4

Iustina Popa

8

Gabriel Vasile Ardelean

10

Dorina-Alina Balasa

14

Marinela Tofei

15

Gabriela Popovici

19

Gabor Janko

22

Paul Daniel Gradinariu

23

Paula Popescu

24

Ruben Adrian Fara

25

1.

Youtube – doar vizualizare și audio

2.
Zoom
–
audio,
video
+
posibilitatea de a interacționa - in timpul
saptamanii de la ora 20
Duminica - Ionel Soponariu
Luni – Ionel Soponariu
Marti – Mihai Maur
Miercuri – Memete Pavel
Joi – Morar Marius

Sâmbăta ora 10-11

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 16-17

FLORIN DUMITRIU

Vineri ora 18

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 10-11

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

PAVEL MEMETE

Sâmbăta ora 16-17

VALENTIN APETREI

Vineri ora 18

ERIK CSERGEZAN

Sâmbăta ora 10-11

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 16-17

HORATIU INDREIU

Vineri ora 18

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 10-11

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 16-17

IONEL SOPONARIU

prezbiter de serviciu – ADRIAN TOADER

apusul soarelui:
16,53

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE
27 noe - 5 dec 2020

IONEL SOPONARIU

Sabat I
5 decembrie

Nita Putureanu

Vineri ora 18

Sabat II
12 decembrie

3

apusul soarelui:
16,50

Vasile Demian

apusul soarelui:
16,48

3
apusul soarelui:
16,49

Emanuel Beniamin
Anghel

Programul serviciilor
divine

Sabat III
19 decembrie

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
26 decembrie

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

Sabat I
Sabat II
Sabat III
Sabat IV

Liebling
IONEL SOPONARIU
LUCIAN FARA
FLORIN DUMITRIU
LOCAL

28 noe - 5 decembrie – Săptămâna
de Rugăciune
5 decembrie – Darul Săptămânii de
rugăciune (colectă)

RĂBDAREA .... RĂBDAREA ...
Un tânăr, fiind jignit de cineva, s-a dus la unul
din
prietenii
săi
si
i-a
spus:
- Am sa-i arat eu lui cine sunt eu! Am sa-l fac
eu pe el sa mă cunoască si sa nu mai uite cat o
trai! Dar prietenul sau l-a sfătuit astfel:
- Nu te pripi! Jignirea este ca stropirea cu
noroi. Când ti s-a întâmplat sa-ti stropeşti
hainele cu noroi nu e bine sa le ştergi
numaidecât, căci se murdăresc si mai rău.
Când noroiul se usucă se curata foarte bine cu
peria.
Cine vorbeşte sau acţionează la manie, acela
sporeşte neînţelegerea, in loc sa o înlăture. Eu
personal mă asemăn foarte mult cu tânărul din
povestioara, niciodată nu am avut răbdare, mai
ales in ce priveşte reacţia la manie.
Întotdeauna m-am întrebat cum reuşesc alte
persoane sa numere in gând pana la zece înainte
de a răspunde atunci când sunt nervoase. Eu
reacţionez instant… si apoi regret. Atunci când
m-am întors la Domnul m-am străduit foarte
mult sa corectez acest defect al meu, dar abia
daca am ajuns la un anumit nivel de răbdare,
nici vorba de îndelunga răbdare.
Acest lucru s-a datorat faptului ca m-am
străduit, M-AM CONTROLAT EU, prin forţele
mele am încercat din greu sa obţin, sa deprind
aceasta calitate grozava numita răbdare. Este
adevărat ca am ajuns o persoana mai răbdătoare
decât eram înainte; dar mult prea departe decât
ce mi-as dori, de ceea ce trebuie sa fiu. Mi-a
luat mult timp sa realizez ca îndelunga răbdare
nu este ceva ce eu pot obţine, este ceva ce eu
pot primi! Nu pot sa o “construiesc” prin
propriile puteri deoarece este roadă Duhului
Sfânt, si o pot primi cadou atunci când îl
primesc in viata mea; când mă las condusa de
El. De aceea, eu personal am renunţat sa îmi
dezvolt răbdarea prin propriile forte, si am ales
sa mă rog ca Duhul Sfânt sa preia conducerea

vieţii mele, pentru ca si roadele Lui sa crească
in mine.

Tu
încununezi
anul…
De Valeriu Petrescu

Când eram
mic, îmi rămăsese in
minte o imagine care-mi stârnea sentimente
contradictorii. Vedeam la fiecare sfârşit de an o
scena in care apăreau doua personaje: anul
vechi si anul nou. Unul îmbrăcat intr-o mantie
roşie cu gluga mare tivita cu alb, celalalt in alb
imaculat. Fiecare purta pe piept cate o
banderola in diagonala pe care era scris cu cifre
mari anul pe care-l reprezentau.
Exista insa o deosebire fundamentala –
in timp ce anul nou se mişca zglobiu, purtând in
mana o sorcova, anul vechi venea greoi,
ducând in spate un sac mare: sacul cu daruri.
Atunci nu ştiam de ce scena aceea îmi stârnea
sentimente contradictorii. De ce anul nou, care
reprezenta speranţa împlinirii tuturor aşteptărilor
nerealizate ale anului trecut, venea cu mana
goala si de ce sacul cu daruri era adus tot de
săracul an vechi, bătrân si gârbovit, in timp ce
asupra anului vechi erau aşezate toate
neimplinirile aşa încât iţi inspira mila, totuşi el
singur aducea daruri. Anul nou, urat si sorcovit
cu toate bogăţiile si speranţele de realizări
mareţe, venea vesel, exuberant, cu obrajii
plesnind de sănătate, simpatic, dar... cu mana
goala. Acum îmi explic de ce scena aceasta îmi
stârnea nedumeriri. Mi se părea nedrept ca anul
nou, încărcat cu toate speranţele noastre, sa nu
ne aducă nimic, sa vina cu mana goala, doar cu
vorbe...
Dar acum am înţeles ca aşa e aici, pe
pământul nostru blestemat de păcat. Aici nu
primeşti nimic pana nu munceşti din greu, iar
deseori, răsplata este simbolica si vine atât de
târziu, încât nu mai are decât valoare de
reparaţie morala. Din fericire, am deschis
Scriptura si am descoperit cu bucurie ca poate
fi si altfel. Am descoperit ca Dumnezeu

procedează cu totul diferit. Am constatat ca El
nu aşteaptă sa ajungi gârbovit si apăsat de
toate greutăţile unui an sau ale unei vieţi pentru
a-ti dărui ceva. Nu, din fericire Dumnezeu
procedează altfel! Ascultaţi o descriere
minunata a modului cum lucrează Dumnezeu:
Tu umpli de veselie răsăritul si apusul
îndepărtat. Tu cercetezi pământul si-i dai
belşug, îl umpli de bogaţii, si de râuri
dumnezeieşti, pline cu apa... Tu le dai grâu, pe
care iată cum îl faci sa rodească: ii uzi brazdele,
ii sfărâmi bulgarii, îl moi cu ploaia si-i
binecuvântezi răsadul. încununezi anul cu
bunătăţile Tale, si paşii Tai varsă belşugul.
Câmpiile pustiei sunt adăpate, si dealurile sunt
încinse cu veselie. Păşunile se acopăr de oi, si
văile se îmbracă cu grâu: toate striga de
bucurie si cânta... (Psalmi 65,8 u.p.-13)
Este minunata iubirea lui Dumnezeu
care ne da de la început totul. El nu aşteaptă sa
ne străduim, sa ne chinuim sa facem ceva, ca
sa meritam un mic dar simbolic, după ce am
muncit din greu un an întreg. El nu ne pune
întâi sa spunem frumos poezia prin care ne
prezentam meritele pentru care aşteptam
cadoul. El nu ne întreabă întâi daca am fost
cuminţi, daca am fost ascultători, daca... Nu, El
întâi face altceva:
Tatăl nostru iubitor vine la începutul
fiecărui an cu o infinitate de binecuvântări. Anul
nou se prezintă in fata noastră deja încununat
cu bunătăţi. Nu un sac cu daruri poarta anul
nou, ci o coroana plina de nestematele
binecuvântărilor lui Dumnezeu. Acolo găsim
viata, sănătate, putere de munca, armonie in
cămin, fericire, bucurie, pace, daruri materiale,
reuşita in ceea ce facem, ...o mulţime de pietre
preţioase cu care Dumnezeu încununează anul
încă înainte de a începe. Acest mod de a
proceda al lui Dumnezeu este cu totul minunat.
Aceasta este manifestarea pura a iubirii cereşti:
sa dăruieşti necondiţionat, de la început, si fără
sa ceri ceva in schimb. De ce atunci ajungem la
sfârşitul anului gârboviţi mai ceva ca anul vechi
din copilăria mea?

