DATA
NAŞTERII

NUMELE ŞI PRENUMELE

Programul serviciilor divine
Sâmbăta ora 9-9,30

GRADINARU CECILIA

3

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

ROSTAS MIHAI

3

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

TABACARU EMIL

8

Sâmbăta ora 18-19

GABRIELA POPOVICI

MUTRESCU CONSTANTIN

9

Vineri ora 20-21

APOSTOL ANA

10

Prezentare Apocalipsa
Erik Csergezan

CUCU VICTORIA

11

Sâmbăta ora 9-9,30

STUDENT VALDENZ

MAXIM ERICA

11

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

STUDENT VALDENZ

PREOTEASA CARMEN

15

COZMA CATINCA

20

Sâmbăta ora 18-19

STUDENT VALDENZ

URSU ANDREEA

26

GHINGHIE ANDREEA

27

BEZEDE DUMITRU

28

FORRAY LOREDANA EUGENIA

28

MOLDOVAN DOMNICA
TUTUNARU EMIL GHEORGHE

Sabat II
12 iulie

Sabat I
5 iulie

3

Sâmbăta ora 9-9,30

Prezentare Apocalipsa
Teofil Branzan
TEOFIL BRANZAN

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRANZAN

30

Sâmbăta ora 18-19

TEOFIL BRANZAN

31

Vineri ora 20-21

Sabat IV
26 iulie

Sabat III
19 iulie

Vineri ora 20-21

Orga

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Predica ora
11-12

Felician
Rosca

Madalina

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina

Dupa-masa

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara
Rugaciune si

scoala de
sabat

Dorgo

Dorgo

Sâmbăta ora 9-9,30

Prezentare Apocalipsa
Felician Rosca
PAVEL MEMETE

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

PAVEL MEMETE

Sâmbăta ora 18-19

VALENTIN APETREI

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

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

apusul soarelui:
21,14

BOLDICI ALINA-LOREDANA

Prezentare Apocalipsa
Adrian Toader
VIOLETA BODNARIU

apusul soarelui:
21,21

Vineri ora 20-21

apusul soarelui:
21,26

2

apusul soarelui:
21,29

URSACHE MARIA

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

prezbiter de serviciu – LUCIAN FARA

Liebling

Sabat
I

Sabat
II

Sabat
III

Sabat
IV

TEOFIL
BRANZAN

ADRIAN
TOADER

LUCIAN
FARA

FLORIN
DUMITRIU

•

12 iulie – Ziua slujirii pastorale

•

19 iulie – Ziua evanghelistului laic
(colecta buget misiune mondiala)

Vizite pastorale
Temelia pe care se clădeşte conceptul
de vizite pastorale este temelia aşezată de
învăţătura Scripturii. Cuvântul lui Dumnezeu
evidenţiază într-un mod clar că în perioada
bisericii primare: „Biserica se bucura de pace
în toată Iudeea, Galilea şi Samaria, se întărea
sufleteşte şi cu ajutorul Duhului Sfânt se
înmulţea. Pe când cerceta Petru pe toţi sfinţii
s-a coborât la cei ce locuiau în Lida”. (Fapte
9:31-32). Prima Biserică a luat naştere la
Cincizecime când Duhul Sfânt s-a coborât
peste cei care erau în aşteptarea făgăduinţei lui
Dumnezeu. În momentul în care Duhul Sfânt a
fost revărsat şi apostolii au fost umpluţi de Duh
şi au vorbit în alte limbi, s-au strâns o mulţime
de oameni din diferite popoare care se minunau
de ceea ce vedeau şi auzeau. Plin de Duhul
Sfânt apostolul Petru s-a ridicat şi a proclamat
Evanghelia lui Dumnezeu. Efectul a fost
colosal: trei mii de suflete s-au convertit, şi în
clipa aceea a început să se împlinească
cuvintele pe care Mântuitorul le-a rostit cu
privire la Petru: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi
pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi
porţile locuinţei morţilor nu o vor birui”.
(Matei 16:18). Pe lângă predicare, prin care s-a
zidit Biserica Domnului Isus, Petru se implică
şi în vizitarea comunităţii de credincioşi, aspect
care vorbeşte despre faptul că a-L sluji pe
Dumnezeu nu înseamnă doar predicare. Cu
privire la acest domeniu de activitate spirituală,
Sumner Wemp scria:
Puţine sunete în viaţă, depăşesc în
interes ciocănitul la uşă. Când un pastor merge
acasă la cineva nu poate să cinstească persoana
respectivă mai mult decât o face chiar atunci.
Vizitarea este veriga lipsă între amvon şi

oameni. Nu încape îndoială că este cea mai
slabă verigă în Biserică de astăzi. Nici un
păstor nu poate conduce o Biserică din spatele
unui birou; şi dacă încearcă, o va conduce la
groapă. Biserica lui Isus Hristos este alcătuită
din oameni nu din stâlpi, strane şi vitralii.
A-L sluji pe Dumnezeu nu înseamnă
doar ca cineva să aducă oameni la Hristos.
Aceasta este esenţial, însă, este]] necesar ca
după aceea slujitorul să se intereseze de viaţa
spirituală a celor convertiţi şi de problemele şi
situaţiile cu care aceştia sunt confruntaţi. Şi
cum poate face oare aceasta mai bine decât prin
procedura vizitelor pastorale? Biserica pentru
predicator, nu este o firmă la care
el este patron iar ceilalţi sunt
angajaţi. De fapt este exact invers;
păstorul este angajatul Bisericii,
însă depăşind planul uman
păstorul este rânduit de Dumnezeu
să devină „sluga slugilor Lui”.
Departe de a fi o organizaţie, Biserica
creştină este o familie de fraţi şi surori. Vizitele
pastorale sunt deosebit de importante şi chiar
constructive, atât pentru păstor cât şi pentru cei
vizitaţi. De aceea se va avea în vedere o
exemplificare a beneficiilor rezultate din
vizitele pastorale:
• Cunoaşterea mai îndeaproape a
membrilor Bisericii.
• Cunoaşterea familiei membrului din
Biserică.
• Cunoaşterea situaţiei financiare a
membrului din Biserică.
• Cunoaşterea
anumitor
probleme
specifice familiei membră în Biserică.
• Cunoaşterea pasiunilor şi abilităţilor
membrului vizitat.

•

Descoperirea unor calităţi de slujire în
cadrul Bisericii.
• Dobândirea de încredere şi respect a
păstorului din partea membrului vizitat.
• Crearea unor relaţii mai apropiate între
pastor şi membrii Bisericii pe care îi
slujeşte.
Pastorul va trebui să îşi fixeze deci
scopurile vizitelor pastorale, unul din acestea
fiind verificarea dacă viaţa de credinţă a acelor
credincioşi a rămas nealterată. De asemenea se
va vorbi despre efortul de a inocula în cei
vizitaţi dorinţa de a urmări în viaţă „ceea ce are
Dumnezeu mai bun”, cât şi disponibilitatea de
„a plăti preţul” pentru lucrurile acestea.
Vizitele pastorale pot servi şi ca
îndreptare a unor „erezii strecurate pe furiş”, de
asemenea şi pentru atenţionarea categorică din
partea păstorului cu privire la pericolul legat de
acceptarea în vizită a persoanelor care nu-L
mărturisesc pe Hristos. De asemenea se va
proceda la sfătuirea familiei creştine să arunce
şi să distrugă orice tip ce cărţi sau broşuri cu
conţinut religios, denaturat de la Scriptură.
Orice material religios primit va trebui
comparat cu învăţătura Scripturii, iar aceasta
trebuie să o facă fiecare familie creştină.
Păstorul în vizitele sale pastorale, şi nu numai,
îşi va îndemna membrii şi „turma” pe care o
păstoreşte să facă lucrul acesta cu
consecvenţă. În acest sens, Scriptura învaţă:
„Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este
bun. Feriţi-vă de orice se pare rău”. (1
Tesaloniceni 5:21-22).
http://www.resursecrestine.ro/studii/105856/slujireapastorala-echilibrul-intre-viata-de-biserica-si-viata-de-familie

