NUMELE ŞI
PRENUMELE

DATA
NAŞTERII
1

SZENTE LENKE MARIA

2

NEAMTU FLOAREA

4

OPREA PETRA

5

GHINGHIE ADRIAN

6

PRUNDEANU LUIS MIHAI

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

7

Sâmbăta ora 11

Bujor Grama

MUTRESCU MARIA

9

Sâmbăta ora 18

Bujor Grama

MOISE VIORICA

10

Vineri ora 20

Erik Csergezan

TOMA NARCIS

11

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

GABOR ECATERINA

12

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sabat II
14 august

Sabat I
7 august

Florin Dumitriu

17

Sâmbăta ora 11

Daniel Sercau

POTERASI MARIA

19

Sâmbăta ora 18

Horațiu Indreiu

GRAMA MARIA

22

Vineri ora 20

Adrian Toader

FARA BIANCA

23

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

POPESCU ANA

23

TRUSCA GHEORGHE

24

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Erik Csergezan

Sâmbăta ora 18

Erik Csergezan

Vineri ora 20

Lucian Fara

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Lucian Fara

Sâmbăta ora 18

Lucian Fara

Sabat II

HORAȚIU INDREIU

Sabat III

FLORIN DUMITRIU

Sabat IV

LOCAL

Sabat IV
28 august

Sabat I

Liebling
VALENTIN APETREI

Sabat III
21 august

COZMA ELENA

Prezbiter de servici: Bujor Grama

apusul soarelui:
20,22

14

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

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

apusul soarelui:
20,35

ILISIE DENISA

apusul soarelui:
20,47

Vineri ora 20

apusul soarelui:
20,57

POPOVICI MARTA

Programul serviciilor divine

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

Declarație cu privire la fericirea
și valoarea copiilor
Adventiștii de ziua a șaptea recunosc dreptul
tuturor copiilor la un cămin fericit și stabil și la
oferirea libertății și susținerii necesare pentru a
atinge idealul intenționat de Dumnezeu. În
1989, Adunarea Generală a Organizației
Națiunilor Unite a recunoscut importanța
fundamentală a copiilor, votând „Convenția cu
privire la drepturile copilului”.
În armonie cu multe dintre aceste principii
înalte și având în vedere importanța acordată de
Isus copiilor atunci când a spus „Lăsați
copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci
Împărăția cerurilor este a celor ca ei” (Matei
19:14), noi facem eforturi pentru a ajuta copiii
care suferă din cauza următoarelor fenomene
distructive:
Sărăcia. Sărăcia influențează dezvoltarea
copiilor, lipsindu-i de hrană, îmbrăcăminte și
adăpost, afectându-le sănătatea și educația.
Analfabetismul. Analfabetismul părinților
îngreunează câștigarea veniturilor, îngrijirea
familiei și atingerea potențialului maxim de
către copii.
Lipsa asistenței medicale. Milioane de copii
nu au acces la asistență medicală din cauza
lipsei asigurărilor medicale sau pentru că
trăiesc în locuri în care nu există personal
medical.

Exploatarea și vulnerabilitatea. Copiii sunt
lipsiți de anumite drepturi și exploatați atunci
când sunt folosiți ca resurse ieftine de muncă în
fabrici clandestine, în conflicte armate și în
satisfacerea plăcerilor sexuale perverse ale
agresorilor adulți, fiind expuși la materiale
pornografice în mass-media și pe internet.
Violența. Numeroși copii mord anual de o
moarte violentă. Majoritatea celor care suferă
în conflictele armate sunt femei și copii. Copiii
rămân cu cicatrici fizice și psihice profunde
chiar și după încetarea conflictelor.
Ca răspuns la problemele și nevoile menționate
mai sus, adventiștii de ziua a șaptea susțin
respectarea următoarelor drepturi ale copiilor:
1. Dreptul la un cămin iubitor și stabil,
caracterizat de siguranță și lipsa
abuzurilor.
2. Dreptul la hrană, îmbrăcăminte și un
adăpost adecvat.
3. Dreptul la asistență medicală adecvată.
4. Dreptul la o educație care să le ofere
copiilor un rol pozitiv în societate,
dezvoltându-le potențialul și abilitatea
de a-și câștiga traiul.
5. Dreptul la o educație religioasă și
morală în cămin și în biserică.
6. Dreptul de a nu fi discriminați și
exploatați.
7. Dreptul la personalitate, respect și
dezvoltarea stimei de sine.
Această declarație a fost votată de Comitetul
Administrativ al Conferinței Generale a

Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în cadrul
sesiunii Conferinței Generale desfășurate în
perioada 29 iunie – 9 iulie 2000 în Toronto,
Canada.

Educarea și protejarea copiilor
Adventiştii de ziua a şaptea acordă o mare
importanță copiilor. În lumina Bibliei, copiii
sunt priviţi ca fiind daruri preţioase oferite de
Dumnezeu, încredinţate în grija părinţilor, a
familiei, a comunităţii de credinţă şi a societăţii
în general. Copiii au un potenţial enorm de a
aduce contribuţii pozitive în Biserică şi în
societate. Atenţia acordată îngrijirii, ocrotirii şi
dezvoltării lor este extrem de importantă.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea își
reafirmă şi îşi extinde eforturile îndelungate de
educare şi protejare a copiilor şi tinerilor de
persoane – cunoscute sau necunoscute – ale
căror acţiuni constituie o formă de abuz şi
violenţă împotriva lor şi/sau îi exploatează
sexual. Isus a oferit un exemplu cu privire la
respectul, grija şi ocrotirea pe care copiii ar
trebui să le poată aştepta din partea adulţilor în
grija cărora se află. Unele dintre cele mai aspre
mustrări rostite de El au fost îndreptate
împotriva celor care le fac rău copiilor. Copiii
au nevoie de o protecție vigilentă, date fiind
natura încrezătoare a copiilor şi dependenţa lor
de adulţii mai în vârstă şi mai ştiutori, precum
şi consecinţele încălcării acestei încrederi, care
le pot schimba întreaga viață.

