6
8

Vineri ora 18

DOREL MAXIM

Sâmbăta ora 9-9,30

GEORGE UBA

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

11

Sâmbăta ora 11-12

GEORGE UBA

AGA DORIN
INDREIU HORATIU
EMANUEL
PRUNDEANU MIHAI

11

Sâmbăta ora 17

LUCIAN FARA

12

Vineri ora 18

INVITATI SPECIALI

Sâmbăta ora 9-9,30

INVITATI SPECIALI

MAXIM DOREL

13

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

TOADER ADRIAN

13

Sâmbăta ora 11-12

INVITATI SPECIALI

12

Sabat II
10 noiembrie

8

GHINGHIE MARIANA

Vineri ora 18

AVRAM FARA

DUMITRIU FLORIN

19

Sâmbăta ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

APETREI SORINA
ALEXANDRA

19

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

GABOR CATALINA

19

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 17

HORATIU INDREIU

Vineri ora 18

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

AMICUS

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

AMICUS

Sâmbăta ora 17

AMICUS

20

MARTIN OVIDIU VICTOR

24

HERENYI ILEANA

25

Sabat IV
24 noimbrie

TUTUNARU SORINA

Sabat III
17 noiembrie

Sâmbăta ora 17

19
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SICOE LAURA

ZEILER BENIAMIN
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BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
17,09

TATOMIR FLOREA
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MARCOVICI ALEXANDRU
TIBERIU
CARNICI GENA

DATA
NAŞTERII

Sabat I
3 noiembrie

NUMELE ŞI
PRENUMELE

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

prezbiter de serviciu – DOREL MAXIM

Liebling

Sabat
I

Sabat
II

Sabat
III

Sabat
IV

ADRIAN
TOADER

FLOREA
TATOMIR

-

LUDOVIC
SZENTE

•
•
•
•

3 noiembrie – Sabatul exploratorului
10 noiembrie – Ziua AMiCUS
17 noiembrie – Dar pentru Speranta
TV Romania (colecta)
24 noiembrie – Ziua prevenirii
violentei

Ce număr de telefon are?
Într-o ocazie, cineva a incercat să le ilustreze
copiilor ideea de rugăciune cu ajutorul unui
telefon. „Vorbeşti cu oamenii la telefon, însă fără să
îi vezi la celălalt capăt al firului, nu-i aşa?”
Copiii au confirmat din cap.
„Ei bine, a vorbi cu Dumnezeu seamănă cu o
convorbire telefonică. El este la celălalt capăt al
firului şi deşi nu Îl puteţi vedea, trebuie să ştiţi că
vă ascultă.”
Şi atunci un băieţel a intervenit: „Ce număr de
telefon are?”
Nu avem nevoie de un număr de telefon pentru
a intra în legătură cu Dumnezeu. Avem nevoie doar
să Îl cunoaştem pe Hristos. El ne însoţeşte prin
Duhul Său şi noi putem vorbi cu El în orice clipă.
El ne ascultă mereu şi întotdeauna ne înţelege.

Ce seamănă omul, aceea va şi
secera
dupa o povestire de Lev Tolstoi
Un bătrânel împovărat de ani s-a dus să
locuiască împreună cu fiul şi cu nora lui, care aveau
un băieţel de 4 ani. Mâinile bătrânului tremurau tot
timpul, ochii îi erau înceţoşaţi, iar paşii împleticiţi.
Întreaga familie mânca împreună la masă, însă
mâinile nesigure ale bătrânului şi vederea lui tot
mai slăbită îl puneau mereu în încurcătură –
boabele de mazăre i se rostogoleau din lingură pe
covor, când întindea mâna după cana cu lapte,
jumătate din lapte se vărsă pe faţa de masă. Fiul şi
nora se simţeau tot mai iritaţi de neajutorarea lui.
Până- ntr- o zi când…

“Trebuie să facem ceva cu bunicu’, a spus fiul.
M-am săturat să tot văd lapte vărsat pe masă, să tot
calc pe boabe de mazăre şi să tot aud cum plescăie
şi troscăie în farfurie!” Aşa că soţul şi soţia au pus o
măsuţă în colţul camerei, după uşă. Acolo bunicu’
mânca singur, în timp ce întreaga familie se bucura
în jurul mesei. Şi pentru că bunicu’ reuşise să
spargă vreo 2-3 farfurii, i-au cumpărat un blid de
lemn.
Uneori, când se uitau în direcţia bunicului,
familia putea să vadă o lacrimă stingheră în ochii
lui slăbiţi şi trişti – singur, după uşă, bunicu’ îşi
mânca bucăţica de pâine muiată în lapte. Cu toate
acestea, singurele cuvinte pe care fiul şi nora le
aveau pentru el erau de mustrare când îi cădea
furculiţa pe covor sau când se mai vărsa din lapte
pe masă. Băieţelul se uita când la bunicu’, când la
mămica şi la tăticu’ lui, fără să spună un singur
cuvânt…
Apoi, într-o seară, chiar înainte de cină, tatăl a
observat că băieţelul meştereşte ceva pe covor. S-a
apropiat şi a văzut că încearca să cioplească o
bucată de lemn. “Ce faci tu acolo? “, l-a întrebat
tatăl duios.
Băieţelul şi-a ridicat ochii mari spre tăticul lui
şi i-a răspuns la fel de duios: ” O, am treabă, vreau
să fac un blid de lemn din care să mănânci tu şi
mami când cresc eu mare…” A zâmbit şi s-a întors
la “treaba” lui.
De data aceasta a fost rândul părinţilor să
rămână fără cuvinte. O linişte apăsătoare s-a
aşternut în cameră. şi lacrimi mari şi curate au
început să le tremure în ochi, să li se rostogolească
peste obrajii care de-acum luaseră culoarea sângelui
vărsat pe crucea de la Calvar. Nici un cuvânt,
deplină tăcere, dar amândoi ştiau prea bine ce au de
făcut.
În seara aceea, soţul l-a luat pe bunic de mănă şi
l-a condus cu grijă la masa mare din centrul
camerei. Bunicu’ urma să mănânce la masă
împreună cu întreaga familie – în seara aceea şi în
fiecare seară de-atunci înainte, până la sfârşitul

zilelor lui. Şi, dintr-un motiv sau altul, nici fiul
nici nora nu mai păreau să fie deranjaţi dacă se
vărsa din lapte pe faţa de masă sau dacă mai cădea
câte-o furculiţă pe covor.
Copiii sunt ca nişte radare extrem de sensibile.
Ochii lor nu lasă nimic neobservat, urechile lor sunt
întotdeauna pe recepţie, iar mintea lor prelucreaz
neobosită mesajele pe care le receptionează.
Morala:
Deci sa fim foarte atenti la comportamenul
nostru pentru ca Dumnezeu ne va trata la fel cum i
am tratat si noi pe cei din jurul nostru.

Povestea prinţului
Soren Kierkegaard, marele teolog danez, ne
relatează povestea unui prinţ care căuta o fecioar
potrivită pentru a-i fi regină. Într-o zi, în timp ce
trecea prin satul în care îl trimisese împăratul, cu
treabă, ochii i s-au oprit asupra unei fete prea
frumoase, din sectorul sărac al acelui loc.
În zilele ce au urmat, nu de puţine ori a avut
ocazia să o mai vadă pe acea tânără frumoasă de
care până la urmă s-a şi îndrăgostit. Toate bune
frumoase, doar că nu ştia cum să-i ceară mâna?
Ar fi putut să îi poruncească să se căsătoreasc
cu el. Dar chiar şi un prinţ îşi doreşte ca mireasa lui
să consimtă liber şi nesilită de nimeni să îi fie soţ
Sau ar fi putut să se îmbrace în uniforma cea mai
frumoasă, să meargă la fată, acasă, cu trăsura
regală, trasă de 6 cai. Dar dacă proceda aşa, atunci
nu ar fi putut fi sigur dacă tânăra îl iubeşte sau e
doar copleşită de splendoarea regală.
După cum poate deja v-aţi dat seama, prinţul a
venit cu o a treia soluţie: şi-a dezbrăcat roba regal
s-a mutat în sat, intrând nu cu coroana pe cap,
ci îmbrăcat în straie ţărăneşti, a trăit în mijlocul
sătenilor, cunoscându-le grijile şi preocupările,
învăţându-le limba. Cu timpul, tânăra a ajuns să
iubească pentru el însuşi şi pentru că el o iubise mai
întâi.

