viaţa de comuniune zilnică, în care noi petrecem timp cu
El şi El cu noi. Trebuie să ajungem la o relaţie atât de
personală, încât propria noastră voinţă să fie absorbită de
voinţa Lui. Hristos ne-a spus că putem fi creştini vii doar
dacă-L căutăm zilnic. Nimeni nu e un creştin viu decât
dacă are o experienţă zilnică împreună cu Dumnezeu.
Înseamnă să ai o experienţă personală cu Isus, având la
bază un contact zilnic cu El.

