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Ludovic Ioan Iancu Gabor

5

Andreea Emanuela Tinca
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10

Bogdan Emanuel Fara

10

Livia Sas

10

Monica Prundeanu

12

Susana Jujica Gabor

12

Nicolae Brihac

16

Cornelia Radu

17

Viorel Cozma

20

Daniela Stefania Preda

22

Nicolae Radu

24

Toci Gabor

26

Diana Anghel

27

Avram Fara

28

Ludovic Samu

29

Emanuel Balasa

30

Liebling
Sabat I

IONEL SOPONARIU

Sabat II

LOCAL

Sabat III

LUCIAN FARA

Sabat IV

VALENTIN APETREI

Sâmbăta ora 10

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

Lucian Fara

Sâmbăta ora 17

Adrian Toader

Vineri ora 21

Evanghelizare online

Sâmbăta ora 10

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 17

Ionel Soponariu

Vineri ora 21

BETANIA
str. Independenţei nr.19
www.betaniatm.adventist.ro

-

Sâmbăta ora 10

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

Daniel Dumitriu

Sâmbăta ora 17

Daniel Dumitriu

Vineri ora 21

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

https://www.facebook.com/adventistbetania

-

Sâmbăta ora 10

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

Bujor Grama

Sâmbăta ora 17

Horatiu Indreiu

apusul soarelui:
20,32

20

Evanghelizare online

apusul soarelui:
20,23

Mandra Gabor

Vineri ora 21

apusul soarelui:
20,14

Andrei Cristian Fara

Sabat I
3 aprilie

Maria Lefereanu

Sabat II
10 aprilie

2
apusul soarelui:
20,05

Ludovic Szente

Programul serviciilor divine

Sabat III
17 aprilie

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
24 aprilie

NUMELE ŞI
PRENUMELE

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

 3 aprilie – Ziua Colportorului
 10-17 aprilie – Săptămâna libertății
religioase
 17 aprilie – Ziua libertății religioase

Planurile ascunse ale Domnului
Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi
istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine
bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău,
Dumnezeule Preaînalte. (Psalmii 9:1,2)
Mă aflam într-o campanie de colportaj în
Canada. Într-una din seri, după o zi lungă de lucru,
mă simţeam atât de obosită, încât abia aşteptam să
mergem acasă. Era ultima stradă. Ce bucurie!
Ca de obicei, am bătut la prima uşă de pe acea
stradă. Când cineva îmi deschide uşa, obişnuiesc
să le spun oamenilor cine sunt şi cu ce scop am
venit. O doamnă în vârstă de vreo 60 de ani, mi-a
deschis uşa. Era foarte senină şi avea un zâmbet
larg pe faţă. M-am simţit în siguranţă. Aşa că am
început prezentarea, spunându-i că sunt din
România. Când a auzit lucrul acesta, a fost foarte
fericită şi m-a invitat înăuntru. Am început să
discutăm. Printre altele, mi-a spus că fiul ei cel mic
a fost în România cu vreo zece ani în urmă. A fost
foarte încântată să mă cunoască şi ne-am
împrietenit.
După un timp în care am stat de vorbă, am
început să îi prezint cărţile. I-am spus că sunt
adventistă de ziua a şaptea. Dumneaei părea foarte
deschisă. A cumpărat o carte. Apoi mi-a cerut
adresa de e-mail şi mi-a spus că vrea să ţinem
legătura. I-am dat adresa, dar în mintea mea ştiam
că nu vom ţine legătura, pentru s-a mai întâmplat
aşa cu mai multe persoane.
Fără să-mi dau seama, a trecut o oră şi am
plecat acasă. Când am ajuns, înainte să mă bucur
de somn, mi-am verificat e-mailul. Surpriză!
Aveam deja un mesaj de la Donna, proaspăta mea
prietenă. Locuiam la două ore distanţă de unde
stătea ea. Am continuat să ne scriem, până astăzi.

Într-o vineri seara, pentru că şi-a exprimat
dorinţa să participe, i-am scris adresa bisericii. A
participat şi i-a plăcut. Şi aşa a continuat să vină
de la peste 200 de kilometri, cam trei Sabate la
rând.
Ne-a spus că niciodată n-a avut de-a face cu
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, dar i-a
plăcut de mine şi de echipa mea. Mi-a spus că
suntem oameni deosebiţi. Era şi ea creştină, însă
nu frecventa nicio biserică. Ţinem legătura şi
acum. Când îmi scrie un mesaj vineri seara, nu se
poate să nu găsesc acolo un „Happy Sabbath”.
Domnul e atât de bun. Niciodată nu mi s-a
întâmplat să văd pe cineva venind la biserică doar
după o singură întâlnire. A meritat tot efortul din
ziua respectivă. Continui să mă rog pentru această
doamnă. Sunt sigură că n-a fost la voia întâmplării
întâlnirea noastră.
Cred că mai sunt şi alte persoane ca Donna,
care aşteaptă o vizită, o discuţie prietenoasă, o
carte sau o invitaţie. N-ai vrea să încerci astăzi? Cu
siguranţă vei avea surprize, aici sau în veşnicie.

Cuvântul lui Dumnezeu nu
este înlănțuit
Pentru… [Evanghelie] sufăr până acolo că
sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul
lui Dumnezeu nu este legat. (2 Timotei 2:9)
Biserica adventistă spaniolă din Valladolid se află
pe strada Lope de Vega, chiar lângă cea care a fost
clădirea Sfintei Inchiziții și foarte aproape de
„locul de ardere”, locul unde erau executați
condamnații la moarte, la poarta Del Campo,
astăzi piața Zorrilla. Acolo, la 8 octombrie 1559, a
avut loc o ardere pe rug, în prezența regelui Felipe
al II-lea și a mii de martori. A fost executat

guvernatorul orașului Toro, don Carlos de Seso,
unul
dintre
primii
reprezentanți
ai
protestantismului castilian. De origine italiană,
probabil că primise credința evanghelică la
Napoli, în grupul umanistului Jean Valdes. În
timpul celebrului proces inchizitorial împotriva
arhiepiscopului și a primatului Spaniei, Bartolomé
Carranza, cel care îl denunțase a fost și el închis și
apoi judecat de Inchiziția de la Valladolid. Înainte
de a muri pe rug, notarul Inchiziției a înregistrat
mărturia primatului, somat să se lepede de credința
sa luterană: „Afirm și conchid că mă încred numai
în El, că Îl slăvesc, că mă ține în brațele Sale și că
este singura mea comoară; și, cu mâna la brațul
Lui preasfânt, mă voi bucura, prin meritul sângelui
Său, de făgăduințele făcute aleșilor Săi. De aceea
nu vreau să mor renegându-L pe Isus Hristos”
(Jose Ignacio Tellechea Idigoras, El arzobispo
Carranza, pp. 147–148).
Deși inchizitorul general Fernando de Valdes a
oprit răspândirea Reformei protestante în Spania,
în secolul al XVI-lea, Cuvântul Domnului nu a
putut fi nici înlănțuit, nici ars pe rug. Biblia apărea
în Indexul cărților interzise din 1551, însă
continua să fie introdusă pe furiș în țară, datorită
unor colportori ca Julian Hernandez și Julianillo,
ascunsă pe fundul dublu al butoaielor cu vin aduse
din Europa Centrală. Spania nu a fost ținută
departe de speranța Scripturilor! Așa se face că
astăzi, pe aceeași stradă care altădată fusese o zonă
a terorii, se proclamă cu fervoare apropiata
revenire a lui Isus în această lume.
Nimic nu poate înrobi Cuvântul Său!
„Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat” nici atunci
când închisorile și lanțurile doresc să îl împiedice
să intre în inimi.
Lăsați ca puterea Cuvântului să ne dea
orientarea, atitudinea, puterea și curajul de care
avem nevoie pentru a fi stăpâni pe viața noastră.

