NUMELE ŞI
PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

POSTOLACHE ANA

1

AGA ANA-MIRELA

3

GABOR GAVRIL

3

BUMBES VALERIA

11

GABOR CATALINA

12

PĂLTINEANU RAREŞ

12

POINARU CIPRIAN

12

ARDELEAN DANIEL

17

BIROVESCU MARIA

17

TOADER EDITH ILDIKO

17

DOBRA CIPRIAN

21

Vineri ora 18
Sabat I
1 ianuarie

1

Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,30-10,30
Sâmbăta ora 11-12
Sâmbăta ora 16

Sabat II
8 ianuarie

POPOVICI PETRU

Ora 9,30-10,30

Teofil Brinzan
Maxim Dorel

26

Sâmbăta ora 9-9,30

MIHAILA DUMITRU

27

FARA LUCIAN

28

ONIŢĂ VIRGINIA

29

Sabat III
15 ianuarie

FARA ANDA INA

Ora 9,30-10,30
Sâmbăta ora 11-12

Lucian
Fara

Florin
Dumitriu

Adrian
Toader

Stana
Stelian

R

Radu
Nicolae

Vasile
Ardelean

Sorin
Dorgo

TINERI

Adrian
Divile

Sabat V
29 ianuarie

Adrian
Divile

Adrian Toader
PROGRAM
TINERET
Teofil Brinzan

Sâmbăta ora 9-9,30

Teofil Brinzan
ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

Teofil Brinzan

Sâmbăta ora 16

Teofil Brinzan

Vineri ora 19

NET 2001

Sâmbăta ora 9-9,30

NET 2001

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

NET 2001

Sâmbăta ora 19

NET 2001

str. Independenţei nr.19

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

apusul soarelui:
17,34

L

ŞCOALA DE SABAT

Vineri ora 18
Ora 9,30-10,30

Timişoara II

apusul soarelui:
17,25

Sabat
IV

Sabat IV
22 ianuarie

Sâmbăta ora 16

Adrian Toader

apusul soarelui:
17,15

Teofil Brinzan

Vineri ora 18

Sabat
IV

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

25

PROGRAMUL
BISERICII CREŞTINE
ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA

ORA MEDICALA

Teofil Brinzan

SOPONARIU IONEL

Sabat
III

Marcel Popescu

Sâmbăta ora 9-9,30

24

Sabat
II

ŞCOALA DE SABAT

Teofil Brinzan

GABOR IOAN

Sabat
I

Marcel Popescu

Vineri ora 18

Sâmbăta ora 16

Prezbiter de serviciu: Marcel Popescu

PROGRAM FINAL
DE AN

apusul soarelui:
17,07

1

apusul soarelui:
17,00

DIVILE VALENTIN

 8 ianuarie – adunare administrativa
 15 ianuarie – Program Tineret

ORGANISTII DE SERVICIU
Sabat I

Felician Rosca

Sabat II

Gabriela Popovici

Sabat III

Madalina Dorgo

Sabat IV

Rares Paltineanu

Sabat V

Felician Rosca

Solii catre tineret
Chemati pentru un destin maret!
Dumnezeu doreşte ca tinerii să
devină bărbaţi şi femei plini de seriozitate,
pentru a fi pregătiţi să acţioneze în nobila
Sa lucrare şi pentru a fi capabili să poarte
responsabilităţi. Domnul cheamă oameni
tineri, cu inimi neîntinate, puternici,
curajoşi şi hotărâţi să lupte bărbăteşte în
bătălia ce le stă înainte, prin care ei Îl pot
proslăvi pe Dumnezeu şi pot fi o
binecuvântare pentru omenire. Dacă ar
studia Biblia, dacă şi-ar calma dorinţele
impetuoase şi ar asculta vocea Creatorului
şi a Mântuitorului lor, tinerii nu numai că
ar fi în pace cu Dumnezeu, dar ar descoperi
că sunt înnobilaţi şi cultivaţi. Ar fi în
interesul tău veşnic, tânărul meu prieten, să
dai atenţie sfaturilor din Cuvântul lui
Dumnezeu, pentru că ele au o importanţă
inestimabilă pentru tine.

Te sfătuiesc să fii înţelept şi să iei în
considerare care ar fi rezultatul unei vieţi
trăite la întâmplare, necontrolată de
Spiritul lui Dumnezeu. "Nu vă înşelaţi:
Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce
seamănă omul, aceea va şi secera. Cine
seamănă în firea lui pământească va secera
din firea pământească putrezirea." De
dragul sufletului tău, de dragul lui Hristos,
care S-a dat pe Sine pentru a te salva pe
tine de la dezastru, opreşte-te asupra
punctului de plecare, în care hotărăşti ce
vei face în viaţă, şi cântăreşte bine
responsabilităţile, oportunităţile şi
posibilităţile tale. Dumnezeu ţi-a dat o
şansă de a împlini un destin măreţ.
Influenţa ta poate spune despre adevărul
lui Dumnezeu. Poţi fi conlucrător cu
Dumnezeu în marea lucrare de
răscumpărare a oamenilor...
O, dacă tinerii ar putea aprecia
destinul măreţ la care sunt chemaţi!
Chibzuiţi bine asupra cărărilor paşilor
voştri. Începeţi-vă lucrarea cu scopuri
înalte şi sfinte şi fiţi hotărâţi ca, prin
puterea harului lui Dumnezeu, să nu vă
abateţi de la cărarea cea dreaptă. Dacă
începeţi să mergeţi într-o direcţie greşită,
fiecare pas va fi presărat cu pericole şi
dezastre şi, dacă veţi continua, vă veţi
abate de la cărarea cea dreaptă a
adevărului, siguranţei şi succesului. Aveţi
nevoie ca mintea să vă fie întărită şi

energiile voastre morale să fie înviorate de
puterea divină.
Cauza lui Dumnezeu reclamă cele
mai înalte performanţe ale unei fiinţe şi
este nevoie urgentă, în multe câmpuri de
activitate, de tineri cu calificări literare.
Este nevoie de oameni în care te poţi
încrede că vor trudi pe ogoarele întinse,
care acum sunt gata pentru seceriş. Tinerii
cu calităţi obişnuite, care s-au consacrat
întru totul Domnului, care nu sunt corupţi
de viciu şi necurăţii, vor fi încununaţi de
succes şi vor avea posibilitatea de a face o
lucrare măreaţă pentru Domnul. Fie ca
tinerii să dea atenţie avertismentelor şi să
fie cu mintea trează.
Cât de mulţi tineri şi-au risipit
puterea dată de Dumnezeu în nimicuri şi
petreceri fără rost! Cât de multe povestiri
dureroase s-au ridicat înaintea mea despre
tineri care au devenit nimic altceva decât
epave umane din punct de vedere mintal,
moral şi fizic, din cauza tolerării viciului!
Constituţia lor fizică e ruinată, utilitatea
vieţii lor, risipită, datorită indulgenţei în
plăceri păcătoase.
Vă sfătuiesc pe voi, tinerii de astăzi, lipsiţi de griji şi nepăsători, convertiţivă şi deveniţi împreună-lucrători,
AMIN!

