NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA
NAŞTERII
1

TEMIAN MAGDALENA

3

TABACARU COSMIN

3

DEMIAN DUMITRU

3

HUSANU ODETA

4

MIHAILA MARIA

Sâmbăta ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

6

Sâmbăta ora 17

DOINA ENGELHARDT

SACEANU GABRIELA

8

Vineri ora 18

Daniel si Apocalipsa

SMAHON IOAN

11

Sâmbăta ora 9-9,30

VIOLETA BODNARIU

URSU ESTERA

14

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

CIOTARCA MARIA

15

Sâmbăta ora 11-12

PROGRAM COPII

GABOR IANOS

19

Sâmbăta ora 17

LUCIAN FARA

DEMIAN ANDREEA

19

GHINGHIE IOAN

20

Vineri ora 18

Daniel si Apocalipsa

Sâmbăta ora 9-9,30

ADRIAN GLOCHNER

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 17

CAMELIA SOPONARU

Vineri ora 18

Daniel si Apocalipsa

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRANZAN

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRANZAN
PROGRAM TINERET

26

ONIŢA LUCIAN

27

MARESCU CRISTIAN ALIN

28

www.betaniatm.adventist.ro

Sabat II
8 februarie

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Sâmbăta ora 17

Rugaciune
si scoala
de sabat

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

prezbiter de serviciu – BUJOR GRAMA

Predica
ora 11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

Dupamasa

Liebling

str. Independenţei nr.19

Sabat
I

Sabat
II

Sabat
III

Sabat
IV

FLORIN
DUMITRIU

VASILE
ARDELEAN

GABRIELA
POPOVICI

LUCIAN
FARA

https://www.facebook.com/adventistbetania

apusul soarelui:
18,09

Orga

Sabat III
15 februarie

SAMU MANDRA

Sabat IV
22 febriarie

22

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
17,59

BALASA IOSIF

Sabat I
1 februarie

Daniel si Apocalipsa

apusul soarelui:
17,49

Vineri ora 18

apusul soarelui:
17,38

KOVACS MARIA

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

•

8-15 februarie – Saptamana
caminului crestin

•

22 februarie – Ziua Radio Mondial
(colecta)

Credincioşia este răsplătită
Puţine familii ar putea să aibă mai multe motive
de mulţumire , ca familia Chadler din Mississippi. Cu
câţiva ani de zile în urma , toţi membrii acestei familii sau adunat din toate colţurile Statelor Unite , pentru a
sărbători împreuna nunta de aur a părinţilor lor.
Alex şi Mary Chadler , americani de origine
Africană şi-au crescut cei 9 copii ai lor într-o singură
cameră a unei rulote , în Mississippi . În acea vreme erau
foarte săraci şi au avut de îndurat multe greutăţi care lear fi putut dărâma căsnicia. Cu toate acestea, ei au rămas
împreuna, iar toţi cei nouă copii ai lor au ajuns să obţină
diplome importante şi înalte poziţii în societate.
Dintre ei unul a ajuns medic dietetician, alţii doi
erau profesori,un altul predicator, iar un altul manager al
serviciului public al forţei de munca din oraşul Kansas
City. Atunci când părinţii au aniversat nunta de aur, toţi
cei nouă copii s-au întors acasă împreuna cu copiii lor
pentru a-i felicita şi a sărbători împreuna cu ei.
Când întreaga familie şi-a plecat capul în
rugăciune ca să mulţumească lui Dumnezeu pentru
belşugul de binecuvântări pe care l-au primit, unul dintre
prietenii apropiaţi ai acestei familii a mărturisit : „ În
această vreme când în societate familia este pe moarte,
îmi aduc aminte totdeauna de voi şi atunci pot să spun cu
toată tăria că se poate trăi împreuna ca soţ şi soţie chiar
şi 50 de ani. Iar când aud pe cineva că se vaită şi spune
că pentru ei sunt lucruri imposibil de trecut pentru a mai
rămâne împreuna , vorbesc despre exemplul vostru !”
O familie a ajuns o bună mărturie , pentru că
soţii au dovedit credincioşie unul faţă de celălalt, iar în
momentele grele ale vieţii , s-au încrezut împreuna în
Dumnezeu !

Jertfa dragostei este răsplătită
Fred Hermon obişnuia să-şi înceapă discursurile
sale întrebând audienta : Ştiţi cumva cine a fost primul
antrenor al lui Jim Thorpes ; (un medaliat la olimpiada
din 1912 la pentatlon şi decatlon ) ? Ştiţi cine l-a învăţat
pe Einstein aritmetica pe când acesta era în clasa a ÎI a ?
Sau cine a a fost profesorul de pian al marelui pianist
Pederewski ? Folosind aceiaşi introducere, noi s-ar putea
să întrebam : „Cine a fost învăţătorul de şcoală
duminicala a lui Billy Graham ?
Deşi nu cunoaştem răspunsul la aceste întrebări
şi nici numele celor ce au împlinit aceste slujiri, putem
şti cu siguranţă că acea jertfă a dragostei depusă la
începuturi, a fost urmată de un seceriş bogat !
Bill Havens, urma să reprezinte U.S.A. în
echipa de canoe , la olimpiada din 1924. În acea vreme
însa se confrunta cu o dilemă: Primul sau copil urma să
se nască chiar în prima zi a competiţiei. Soţia sa l-a
încurajat să meargă la aceasta competiţie, dar Bill a
hotărât să rămână acasă şi s-o încurajeze la naştere.
Colegii săi de echipă au câştigat medalia de aur.
Dar el a pierdut şansa de a o primi împreuna cu ei. Că
totul să fie şi mai rău, copilul aşteptat nici nu s-a născut
respectând calculele părinţilor, ci numai după trei
săptămâni după ce s-a încheiat competiţia !
După 24 de ani însa, acel băiat ce nu s-a născut
la timpul aşteptat l-a sunat pe tatăl său din Helsinki
anunţându-l că a câştigat medalia de aur la olimpiadă.
Frank ,când s-a făcut mare a început să practice acelaşi
sport ca tatăl său şi i-a adus tatălui bucuria de a avea în
familie medalia pe care o pierduseră , pentru că a decis
să rămână lângă soţia lui şi s-o asiste la naştere.
Oricine este gata să facă o jertfă a dragostei , va
avea parte în timp de o răsplată pe măsură, pentru că în
mijlocul provocărilor vieţii, dragostea face diferenţa.

Eşti mulţumit de tine însuti ?
O familie a plecat într-o
într excursie. În timpul acestei
călătorii
ă ătorii au oprit lângă
lâng un indicator ce anunţa că în zona
în care se afla, exista un ecou maxim.
Probează să vezi dacă ceea ce scrie pe acest indicator
este adevărat
adevă ; a sugerat soţia. Cred că este un indicator
prostesc; iar cineva încearcă
încearc să-şi bată joc de turişti , a
răspuns
ăspuns soţul
soţ !
Nu-i ceva prea greu; încearcă să strigi ceva , să
vezi dacă se va auzi cu adevărat ecoul.
Răspunzând
ăspunzând insistentelor soţiei,
so
soţul cu o voce
schimbată pe un ton înalt, a strigat cu toată puterea :
„Mare Prostie „! După
Dup câteva clipe în care nu s-a auzit
nici un răspuns
ră
, soţul se îndreaptă spre soţia lui şi-i
spune : „vezi ; totul este o farsă
fars „!
Mai încearcă odată ; i-a zis soţia. De data
aceasta el a strigat şi mai tare, spunând : „Sunt cel mai
arătos
ătos bărbat
bă
din lume „! În momentele următoare s-a
auzit ecoul :„Mare Prostie „!
A-ţi sesizat mesajul ? Am citit că numai 1/3
dintre bărbaţi
bă
şi 1/2 dintre femei sunt fericiţi datorită a
ceea ce sunt şi ceea ce au .Aşa de mulţi dintre noi
suntem nemulţumiţi
nemul
de noi înşine .!
Aceasta este situaţia în care se afla şi unii dintre
oameni. În adâncul inimii acestora se duce o bătălie
b
continua. O parte din ei doreşte
dore să progreseze , pe când o
altăă doreşte
doreş stagnarea. Este o parte ce doreşte succesul şi
implicarea , pe când celeilalte
c
părţi îi place trândăvirea.
Este o parte din noi ce doreşte
dore să-i slujească lui Hristos ,
pe când o altă
alt parte se împotriveşte faţă de tot ceea ce
este bine. În foarte multe inimi acesta bătălie
b
se duce tot
timpul . De aceea sunt aşa
a de puţini cei care ştiu ce
înseamnă cu adevărat binecuvântarea păcii !
Domnul Isus a spus ucenicilor Săi: Vă dau
pacea Mea ! aceasta nu este la fel ca pacea pe care v-o
v
poate da lumea. Să
S nu vi se tulbure inima şi nici să nu se
înspăimânte
ăimânte „ Ce dar minunat ! O pace a minţii
m
şi-a
inimii, stare în care încetează
înceteaz orice conflict lăuntric.

