NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

ADRIAN TOADER

1

Sâmbăta ora 9-9,30

ADRIAN TOADER

GABOR GAVRIL

3

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

AGA ANA-MIRELA

3

GABOR CATALINA (PITUAIE)

12

Sâmbăta ora 11-12

ERIK CSERGEZAN

PĂLTINEANU RAREŞ

12

Sâmbăta ora 17

ERIK CSERGEZAN

STANOEVICI VIORICA

15

Vineri ora 18

TEOFIL BRANZAN

BIROVESCU MARIA

17

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRANZAN

TOADER EDITH ILDIKO

17

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

ARDELEAN DANIEL

17

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRANZAN

DEMIAN ILEANA

19

Sâmbăta ora 17

TEOFIL BRANZAN

DOBRA SOMESAN CIPRIAN

21

Vineri ora 18

ADRIAN GLOCHNER

OPREA DUTU

23

Sâmbăta ora 9-9,30

VALENTIN APETREI

GABOR IOAN

24

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

TANASIE MARINELA

24

Sâmbăta ora 11-12

STELIAN STANA

SOPONARIU IONEL

25

Sâmbăta ora 17

GABRIELA POPOVICI

FARA ANDA INA

26

BIRSAN VASILE

27

Vineri ora 18

TEOFIL BRANZAN

FARA LUCIAN

28

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRANZAN

ONIŢA MARIA VIRGINIA

29

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRANZAN

Sâmbăta ora 17

PROGRAM TINERET

Orga

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Rugaciune
si scoala
de sabat

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Predica
ora 11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

Dupamasa

Sabat IV
25 ianuarie

Sabat III
18 ianuarie

Sabat II
11 ianuarie

Sabat I
4 ianuarie

Vineri ora 18

DIVILE VALENTIN

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

str. Independenţei nr.19
www.betaniatm.adventist.ro
https://www.facebook.com/adventistbetania

apusul soarelui:
17,28

1

apusul soarelui:
17,18

PARFENE ANA

apusul soarelui:
17,09

1
apusul soarelui:
17,02

POPOVICI PETRU

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

prezbiter de serviciu – ADRIAN TOADER

Liebling

Sabat
I

Sabat
II

Sabat
III

Sabat
IV

-

LUCIAN
FARA

FLORIN
DUMITRIU

VASILE
ARDELEAN

•

11 ianuarie – Sabatul creatiei

•

18 ianuarie – Sabatul de consacrare
pentru misiune (colecta buget misiune
mondiala)

Povestea soricelului
Se spune că era odată un om care se ruga
mult lui Dumnezeu. Dar, într-o zi, pe când stătea el
în genunchi şi se ruga, înconjurat de multe cărţi , un
şoricel a ieşit dintr-o gaură, s-a apropiat de el şi a
început să-i ronţăie talpa încălţămintei. Omul a
făcut ochii mari şi a strigat furios la şoricel:
- De ce mă deranjezi de la rugăciune?
- Mi-e foame, a răspuns şoricelul.
- Pleacă de aici, jivină scârboasă! a strigat
omul. Acum vorbesc cu Dumnezeu, mă rog!
- Cum poţi să vorbeşti frumos cu
Dumnezeu, i-a răspuns şoricelul, dacă nu ştii să
vorbeşti frumos cu un şoricel neputincios?
Aşadar, dacă vrem să ne asculte Dumnezeu
rugăciunea, să fim atenţi cum vorbim cu şoriceii,
iar dacă nu avem şoricei prin preajmă, să fim atenţi
cum vorbim cu semenii, căci aceştia, dacă le vom
vorbi urât, ne vor veni în gând la rugăciune şi nu ne
vor da pace.
“Cum poţi iubi pe Dumnezeu pe care nu-L
vezi, dacă nu iubeşti pe aproapele pe care îl vezi?”
(1 Ioan 4, 20)

Povestea unui soricel...
Un soricel privi din crapatura sa din perete
si ii vazu pe taran si pe nevasta acestuia deschizand
un pachet.
- Ce mancare sa fi adus oare? se intreba
soricelul... Cu groaza isi dadu repede seama ca era
o capcana.
Soricelul se strecura cu mare grija in curtea
animalelor si dadu alarma:
- E o capcana in casa, e o capcana in casa!
Gaina cotcodaci si se infoie, ridica apoi
capul si ii spuse:
Domnule Soarece, vad bine ca acest lucru
te afecteaza, dar pentru mine el nu are nici o
relevanta.
Nu pot permite ca acest lucru sa ma
afecteze.
Soricelul se intoarse atunci inspre porc si ii
spuse:
- E o capcana in casa, e o capcana in casa!
Porcului ii fu mila de el, dar raspunse:
- Imi pare foarte, foarte rau, Domnule
Soarece, dar tot ce pot sa fac este sa ma rog. Te
asigur ca te vei gasi in rugaciunile mele.
Soricelul merse atunci la vaca si ii spuse:
- E o capcana in casa, e o capcana in casa!
Vaca ii spuse:
- Vai! Domnule Soarece, imi pare foarte
rau pentru tine, dar chiar nu este o urgenta pentru
mine.
Si asa se intoarse soricelul in casa, cu capul
plecat si cat se poate de amarat, pentru a infrunta de
unul singur capcana pusa de taran.
In chiar noaptea aceea in casa se auzi un
zgomot... Cum ar fi zgomotul produs de o capcana
in care s-a prins un soricel.
Nevasta taranului se repezi sa vada ce s-a
prins. Pe intuneric, ea nu isi dadu seama ca in
capcana isi prinsese coada un sarpe veninos.

Sarpele o musca pe nevasta taranului.
Taranul o duse cat putu de repede la spital, si cand
o aduse acasa, ea mai avea inca febra.
Oricine stie ca cel mai bun tratament
impotriva febrei este supa proaspata de pui, asa ca
taranul lua un cutit si se duse in curtea pasarilor, ca
sa faca rost de principalul ingredient pentru supa.
Dar nevasta lui nu se insanatosi, asa ca
prietenele si vecinele ei venira sa o ingrijeasca si
stateau cu ea mai toata ziua. Pentru a le da de
mancare, taranul fu nevoit sa taie porcul.
Nevasta taranului nu se mai insanatosi, si
muri la scurt timp.
La inmormantare veni multa lume, iar
taranul trebui sa taie si vaca pentru a-i hrani pe toti.
Soricelul se uita din crapatura lui din
perete, cuprins de tristete.
Asa ca data viitoare cand auzi ca cineva se
confrunta cu o problema si tu ai impresia ca acest
lucru nu te priveste, adu-ti aminte: Cand unul dintre
noi este amenintat, cu totii suntem expusi unui risc.
Suntem cu totii implicati in aceasta
calatorie numita viata. Trebuie sa avem grija unii de
altii si sa facem un efort in plus pentru a ne incuraja
unii pe altii.

