NUMELE ŞI
PRENUMELE

DATA
NAŞTERII
Vineri ora 20

IMPACT ROMANIA

TOMA SIMONA

5

Sâmbăta ora 9-9,30

IMPACT ROMANIA

GLOCHNER CORINA

6

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

PONEAVA ANNE-MARIE

8

Sâmbăta ora 11

IMPACT ROMANIA

Sâmbăta ora 18

IMPACT ROMANIA

Sabat I
4 mai

3

Vineri ora 20

Ionel Soponariu

ARDELEAN ELEONORA

15

Sâmbăta ora 9-9,30

Ionel Soponariu

GLOCHNER IOSIF ADRIAN

17

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

TABACARU LIDIA

19

Sâmbăta ora 11

Ionel Soponariu

IEREMIA ALEXANDRA

20

Sâmbăta ora 18

Horst Muller

MARINCA ALINA REGHINA

21

Vineri ora 20

Adrian Toader

GROZEA CAMELIA

24

Sâmbăta ora 9-9,30

Andrei Fara

SOPONARIU CAMELIA

25

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

CRĂSTEŢI STELA

27

Sâmbăta ora 11

Lucian Fara

MAGHIAR ANGELA

28

Sâmbăta ora 18

Valentin Apetrei

MUTRESCU ALEXANDRU

28

Vineri ora 20

Ionel Soponariu

BODNARIU VIOLETA

31

Sâmbăta ora 9-9,30

Ionel Soponariu

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

Bujor Grama

Sâmbăta ora 18

Horatiu Indreiu
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IMPACT România este o
asociație non-profit și de slujire laică,
care sprijină misiunea și viziunea
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Sabatul 2 – 11 mai 2019 – Botez

Sabatul 4 – 25 mai 2019 –
Alegeri

MIERCURI ora 19 - Ora de
rugăciune din timpul săptămanii.

Sabat III
18 mai
Sabat IV
25 mai

SILVESTER ELISABETA

Sabat II
11 mai

11

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

apusul soarelui:
21.09

GROZEA DANIEL

apusul soarelui:
21.01

9

PROGRAMUL
BISERICII CREŞTINE
ADVENTISTE DE ZIUA
A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
20.52

ALEXE VALERIA

apusul soarelui:
20.43

SAS STEFAN

„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

Florin Dumitriu
Vasile Ardelean
Ludovic Szente
Dumitru Demian

4 mai – Ziua Companionului
11 mai – Dar pentru ADRA (colectă)
18 mai – Ziua vizitatorului şcolii de
sabat

25 mai – Ziua grupurilor etnice




Despre rugaciune
” Pentru unii rugăciunea este volanul; pentru
alţii, roata de rezervă.” Corrie Ten Boom
” Am văzut o mulţime de oameni care
lucrează fără să se roage, dar niciodată un om
care se roagă fără să lucreze.” James Hudson
Taylor
” La rugăciune prefer să rămână inima mea
fără cuvinte, decât cuvintele mele fără
inimă.” Lamar Boshman
“Timpul petrecut cu Dumnezeu este o
investiţie în eternitate” Autor necunoscut
“Majoritatea rugăciunilor tratează cerul ca pe
o instituţie prestatoare de servicii.” Valeriu
Butulescu
“Cerul este plin de răspunsuri la rugăciuni pe
care nimeni, niciodată nu a avut curajul să le
facă.” Autor necunoscut
“Rugăciunea este calea pe care poţi să mergi
cu ochii închişi.” Autor necunoscut
“Rugăciunea este cea mai înaltă activitate a
sufletului uman.” Dr. Martin Lloyd Jones
“Rugăciune nu este atât de mult o acţiune, cât
o atitudine - aceea de a fi dependent de
Dumnezeu.” Autor necunoscut
“Dacă va tremura genunchii, îngenunchiaţi în
rugăciune.” Înscris pe peretele unei biserici din
Londra în timpul celui de-al doilea război
mondial
“Dacă ai insomnie, nu încerca să numeri oile!
Stai mai bine de vorbă cu Pastorul!” Autor
necunoscut
“Rugăciunea este cântecul inimii.” Khalil
Gibran
„Rugăciunea este o stare de permanentă
recunoştinţă.” Sfântul Ioan de Kronstadt

“Rugăciunea este contemplarea faptelor
vieţii din cel mai înalt punct de vedere.” Ralph
Waldo Emerson
“Rugăciunea este unitatea de măsură a
dragostei.” Sfântul Augustin
„Rugăciunea constituie o înălţare a
intelectului către Dumnezeu; ea este o
conversaţie a intelectului cu Domnul.” Evagrie
din Pont
“Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul
serii.” Mahatma Gandhi
“Aceasta este rugăciunea adevărată: a tăcea
şi a asculta vocea fără cuvinte a lui Dumnezeu
din adâncul inimii, a înceta să lucrezi de unul
singur, a pătrunde în lucrarea lui
Dumnezeu.” Kallistos Ware
„Rugăciunea este vitamină pentru
suflet!” Girel Barbu
„Rugăciunea este respiraţia sufletului.” Ellen
White
“Rugăciunea este deschiderea inimii ca unui
prieten.” Ellen White
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 posibilitate. 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 critică 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 pasă 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.

