DATA
NAŞTERII
2

Sacacian Melentie

4

Marcovici Alexandru Tiberiu

6

Ionel Soponariu
Ardelean Vasile
ŞCOALA
DE SABAT
Lucian Fara
Program exploratori

Vineri ora 18
Sâmbăta ora 9-9,30
Şcoala de sabat
Ora 9,30-10,45
Sâmbăta ora 11

Ionel Soponariu
Denis Ilisie
ŞCOALA
DE SABAT
Bujor Grama

Tatomir Florea

8

Aga Petru Dorin

11

Sâmbăta ora 17

Horatiu Indreiu

Indreiu Horatiu Emanuel

12

Vineri ora 18

Prundeanu Mihai

12

Sâmbăta ora 9-9,30

Maxim Dorel

13

Toader Adrian

13

Lucian Fara
Festival
companioni
ŞCOALA
DE SABAT
Festival
companioni
Festival
companioni

Dumitriu Florin Calin

19
19

Vaum Edita

19

Tutunaru Sorina

20

Martin Ovidiu Victor

24

Herenyi Ileana

25

Vineri ora 18
Sâmbăta ora 9-9,30
Şcoala de sabat
Ora 9,30-10,45
Sâmbăta ora 11

Ionel Soponariu
Ionel Soponariu
ŞCOALA
DE SABAT
Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 17

Sorina Tutunaru

Vineri ora 18
Sâmbăta ora 9-9,30
Şcoala de sabat
Ora 9,30-10,45
Sâmbăta ora 11

Valentin Apetrei

Sâmbăta ora 17

Program tineret

Andrei Fara

ŞCOALA
DE SABAT
Adrian Toader

apusul soarelui:
16,49

Gabor Catalina

Sabat III
16 noiembrie
Sabat IV
23 noiembrie

19

Sâmbăta ora 11

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

apusul soarelui:
16,54

Apetrei Sorina Alexandra

Şcoala de sabat
Ora 9,30-10,45

Sâmbăta ora 17

18

Sabat V
30 noiembrie

Sicoe Laura

Sabat II
9 noiembrie

8

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
17,00

Carneci Gena

apusul soarelui:
17,09

Vineri ora 18
Sâmbăta ora 9-9,30
Şcoala de sabat
Ora 9,30-10,45
Sâmbăta ora 11
Sâmbăta ora 17

apusul soarelui:
17,19

Iambric Ana

Prezbiter de serviciu: Lucian Fara
Sabat I
2 noiembrie

NUMELE ŞI PRENUMELE

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

 2 noiembrie – ziua exploratorului
9 noiembrie – ziua AMICUS
16 noiembrie – dar pentru Speranta TV
România (colectă)
 23 noiembrie – ziua prevenirii
violentei
 30 noiembrie – 7 decembrie –
Saptamana de rugaciune

Liebling
Sabat I

Ionel Soponariu

Sabat II

Local

Sabat III

Vasile Ardelean

Sabat IV

Adrian Toader

Sabat V

Valentin Apetrei

În afară de asta, dacă acesta este cel mai rău
lucru care ni s-ar putea întâmpla, scăpăm destul
de uşor.” Acel răspuns realist m-a şocat. În
următoarea zi, am înţeles mai bine acel răspuns
în timpul unui seminar prezentat de dr. Arlene
Taylor, un specialist în ce priveşte funcţionarea
creierului.

Nu vă îngrijoraţi de nimic… Şi pacea
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă
va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. –
Filipeni 4:6,7
Odată, la o conferinţă a bisericii la care
au participat mai bine de cincizeci de mii de
oameni, nişte bani făcuţi pachet mi-au dispărut
din poşetă – probabil că într-o tranzacţie în
pauza de masă – fără să îmi dau seama. Am
sperat că nimeni nu mi-a furat acei trei sute de
dolari pe care i-am pus deoparte pentru situaţii
de urgenţă. Oricum, banii au dispărut. Un
simţământ de vină şi ruşine m-a copleşit. Cum
am putut să pierd banii? O povară apăsa pe
inima mea în timp ce mă întorceam cu greu
spre camera de hotel, unde, în curând, trebuia
să mă întâlnesc cu soţul meu. În timp ce
stăteam pe pat şi povesteam „tragedia”, ochii
lui Jim s-au făcut mari, semn că era şocat. Mă
aşteptam măcar la o mustrare uşoară, dacă nu o
predică strictă despre neglijenţă.
În schimb, Jim a înghiţit în sec, apoi a
zis: „Este o pierdere semnificativă, dar încă
avem suficienţi bani ca să terminăm călătoria.

Nu numai că a spus cât de diferit
reacţionează creierul bărbatului faţă de cel al
femeii la factorii stresori, dar, de asemenea, nea învăţat cum să facem faţă într-un mod mai
eficient pierderilor stresante din viaţă. „Doar
20% din impactul negativ asupra creierului şi
corpului au de-a face cu acea situaţie”, a spus
ea. „Restul de 80% are de-a face cu ceea ce
crezi tu despre acea situaţie, gravitatea şi
importanţa pe care tu i-o dai. Poate că nu vei
putea să faci nimic cu cei 20%, dar poţi să faci
aproape totul cu cei 80% pentru că tu îţi
formezi propriile percepţii.”
Wow! Scoţând un pix şi un caiet, am
început să calculez. Dacă aleg să „trec cu
vederea”, atunci – psihic şi emoţional – am
pierdut doar şaptezeci şi cinci de dolari.
Incredibil! Acea pierdere nu se „simţea” atât de
grav în comparaţie cu suma de care mă
plângeam. Apoi m-am rugat ca oricine este

acela care acum avea banii mei pierduţi, aceştia
să îi fie de ajutor în nevoile financiare. De fapt,
L-am rugat pe Dumnezeu să primească banii
pierduţi ca pe un dar întârziat, din iubire, pentru
a-i da cuiva după cum crede El de cuviinţă.
Nu te îngrijora! Experimentează pacea
lui Dumnezeu! Povara mea de vină şi ruşine a
dispărut. Am învăţat secretul celor 80% –
găseşte partea bună a lucrurilor şi mergi mai
departe! Ce pierdere din viaţa ta poţi gestiona
datorită modului în care foloseşti cei 80%?
Carolyn Rathbun Sutton

