NUMELE ŞI
PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

GABOR LUDOVIC IOAN

5

Sâmbăta ora 9-9,30

Evanghelizare
Casa Tineretului
Florin Dumitriu

TINCA ANDREEA
EMANUELA

6

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

FARA ANDREI CRISTIAN

10

FARA BOGDAN EMANUEL

10

Lucian Fara
Evanghelizare
Casa Tineretului

SAS LIVIA

10

GABOR SUSANA (JUJICA)

12

PRUNDEANU MONICA

12

BRIHAC NICOLAE

16

RADU CORNELIA

17

COZMA VIOREL

20

GABOR MANDRA

20

PREDA DANIELA STEFANIA

22

RADU NICOLAE
GABOR TOCI

Sâmbăta ora 19

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 9-9,30

Andrei Fara

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

Adrian Toader

Sâmbăta ora 18

Program tineret

Vineri ora 20

Avram Fara

Sâmbăta ora 9-9,30

Ionel Soponariu

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

Ionel Soponariu

24

Sâmbăta ora 18

Ionel Soponariu

26

Vineri ora 20

IMPACT ROMANIA

27

Sâmbăta ora 9-9,30

IMPACT ROMANIA

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

IMPACT ROMANIA

Sâmbăta ora 18

IMPACT ROMANIA

FARA AVRAM

28

SAMU LUDOVIC

29

BALASA EMANUEL

30

In fiecare MIERCURI ora 19 - Ora de
rugăciune din timpul săptămanii. Se studiaza
cartea Rugaciune de Ellen White.
Exceptie data de 3 aprilie 2019 cand nu se va
tine datorita evanghelizarii de la Casa
Tineretului

Sabat III
20 aprilie

Sabat II
13 aprilie

Vineri ora 20

Sabat IV
27 aprilie

ANGHEL DIANA

Sabat I
6 aprilie

Vineri ora 19

apusul soarelui:
20,35

3

apusul soarelui:
20,26

SZENTE LUDOVIC

apusul soarelui:
20,17

2
apusul soarelui:
20,07

LEFEREANU MARIA

PROGRAMUL
BISERICII CREŞTINE
ADVENTISTE DE ZIUA
A ŞAPTEA
Timişoara II

BETANIA
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

Prezbiter de serviciu: Florin Dumitriu

Liebling
Sabat I
Sabat II
Sabat III
Sabat IV

IONEL SOPONARIU
LUCIAN FARA
VASILE ARDELEAN
DUMITRU DEMIAN

 6 aprilie – Ziua Colportorului
 13 - 20 aprilie – Săptămâna libertății
religioase
 20 aprilie - Ziua libertății religioase
(colectă)
 27 aprilie – Ziua slujirii pastorale

CUM SĂ TE PORŢI CU
OAMENII DIFICILI ?
O CULEGERE DE IONICĂ RĂCEALĂ

Cum să îi identifici pe cei cărora le place
critica?
Identificarea oamenilor cu atitudine critică
poate reduce răul pe care îl provoacă aceştia.
1 Petru 4:8-10

A te înţelege bine cu oamenii este o
parte esenţială a oricărei lucrări. Dar atunci
când relaţiile sunt devastate de către cei cărora
le place să critice, la care se face referire aici şi
că „balauri “, rezultatul poate fi simţăminte
rănite şi neînţelegere. Iată o listă a celor mai
obişnuiţi balauri găsiţi în majoritatea
congregaţiilor, listă care te va ajuta să îi
identifici mai repede.

1. Pasărea Caine. Păsării Caine îi place să fie
ochii, urechile şi nasul leaderului bisericii,
atrăgând atenţia asupra lucrurilor. „Dacă aş fi
în locul dumneavoastră, l-aş suna pe domnul
Ionescu. Are nişte probleme materiale de care
ar trebui să vă ocupaţi. “Deosebit de
supărătoare este Pasărea Caine Super spirituala.
Este mult mai probabil că această rasă pură să
arate cu degetul către lucruri care îl fac pe
leader să se simtă în defensivă şi nu foarte
spiritual. „Domnul mi-a aşezat pe suflet că
trebuie să ne rugăm mai mult pentru
redeşteptare. “De altfel cine s-ar împotrivi
acestui lucru? Acestor oameni le place să dea
impresia că sunt mai spirituali decât ceilalţi.
2. Pătura Udă. Ei au o dispoziţie negativă,
care e contagioasă. Ei răspândesc umbră, şterg
entuziasmul şi încurca lucrarea. Motto-ul lor
este: „dacă rişti, poţi să pierzi. “
3. Antreprenorul. Opusul Păturii Ude,
Antreprenorul este entuziast. El e primul care
aduce vizitatori la biserică şi îi invită acasă.
Din nefericire, în afară de faptul că este
entuziast în ce priveşte biserica, el este şi
doritor de a le vinde vitamine, polen de albine,
parafina pentru maşină.
4. Fanfaronul. Această persoană vine de la
şcoală. De diplomaţie şi vorbeşte punând la
sfârşitul propoziţiei semnul exclamării în loc de
punct. El (sau ea) are dreptate, iar toţi ceilalţi se
înşeală, şi nu îl deranjează să spună în mijlocul
unei întâlniri de business a bisericii: „Nu îmi
place ce ai spus. “

5. Bancherul capricios. Această persoană se
foloseşte de bani pentru a arăta dacă aprobă sau
dezaproba
deciziile
bisericii.
Uneori
protestează în linişte, pur şi simplu neoferinduşi darurile.
6. Băgăreţul. Este vorba despre cel căruia îi
place să le spună altora ce să facă.
7. Ţintaşul. Este persoana care evita conflictul
fata în faţă, dar alege leaderi ai bisericii pe care
îi ţinteşte în conversaţii private, cum ar fi
îndemnul criptic: „Fii atent să te rogi pentru
pastorul nostru. Are ceva probleme, ştii tu. “
8. Contabilul. E vorba de cel care păstrează
rapoarte cu privire la tot ceea ce un leader face
„nu în spiritul lui Hristos. “
9. Negustorul de murdarii. Aceşti oameni
cultiva nemulţumire, atrăgându-i pe alţii care
sunt dispuşi să asculte şi să discute despre
lucrurile care nu sunt în regulă în biserică.
Însuşirea după care se distinge un
balaur este nu ceea ce spune, ci cum o spune.
Chiar dacă aceşti oameni sunt bine intenţionaţi,
îndeplinind cu sinceritate ceea ce este, în ochii
lor, cel mai bine, ei nu au aceeaşi atitudine faţă
de tine. Adesea dau dovadă de rivalitate, în loc
de colaborare. Stilul lor este să se concentreze
mai degrabă asupra unui scop îngust decât
asupra întregii imagini, care conduce la
digresiuni, nu la echilibru în viaţa bisericii.
Efeseni4.32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii,
miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat
şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

