NUMELE ŞI
PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

GABOR MARIA

6

Vineri ora 20

Dorel Maxim

UZA VIORICA

7

Sâmbăta ora 9-9,30

Pavel Popescu

8

GROZEA MIHAELA

16

STETTNER ALEXANDER
SOPONARIU MIRCEA
GABRIEL

18

BEZEDE STEFANIA
RUSU GENOVEVA
KATIUSA

22

NEAMTU STEFAN

27

STANA STELIAN
ARDELEAN STEFANIA

Sabat II
9 octombrie

26

Erik Csergezan

Sâmbăta ora 9-9,30

Erik Csergezan
ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 17

Erik Csergezan

29

Vineri ora 19

Teofil Brinzan

Sabat III
16 octombrie

27

Marcel
Popescu

Pavel
Popescu

Florin
Dumitriu

Adrian
Divile

-

Sorin
Dorgo

-

Ora 9,30-10,30
Sâmbăta ora 11-12
Sâmbăta ora 17
Vineri ora 19

Sabat IV
23 octombrie

Sabat
IV

Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,30-10,30

Sorin Dorgo
ŞCOALA DE SABAT
Adrian Toader
Invitat Conferinta
Florin Dumitriu
Laurentiu Ionescu
ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

Laurentiu Ionescu

Sâmbăta ora 17

Laurentiu Ionescu

Vineri ora 19

Daniel Chirileanu

Sâmbăta ora 9-9,30

Daniel Chirileanu

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

Daniel Chirileanu

Sâmbăta ora 17

Daniel Chirileanu

str. Independenţei nr.19

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

apusul soarelui:
18,27

Sabat V
30 octombrie

Sabat
IV

Sâmbăta ora 9-9,30

Timişoara II

apusul soarelui:
18,38

Sabat
III

Dorel
Maxim

Vineri ora 19
Ora 9,30-10,30

PROGRAMUL
BISERICII CREŞTINE
ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA

Gabi Popovici

Erik Csergezan

Sabat
II

Adrian
Divile

Lucian Fara

Sâmbăta ora 11-12

Sabat
I

Radu
Nicolae

ŞCOALA DE SABAT

apusul soarelui:
18,50

R

Sâmbăta ora 11-12
Sâmbăta ora 18

20

Prezbiter de serviciu: Lucian Fara

L

Ora 9,30-10,30

apusul soarelui:
19,04

GABOR STEFAN

Sabat I
2 octombrie

4
apusul soarelui:
19,17

ARDELEAN IOAN

 9-16 octombrie – Saptamana de
Consacrare
 30 octombrie – Congres Scoala de Sabat
Copii

ORGANISTII DE SERVICIU
Sabat I

Felician Rosca

Sabat II

Gabriela Popovici

Sabat III

Madalina Dorgo

Sabat IV

Rares Paltineanu

Sabat V

Felician Rosca

Istoria Mantuirii – Noul Pamant
"Apoi am văzut un cer nou şi un
pământ nou; pentru că cerul dintâi şi
pământul dintâi pieriseră." Apocalipsa 21,1.
Focul care îi nimiceşte pe cei răi, purifică
pământul. Toate urmele blestemului sunt
şterse. Nu va exista un iad arzând veşnic în
care consecinţele grozave ale păcatului să
rămână mereu înaintea ochilor celor
răscumpăraţi. Un singur lucru rămâne ca
amintire: Mântuitorul nostru va purta
pururea semnele răstignirii Sale. Singurele
urme ale lucrării nemiloase a păcatului vor fi
pe fruntea Lui, pe mâinile şi picioarele Sale
rănite.
"Iar la tine, turn al turmei, deal al
fiicei Sionului, la tine va veni şi la tine va
ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei
Ierusalimului!" Mica 4,8. Domnul Hristos a
redobândit împărăţia pierdută prin păcat, iar
răscumpăraţii o vor stăpâni împreună cu El.

"Cei neprihăniţi vor stăpâni ţara şi vor locui
în ea pe vecie." Psalmul 37,29. Teama de a
nu face ca moştenirea sfinţilor să pară prea
materială i-a făcut pe mulţi să spiritualizeze
excesiv tocmai adevărurile care ne conduc să
privim noul pământ ca pe căminul nostru.
Hristos i-a asigurat pe ucenicii Lui că S-a
dus să pregătească locaşuri pentru ei. Cei
care primesc învăţăturile Cuvântului lui
Dumnezeu nu vor fi necunoscători cu privire
la locuinţa cerească. Şi totuşi apostolul Pavel
declară: "Lucruri pe care ochiul nu le-a
văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima
omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe
care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L
iubesc." 1 Corinteni 2,9.
Limba omenească nu este în stare să
descrie răsplata drepţilor. Aceasta va fi
cunoscută numai de cei care o vor primi.
Nici o minte mărginită nu poate cuprinde
slava paradisului lui Dumnezeu.
Biblia numeşte moştenirea
mântuiţilor "patrie". (Evrei 11; 14-16.)
Acolo, marele Păstor Îşi conduce turma la
fântâni de apă vie. Pomul vieţii rodeşte în
fiecare lună, iar frunzele sale servesc la
vindecarea neamurilor. Acolo sunt râuri care
curg fără încetare, limpezi precum cristalul,
iar lângă ele pomii legănându-se, îşi aruncă
umbra pe calea pregătită pentru
răscumpăraţii Domnului. Acolo, câmpiile
întinse se înalţă formând frumoase dealuri,
iar în spatele lor îşi înalţă crestele înalte
munţii lui Dumnezeu. Pe acele câmpii pline

de pace, lângă râurile cu apă vie, poporul lui
Dumnezeu, care a rătăcit şi a peregrinat un
timp aşa de îndelungat, va găsi un cămin.
Acolo se află noul Ierusalim, "având
slava lui Dumnezeu" şi lumina lui ca o piatră
prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie
precum cristalul." Apocalipsa 21,11.
Domnul spune: "Eu Însumi Mă voi veseli
asupra Ierusalimului şi Mă voi bucura de
poporul Meu." Isaia 65,19. "Iată cortul lui
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei
vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi
cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge
orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va
mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt,
nici durere, pentru că lucrurile dintâi au
trecut." Apocalipsa 21,3.4.
În cetatea lui Dumnezeu "nu va mai
fi noapte". Nimeni nu va avea nevoie şi nu
va dori odihnă. Nimeni nu va obosi să
împlinească voia lui Dumnezeu şi să aducă
laude Numelui Său. Vom simţi mereu
prospeţimea dimineţii
şi aceasta nu se va sfârşi niciodată.
"Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă,
nici de lumina soarelui, pentru că Domnul
Dumnezeu îi va lumina." Apocalipsa 22,5.
Lumina soarelui va fi înlocuită de o alta, a
cărei strălucire nu este orbitoare, dar care
întrece nespus de mult strălucirea amiezii
noastre. Slava lui Dumnezeu şi a Mielului
inundă cetatea sfântă cu o lumină ce nu
păleşte. Mântuiţii umblă în slava unei zile
veşnice, fără soare.

