4

Iustina Popa

8

Gabriel Vasile Ardelean

10

Dorina-Alina Balasa

14

Marinela Tofei

15

Gabriela Popovici

19

Gabor Janko

22

Paul Daniel Gradinariu

23

Paula Popescu

24

Ruben Adrian Fara

25

Sabat IV
25 decembrie

Sabat III
Sabat IV

HORATIU INDREIU
LOCAL

Sabat I

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Teofil Branzan

Sâmbăta ora 17

Pavel Memete

Vineri ora 19

Pavel Memete

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Bujor Grama

Sâmbăta ora 17

Horațiu Indreiu

Vineri ora 19

Erik Csergezan

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Lucian Fara

Sâmbăta ora 17

Toader Adrian

Vineri ora 19

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 9:30

Momente de rugaciune

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Sfanta Cina

Sâmbăta ora 17

Program copii si tineri

Prezbiter de servici: Toader Adrian

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA

Timişoara II
BETANIA
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
apusul soarelui:
16:55

Sabat II

Liebling
IONEL SOPONARIU –
SFANTA CINA
LUCIAN FARA

Erik Csergezan

apusul soarelui:
16:52

Sabat III
18 decembrie

Nita Putureanu

Vineri ora 19

apusul soarelui:
16:50

3

apusul soarelui:
16:52

Vasile Demian

Sabat I
4 decembrie

DATA
NAŞTERII

Sabat II
11 decembrie

NUMELE ŞI PRENUMELE

 4 – 11 decembrie noiembrie –
Saptamana de rugaciune

Declarație de consens cu privire
la controlul nașterilor
Tehnicile ştiinţifice din zilele noastre
permit un control al fertilităţii şi al
reproducerii umane mai mare decât în
trecut. Aceste tehnici fac posibilă
reducerea semnificativă a cazurilor de
sarcini nedorite în urma contactului
sexual. Cuplurile căsătorite creştine pot
opta pentru contracepție, ceea ce
generează numeroase întrebări cu ample
implicaţii religioase, medicale, sociale şi
politice. Aceste noi opțiuni aduc
oportunităţi şi beneficii, dar şi provocări şi
probleme. Trebuie avute în vedere unele
aspecte de ordin moral. Creştinii care, în
cele din urmă, trebuie să ia propriile
decizii în această privinţă trebuie să fie
informaţi pentru a putea lua decizii
înțelepte, bazate pe principii biblice.
Printre aspectele care trebuie avute în
vedere se regăsește și problema măsurii în
care se cuvine ca omul să intervină în
procesele biologice naturale ale
reproducerii umane. Dacă se
concluzionează că astfel de intervenții
sunt morale, atunci se ridică alte întrebări
referitoare la tipul intervenției, dar și când
şi cum ar trebui să aibă loc. Printre
problemele legate de acest subiect se mai
numără:
• probabilitatea creşterii imoralităţii
sexuale pe care ar putea-o promova
accesibilitatea şi folosirea mijloacelor
contraceptive;
• probleme de dominare a unuia dintre

sexe legate de privilegiile şi prerogativele de
natură sexuală aplicabile atât bărbaților, cât și
femeilor;
• aspecte sociale, inclusiv dreptul societăţii de
a limita libertatea individuală în interesul
general şi povara susținerii economice şi
educaţionale a celor defavorizaţi; şi
• aspecte legate de creșterea populației și
epuizarea resurselor naturale.
O declaraţie referitoare la consideraţiile
de ordin moral cu privire la controlul
naşterilor trebuie aşezată în contextul mai larg
al învăţăturilor biblice cu privire la
sexualitate, căsătorie, rolul de părinte şi
valoarea copiilor şi al înţelegerii legăturilor
dintre aceste aspecte. Fiind conştienţi de
diversitatea opiniilor din cadrul Bisericii,
prezentăm următoarele principii biblice cu
scopul de a oferi educaţie şi călăuzire în
luarea unei decizii.
1. Administratori responsabili.
Dumnezeu a creat ființele umane după chipul
Său, bărbat şi femeie, cu capacitatea de a
gândi şi de a lua decizii (Isaia 1:18; Iosua
24:15; Deuteronom 30:15-20). Dumnezeu le-a
dat ființelor umane stăpânire asupra
pământului (Geneza 1:26,28). Această
stăpânire presupune controlarea și îngrijirea
naturii. Administrarea creştină presupune şi
responsabilitatea pentru procrearea umană.
Sexualitatea, ca aspect al naturii umane pe
care omul este chemat să o administreze,
trebuie să fie exprimată în armonie cu voia lui
Dumnezeu (Exodul 20:14; Geneza
39:9; Leviticul 20:10-21; 1 Corinteni 6:1220).

2. Scopul procreator. Perpetuarea
familiei umane este unul dintre scopurile lui
Dumnezeu cu privire la sexualitatea umană
(Geneza 1:28). Deşi s-ar putea înţelege că
scopul căsătoriei în general este naşterea
copiilor, Scriptura nu prezintă niciodată
procrearea ca pe o obligaţie a tuturor
cuplurilor pentru a fi plăcute lui Dumnezeu.
Cu toate acestea, revelaţia divină acordă o
mare valoare copiilor şi subliniază bucuria
de a fi părinte (Matei 19:14; Psalmii 127:3).
Naşterea şi creşterea copiilor îi ajută pe
părinţi să-L înţeleagă pe Dumnezeu şi să
dezvolte compasiunea, atitudinea plină de
grijă, umilinţa şi altruismul (Psalmii
103:13; Luca 11:13).
3. Scopul unificator. Sexualitatea are
un scop unificator în căsătorie, scop diferit
de cel procreator şi stabilit, de asemenea, de
Dumnezeu (Geneza 2:24). Sexualitatea în
relaţia de căsătorie este menită să aducă
bucurie, plăcere şi încântare (Eclesiastul
9:9; Proverbe 5:18,19; Cântarea Cântărilor
4:16-5:1). Dumnezeu doreşte ca soţul şi
soţia să trăiască comuniunea sexuală şi fără
intenţia de reproducere (1 Corinteni 7:3-5), o
comuniune care să consolideze legături
strânse şi să protejeze partenerii conjugali de
relaţii extramaritale (Proverbe 5:1520; Cântarea Cântărilor 8:6,7). În planul lui
Dumnezeu intimitatea sexuală nu este
destinată în mod exclusiv conceperii de
copii. Scriptura nu le interzice cuplurilor
căsătorite să se bucure de plăcerea relaţiilor
conjugale și să ia măsuri de prevenire a
sarcinii.

