TABACARU COSMIN

3

TEMIAN MAGDALENA

3

HUSANU ODETA

4

TOADER ANDREEA

10

NECHITA PETRONELA

11

URSU ESTERA

14

CIOTARCA MARIA

15

GABOR GABOR GABI

18

DEMIAN ANDREEA

19

GABOR IANOS

19

Vineri ora 18

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

ADRIAN TOADER

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

FLORIN DUMITRIU

Sâmbăta ora 17

DEPART. FAMILIEI

Vineri ora 18

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRINZAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRINZAN
ADRIAN TOADER

Vineri ora 18

LUCIAN FARA

MAUR EMILIE

24

Sâmbăta ora 9-9,30

MEMETE PAVEL

SAMU MANDRA

26

ONIŢA LUCIAN

27

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

MARESCU CRISTIAN ALIN

28

Sâmbăta ora 11-12

MEMETE PAVEL

Sâmbăta ora 17

MEMETE PAVEL

Vineri ora 18

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 17

PROGRAM TINERET

Vineri ora 18

VALENTN APETREI

Sâmbăta ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 17

BUJOR GRAMA

Sabat III
15 februarie

22

IONEL SOPONARIU
SZENTE LUDOVIC

Sabat III

ADRIAN GLOCHNER

Sabat IV

LOCAL

Sabat V

VALENTIN APETREI

Aplicatii pentru telefonul mobil:
 Radio Vocea Sperantei
 Speranta TV
 Devotionale
 Studii biblice
 Imnuri crestine
 My Bible

Sabat V
29 februarie

Sabat I
Sabat II

Sabat IV
22 februarie

Liebling

prezbiter de serviciu – Adrian Toader

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

str.

Independenţei nr.19

www.betaniatm.adventist.ro

apusul soarelui:
18,18

BALASA IOSIF

apusul soarelui:
18,08

20

apusul soarelui:
18,58

GHINGHIE IOAN

Sâmbăta ora 17

apusul soarelui:
17,47

3

apusul soarelui:
17,37

DEMIAN DUMITRU

PROGRAMUL SERVICIILOR
DIVINE
Sabat I
1 februarie

DATA
NAŞTERII

Sabat II
8 februarie

NUMELE ŞI
PRENUMELE

https://www.facebook.com/adventistbetania

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

 1-8 februarie – Săptămâna căminului
creștin
 15 februarie – Ziua Radio Mondial
(colectă)

Secretul pentru o căsnicie fericită
La casa bătrânilor, care împlineau 50 de
ani de căsnicie, s-au strâns în număr mare
fiii, nepoţii şi strănepoţii. Unul dintre nepoţi
l-a întrebat pe bunicul: „N-ai putea,
bunicule, să ne spui şi nouă secretul unei
căsnicii fericite? “. Bunicul a răspuns că,
dacă acest secret există, nici el nu l-a avut de
la început. Contrar aşteptărilor, la scurtă
vreme după căsătorie, a avut greutăţi mari şi
era să se întunece seninătatea de la început.
Într-o zi, după o ceartă destul de serioasă, a
plecat trântind uşa, iar bunica a plâns cu
amar fericirea pierdută. Apoi i-a scris mamei
ei cele întâmplate. Răspunsul a fost cam aşa:
„Îmi pare rău, draga mea, că trebuie să
suferi. Iar tu n-ai nicio vină! “.
Dumnezeu S-a folosit de aceste cuvinte şi
a făcut-o să se cerceteze serios. A doua zi,
când s-a ivit un nou prilej de neînţelegere,
bunica şi-a luat partea ei de vină, a tăcut şi
conflictul s-a terminat înainte de a începe.
Bunicul a observat schimbarea ivită şi a
întrebat-o despre acest lucru. Ea i-a spus şi
lui ultimele cuvinte ale scrisorii mamei ei.
De atunci, aplicând versetul “De ce vezi tu
paiul... şi nu te uiţi cu băgare de seamă la
bârna
din
ochiul
tău?
Matei 7.3”, au încetat de a se mai învinui
unul pe altul. Fiecare a aplicat locurile din
Biblie despre viaţa de familie pentru el
personal şi aşa au găsit ei secretul unei bune
înţelegeri.

Prea multă rugăciune
Ionuţ, un puşti de 5 anişori, foarte isteţ,
i-a spus tatălui său că i-ar place să aibă un
frăţior mai mic şi, pe lângă cererea sa, era
gata să facă orice să ajute. Tatăl său, un
bărbat de 35 de ani, foarte isteţ şi el, s-a oprit
un moment şi apoi a răspuns: “Îţi spun eu ce
să faci. Dacă te rogi în fiecare zi timp de
două luni îţi garantez că Dumnezeu îţi va da
un frăţior!” Ionuţ a răspuns foarte pozitiv la
propunerea tatălui său şi în seara aceea s-a
dus în dormitorul său şi a început să se roage
pentru un frăţior mai mic.
S-a rugat în fiecare seară pentru un
frăţior, timp de o lună, dar după acea
perioadă a început să fie tot mai sceptic. A
privit împrejur şi a aflat că ceea ce cerea el
nu se întâmplase niciodată în acea zonă. Nu
te rogi două luni după care BANG! Apare un
frăţior. Aşa ca Ionuţ s-a oprit din rugăciune.
După o altă lună mama lui Ionuţ a fost dusă
la spital. Când s-a întors acasă, părinţii l-au
chemat în dormitorul lor. A intrat precaut,

fără însă să se aştepte să găsească ceva, dar
acolo se afla o grămăjoară acoperită, lângă
mama sa. Tatăl său a tras pătura şi iată... nu
un bebeluş, ci doi! Mama sa a avut gemeni!
Tatăl lui Ionuţ a privit la el şi a spus: “Nu eşti
bucuros că te-ai rugat?” Ionuţ a ezitat, după
care a privit la tatăl său şi a spus: “Dar tu nu
te bucuri că m-am oprit după o lună?”
APLICAŢIE:
Tatăl lui Ionuţ a ştiut în avans că
rugăciunile fiului său vor avea un răspuns,
iar Tatăl nostru ceresc ştie şi El în avans dacă
rugăciunile noastre vor fi sau nu împlinite.
El poate vedea viitorul. Biblia ne spune, de
asemenea, că Dumnezeu cunoaşte dorinţele
şi nevoile noastre, chiar înainte să le
spunem. Deci de ce să ne mai rugăm? În
primul rând pentru că Dumnezeu vrea să îi
demonstrăm credinţa în El. El vrea să îi
demonstrăm dependenţa de El. De aceea
Isus ne-a învăţat să ne rugăm: “Dă-ne nouă
astăzi pâinea cea de toate zilele.” Dumnezeu
ştie că avem nevoie de mâncare şi de
îmbrăcăminte şi de sănătate şi chiar de
frăţiori (uneori). Dar Dumnezeu vrea să
mergem la El în rugăciune oricum.
Rugăciunea este un lucru foarte puternic.
Rugăciunea noastră contează! Acesta nu este
doar un exerciţiu de credinţă. Da, Dumnezeu
ştie ce ne aşteaptă în viitor, dar dacă nu ne
rugăm uităm de dreptul nostru de a influenţa
viitorul şi de a fi de acord cu Dumnezeu
referitor la viitor. El aşteaptă, dornic să audă
veşti de la tine!

