ANGHEL EMANUEL BENIAMIN

3 dec.

PUTUREANU NITA

4 dec.

Sabat I
7 decembrie

DATA
NAŞTERII

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 99,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

FLORIN DUMITRIU

Sâmbăta ora 17

VALENTIN
APETREI

Vineri ora 18

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 99,30

DENIS ILISIE

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

BUJOR GRAMA

ARDELEAN GABRIEL VASILE

10 dec.

BALASA DORINA-ALINA

14 dec.

TOFEI MARINELA

15 dec.

POPOVICI GABRIELA

19 dec.

GRADINARU PAUL DANIEL

23 dec.

POPESCU PAULA

24 dec.

Sâmbăta ora 17

SORINA TUTUNARU

FARA RUBEN ADRIAN

25 dec.

Vineri ora 18

LUDOVIC SZENTE

Sâmbăta ora 99,30

ANDREI FARA

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

LUCIAN FARA

Sabat III
21 decembrie

Sabat II
14 decembrie

8 dec.

Duminica

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 17

CONCERT

Luni

FLORIN DUMITRIU

Vineri ora 18

LUCIAN FARA

Marti

COSTEL
TRANDAFIR

Sâmbăta ora 99,30

IONEL SOPONARIU

Miercuri

CRISTIAN TOMA

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Joi

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 11

IONEL SOPONARIU
CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 17

PROGRAM COPII

Sabat IV
28 decembrie

Saptamana de
rugaciune

Prezbiter de serviciu: Bujor Grama

apusul soarelui:
16,52

Ora 18

PROGRAMUL
BISERICII CREŞTINE
ADVENTISTE DE ZIUA A ŞAPTEA

Timişoara II

BETANIA

apusul soarelui:
16,48

POPA IUSTINA

apusul soarelui:
16,46

Vineri ora 18

apusul soarelui:
16,46

NUMELE ŞI PRENUMELE

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

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

 30 noiembrie -7 decembrie
– Săptămâna de Rugăciune
 7 decembrie – Darul
Săptămânii de rugăciune
(colectă)

Liebling
Sabat I

IONEL SOPONARIU

Sabat II

LUCIAN FARA

Sabat III

VASILE ARDELEAN

Sabat IV

LOCAL

RĂBDAREA .... RĂBDAREA ...
Un tânăr, fiind jignit de cineva, s-a dus la unul
din
prietenii
săi
si
i-a
spus:
- Am sa-I arat eu lui cine sunt eu! Am sa-l
fac eu pe el sa mă cunoască si sa nu mai uite
cat o trai! Dar prietenul sau l-a sfătuit astfel:
- Nu te pripi! Jignirea este ca stropirea cu
noroi. Când ti s-a întâmplat sa-ti stropeşti
hainele cu noroi nu e bine sa le ştergi
numaidecât, căci se murdăresc si mai rău.
Când noroiul se usucă se curata foarte bine cu
peria.
Cine vorbeşte sau acţionează la manie, acela
sporeşte neînţelegerea, in loc sa o înlăture. Eu
personal mă asemăn foarte mult cu tânărul din
povestioara, niciodată nu am avut răbdare, mai
ales in ce priveşte reacţia la manie.
Întotdeauna m-am întrebat cum reuşesc alte
persoane sa numere in gând pana la zece
înainte de a răspunde atunci când sunt
nervoase. Eu reacţionez instant… si apoi regret.
Atunci când m-am întors la Domnul m-am
străduit foarte mult sa corectez acest defect al
meu, dar abia daca am ajuns la un anumit nivel
de răbdare, nici vorba de îndelunga răbdare.
Acest lucru s-a datorat faptului ca m-am
străduit, M-AM CONTROLAT EU, prin

forţele mele am încercat din greu sa obţin, sa
deprind aceasta calitate grozava numita
răbdare. Este adevărat ca am ajuns o persoana
mai răbdătoare decât eram înainte; dar mult
prea departe decât ce mi-as dori, de ceea ce
trebuie sa fiu. Mi-a luat mult timp sa realizez
ca îndelunga răbdare nu este ceva ce eu pot
obţine, este ceva ce eu pot primi! Nu pot sa o
“construiesc” prin propriile puteri deoarece este
roadă Duhului Sfânt, si o pot primi cadou
atunci când îl primesc in viata mea; când mă
las condusa de El. De aceea, eu personal am
renunţat sa îmi dezvolt răbdarea prin propriile
forte, si am ales sa mă rog ca Duhul Sfânt sa
preia conducerea vieţii mele, pentru ca si
roadele Lui sa crească in mine.
DOVADA ADEVARATEI UCENICII
12 caracteristici ale unui adevărat ucenic
- Da pe fata un spirit de umilinţa
- Are o inima înnoită prin Duhul Sfânt
- Manifesta dragoste pentru cei din jurul lui
- Se observa o schimbare in caracter, obiceiuri
si preocupări
- Va călca pe urmele lui Isus si va reflecta
caracterul LUI
- Va da pe fata roadele Duhului Sfânt
- Orice sarcina i se pare uşoara
- Împlinirea datoriei devine o satisfacţie, iar
sacrificiul o plăcere
- Nu se încrede in faptele proprii si nu se
bazează pe propria putere
- Asculta, slujeşte si se supune lui Dumnezeu
din iubire
- Mărturiseşte pe Isus - Învăţătorul lui

- Cu cat se apropie mai mult de Isus cu atât se
vede mai păcătos
CALEA CATRE HRISTOS

TIMOTEI
Darul lui Dumnezeu la care face Pavel referire
aici poate fi autoritatea administrativă delegată cu
ocazia hirotonirii lui Timotei ca slujitor al
Evangheliei. Cu acea ocazie, darurile naturale ale
lui Timotei au fost în mod public recunoscute şi
consacrate misiunii creştine. Recunoaşterea oficială
a funcţiei sale avea să-i confere putere executivă în
soluţionarea diverselor probleme ale bisericii.
Apostolul precizează că o atitudine neglijentă
faţă de autoritatea conferită ar fi putut duce, în timp,
la deteriorarea capacităţii de a conduce. Actul
conducerii şi poziţia conducătoare prezintă o serie
de riscuri specifice. Abuzul sau neglijenţa se poate
instala pe nesimţite în viaţa oricărui conducător. Şi
una, şi cealaltă sunt la fel de dăunătoare.
Înflăcărarea darului lui Dumnezeu este o
obligaţie permanentă a conducătorului. Lucrătorul
creştin n-ar trebui să uite niciodată că autoritatea sa
vine de la Dumnezeu şi numai în măsura în care
mai reprezintă voinţa divină, aceasta mai are şi
susţinerea din partea Sa. Altfel, actul conducerii
creştine degenerează într-o simplă acţiune
omenească în care Dumnezeu nu mai are nicio parte
şi niciun folos.
Apoi, Timotei trebuia să-şi aducă aminte că el
nu era niciodată singur în această lucrare a lui
Dumnezeu, chiar dacă responsabilitatea era
personală. Pavel şi ceata prezbiterilor care
participaseră la ungerea sa ca responsabil creştin
formau un grup de oameni cu care Timotei trebuia
să lucreze în armonie şi respect.
Autoritatea personală trebuie bine administrată
şi dezvoltată pentru a continua să împlinească
misiunea şi chemarea din ce în ce mai bine.

