NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

NEDELCU EMANOIL

2

BOLDICI IULIAN DANIEL

3

BRIHAC MARIA

3

DUMITRIU ALINA

4

GROZEA PETRU

4

POTERAŞ EMANUEL

4

ONICA VICTORIA

5

CIUBOTAR ICONIA

7

TUTUNARU GHIORGHITA

7

DORGO MADALINA

9

Sâmbăta ora 18

NEGRU ADRIANA

10

Vineri ora 20

DOREL MAXIM

RAMNEANTU CONSTANTA

10

Sâmbăta ora 9-9,30

COSMA VIOREL

TOFEI IOAN

11

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

SECACEANU FLOAREA

12

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

TURIAN MARIA

12

Sâmbăta ora 18

Int. slujbasi jud. Timis

GABOR GIZELA

12

GRAMA BUJOR

14

Vineri ora 20

TEOFIL BRINZAN

MAUR MARIA

16

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRINZAN

SIRBU RADU LUCIAN

18

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

ROŞCA FELICIAN

22

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

GROZEA PAVEL

24

Sâmbăta ora 18

AVRAM FARA

POPESCU MARIA

25

prezbiter de serviciu – Lucian Fara

BRINZAN MONICA

26

ENGELHARDT LUCI

26

ARDELEAN VASILE

27

BRINZAN TEOFIL
NEDELCU ADELHEID
MARIANA

28
29

Sabat I
3 septembrie

Vineri ora 20
Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA
GABRIELA
POPOVICI

Sabat IV
24 septembrie

Sabat III
17 septembrie

Sabat II
10 septembrie

Sâmbăta ora 18
Vineri ora 20

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU
PROGRAM
EXPERIENTE

Sabat I

Liebling

SZENTE LUDOVIC
VIOLETA
BODNARIU

FLORIN
DUMITRIU

Sabat II

EDUARD
VARGA

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

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

apusul soarelui:
19,30

1

apusul soarelui:
19,44

PUTUREANU EUGEN VALERIU

apusul soarelui:
19,57

1

apusul soarelui:
20,11

MICLEA VICTORIA

Sabat III

Sabat IV

LUCIAN
FARA

TEOFIL
BRINZAN
(dupamasa – Cina
Domnului)

https://www.facebook.com/adventistbetania

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

10 septembrie – Ziua educației (colecta)
17-24 septembrie – Săptămâna sănătăți

Educaţia creştină
Orice nu este creştinesc, nu se potriveşte
creştinilor. O educaţie creştină este singura educaţie
care se poate potrivi creştinilor. În educaţia
creştinilor, Cartea creştinismului trebuie să fie în
frunte. Biblia este Cartea creştinismului.
Scopul educaţiei creştine este de a forma
creştini. Nimic din ceea ce nu este creştinesc nu va
putea vreodată să fie introdus cu succes în educaţia
unui creştin, la fel cum nimic din ceea ce nu este
creştinesc nu poate fi cu succes introdus în oricare
altă fază a vieţii creştinului. De aceea, Cartea
creştinismului, - Biblia, - trebuie să constituie
standardul educaţiei creştine; trebuie să constituie
testul a tot ceea ce este parte din educaţia unui
creştin; şi trebuie să ofere tot ceea ce este nevoie în
educaţia creştinului. Iar aceasta priveşte educaţia în
cel mai bun, mai înalt, şi mai larg sens al ei dezvoltarea simetrică, practică a individualităţii,
mentalităţii, fizicului şi moralităţii.
S-a presupus, şi încă se mai presupune, că
creştinismul are de-a face numai cu un fel de
existenţă spiritualizată, separată de ocupaţiile reale
şi lucrurile practice ale vieţii. Aceasta nu va fi
niciodată aşa. Creştinismul se găseşte, în cel mai
adânc sens, asemenea unei forţe vitale lucrătoare, în
tot ceea ce poate pe bună dreptate să alcătuiască
suma vieţii umane pe pământ. Iar educaţia creştină
este conformă numelui şi mărturisirii sale numai
când demonstrează această putere atotcuprinzătoare
a creştinismului, asemenea unui element vital în tot
ceea ce poate cu adevărat să intre în cursul vieţii
umane.
Nu poate fi negat faptul că viaţa lui Hristos
reprezintă demonstrarea creştinismului. El este
Omul model; Tiparul a ceea ce fiecare om trebuie
să fie pentru a fi un creştin desăvârşit. Şi este sigur
că Hristos în trup omenesc, demonstrând viaţa
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creştină pe pământ, a trăit fiecare episod al vieţii de
pe acest pământ. A venit în lume ca şi copil, a
crescut de la copilărie la maturitate la fel ca oamenii
de pe acest pământ; a întâmpinat tot ceea ce
întâmpină fiinţele umane de pe acest pământ pe
măsură ce cresc; El a întâmpinat toate vicisitudinile
şi experienţele vieţii umane întocmai în felul în care
toţi oamenii le întâmpină; căci „s-a cuvenit ca în
toate lucrurile să fie făcut asemenea fraţilor Săi.” El
a fost „ispitit în toate punctele asemenea nouă”; şi a
lucrat ca tâmplar împreună cu Iosif, până în ziua în
care S-a descoperit poporului Israel în lucrarea Sa
activă de predicare, vindecare şi preoţie. Şi era la
fel de mult Mântuitorul lumii când tăia scânduri şi
făcea bănci şi mese, ca şi atunci când predica pe
munte. Iar aceasta demonstrează că, în aceeaşi
măsură în care creştinismul ţine de cea mai divină
predică care a fost ţinută vreodată, ţine şi de
lucrurile manuale sau de alte chestiuni ale vieţii de
zi cu zi. Şi totuşi, în toate acestea Isus era numai
Cuvântul făcut trup.
Cuvântul lui Dumnezeu, în forma scrisă, exista
în lume înainte ca Isus să se facă trup; însă, din
cauza orbirii şi împietririi inimii oamenilor, Acelui
Cuvânt nu I S-a îngăduit să se manifeste pe deplin
în trup. El a venit pentru ca aceasta să poată fi
îngăduit. În El, Cuvântul care era aici înainte de a
veni El, a fost făcut trup, şi a locuit printre oameni,

ca Omul model. Întrucât Isus era Cuvântul făcut
trup, nimic nu a apărut în viaţa Sa care să nu fi
existat deja în lume. Şi, de vreme ce Acela care era
în trup a fost numai ceea ce Cuvântul era înainte ca
El să vină, este sigur că prin Cuvântul lui
Dumnezeu, prin Spiritul lui Dumnezeu, El a fost
făcut să fie ceea ce a fost în trup. Iar aceasta
demonstrează că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu,
Cartea creştinismului, conţine ceea ce va asigura
umanităţii o educaţie completă în ceea ce priveşte o
viaţă simetrică, absolută; şi că acea educaţie care nu
pătrunde fundamental toate ocupaţiile şi toate
chestiunile legate de viaţa umană pe pământ, nu
este o educaţie creştină.
De aceea, viaţa lui Hristos, aşa cum apare pe
pământ - acea viaţă fiind numai expresia
Cuvântului lui Dumnezeu – face să rămână clar şi
distinct marele adevăr că Biblia, Cartea
creştinismului, reprezintă cel mai important element
educaţional, cea mai mare putere educaţională, cea
mai mare Carte educativă din lume. De aceea, este
adevărat că în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, sunt
„ascunse toate comorile înţelepciunii şi cunoştinţei”
tot aşa cum sunt şi în El, care, fiind în trup, nu era
altceva decât expresia acelui Cuvânt. Prin urmare,
Cuvântul lui Dumnezeu este oferit pentru ca „omul
lui Dumnezeu să poată fi desăvârşit, pregătit într-un
mod perfect în vederea tuturor lucrărilor bune.”
Divina vindecare, cap. 1- Educația creștina.

