DATA
NAŞTERII

NUMELE ŞI PRENUMELE

3

PUTUREANU NITA

4

POPA IUSTINA

8

ARDELEAN GABRIEL VASILE

10
14

TOFEI MARINELA

15

POPOVICI GABRIELA

19

GRADINARIU PAUL DANIEL

23

POPESCU PAULA

24

FARA RUBEN ADRIAN

25

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

FLORIN DUMITRIU

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 16

ADRIAN TOADER

Vineri ora 18

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

FLORIN DUMITRIU

Sâmbăta ora 16

VALENTIN APETREI

Vineri ora 18

AVRAM FARA

Sâmbăta ora 9-9,30

MONICA GRADINARIU

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Săptămâna de rugăciune

Sâmbăta ora 16

PROGRAM COPII

LUCIAN FARA

Vineri ora 18

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 16

CONCERT

Vineri ora 18

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sabat IV
Sabat V

DEMIAN DUMITRU
SZENTE LUDOVIC

Planificarea vorbitorilor pentru
săptămâna de rugăciune:
Ora 18
DUMINICA - 2.12.2017
LUNI –
3.12.2017
MARŢI –
4.12.2017
MIERCURI – 5.12.2017
JOI –
6.12.2017

Betania
Costel Trandafir
Dorel Maxim
Morar Marius
Soponariu Ionel
Szente Ludovic

Sabat V
29 decembrie

Liebling Sabat III

Sabat IV
22 decembrie

Sabat II

Sâmbăta ora 11-12

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 16

PROGRAM SFARSIT DE
AN

prezbiter de serviciu – Florin Dumitriu

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

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

apusul soarelui:
16.56

IONEL SOPONARIU
CINA DOMNULUI

apusul soarelui:
16.51

Sabat I

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

www.betaniatm.adventist.ro
apusul soarelui:
16.48

Vineri ora 18

apusul soarelui:
16.48

BALASA DORINA ALINA

Sabat II
8 decembrie

GABOR GETA

Sabat III
15 decembrie

3

apusul soarelui:
16.51

ANGHEL EMANUEL BENIAMIN

Sabat I
1 decembrie

MARCOVICI CRISTINA

 1-8 decembrie – Săptămâna de
rugăciune
 8 decembrie – Dar pentru săptămâna
de rugăciune (colectă)

UN OM AL RUGĂCIUNII
Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca,
a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus
erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe
zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul
lui, cum făcea şi mai înainte. – Daniel 6:10
Redeșteptarea spirituală și reforma
religioasă vin doar printr-o rugăciune aprinsă și
neîncetată. Un exemplu clasic este Martin
Luther, care nu doar a scris despre rugăciune, ci
a și trăit o viaţă intensă de rugăciune. Mai întâi
de toate, prin îngenuncherea cu umilinţă
înaintea lui Dumnezeu, el a putut să stea cu
curaj înaintea oricui altcuiva.
Luther a recunoscut că doar prin rugăciune
putem fi protejaţi eficient împotriva puterilor
celui rău, ispitelor lumii și naturii noastre
păcătoase. În Catechismul mare (1529), el a
avertizat: „Diavolul împreună cu lumea și firea
noastră pământească se împotrivesc eforturilor
noastre [de a ţine Cele Zece Porunci]. De
aceea, de nimic nu avem mai mare nevoie decât
să ne întoarcem urechea spre Dumnezeu
constant, să Îl chemăm și să ne rugăm Lui.”
În Table Talks, din 30 noiembrie 1531,
Luther a reflectat asupra întregii sale vieţi de
rugăciune și a spus: „Ori de câte ori mi se
întâmplă să fiu împiedicat de mulţimea
îndatoririlor de la păzirea orei mele de
rugăciune, întreaga zi e rea pentru mine.
Rugăciunea ne ajută foarte mult și ne dă o inimă
veselă, nu pe baza vreunui merit din lucrarea
noastră [de rugăciune], ci datorită faptului că am
vorbit cu Dumnezeu și am descoperit că totul
este în regulă” (Luther’s Works, vol. 54, p. 17)

Un sfat practic care ne este de ajutor în
rugăciune se găsește în cartea sa, A Simple Waz
to Praz (1535). Acolo recomandă ca rugăciunea
„să fie prima îndeletnicire a dimineţii și ultima a
serii. Păzește-te cu atenţie de acele false și
amăgitoare idei care îţi spun: «Mai așteaptă un
pic. Mă voi ruga într-o oră, prima dată să fac asta
sau cealaltă.» Astfel de gânduri te îndepărtează
de la rugăciune spre alte treburi care îţi captează
atât de mult atenţia, încât nu se mai alege nimic
de rugăciune pentru acea zi.”
Toţi eroii credinței lui Dumnezeu au avut o
singură caracteristică în comun: erau oameni ai
rugăciunii! Pentru a trăi o viaţă de rugăciune nu
avem nevoie să ieșim în public cu cuvântări
retorice înflorite și nefolositoare. Rugăciunea
publică ar trebui să fie scurtă și obiectivă.
Rugăciunile noastre private sunt momentele
potrivite să ne deschidem inimile înaintea lui
Dumnezeu și să vorbim cu El ca și cu cel mai
bun prieten.
SISTEMUL SANCTUARULUI
Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a
fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului
Său în Templul Său. – Apocalipsa 11:19
Mesajul adventist de ziua a șaptea are două
caracteristici de bază. Prima, care este ușor de
observat, este puternica temelie biblică a
fiecăreia dintre doctrinele ei. Cealaltă, pe care
nu se pune prea mult accent astăzi este cum sunt
toate acele doctrine integrate de mesajul
sanctuarului într-un întreg sistem dogmatic
coerent. Aceasta este frumuseţea și tăria
mesajului advent!
În 1877, Uriah Smith a ilustrat funcţia
integrativă a sanctuarului prin analogia cu o

roată de căruţă care are un ax central și geantă
exterioară. El a sugerat că: „În marea roată a
adevărului, sanctuarul ocupă poziţia aceasta
centrală. În ea, marile adevăruri ale revelaţiei își
găsesc punctul focal. De la ea, ele radiază în
toate direcţiile. Unește cele două mari
dispensaţiuni, cea mozaică și de cea creștină, și
arată relaţia lor una cu cealaltă. Nu împarte cu
niciun alt subiect onoarea de a explica poziţia și
lucrarea Domnului nostru Isus.”
Review and Herald de pe 22 noiembrie 1881
includea un articol în care Uriah Smith a vorbit
despre sanctuar ca despre „marele subiect
central al sistemului de adevăruri care aparţin
acestui timp”. El a listat zece componente
doctrinare diferite care se unesc direct cu
sanctuarul, inclusiv judecata de cercetare
preadventă, libera alegere, lucrarea de ispășire a
lui Hristos și serviciul Lui de Mare-Preot. În
cartea mea, The Sanctuary and the Three
Angels’ Messages (ATS, 1995), arăt felul în
care pionierii adventiști au dezvoltat și
consolidat acest minunat sistem doctrinar.
Mesajul sanctuarului dă sistemului doctrinar
adventist un accent centrat pe Isus, care nu se
găsește în niciun alt sistem teologic. În 1893,
Ellen White a afirmat că: „Hristos, caracterul și
lucrarea Lui sunt centrul și circumferinţa
întregului adevăr. El este lănţișorul pe care sunt
puse bijuteriile doctrinei. În el se găsește
întregul sistem al adevărului” (Înalta noastră
chemare, p. 16). Ar trebui să studiem mai cu
atenţie acest mesaj și să ne rugăm precum regele
David: „Aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în
Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea
Domnului şi să mă minunez de templul Lui”
(Psalmii 27:4).

