NUMELE ŞI
PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

Programul serviciilor divine

8

Vineri ora 20

Ionel Soponariu

GABOR MARGHIT
(MANDRA)
APETREI VALENTIN

9
10

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

ARDELEAN ELENA

12

Sâmbăta ora 11

Toader Adrian

Sâmbăta ora 18

Bujor Grama

Vineri ora 20

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Lucian Fara

Sâmbăta ora 18

Horațiu Indreiu

Vineri ora 20

Lucian Fara

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Daniel Dumitriu

Liebling

Sâmbăta ora 18

Daniel Dumitriu

Sabat I

SFÂNTA CINĂ

Vineri ora 20

Adrian Toader

Sabat II

FLORIN DUMITRIU

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sabat III

LUCIAN FARA

Sabat IV

VALENTIN APETREI

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

SFÂNTA CINĂ

Sâmbăta ora 18

Ionel Soponariu

Sabat I
5 iunie

GABOR TEREZIA

TUDORUT ALINA

12
12

MIORITA ANGELA NICULA

12

GABOR RUPI (HURCI)

15

ROŞCA STEFANIA

19

GABOR CATALINA
(TUTIVOAIE)
CIOTARCA PETRU

Sabat II
12 iunie

NICULA MIORITA ANGELA

23
25

apusul soarelui:
21,26

6

apusul soarelui:
21,21

RICU CONSTANTA

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

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

MURARIU DANI GRAZIANI

Sabat IV
26 iunie

apusul soarelui: 21.30

Prezbiter de servici: Adrian Toader

apusul soarelui:
21,29

27
28

Sabat III
19 iunie

26
MAGHET TUNDE
MONICA
CAROL ELVIRA

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

 5 iunie – Sabatul copiilor
 12 iunie – Dar proiecte speciale
conferinte si Ziua misiunii femeii

Declarație cu privire la alfabetizare
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea apreciază
rolul unic pe care îl joacă femeile în împlinirea
misiunii Bisericii de răspândire a evangheliei.
O parte a acestei misiuni presupune
întâmpinarea nevoilor fizice, intelectuale și
sociale ale celor din jurul nostru, așa cum a
făcut Isus când a trăit pe Pământ.
Cercetările arată că toți oamenii – și în mod
deosebit femeile – se confruntă cu șase
provocări: analfabetismul, sărăcia, abuzul,
problemele de sănătate, programul și condițiile
de muncă și oportunitățile de instruire. Pentru a
veni în întâmpinarea acestor nevoi,
Departamentul Misiunea Femeii din cadrul
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a lansat în
anul 1995 un proiect important de alfabetizare.
Lipsa abilității de a citi are implicații asupra
tuturor aspectelor vieții unei persoane – puterea
de câștig, oportunitățile în carieră, accesul la
informații referitoare la îngrijirea sănătății și
chiar abilitatea de a crește copii. În lipsa
abilității de a citi, unele uși pot rămâne închise
pentru totdeauna.
Cititul le creează oamenilor nenumărate
posibilități de a fi informați cu privire la
subiecte precum cariera, sănătatea, căsătoria și
creșterea copiilor și le oferă profesorilor
oportunități neegalate de a schimba vieți.
Adventiștii recunosc că există un motiv mult
mai important pentru a împărtăși darul cititului.
Noi credem că abilitatea de a citi Cuvântul lui

Dumnezeu – vestea bună a mântuirii – nu
trebuie limitată la o clasă privilegiată, ci
considerăm că fiecare bărbat, femeie și copil ar
trebui să aibă acces la adevărurile și puterea
înălțătoare a Bibliei.
Această declarație a fost aprobată și votată de
Comitetul Administrativ al Conferinței
Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a
Șaptea și a fost dată publicității de Biroul
Președintelui Robert Folkenberg în cadrul
sesiunii Conferinței Generale desfășurate în
Utrecht, Olanda, în perioada 29 iunie – 8 iulie
1995.

Activități cu elemente competitive:
Perspectivă și analiză
Introducere
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și
organizațiile sale doresc să își clarifice poziția
cu privire la competiție și confruntări și să
recomande anumite norme pentru activitățile
care pot implica elemente competitive. Aceste
propuneri au ca obiectiv oferirea unei direcții și
a unor sfaturi membrilor, bisericilor,
conferințelor și instituțiilor Bisericii din
perspectiva Bibliei și a spiritului profeției.

O abordare echilibrată a vieții
Adventiștii de ziua a șaptea cred că omul reprezintă
un tot unitar ale cărui nevoi fizice, mintale,
spirituale și sociale sunt interrelaționate și
interdependente. Aceștia sunt preocupați de
dezvoltarea tuturor acestor dimensiuni la nivel

individual, simțind că fiecare persoană are nevoie
de o activitate fizică regulată și planificată în
conformitate cu caracteristicile sale. Pentru a
îndeplini această nevoie la granița dintre secole,
instituțiile adventiste de ziua a șaptea, în general
aflate în zone rurale, oferă numeroase oportunități
de a face mișcare.
Instituțiile de astăzi se află în medii tot mai
aglomerate cu posibilități tot mai reduse de a folosi
munca utilă pentru recreere. Pe lângă această
schimbare de la o societate preponderent rurală la
una preponderent urbană, a scăzut numărul
ocupațiilor care presupun activitate fizică, s-au
înmulțit tensiunile, iar timpul liber este tot mai
dominat de forme de divertisment care antrenează
sedentarismul precum radioul, televiziunea și
filmele. Pentru a compensa aceste schimbări,
trebuie încurajată o abordare echilibrată a activității
fizice în bisericile, școlile și alte instituții ale
Bisericii.
În orice context în care, în bisericile sau școlile
noastre, se organizează activități sportive,
rezultatele pot fi benefice dacă prevalează
următoarele idealuri: cooperarea, bunătatea,
altruismul, un spirit cordial, jocul de plăcere, nu
doar pentru a câștiga, și respectarea spiritului, nu
doar a literei regulilor.
„Recreerea, când este într-adevăr așa cum o arată
numele, are tendința de a întări și zidi.” Aceasta nu
va încuraja egoismul, rivalitatea, ostilitatea,
conflictul, plăcerea de a domina, iubirea de plăceri,
sau entuziasmul nesănătos.
O conducere eficientă își va asuma
responsabilitatea pentru atingerea acestor
obiective.

