DATA
NAŞTERII

Sabat I
4 aprilie

6

Sabat II
11 aprilie
Sabat III
18 aprilie

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Branzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Rugaciune si
scoala de
sabat

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Predica ora
11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Dupa-masa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

Sâmbăta ora 9-9,30

VIOLETA BODNARIU

Ora 9,40-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

DOINA ENGELHART

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 18

PROGRAM TINERET

Vineri ora 20

DOREL MAXIM

Sâmbăta ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 18

GABRIELA POPOVICI

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 18

TEOFIL BRÎNZAN
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apusul soarelui:
20,33

Sabat I

DANIEL DUMITRIU

apusul soarelui:
20,04

6
8
9
10
10
10
11
12
15
20
22
24
24
26
29
30

Vineri ora 20

apusul soarelui:
20,15

Orga

2
3
4
5

apusul soarelui:
20,05

LEFEREANU MARIA
SZENTE LUDOVIC
CIOTARCA FLORIANA
GABOR LUDOVIC IOAN
PĂLTINEANU ALEXANDRA
MONICA
TINCA ANDREEA
EMANUELA
PAULESC CRISTINA
NEDELCU MADALINA
FARA ANDREI
FARA BOGDAN
SAS LIVIA
PORUMB MARIUS
GABOR SUSANA (JUJICA)
ARDELEAN ANDREEA
GABOR MANDRA
MAXIM GEORGETA
IACOB DORU
OLE DANIELA
GABOR TOCI
SAMU LUDOVIC
TANUL CLAUDIA

Sabat IV
25 aprilie

NUMELE ŞI
PRENUMELE

https://www.facebook.com/adventistbetania

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

prezbiter de serviciu – Lucian Fara

Sabat I

Liebling

ADRIAN
TOADER

Sabat II

LUCIAN
FARA

Sabat III

ARDELEAN
VASILE

Sabat IV

EMIL
TUTUNARU

4 aprilie – Sabatul Colportorului
18-25 aprilie - Saptamana Libertatii
Religioase
25 aprilie - Saptamana Libertatii
Religioase (colecta)

Examenul de logică
Într-o universitate renumită, la un curs de
logică din anul I, profesorul a făcut o ofertă
neobișnuită cu privire la examenul de sfârșit de
an. El le-a spus studenților:
– Puteți veni și copia la examen doar cu
atâta informație cât încape pe o coală de A4.
Așa că fiecare student și-a pregătit”
terenul”, au tras din greu toată săptămâna, ca să
poată pune cât mai multe cunoștințe cu putință
pe o coală A4.
Totuși, unul dintre studenți, când a intrat
în clasă, în ziua examenului, a pus o coală de
hârtie pe podea și pe ea l-a pus să stea pe unul
din studenții din anul IV. Studentul de anul IV
i-a spus acestuia tot ce trebuia să știe. Drept
rezultat, el a fost singurul student din an care a
luat nota maximă.
Morala:
Şi noi avem de multe ori în viaţă,
asemenea “oferte”, dar ce-a mai importantă aş
putea spune că e “oferta” pe care Domnul Isus
ne-o face şi anume să ne strângem comori în cer
cât mai multe în acest timp limitat de maxim
100 şi ceva de ani pe care un om i-ar putea trăi
într-o viaţă. Aş dori ca să fim foarte pragmatici
în acest sens, şi să folosim orice prilej de a lucra
pentru Hristos, Amin.

Cioban sau măcelar?
Cu câţiva ani de zile în urmă, un grup de
turişti care au vizitat Palestina, au trăit o
întâmplare amuzantă: Ghidul lor le-a explicat că
în Orient ciobanii merg totdeauna înaintea
turmelor lor, iar oile îi urmează pentru că le
cunosc vocea!. Când veţi coborî din avion, veţi

observa acest fapt pretutindeni pe unde veţi
merge.
Încurajaţi de acel ghid, grupul de
excursionişti ardea de nerăbdare să ajungă în
Palestina pentru a vedea frumuseţea pământului
Bibliei şi pentru a învăţa din obiceiurile locului.
Spre surprinderea lor însă, când au coborât
din avion şi au ajuns cu autocarul la marginea
unei localităţi, au observat o persoană care
mâna oile din spate şi nu mergea înaintea lor
aşa cum li se spusese în avion. Surprins de
această situaţie, ghidul a rămas fără cuvinte. A
cerut să se oprească imediat autocarul, pentru a
discuta cu această persoană.
„Cum de mini oile din spate şi nu mergi
înaintea lor?”
– L-a întrebat cu mare curiozitate
ghidul. “Mi s-a spus şi aceasta am şi observat
în excursiile precedente, că pastorii din Orient
merg totdeauna înaintea oilor şi nu le mâna din
urmă!”
„Aveţi dreptate, domnule” – i-a răspuns
străinul. “În zona noastră pastorii îşi conduc
oile mergând totdeauna înaintea turmei! Dar eu
nu sunt păstorul acestei turme, ci măcelarul
care o mână spre abator!”
Exista o mare diferenţă între interesul unui
pastor şi cel al unui măcelar fata de turmă.
Pastorul este gata să-şi sacrifice viaţa pentru aşi cruţa turma, pe când măcelarul sacrifica
turma pentru a-şi întreţine viaţa!

Încrederea unui copil
În anul 1989 în Armenia a avut loc un
puternic cutremur de pământ. În urma acestei
catastrofe și-au pierdut viața mii de oameni.
Imediat după cutremur, un tată care a

supraviețuit, s-a îndreptat spre școala unde se
afla fiul său. El promisese fiului că va fi mereu
alături de el. Când ajunse la școală, tatăl
observă că totul era aproape una cu pământul.
El nu a disperat, ci s-a apucat să sape printre
dărâmături. Lumea încerca să-l oprească
spunându-i că este prea târziu. Împotriva tuturor
opreliștilor, tatăl a continuat să-și caute fiul.
După vreo 38 de ore de muncă, continua să-și
strige fiul. Deodată veni și răspunsul: „Tată,
sunt aici! “. Scăpase ca prin minune, deoarece
plafonul formase cu peretele lateral un triunghi
salvator. „Le-am spus colegilor de clasă să nu
se înspăimânte, fiindcă dacă tu trăiești, vei veni
să mă salvezi, și împreună cu mine îi vei salva
și pe ei. Știam că nu vei uita promisiunea
făcută! “

De multe ori nu înțelegem toate lucrurile
care se întâmplă în viețile noastre. Omenirea se
aseamănă tot mai mult cu un oraș, care oricând
poate să fie cutremurat din temelii. Dar și viața
fiecărui individ se aseamănă cu un astfel de
oraș. Dumnezeu are un plan cu fiecare. Între
„dărâmăturile “pricinuite de neascultarea
noastră, Mântuitorul ne caută și vrea să ne
salveze. Ne-am pus deja încrederea în El sau
mai șovăim?

