NUMELE ŞI
PRENUMELE
LAZAU IULIU

DATA
NAŞTERII

1

VIOLETA
BODNARIU

SZENTE LENKE MARIA

2

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

BURCEA CATALINA

3

Sâmbăta
ora 11-12

VALENTIN GROSU

NEAMTU FLOAREA

4

Sâmbăta ora 18

PROGRAM
EXPERIENTE

POPESCU MARCEL

5

Vineri ora 20

AVRAM FARA

GHINGHIE ADRIAN

6

Sâmbăta
ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

OPREA PETRA

7

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

MUTRESCU MARIA

9

Sâmbăta
ora 11-12

MOISE VIORICA

10

Sâmbăta ora 18

DOINA
ENGELHARDT
DOINA
ENGELHARDT

DORGO CLAUDIU

12

Vineri ora 20

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta
ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 18

STEFANIA ROSCA

Sabat III
15 august

Sabat II
8 august

Sabat I
1 august

POPOVICI MARTA

14

BEZEDE ANDRADA
ALEXANDRA

15

MARIN MIRELA

16

Vineri ora 20

FELICIAN ROSCA

GRAMA MARIA

22

Sâmbăta
ora 9-9,30

ADRIAN
GLOCHNER

FARA BIANCA

23

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

DOREL MAXIM

Sâmbăta ora 18

LUDOVIC SZENTE

Vineri ora 20

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta
ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 18

NICOLAE RADU

SABATUL 1
SABATUL 2
LIEBLING

SABATUL 3
SABATUL 4
SABATUL 5

24
VALENTIN
APETREI
EMIL
TUTUNARU
RADU
NICOLAE
FLORIN
DUMITRIU
-

Sabat V
29 august

TRUSCA GEORGE

Sabat IV
22 august

BRINZAN DENISA

prezbiter de serviciu – Maxim Dorel

apusul soarelui:
20,22

12

apusul soarelui:
20,34

GABOR ECATERINA

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

str. Independenţei nr.19
www.betaniatm.adventist.ro

apusul soarelui:
20,46

DOREL MAXIM

Sâmbăta
ora 9-9,30

apusul soarelui:
20,57

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21,07

1

https://www.facebook.com/adventistbetania

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

1 august – Ziua misiunii mondiale
(colecta)
8 august – Ziua prevenirii abuzului.
18 august - Ziua impotriva drogurilor

Orga

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Brînzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Rugaciune
si scoala de
sabat

Felician
Rosca

Denisa
Brînzan

Edith
Toader

Monica
Brînzan

Predica
ora 11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Dupa-masa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

sunt incluse într-un program intitulat „Pescari de
oameni“, în care sunt formate ca misionari.
„Tinerii au fost forța dinamică din spatele acestei
creșteri fulminante“, a spus G.T. Ng, secretarul
executiv al Bisericii Adventiste Globale.
„Femeile din cunoscuta Dorcas Society sunt un
alt factor major care a contribuit la creșterea
semnificativă a numărului de membri în ultimii
ani“, a mai spus Ng. „Probabil că Biserica
Mondială ar putea să emuleze pasiunea și
exuberanța tinerilor și a femeilor implicate în
viața și misiunea Bisericii din Zambia“, a conchis
secretarul executiv.
Zambia este a patra țară din lume în care numărul
membrilor adventiști depășește un milion. Peste
un milion de credincioșii adventiști activează și în
SUA,
Brazilia
și
India.

A patra țară din lume cu un
milion de adventiști
Zambia și-a pus haine de sărbătoare și a ieșit pe
stadion, în frunte cu președintele țării, pentru a
celebra o piatră de hotar: Biserica Adventistă
zambiană a depășit un milion de membri.
Președintele zambian Edger Lungu a venit la
ceremonie însoțit de prima doamnă și de alți
câțiva înalți demnitari ai țării. Împreună, au
asistat la serviciul divin oficiat pe Stadionul
„Eroii Națiunii“ din capitala zambiană Lusaka.
„Numele lui Dumnezeu și al bisericii Sale a fost
slăvit“, declara Paul
Ratsara
președintele
Diviziunii Sud-Africane și a Oceanului Indian,
subunitatea administrativă a Bisericii Adventiste
globale de care aparține biserica din Zambia.
Ratsara a mai spus că evanghelizarea este un mod
de viață pentru Zambia, nu doar un eveniment. Și
că biserica din Zambia, în sânul căreia
funcționează circa 6.000 de congregații, care
deservesc o populație totală de 15,5 milioane de
zambieni, crește repede pentru că laicii și pastorii
colaborează strâns, iar persoanele nou botezate

Foto: Președintele Edger Lungu, în partea stângă,
la ceremonia de pe Stadionul „Eroii Națiunii“ din
capitala Zambiei/Adventist Review

Papa Francisc a cerut iertare
pentru colonialismul condus de
biserica sa
Papa Francisc a ținut ieri, în Bolivia, unul dintre
cele mai pasionale discursuri din pontificatul său.
Un apel la o nouă ordine mondială, o dezavuare a
„noului colonialism” al agențiilor care impun
programe de austeritate și o pledoarie pentru ca
săracii să aibă locuri de muncă, locuințe și
pământ au fost principalele trei teme abordate de

către
Papă,
în
discursul
său,
informează Mediafax.
În fața participanților la cea de-a doua Reuniune
Mondială a Mișcărilor Populare, un eveniment
care a reunit la Santa Cruz (Bolivia) inclusiv
oameni din păturile defavorizate ale societății,
Suveranul Pontif a cerut iertare pentru păcatele
comise de Biserica Catolică faţă de amerindieni
în cursul „aşa-numitei cuceriri a Americii”. Papa
a denunţat goana după bani şi a apreciat că ţările
sărace nu ar trebui reduse la furnizori de materii
prime şi forţă de muncă ieftină pentru ţările
dezvoltate.
„Să nu ne fie frică să spunem: vrem schimbare, o
veritabilă schimbare”, a spus Papa, denunţând un
sistem care „a impus mentalitatea profitului cu
orice preţ, fără grijă faţă de excluziunea socială
sau distrugerea naturii”. Critica sa la adresa
capitalismului a deranjat în nenumărate rânduri
politicieni americani care au comentat negativ
cuvintele liderului religios. Acesta urmează să
facă o vizită în Statele Unite, în luna septembrie,
fiind așteptat să susțină un discurs în fața
Congresului.
Discursul papei a vizat negativ și instituțiile
monetare internaționale (precum FMI) și
politicile de ajutor implementate de statele
dezvoltate. Papa a reclamat că „Nicio putere nu
are dreptul să priveze oamenii de exerciţiul deplin
al suveranităţii lor. De fiecare dată când fac acest
lucru, vedem apariţia unor noi forme de
colonialism care prejudiciază serios posibilitatea
păcii şi justiţiei”.

