Dupa-masa

Sabat III

Sabat I
6 mai
Sabat II
13 mai
Sabat III
20 mai
Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Brinzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Felician
Rosca

Denisa
Brinzan

Edith
Toader

Monica
Brinzan

Sâmbăta ora 9-9,30

MIHAI MAUR

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

MIHAI MAUR

Sâmbăta ora 18

TEOFIL BRINZAN

Vineri ora 20

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 18

ENGELHARDT DOINA

Vineri ora 20

LUCIAN CRISTESCU

Sâmbăta ora 9-9,30

LUCIAN CRISTESCU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN CRISTESCU

Sâmbăta ora 18

LUCIAN CRISTESCU

Vineri ora 20

Lic. Maranatha Cluj

Sâmbăta ora 9-9,30

Lic. Maranatha Cluj

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

Lic. Maranatha Cluj

Sâmbăta ora 18

Lic. Maranatha Cluj

apusul soarelui:
21,13

Predica ora
11-12

Sabat II

TEOFIL BRINZAN

apusul soarelui:
21,06

Vineri
Seara
Rugaciune si
scoala de
sabat

Sabat I

Vineri ora 20

apusul soarelui:
20,57

Orga

3
6
8
9
11
15
19
20
24
25
27
28
28
31
31

apusul soarelui:
20,48

SAS STEFAN
GLOCHNER CORINA
ANDREICUT ANNE-MARIE
ALEXE VALERIA
GROZEA DANIEL
ARDELEAN ELEONORA
TABACARU LIDIA
IEREMIA ALEXANDRA
GROZEA CAMELIA
SOPONARIU CAMELIA
CRASTETI STELA
DEMIAN ANGELA
MUTRESCU ALEXANDRU
BODNARIU VIOLETA
SILVESTER ELISABETA

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
27 mai

NUMELE ŞI
PRENUMELE

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

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

prezbiter de serviciu – GRAMA BUJOR
Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Sabat I
Liebling

FLORIN
DUMITRIU

Sabat II
LUCIAN
FARA

Sabat III
EDUARD
VARGA

Sabat IV
VASILE
ARDELEAN

6 mai – Sabatul companionului
13 mai – Dar ADRA (colectă)
20 mai – Ziua vizitatorului Şcolii de
Sabat
27 mai – Ziua grupurilor etnice

La masa împăcării
“Cina cea de Taină “a lui Leonardo da Vinci
este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase
şi mai importante lucrări din istoria picturii.
Leonardo da Vinci a terminat pictura destul de
greu (1495-1497) din cauza preocupării sale
obsedante în a găsi cele mai potrivite chipuri şi
expresii pentru personajele sale. Se spune că cel
mai mult şi-a cheltuit timpul pentru a găsi
figura lui Isus.
Da Vinci avea un pictor pe care îl ura de
moarte. S-a gândit mult timp cum ar putea să se
răzbune pe el. În timp ce picta, i-a venit în
minte o idee” ingenioasă”. Chipul acestui pictor
vrăjmaş avea să fie folosit în tablou în postura
lui Iuda. În felul acesta, răzbunarea avea să fie
pe termen lung. Răzbunare totală! Posteritatea
urma să îl blameze multe secole pe trădător.
După ce l-a imortalizat în culorile şi umbrele
trădătorului, s-a apucat să picteze figura
Mântuitorului. A încercat mult timp, dar în
zadar. Ceva nu mergea. Nu era vorba de
pensulă, culoare său talent. Nici el nu ştia de ce
nu putea să facă nici măcar un contur. În
schimb, era tare fericit de” prietenul” lui Isus
ori de câte ori se uita la el. A luat o pauză, apoi
a încercat iar să picteze. Pensula îi tremura în
mână. Era cuprins de un sentiment teribil de ură
şi răzbunare. În timp ce încerca să-L
imortalizeze pe Isus, ochii lui se jucau
mulţumitori asupra chipului duşmanului. Mai
târziu a realizat care era sursa neputinţei. Ura
din suflet! A şters chipul celui pe care îl ura şi a
folosit că mostră pentru imaginea lui Iuda
fizionomia unui cerşetor oarecare de pe străzile
Italiei. Chipul lui Isus a început să prindă contur
în pictura lui.

Rugăciunea “Tatăl nostru” să fie rugăciunea
noastră de fiecare zi: “Şi ne iartă nouă greşelile
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri”. Vrei ca Isus să prindă chip în viaţa ta?
Iartă-l pe aproapele tău. Atunci Luceafărul va
răsări în fiecare zi în sufletul tău,
transformându-te după chipul Lui.
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Gânduri... care ne pun pe
gânduri
•

•
•
•
•

Meditaţia spirituală este cărarea spre
Dumnezeu; este un fel de scara tainică prin
care se ajunge de la pământ la cer, de la
rătăcire la adevăr, de la suferinţa la pace.
Cel dintâi şi cel mai dificil risc pe care ni-l
putem asuma este să fim cinstiţi cu noi înşine.
Acela care este în stare să se stăpânească în
toate privinţele este un adevărat erou.
Cuvintele au o putere mai mare decât bombele
atomice, de aceea mânuiţi-le cu grijă.
Omul este aşezat în lumea aceasta nu ca o
finalitate, ci ca o posibilítate. Cel mai mare
duşman al omului este el însuşi.

•
•

•

Omul în slăbiciunea să este o creatură a
împrejurărilor; omul în puterea sa este
creatorul împrejurărilor.
Nu-i putem ajuta pe toţi, dar toţi pot să ajute
pe câte cineva.
Căsătoreşte-te numai atunci când eşti dispus
să sacrifici admiraţia multora pentru critica
unei singure persoane.
Omul este în mod literal ceea ce gândeşte, iar
caracterul lui este suma totală a gândurilor lui.
Cea mai mare virtute a unui om este răbdarea.
Fiecare om are atârnată de gât o tăbliţă
invizibilă, pe care scrie: “Fă-mă să mă simt
important!”
Nu uita că în această lume nu poţi avea totul.
Singurul lucru de care dispui este libertatea de
a alege.
Toate lucrurile sunt dificile înainte de a fi
uşoare.
Dacă crezi că nimănui nu-i pasa dacă trăieşti,
încearcă numai să nu plăteşti facturile o lună
sau două.
Oriunde ai fi adu-ţi aminte că eşti în prezenţa
lui Isus şi ochiul atotvăzător cercetează totul şi
notează toată umblarea ta.

