DATA

Sabat II
14 septembrie
Sabat III
21 septembrie
Sabat IV
28 septembrie

Vineri ora 20
Şcoala de sabat
Ora 9,30-10,45
Sâmbăta ora 11

PAVEL MEMETE
MONICA
GRADINARIU
ŞCOALA
DE SABAT
LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

HORATIU INDREIU

Vineri ora 20
Sâmbăta ora 9
Şcoala de sabat
Ora 9,30-10,45

Sâmbăta ora 18

PAVEL MEMETE
MIHAI MAUR
ŞCOALA
DE SABAT
CINA DOMNULUI
MIHAI MAUR
LUCIAN FARA

Vineri ora 20
Sâmbăta ora 9
Şcoala de sabat
Ora 9,30-10,45
Sâmbăta ora 11

FLORIN DUMITRIU
VASILE ARDELEAN
ŞCOALA
DE SABAT
BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 18

VALENTIN APETREI

Sâmbăta ora 9

Sâmbăta ora 11

PROGRAMUL
BISERICII CREŞTINE ADVENTISTE DE
ZIUA A ŞAPTEA

Timişoara II

BETANIA
str. Independenţei nr.19

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

apusul soarelui:
19,21

IONEL SOPONARIU
SZENTE LUDOVIC
ŞCOALA
DE SABAT
CORINA GLOCHNER
TOADER ADRIAN

apusul soarelui:
19,35

Vineri ora 20
Sâmbăta ora 9
Şcoala de sabat
Ora 9,30-10,45
Sâmbăta ora 11
Sâmbăta ora 18

apusu soarelui:
19,49

1
1
2
3
3
4
4
5
7
7
9
10
10
12
12
12
14
16
18
22
24
24
25
26
26
27
28
29
30

apusul soarelui:
20,03

Miclea Victoria
Putureanu Eugen Valeriu
Nedelcu Emanoiel
Boldici Iulian Daniel
Brihac Maria
Dumitriu Alina
Grozea Petru
Onica Victoria
Ciubotar Iconia
Tutunaru Gheorghita
Dorgo Madalina
Negru Adriana
Ramneantu Constanta
Gabor Gizela
Secaceanu Floare
Turian Maria
Grama Bujor
Maur Maria
Sirbu Radu
Rosca Felician
Gabor Gizela Fuica
Grozea Petru
Popescu Maria
Brinzan Monica
Engelhardt Luci
Ardelean Vasile
Brînzan Teofil
Nedelcu Adelheid Mariana
Brinzan Andreea Lorena

Sabat I
7 septembrie

NUMELE ŞI PRENUMELE NAŞTERII

Prezbiter de serviciu: FLORIN DUMITRIU



Liebling
Sabat I
Sabat II
Sabat III
Sabat IV

BOTEZ
VASILE ARDELEAN
LOCAL
FLORIN DUMITRIU

7 septembrie – Ziua Educaţiei
(colectă)
 14-21 septembrie – Săptămâna
sănătăţii
 28 septembrie – Ziua
Administrării creștine a vieții

“Binecuvântat să fie Domnul,
Dumnezeul tău, care S-a îndurat
de tine, şi te-a pus pe scaunul
Lui de domnie ca împărat pentru
Domnul, Dumnezeul tău! Pentru
că Dumnezeul tău iubeşte pe
Israel şi vrea să-l facă să
rămână în picioare pe vecie,
pentru aceea te-a pus împărat
peste el, ca să faci judecată
şi dreptate.” 2 Cronici 9.8.
... uite că împărăteasa din Seba văzuse în
Solomon mâna Domnului. Solomon era
binecuvântat de Dumnezeu iar aceasta se
vedea. Cei care luau contact cu Solomon aveau
o experienţă frumoasă. Solomon era cunoscut
în toate împărăţiile pentru înţelepciunea lui.
M-am întrebat apoi, eu ca şi copil al lui
Dumnezeu mă asemăn măcar cu Solomon?
Solomon a reuşit să dea o mărturie bună. Oare
cum pot da şi eu o mărturie bună celor din jurul
meu? Probabil că nu o să ajung niciodată la
înţelepciunea lui Solomon, dar cred că pot să
dau şi eu nişte răspunsuri celor care le caută,
exact cum a făcut Solomon cu împărăteasa din
Seba. Solomon a fost copilul lui Dumnezeu şi
iată că Dumnezeu l-a binecuvântat. Ce mă
opreşte pe mine să fiu alături de Dumnezeu?
Pot să fiu şi eu un Solomon chiar dacă voi mai
avea şi momente de slăbiciune în viaţa mea. Să
nu uităm că şi Solomon a avut moment de
slăbiciune în viaţa lui chiar dacă a fost cel mai
înţelept om de pe Pământ (exceptând pe omul
Isus). Ar mai fi un amănunt. Atunci când te
încredinţezi Domnului să fi sigur că Domnul
va face lucruri mari exact cum a făcut şi cu
Solomon. Poate nu vei fi preşedinte de ţară sau
ceva de genul acesta, dar sunt sigur că vei avea

o influenţă în jurul tău şi vei fi o binecuvântare
pentru cei din jurul tău. El vrea ca tu să fi cap şi
nu coadă. Printr-o atitudine demnă de un copil
al lui Dumnezeu poţi fi cap. Trebuie să arăt ca
un copil al lui Dumnezeu şi ştiu că El mă va
ajuta dacă eu chiar îmi doresc aceasta. Domnul
să ne ajute şi să ne ofere din înţelepciunea Lui
în fiecare zi pentru a putea să luăm cele mai
bune decizii pentru noi şi pentru cei din jurul
nostru.

4. nu e ciudat, cat de dificil si plictisitor pare
sa citesti un capitol din BIBLIE, dar cat de
usor e sa citesti 100 de pagini dintr-un
roman preferat?
5. nu e ciudat ca fiecare vrea locuri in fata
atunci cand merge la un concert sau un
meci, dar face tot posibilul sa stea cat mai in
spate cand vine la Biserica?
6. nu e ciudat ca vrem sa stim despre un
anumit eveniment din Biserica, inainte cu 23 saptamani, ca sa-l putem pune in agenda
noastra, dar... daca e vorba de altceva – un
alt eveniment, in ultimul minut e
suficient....daca stim?

NU E CIUDAT?
1. nu e ciudat cum o bancnota de 5 lei pare
o suma mare cand trebuie sa o dai la
biserica, dar e o suma atat de mica cand
mergi la cumparaturi?
2. nu e ciudat cum 2 ore par atat de lungi
atunci cand esti la o biserica, dar trec asa de
repede cand te uiti la televizor sau la un film
bun?
3. nu e ciudat ca atunci cand trebuie sa te
rogi, nu iti vine nici un cuvant sau nu ai
nimic de spus..., dar nu ai nici o problema
atunci cand e vorba sa vorbesti cu un
prieten?

7. nu e ciudat cat de dificil e sa invatam ceva
despre Dumnezeu si cum e EL si sa
impartasim si altora, dar... cat de usor e sa
inveti, sa asculti, sa extinzi si sa repeti barfa?
8. nu e ciudat cum credem tot ce scriu
revistele si ziarele, dar... punem la indoiala
Cuvantul lui Dumnezeu?
9. nu e ciudat, cum fiecare vrea un loc in
Rai, dar...nu vrea sa creada, sa faca sau sa
spuna ceva pentru a ajunge acolo?
10. nu e ciudat ca trimitem bancuri prin email care sunt forward-ate imediat mai
departe, dar cand e vorba sa trimitem emailuri despre Dumnezeu, ne gandim de doua
ori inainte sa o facem?
E CIUDAT NU-I ASA?

