DATA
NAŞTERII

TODORUT ALINA
GABOR RUPI HURCI

GABOR CATALINA TUTIVOAIE
CIOTIRCA PETRU
MURARIU DANI GRAZIANI
MAGHET TUNDE MONICA
CAROL ELVIRA

Vineri
Seara
Rugaciune si
scoala de sabat

Sabat I

Sabat II

Sabat I
3 iunie
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Sabat IV
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Gabriela
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TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BOTEZ

Sâmbăta ora 18

GABRIELA
POPOVICI

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

ENGELHARDT
DOINA

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

AVRAM FARA

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 18

PROGRAM TINERET

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II
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apusul soarelui:
21,30

Orga

30

Sâmbăta ora 9-9,30

apusul soarelui:
21,29

CRIVEANU GINA
NOVACOVICI
GHEORGHE(MARCEL)

TEOFIL BRÎNZAN

apusul soarelui:
21,25

SERGHIAC MARIA
ROSCA STEFANIA

Sabat II
10 iunie

NICULA MIORITA ANGELA

Sabat III
17 iunie

APETREI VALENTIN
ARDELEAN ELENA

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21,20
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RICU CONSTANTA
GABOR MARGHIT MANDRA

Sabat IV
24 iunie

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

Predica ora 11-12

Dupa-masa

Sabat I

Liebling

FLORIN
DUMITRIU

Sabat II

EDUARD
VARGA

Sabat III

SZENTE
LUDOVIC

Sabat IV
TEOFIL
BRANZAN
(dupamasa
CINA
DOMNULUI)

3 iunie - Ziua misiunii femeii
10 iunie – Ziua slujirii pastorale
24 iunie – Dar pentru construcţii
(colectă)

Prizionierii americani

această dragoste şi oportunitate de a trăi veşnic?...
Să onorăm această dragoste prin a ne pocăi şi a-i
cere iertare lui Dumnezeu pentru păcatele noastre şi
să îl lăsăm să fie Domnul şi Mântuitorul nostru!

Ai schimbat vaca?

În timpul celui de.al doilea război mondial,
japonezii au capturat 20 de prizonieri americani.
Aceştia erau foarte bine păziţi şi zilnic ei primeau
câte o cazma, trebuiau să meargă la câmp şi să
lucreze toată ziua iar la final era obligatoriu să
predea cazmalele gardianului. Într-o zi când s-au
întors de la câmp gardianul a constatat că erau doar
19 cazmale... una lipsea. Gardianul întreabă
autoritar pe soldaţi:” Unde este o cazma şi cine este
cel care nu a predat-o”. Nu primeşte nici un
răspuns. Gardianul răsteşte ameninţător:” Dacă nu
spuneţi cine nu a predat cazmaua 5 dintre voi veţi fi
împuşcaţi”. Imediat un tânăr de 19 ani iese în faţă,
spune că el este cel care nu a predat cazmaua iar
gardianul îi trage un glonţ în cap şi îl omoară.
Prizonierii se duc la locul de odihnă tulburaţi în
sufletul lor observa că erau cele 20 de cazmale
toate, numai ca gardianul nu le numărase bine.
Atunci ceilalţi prizonieri au înţeles că tânărul
de 19 ani a murit în locul a 5 dintre ei. La fel Isus a
murit pentru noi dându-şi viaţa pentru că noi să fim
iertaţi, mântuiţi şi să trăim veşnic. Apreciem noi

În Cimislia, Republica Moldova, trăia o
femeie cunoscută ca fiind foarte serioasă. Avea o
vacă ce dădea lapte bun şi mulţi oameni veneau să
cumpere lapte de la ea. Cu toate acestea, fără ştirea
lor, ea adăugă de fiecare dată puţină apă în lapte, ca
să-l înmulţească.
După câţiva ani a început să îl caute pe
Hristos şi a înţeles că gestul ei nu se potriveşte cu
învăţătura Scripturii. Aşa că a încetat să mai pună
apa în lapte. Oamenii gustau laptele care acum
devenise şi mai bun şi o întrebau:
– De unde îl ai? Ai schimbat vaca?
– Nu, răspunse femeia.
– Atunci probabil ai schimbat păşunea.
– Nu, n-am schimbat nici păşunea.
– Atunci, cum se face ca laptele tău a devenit
şi mai bun?
– Am schimbat inima, răspunse femeia.

Povestea şoricelului
Se spune că
c era odată un om care se ruga mult
lui Dumnezeu. Dar, într-o
într zi, pe când stătea el în
genunchi şi
ş se ruga, înconjurat de multe cărţi, un
şoricel a ieşit
ie dintr-o gaură, s-a apropiat de el şi a
început să-i
să ronţăie talpa încălţămintei. Omul a
făcut
ăcut ochii mari şi a strigat furios la şoricel:
– De ce mă
m deranjezi de la rugăciune?
–
Mi-e
Mi
foame,
a
răspuns
şoricelul.
– Pleacă de aici, jivină scârboasă! A strigat omul.
Acum vorbesc cu Dumnezeu, mă
m
rog!
– Cum poţi
po să vorbeşti frumos cu Dumnezeu, i-a
răspuns
ăspuns şoricelul,
ş
dacă nu ştii să vorbeşti frumos cu
un şoricel neputincios?
Aşadar,
şadar, dacă
dac vrem să ne asculte Dumnezeu
rugăciunea,
ăciunea, să
s fim atenţi cum vorbim cu şoriceii, iar
dacăă nu avem şoricei prin preajmă, să fim atenţi
cum vorbim cu semenii, căci
c
aceştia, dacă le vom
vorbi
rbi urât, ne vor veni în gând la rugăciune
rug
şi nu ne
vor da pace.
„Cum poţi
po iubi pe Dumnezeu pe care nu-L
vezi, dacă nu iubeşti pe aproapele pe care îl
vezi?” (1 Ioan 4, 20)

