DATA
NAŞTERII

GABOR STEFAN
OGICA DOINITA

8
9

GROZEA MIHAELA

16

STETTNER ALEXANDER

18

VAGNER MARIA
SOPONARIU MIRCEA
GABRIEL
BEZEDE STEFANIA

19

RUSU GENOVEVA KATIUSA

26

NEAMTU STEFAN

27

STANA STELIAN

27

FORRAY ROMAN DANIEL

28

ARDELEAN STEFANIA

29

Orga

20
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Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Branzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Rugaciune
si scoala de
sabat

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Predica
ora 11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

Dupamasa

Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,40-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

ADRIAN TOADER
DOINA
ENGELHARDT

Sâmbăta ora 17

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

Sâmbăta ora 9-9,30

Apocalipsa
GABRIELA
POPOVICI
VALENTIN APETREI

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 17

LUDOVIC SZENTE

www.betaniatm.adventist.ro
https://www.facebook.com/adventistbetania

Sâmbăta ora 9-9,30

Apocalipsa
ERIK CSERGEZAN
VALENTIN GROSU

Ora 9,40-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 17

PROGRAM MICII
PREDICATORI

Vineri ora 19

Apocalipsa
Teofil Branzan

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRANZAN

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRANZAN

Sâmbăta ora 17

TEOFIL BRANZAN

Vineri ora 19

Vineri ora 19

apusul soarelui:
18,34

Sabat I

Sabat I
4 octombrie

7

Sabat II
11 octombrie

UZA VIORICA

Apocalipsa
Lucian Fara
FLORIN DUMITRIU

Vineri ora 19

Sabat III
18 octombrie

6

str. Independenţei nr.19

apusul soarelui:
18,46

GABOR MARIA

apusul soarelui:
18,58

4

apusul soarelui:
19,12

ARDELEAN IOAN

Sabat IV
25 octombrie

NUMELE ŞI PRENUMELE

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

prezbiter de serviciu – LUCIAN FARA

Sabat I

Liebling

EMIL
TUTUNARU

Sabat II
ADRIAN
GLOCHNER

Sabat III

Sabat IV

LUCIAN
FARA

FLORIN
DUMITRIU

4 octombrie - Sabatul Bibliei
11-18 octombrie – Săptămâna de consacrare
25 octombrie – Ziua administrării creștine a
vieții + Dar pentru proiectele speciale ale
Conferințelor (colectă)

ISPRĂVNICIA ŞI ZECIMEA
DE CLAUDIU GORAN
Practica zeciuielii nu este exclusiv israelită.
- Orașul Ugarit (sec 14 I Hr) – taxa regală (zecime de la popor)
- Documente neo-babiloniene din secolul VI î.Hr. Vorbesc despre
practica zeciuielii în Babilon (din toate bunurile orz, curmale, susan,
în, ulei, usturoi, lână, haine, vite, oi, păsări, lemne, argint şi aur, etc.).
- Zeciuiala a fost practicată între persani, greci şi romani
- Sistemul zecimii practicat din zilele lui Adam și Moise (un sistem
divin – Geneza 14; Geneza 28,10-22; Levitic 27,30-33; Numeri
18,21-32; Deut.12; Deut.14; Malehi 3,8-10).
I. Zeciuiala în Vechiul Testament
- Bazată pe venituri – zecimea lui Avraam din Gen.14
- Zecime din toate: Gen. 14:20
- Zecimea este returnată Lui Dumnezeu prin preot (Melchisedec)
- Zecimea este o recunoaștere a calității de Creator și Susţinător a Lui
Dumnezeu.
- Zecimea lui Iacob (Gen.28,10-22). Prin legământul zeciuielii lui
Iacov înțelegem că acesta acceptă oferta binevoitoare a Lui
Dumnezeu față de el, recunoaște că zecimea aparține Lui Dumnezeu
și este astfel sfântă, este un act voluntar și nu impus, se aşează într-o
poziție de încredere față de Dumnezeu pentru viitor, zecimea devine
o componentă importantă a exercițiului închinării personale.
- Legislația zeciuielii (Levitic 27,30-33) bazată pe o convingere
teologică, sfântă, obiect al legământului, stă la baza creșterii
avuțiilor, nu poate fi manipulată, este a preoților și a leviților
(Numeri 18,21-32).
- Deut. 12,6; 11,17; 14,22-29; 26,12-15 (aici impusă numai pt
anumite categorii cum ar fi mustul, uleiul şi grâul), discuția despre
zecime este în contextul închinării de la sanctuar, se pare că aici este
vorba de cea de a doua zecime)
- Celelalte pasaje din VT (2 Cron.3,4-6,12; Amos 4,4; Neemia
10,38.39; 12,44; 13,5.12; Maleahi 3,8-10).
II. Zeciuiala în Noul Testament
- Evrei 7,1-10; Luca 18,12; Matei 22,23; 1 Cor.9,13
- NT nu respinge, nu anulează şist. Zeciuielii
- Zecimea nu este un mijloc prin care să obţii ceva de la Dumnezeu.
- Isus condamna folosirea zecimii în mod indirect
- Pavel cheamă la asigurarea celor care se ostenesc cu Evanghelia
susţinând zeciuiala
- NT este conform cu principiile VT în aspectul acesta al închinării
III. Isprăvnicia şi teologia darurilor în VT şi NT
Darurile sacrificiale ispăşitoare şi celelalte daruri.
Darurile în NT (Isus şi darurile, darurile şi închinarea, darurile şi
relaţia interpersonală, darurile şi angajamentul pentru Dumnezeu,
darurile şi slujirea creştină, Pavel şi darurile, plănuind dăruirea,
atitudinea dătătorului, darurile pentru săraci si darurile speciale)
Motivaţii în dăruire:
- Modelul unui Creator care permanent oferă
- Modelul hristic
- Ideea de ispravnic al darurilor divine
- Angajamentul credinciosului în misiunea şi mesajul bisericii
- Face parte din actul închinării

- Întăreşte unitatea bisericii
- Întăreşte spiritul de mulţumire şi recunoştinţa
- Ferirea de idolatrie şi egoism
- Întăreşte relaţia cu Dumnezeu făcând parte integrantă din actul
închinării.
IV. Zecimea în scrierile Ellen G White
- Concept Teologic general
- Concept Teologic specific
- O recunoaştere a stăpânirii
- O mărturie a providenţei
- Restaurarea demnităţii umane în prezenţa Lui Dumnezeu
- Instrument al formării caracterului
TENDINŢE ACTUALE
Rezultate ale unui sondaj de opinie “Cum îl slujesc pe Dumnezeu?”
A.membrii botezaţi în perioada 1990-2000 depăşesc 50%
B.5% din 815 chestionaţi sunt de părere că pot reţine zecimea când
se afla în situaţii e criza financiară. (sunt membrii care nu cunosc şi
nu respecta sfinţenia zecimii)
C.5% spera că va veni o zi când nu se vor mai cere bani la biserică
D.6% nu găsesc plăcere în a dărui
E.8% declara că dăruirea nu are nimic de-a face cu relaţia cu
Dumnezeu
F.8% declara că rareori mai găsesc timp pentru studiu biblic,
meditaţie şi rugăciune
Reţinerea zecimii
- Datoriile nu pot fi o scuză – serioase probleme de spiritualitate.
- Administrarea greşită că acuza la adresa conducerii, inacceptabilă.
Folosirea zecimii
- Sprijinirea slujitorilor, profesori de Biblie, soţii de păstori angajate,
misionari medicali, pensionari, publicaţii, câmpuri misionare
Excepţional - lucrarea medicală în sanatorii, construirea de biserici
locale
Factori care influenţează dărnicia:
- Nevoia unei motivări spirituale (generaţiile de tineri aşteaptă ceva
care să-I determine să se consacre total Lui Dumnezeu)
- Educaţie pastorală în domeniul isprăvniciei
- Mulţi membrii din biserica nu ştiu şi nu înţeleg ce este isprăvnicia
- Mulţi cred că mai mulţi bani din zecime ar trebui să rămână la
comunitatea locală
- Mai mult de jumătate din comunităţi primesc mai mulţi bani decât
oferă (în servicii pastorale, pensii, educaţie...)
- Problemele spirituale vor genera întotdeauna problemele materiale
- Isprăvnicia a fost tratată adesea că o chestiune pur materialistă şi ni
ca una spirituală
- O isprăvnicie biblică va întări conducerea şi comunitatea va creşte
spiritual
- Dacă Dumnezeu va avea în mâna inima omului atunci va avea în
mâinile Sale şi banii acelui om, dacă nu, nu contează câţi bani oferă
omul acela.

- O adevărată concepţie biblică despre isprăvnicie, acoperă toate
nevoile noastre.
Mituri despre isprăvnicie:
- Isprăvnicia este egală cu banii şi cu darurile (dacă ne vom concentra
asupra banilor atunci vom omite problemele spirituale)
- Isprăvnicia se ocupă doar de strângerea de fonduri
- Nu există bani suficienţi (de fapt această afirmaţie este echivalentă
cu aceea că Dumnezeu nu este Dumnezeu şi că Biserica nu este a Sa.
Întotdeauna sunt bani suficienţi pentru ceea ce vrea Dumnezeu să
facă.)
- Isprăvnicia tratează boala egoismului (egoismul nu-l poate trata
decât Dumnezeu)
- Teama de consacrare (oamenii ne vor părăsi dacă îi presam prea
mult cu consacrarea)
- Sunt pre multe predici despre isprăvnicie (este un mod de viaţă,
poate că sunt multe predici despre bani dar nu despre isprăvnicie)
- Părerea că isprăvnicia descrie un mod de a face afaceri cu
Dumnezeu (Maleahi 3- dacă dai El trebuie să-ţi dea mai mult, de fapt
Dumnezeu binecuvânta pe multe căi şi nu numai oferind bani...)
- Noi lucrăm pentru Dumnezeu - şi acesta este un mit, noi nu suntem
angajaţii Lui ci partenerii Lui.
Când devine isprăvnicia o binecuvântare:
- Când se concentrează asupra darurilor Lui Dumnezeu
- Când se concentrează asupra stilului de viaţă
- Când te conduce la observaţia că Dumnezeu te remodelează
- Atunci când te ajuta să vezi că Dumnezeu este proprietarul
- Când ne dăm seama că isprăvnicia a costat mai mult pe Fiul Lui
Dumnezeu
- Atunci când mă ajută să înţeleg că eu sunt un partener al Lui
Dumnezeu
Concluzii generale:
- Zecimea şi Sabatul sunt termometre spirituale individuale şi
instituţionale (Biserica privită ca instituţie)
- Zecimea aparţine Lui Dumnezeu şi trebuie înapoiată Lui Dumnezeu
- Zecimea este un act al închinării
- Zecimea este înapoiată ca răspuns la binecuvântările Lui Dumnezeu
- Zecimea este un test al loialităţii faţă de Dumnezeu
- Zecimea este o parte a înviorării spirituale şi a întoarcerii la
Dumnezeu
- Zecimea este punctual de plecare al închinării la Dumnezeu în
domeniile materiale ale vieţii-apoi urmează darurile.
- Dumnezeu sprijină trupul bisericii dându-I zecimea pe care El o
primeşte pentru susţinerea Sanctuarului şi a sistemului levitic
Zecimea nu este: a noastră pentru a o administra noi, un sistem
meritoriu, un substitut pentru dragoste, dreptate, milă şi loialitate,
o sugestie că ce a rămas este al nostru
Principii de dăruire:
1
Motivaţia este mult mai importantă decât suma
2
Dumnezeu lucrează cu maxime şi nu cu minime
3
Dăruirea după cum convinge Duhul Sfânt
4
Dăruirea fără dorinţa de a control ace se face ulterior cu
banii

