DATA
NAŞTERII

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 18

GABRIELA POPOVICI

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 18

TEOFIL BRÎNZAN

Vineri ora 20

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 9-9,30

VIOLETA BODNARIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 18

PROGRAM TINERET

EDUARD VARGA
-

Sabat II
8 aprilie
Sabat III
15 aprilie
Sabat IV
22 aprilie

DOREL MAXIM

Sâmbăta ora 9-9,30

SZENTE LUDOVIC

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 18

ROSCA FELICIAN

Vineri ora 20

AVRAM FARA

Sâmbăta ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

NICOLAE RADU

Sâmbăta ora 18

ENHELHARDT DOINA

prezbiter de serviciu – Dorel Maxim
•
•

8 APRILIE – adunare administrativa
29 APRILIE – Sabat in natura – Muntii Apuseni

apusul soarelui:
20,39

VASILE ARDELEAN

Vineri ora 20

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II
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apusul soarelui:
20,30

AVRAM FARA

Sabat I
1 aprilie

DANIEL DUMITRIU

apusul soarelui:
20,21

Sâmbăta ora 9-9,30

apusul soarelui:
20,11

6

16
17
20
20
24
24
24
26
27
28
29

Sabat II

Sabat V

DANIEL DUMITRIU

15

LUCIAN FARA

Sabat IV

Vineri ora 20

10
10
10
12
12

Sabat I

Liebling Sabat III

2
2

apusul soarelui:
20,02

LEFEREANU MARIA
SZENTE LUDOVIC
TINCA ANDREEA
EMANUELA
FARA ANDREI
FARA BOGDAN
SAS LIVIA
GABOR SUSANA (JUJICA)
PRUNDEANU MONICA
ARDELEAN MARIA
ANDREEA
BRIHAC NICOLAE
RADU CORNELIA
COZMA VIOREL
GABOR MANDRA
IACOB DORU
OLE DANIELA
RADU NICOLAE
GABOR TOCI
RACANEL DIANA
FARA AVRAM
SAMU LUDOVIC

Sabat IV
29 aprilie

NUMELE ŞI
PRENUMELE

https://www.facebook.com/adventistbetania

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

1 aprilie – Sabatul Colportorului
8 aprilie Dar special Misiunea globala
15-22 aprilie - Saptamana Libertatii
Religioase
22 aprilie - Ziua Libertatii Religioase
(colecta)

Orga

Sabat I

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

Dupa-masa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

Instrumentele muzicale ale
vechilor evrei
Muzica a jucat un rol însemnat în viaţa
religioasă a vechilor evrei. Din cele mai
timpurii vremuri ale istoriei lumii (Geneza
4,21), în poporul lui Dumnezeu s-au aflat tot
felul de instrumente într-o gamă bogată (vezi
Psalmi 150). Reprezentaţiile muzicale aveau loc
în cadrul multiplelor şi mărilor evenimente ale
istoriei copiilor lui Israel. Actul minunat al
eliberării de armată egipteană la Marea Roşie a
fost celebrata în sunet de timpan (Exod 15,20).
Sunetul trâmbitele a constituit semnalul căderii
miraculoase a zidurilor Ierihonului (Iosua 6,16).
Orchestra lui David, care a cântat cu prilejul
mutării chivotului de la Chiriat-Iearim la
Ierusalim, avea în componenţa cel puţin cinci
feluri diferite de instrumente (2 Samuel 6,5).
Templul lui Solomon avea o organizare
muzicală minuţios pusă la punct pentru
diferitele servicii care aveau loc acolo.
Instrumentele muzicale, că toate celelalte
obiecte de întrebuinţare zilnică, au o lungă
istorie şi şi-au schimbat forma exterioară în

multe privinţe. Unele instrumente vechi sunt
acum necunoscute. Le-au luat locul altele.
Astăzi, există o varietate de instrumente mai
mare ca niciodată, şi un nume actual poate să
indice un instrument cu totul diferit de cel din
vremurile străvechi. De pildă, termenul “organ”
(KJV) [din limba engleză] din Geneza 4,21
sugerează o idee cu totul greşită minţii celor
care încearcă să compare instrumentul lui Iubal
cu o orgă modernă. [În trd. Cornil. "cavalul";
"cimpoiul" trd. Nit.; "flaut" trd. G.Gal.; "alăuta"
trd. Sinod.]. De asemenea cei mai mulţi oameni
nu au o idee corectă cu privire la tâmpăna
(Exod 15.20), ["dairaua" trd. G.Gal.], alăuta
(Psalmi 150.3) ["harfa" trd. G.Gal.; "psaltire"
trd. Sinod.], sau “tabret” (KJV) (Geneza 31.27)
["tâmpăna"].
Există
foarte
puţine
desene
ale
instrumentelor muzicale din timpurilor VT în
Palestina, iar unicele exemplare sunt nişte
ţimbale, din care o pereche s-a găsit cu prilejul
săpăturilor la Bet-shemesh şi o altă pereche la
Tell Abu Hawam. Totuşi, materialul arheologic
pe care Egiptul şi Mesopotamia l-au scos la
suprafaţă oferă multe dovezi edificatoare pentru
o înţelegere suficient de clară a muzicii ebraice.
Întrucât egiptenii, asirienii şi babilonienii
foloseau instrumente foarte asemănătoare, este
acceptabil de presupus că vechii evrei, trăind
între cele două culturi, de pe Nil şi de pe TigruEufrat, aveau multe instrumente muzicale care
nu se deosebeau mult de cele ale vecinilor lor.
Prin urmare, unele dintre identificările propuse
în capitolul acesta au ca baza dovezile din acele
ţări, care ne-au furnizat un bogat material
descriptiv, şi totodată instrumentele muzicale
antice care au supravieţuit în număr mare în
regiunea cu clima uscată a Egiptului. Trebuie
recunoscut faptul că, în ciuda acestui material

bogat, mai există încă incertitudini cu privire la
unii termeni folosiţi în Biblie pentru descrierea
instrumentelor muzicale. Acesta este motivul
existenţei unor divergenţe şi contradicţii în
privinţa aceasta în traducerile moderne ale
Bibliei.

Pastorul bisericii explica unei clase de băieţi
întâmplarea biblică cu Filip şi famenul etiopian.
Cum avea obiceiul, povestirea s-a transformat într-o
predică lungă. La sfârşit, pentru a verifica cât au
înţeles copiii, pastorul a întrebat: – Copii, de ce
credeţi voi că famenul etiopian a plecat la drum plin
de bucurie? A răspuns un băieţel mai şmecher: –
Pentru că Filip şi-a terminat predică.
Un tânăr la vreo 18 ani tocmai îşi luase
permisul de conducere când s-a dus la tatăl sau să-i
ceară permisiunea de a-i folosi maşina. Tatăl îi
spune că întâi trebuie să citească Biblia, să devină o
persoană credincioasă şi să se tundă pentru a avea
acces la maşina lui.
După vreo 6 luni tânărul revine în faţa tatălui
cu aceeaşi dorinţă de a-i folosi maşina. Tatăl îi
spune: „Fiule mă bucur că m-ai ascultat şi acum ştii
ce este scris în Biblie şi mai ales că eşti un băiat
credincios, însă tot mai trebuie să te tunzi pentru ami folosi maşina!”
Fiul răspunde: „Păi tată ştii... şi Moise avea
părul lung şi Samson şi până şi Isus”
Tatăl: „Într-adevăr şi totuşi şi ei tot pe jos circulau”

