Sabat V

2 aprilie

Sabat I

9 aprilie

Sabat II

Sâmbăta ora 10

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

VALENTIN APETREI

Vineri ora 20

PROGRAM MUZICAL

Sâmbăta ora 9:30

STEFAN SAS

Sâmbăta ora 10

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

GRAMA BUJOR

Sâmbăta ora 18

24

16 aprilie

Vineri ora 20
Sabat III

20
20
22

ARDELEAN VASILE

PROGRAM MUZICAL

Sâmbăta ora 9:30

MIHAI MAUR

Sâmbăta ora 10

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

MIHAI MAUR

Vineri ora 20

PROGRAM MUZICAL

27

Sâmbăta ora 9:30

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 10

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 18

IONEL SOPONARIU

23 aprilie

26
Sabat IV

Sâmbăta ora 18

Vineri ora 20
30 aprilie

Ionel Soponariu
Valentin Apetrei
Horatiu Indreiu
Lucian Fara
Local

Sâmbăta ora 9:30

PROGRAM MUZICAL

ANA AGA

Sâmbăta ora 10

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 18
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25

28
29
30

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

www.betaniatm.adventist.ro

ERIK CSERGEZAN

FLORIN DUMITRIU

prezbiter de serviciu – Lucian Fara

apusul soarelui:
20:40

Sabat IV

10
10
12
12
16
17

Sâmbăta ora 9:30

apusul soarelui:
20:31

Liebling

Sabat III

10

PROGRAM MUZICAL

apusul soarelui:
20:22

Sabat II

2
4
5
6

Vineri ora 20

apusul soarelui:
20:12

Sabat I

2

apusul soarelui:
20:03

Ludovic Szente
Maria Lefereanu
Stefan Gabor
Ludovic Ioan Iancu Gabor
Andreea Emanuela Tinca
Andrei Cristian Fara
Bogdan Emanuel Fara
Livia Sas
Monica Prundeanu
Susana Jujica Gabor
Nicolae Brihac
Cornelia Radu
Mandra Gabor
Viorel Cozma
Daniela Stefania Preda
Nicolae Radu
Terezia Gabor
Toci Gabor
Diana Anghel
Avram Fara
Ludovic Samu
Emanuel Balasa

Programul serviciilor divine

DATA
NAŞTERII

Sabat V

NUMELE ŞI PRENUMELE

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

„Libertatea nu este nimic altceva
decât o ocazie de a fi mai buni."
Albert Camus
„Om liber este acela care nu are
nevoie să spună nici o minciună."
Nicolae Iorga
„Când am ieșit pe ușa care mă purta
spre libertate, am știut că dacă nu las
ura și amărăciunea în spate, voi
continua să fiu în închisoare." Nelson
Mandela
„Libertatea are o doză de entuziasm
care face omul să se ridice deasupra
naturii sale și să acționeze cu eroism
și curaj." Alexander Hamilton
„Nu poate fi o nenorocire mai mare
pentru oamenii liberi decât pierderea
libertății cuvântului." Demostene
„Tot ce este cu adevărat măreț este
creat de individul care poate lucra în
libertate." Albert Einstein
„Libertatea înseamnă răspundere, de
aceea majoritatea oamenilor se tem
de ea." George Bernard Shaw
„Libertatea nu înseamnă lene și
nepăsare.
Libertatea
este
responsabilitate. Dacă tu nu-ți asumi
responsabilitatea, o face altcineva
pentru tine. Așa devii sclav." Osho
"Dar cum rămâne cu libertatea
umană? Nu există niciun pic de
libertate spirituală în ceea ce priveşte
comportamentul şi reacţiile omului în
condiţii de mediu date? Este
adevărată teoria aceea care ar vrea

să ne facă să credem că omul nu e
decât
produsul
unor
factori
condiţionaţi şi al unor
factori de mediu - fie ei biologici,
psihologici sau sociologici? Este omul
doar un produs accidental al acestor
factori? Şi, chiar mai important,
dovedesc oare reacţiile deţinuţilor
faţă de singura lor lume, cea a
lagărului de concentrare, că omul nu
poate
scăpa de influenţele mediului în care
vieţuieşte? Omul chiar nu poate face
nimic în astfel de împrejurări?
Putem răspunde la aceste întrebări
atât pe baza experienţei, cât şi în
principiu.
Experienţa vieţii de lagăr ne arată că
omul are şansa de a face ceva. Au
fost suficient de multe exemple, unele
chiar de eroism, care au dovedit că
indiferenţa poate fi depăşită şi
iritabilitatea poate fi suprimată. Omul
poate păstra o rămăşiţă de libertate
spirituală, de independenţă în gândire
chiar şi în astfel de condiţii groaznice
de stres psihic şi fizic.
Noi, cei care am trăit în lagărele de
concentrare, ne amintim de aceia
care
treceau din baracă în baracă,
mângâindu-i pe ceilalţi, dăruindu-le
ultima lor îmbucătură de pâine. Vor fi
fost puţini la număr, dar ei ne dau
îndeajuns de multe dovezi că omului i
se poate lua totul, mai puţin un lucru:

ultima dintre libertăţile umane respectiv aceea de a-şi alege propria
atitudine într-un anumit set de
împrejurări date, de a-şi alege propriul
mod de a fi. Și întotdeauna trebuiau
făcute alegeri. Fiecare zi, fiecare ceas
ne ofereau şansa
de a lua o decizie, o decizie care
determina dacă te supuneai sau nu
acelor puteri ce ameninţau să te
jefuiască de propriu-ţi sine, de
libertatea ta lăuntrică; care determinau
dacă deveneai o jucărie la dispoziţia
împrejurărilor, renunţând la libertate
şi demnitate, fiind modelat după chipul]
si asemănarea deţinutului tipic... Chiar
dacă unele condiţii, precum lipsa de
somn, hrana insuficientă şi alte poveri
sufleteşti, pot să ne sugereze că
deţinuţii
erau
constrânşi
să
reacţioneze
într-un anumit fel, la o ultimă analiză
ne devine limpede că genul de
persoană care ajungea să devină
deţinutul era rezultatul unei decizii
lăuntrice, nu doar rezultatul influenţelor
lagărului asupra sa. De aceea, în mod
fundamental, orice om, chiar și atunci
când se găseşte în astfel de
împrejurări, decide ce urmează să
devină ...Ultima noastră libertate, cea
lăuntrică, nu se poate pierde." Viktor
Frankl

