Programul serviciilor divine

GRADINARIU CECILIA

3

GABOR IANCU

5

TABACARU EMIL

8

MUTRESCU CONSTANTIN

9

2 iulie

3

Sabat I

BOLDICI ALINA LOREDANA

ERIK CSERGEZAN

Sâmbăta ora 9:30

FLORIN DUMITRIU

Sâmbăta ora 10

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

ERIK CSERGEZAN

Vineri ora 20

ERIK CSERGEZAN

Sâmbăta ora 9:30

ERIK CSERGEZAN

Sâmbăta ora 10

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

ERIK CSERGEZAN
Ieșire în natură

14

HANUS ANDREEA

26

GHINGHIE ANDREEA MARIA

27

Sâmbăta ora 18

BEZEDE DUMITRU

28

Vineri ora 20

IONEL SOPONARIU

FORRAY LOREDANA EUGENIA

28

Sâmbăta ora 9:30

IONEL SOPONARIU

GRADINARIU MONICA

30

Sâmbăta ora 10

ȘCOALA DE SABAT

MOLDOVAN DOMNICA

30

TUTUNARU EMIL GHEORGHE

31

Sâmbăta ora 11

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 18

HORAȚIU INDREIU

16 iulie

9 iulie

FALK CRINA MARIA

Sabat III

11

Sabat III
Sabat IV
Sabat V

prezbiter de serviciu – Lucian Fara

23 iulie

BENIAMIN ZEILER

Sâmbăta ora 10

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

BENIAMIN ZEILER

Sâmbăta ora 18

BENIAMIN ZEILER

Vineri ora 20

HORAȚIU INDREIU

Sâmbăta ora 9:30

30 iulie

Sabat IV

Liebling

Sâmbăta ora 9:30

PAVEL MEMETE

Sâmbăta ora 10

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

PAVEL MEMETE

Sâmbăta ora 18

PAVEL MEMETE

apusul soarelui:
21:08

Sabat II

Local
Ionel Soponariu
Florin Dumitriu
Horațiu Indreiu
Valentin Apetrei

Sabat V

Sabat I

LUCIAN FARA

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

apusul soarelui:
21:15

Vineri ora 20

PROGRAMUL
BISERICII
ADVENTISTE DE ZIUA A ŞAPTEA
Timișoara II

apusul soarelui:
21:22

MAXIM ERICA

apusul soarelui:
21:26

2

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21:28

URSACHE MARIA

Sabat II

NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

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

16 IULIE –
ZIUA EVANGHELISTULUI LAIC
"Hristos încredințează urmașilor Săi o
lucrare individuală — o lucrare care
nu poate fi înfăptuită prin procură.
Slujirea celor bolnavi și celor săraci,
vestirea Evangheliei celor pierduți nu
trebuie lăsate în seama comitetelor
sau organizațiilor de binefacere.
Răspunderea individuală, efortul
individual,
sacrificiul
personal,
aceasta este cerința Evangheliei." DV
147.4
"Prin vestirea Evangheliei în lume,
noi avem puterea de a grăbi revenirea
Domnului nostru." Hristos, Lumina
lumii, 633 (1898)
"În vestirea Evangheliei se include
mult mai mult decât doar predicare.
Ignoranții
trebuie
iluminați;
descurajații,
ridicați;
bolnavii
vindecați. Glasul omenesc trebuie săși îndeplinească rolul său în lucrarea
lui Dumnezeu. Cuvinte gingașe, pline
de milă și iubire trebuie să
mărturisească
despre
adevăr.
Rugăciuni stăruitoare, din inimă, să

aducă îngerii aproape…." LB 32
"Duceți-vă în toată lumea și
propovăduiți Evanghelia la orice
făptură" (Marcu 16,15), aceasta este
porunca lui Hristos dată urmașilor Săi.
Desigur, că nu toți vor fi chemați să
fie pastori sau misionari, în sensul
obișnuit al termenului; însă toți pot fi
lucrători împreună cu El, în a da
"vestea cea bună" semenilor lor.
Porunca este dată tuturor, mici sau
mari, învățați sau neștiutori, tineri sau
vârstnici." Ed 264
"ceea ce îi interesa pe oameni, ar
trebui să fie urmată de toți aceia care
vestesc Cuvântul Lui și de toți aceia
care primesc Evanghelia harului Său.
Noi nu trebuie să renunțăm la legătura
cu societatea. Nu trebuie să ne
separăm de ceilalți oameni. Pentru a
lucra cu toate clasele, trebuie să-i
găsim pe oameni acolo unde sunt.
Rareori ne vor căuta din proprie
inițiativă. Nu numai de la amvon e
atinsă inima oamenilor de adevărul
dumnezeiesc. Mai este un alt câmp de
lucru, poate mai umil, dar îmbelșugat
și roditor, și anume în căsuța celor

umili și în palatul celor mari; acolo ni
se dă ospitalitate și în adunările pentru
bucurii sociale nevinovate.
Ca ucenici ai lui Hristos, noi nu
trebuie să ne amestecăm în lume
numai din dorința de a avea plăceri și
de a ne uni cu ea la nebunii.
Asemenea legături nu pot aduce decât
rău. Niciodată nu trebuie să aprobăm
păcatul prin cuvintele sau prin faptele
noastre, prin tăcerea sau prin prezența
noastră. Oriunde am merge, trebuie să
ducem cu noi pe Isus și să descoperim
și altora cât de scump este
Mântuitorul nostru. Dar aceia care
caută să-și apere credința, ascunzândo între ziduri de piatră, pierd ocazii
prețioase de a face binele. Prin
legăturile sociale, creștinismul vine în
contact cu lumea. Toți aceia care au
primit lumina dumnezeiască trebuie să
lumineze cărarea acelora care nu
cunosc lumina vieții." HLL 152

