6
8

FLORIN DUMITRIU

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

PROGRAM COPII

Sâmbăta ora 18

LUCIAN FARA

Vineri ora 20

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

VALENTIN APETREI

23
25

Sâmbăta ora 18

CONCERT

Vineri ora 20

SZENTE LUDOVIC

26

Sâmbăta ora 9-9,30

COZMA VIOREL

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

IONEL SOPONARIU

Vineri ora 20

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 18

PROGRAM TINERI

Vineri ora 20

VALENTIN APETREI

Sâmbăta ora 9-9,30

MONICA
GRADINARIU

Ora 9,30-10,30

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

GEORGE UBA

Sâmbăta ora 18

INDREIU HORATIU

Liebling
Sabat I
Sabat II
Sabat III
Sabat IV
Sabat V

IONEL SOPONARIU
FLORIN DUMITRIU
VASILE ARDELEAN
LIEBLING
LUCIAN FARA

Sabat II
8 iunie
Sabat III
15 iunie

27
28

Sabat IV
22 iunie

12
12
15
19

Sabat V
29 iunie

9
10
12

Sabat I
1 iunie

Sâmbăta ora 9-9,30

Prezbiter de serviciu: Adrian Toader

apusul soarelui:
21,28

IONEL SOPONARIU

apusul soarelui:
21,28

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21,26

RICU CONSTANTA
GABOR TEREZIA
GABOR MARGHIT
(MANDRA)
APETREI VALENTIN
ARDELEAN ELENA
NICULA MIORITA
ANGELA
TUDORUT ALINA
GABOR RUPI (HURCI)
ROŞCA STEFANIA
GABOR CATALINA
(TUTIVOAIE)
CIOTARCA PETRU
MURARIU DANI
GRAZIANI
MAGHET TUNDE
MONICA
CAROL ELVIRA

apusul soarelui:
21,22

DATA
NAŞTERII
apusul soarelui:
21,16

NUMELE ŞI
PRENUMELE

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


1 iunie Sabatul copiilor

8 iunie – Ziua pentru Misiunea Femeii

8 iunie – Dar pentru construcţii
(colectă)

15 iunie – Ziua refugiaților

22 iunie – Ziua lucrării in penitenciare

Tăietorul de lemne
Cu câțiva ani în urmă, un tânăr care căuta de
lucru s-a apropiat de șeful unei echipe de
tăietori de lemne și i-a cerut de lucru.
– Depinde, a răspuns șeful echipei. Hai să
vedem dacă poți tăia copacul ăsta.
Tânărul a păși lângă copac și cu mare
îndemânare a doborât copacul. Șeful,
impresionat a exclamat:
– Poți începe de luni!
Așa au trecut zilele: luni, marți și miercuri.
Joi după masă, șeful s-a apropiat de el și i-a
spus:
– Astăzi la plecare poți să te oprești să-ți iei
plata.
Nedumerit, tânărul a întrebat:
– Eu credeam că plătiți vinerea.
– În mod normal da, a răspuns șeful, dar tu
ești concediat, deoarece ai rămas în urmă.
Diagramele noastre zilnice arată că ai căzut de
pe primul loc, unde erai în ziua de luni, pe
ultimul loc, miercuri.
– Dar eu lucrez din greu, a încercat să se
apere tânărul. Ajung primul la lucru, plec
ultimul și lucrez chiar și în pauzele de masă!
Șeful, văzând sinceritatea tânărului, s-a
gândit puțin și apoi l-a întrebat:
– Spune-mi, tu ți-ai ascuțit vreodată toporul?
– Păi, nu, domnule. Am fost prea ocupat cu
lucrul ca să-mi fac timp pentru asta.

Ai schimbat vaca?
Nu, inima!
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 ca 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.

Noroc? Ghinion? Cine știe?
Un țăran avea un cal bătrân pe care îl folosea
ca să lucreze pământul. Într-o zi, calul a scăpat
și a fugit pe dealuri. Când vecinii au auzit acest
lucru, au mers la stăpânul calului ca să-și
exprime părerea de rău și sprijinul față de el. La
acestea țăranul a răspuns:
– Noroc? Ghinion? Cine știe?
O săptămână mai târziu, calul s-a întors acasă
înconjurat de o herghelie de cai sălbatici. De
această dată, vecinii l-au felicitat pentru
norocul lui.
– Noroc? Ghinion? Cine știe? A răspuns
țăranul.
Apoi, când fiul țăranului a încercat să
călărească unul din caii sălbatici, a fost aruncat
de acesta din șa și și-a rupt un picior. Toată
lumea a concluzionat că era vorba de ghinion.
Numai că țăranul o ținea pe a lui:
– Noroc? Ghinion? Cine știe?
Câteva săptămâni mai târziu armata a trecut
prin sat și a recrutat cu forța pe orice tânăr în
stare să lupte în războiul ce izbucnise de puțină
vreme. Când au văzut pe fiul țăranului cu
piciorul rupt l-au lăsat acasă. Toată lumea a
fost extrem de invidioasă pentru norocul
țăranului.
– Noroc? Ghinion? Cine știe?

