GABOR LUDOVIC IOAN
PĂLTINEANU ALEXANDRA
MONICA

5

PAULESC CRISTINA

8

NEDELCU MADALINA

9

SAS LIVIA

10

FARA ANDREI

10

FARA BOGDAN

10

PORUMB MARIUS

11

GABOR SUSANA (JUJICA)

12

ARDELEAN ANDREEA

15

GABOR MANDRA

20

MAXIM GEORGETA

22

IACOB DORU

24

OLE DANIELA

24

GABOR TOCI

26

FARA AVRAM

28

SAMU LUDOVIC

29

TANUL CLAUDIA

30

6

Sabat I

Sabat II

Sabat
III

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
opovici

Felician
Rosca

Dupamasa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Orga
Vineri
Seara

Sabat
IV

Daniel & Apocalipsa
Stelian Stana

Sâmbăta ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,40-10,40

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18-19

ORA MEDICALA

Vineri ora 20-21
Sabat II
12 aprilie

4

Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,40-10,40
Sâmbăta ora 11-12
Sâmbăta ora 18-19

STELIAN STANA
Concert AMICUS
Sala Ion Vidu

Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,40-10,40

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRANZAN

Sâmbăta ora 18-19

TEOFIL BRANZAN
Daniel & Apocalipsa

Vineri ora 20-21

Memete Pavel

Sâmbăta ora 9-9,30

ROMAN FORRAY

Ora 9,40-10,40

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA
PROGRAM
TINERET

Sâmbăta ora 18-19

Sabat I

Liebling

Daniel & Apocalipsa
Soponariu Ionel
VIOLETA
BODNARIU
ŞCOALA DE SABAT

Daniel & Apocalipsa
Teofil Branzan
TEOFIL BRANZAN

Vineri ora 20-21
Sabat III
19 aprilie

CIOTARCA FLORIANA

Vineri ora 20-21

ADRIAN
GLOCHNER
IOAN
URSACHE

Sabat II

ADRRIAN
TOADER

apusul soarelui:
20,35

3

Sabat III

Sabat IV

FLORIN
DUMITRIU

ARDELEAN
VASILE

Prezbiter de serviciu – Lucian Fara

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

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

apusul soarelui:
20,26

SZENTE LUDOVIC

apusul soarelui:
20,16

2
apusul soarelui:
20,07

LEFEREANU MARIA

Sabat I
5 aprilie

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
26 aprilie

NUMELE ŞI PRENUMELE

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

•

5 aprilie – Sabatul colportorului

•

19-26 aprilie – Saptamana libertatii
religioase

•

26 aprilie – Ziua libertatii religioase

Pasaj extras din cartea “Cu
Dumnezeu în subterană” de Richard
Wurmbrand
“Într-o Duminică, propunându-i soţiei mele
să mergem la o slujbă de seara în biserică, a
izbucnit în lacrimi; voia să vadă un film.
- E-n ordine! I-am spus. Vom merge la film, fiindcă
te iubesc!
După ce am ieşit de la film ne-am dus la o
cofetărie şi am mâncat o prăjitură. După asta i-am
spus:
- Acum du-te la culcare. Vreau să caut o fată şi s-o
duc la un hotel.
- Ce-ai zis?
- E destul de simplu. Tu du-te acasă. Vreau
să găsesc o fată şi s-o duc la un hotel.
- Cum poţi să spui asemenea lucruri?
- Dar m-ai determinat să merg la cinema şi
ai văzut ce a făcut eroul... de ce n-aş face şi eu la
fel? Dacă mâine şi în zilele următoare vom merge la
astfel de filme, vom urma pildă pe care ele ne-o
dau; dar dacă vrei să fiu un soţ bun, vino tu cu mine
din când în când la biserică.
Ea a reflectat asupra acestei întâmplări,
apoi, binişor, fără să spună nimic, m-a însoţit din ce
în ce mai des la biserică. Totuşi, încă mai tânjea
după distracţii, iar când vroia să meargă undeva, o
întovărăşeam şi eu. Într-o seară ne-am dus la un
chef. Aerul era plin de fum. Perechile dansau şi se
drăgosteau în văzul lumii. Deodată soţia mea s-a
simţit dezgustată de toate şi a zis: “Hai să plecăm!
Imediat!” Am spus: “De ce să plecăm? De-abia am
venit!” Am rămas până la miezul nopţii. Din nou mia cerut să plecăm acasă şi din nou am refuzat. La
fel şi la 1 şi la 2 noaptea. Numai când am văzut că
era total scârbită de toate acestea, am fost de acord
să plecăm. Am ieşit afară în aerul rece... Sabina a
zis: “Richard, mă duc chiar acum la pastor acasă săi cer să mă boteze. Va fi ca şi cum aş face baie după
toată murdăria asta!” Am râs şi i-am spus: “Ai
aşteptat atâta timp, poţi să mai aştepţi şi până
mâine dimineaţă. Lasă-l pe bietul pastor să
doarmă.”

ŞI CÂŞTIGĂTORUL ESTE...

Cu mult timp în urmă, spune o legendă, un rege
s-a hotărât, într-o bună zi, să pună deoparte un timp
special din an pentru a-şi cinsti şi onora cei mai
talentaţi şi pricepuţi dintre supuşii săi. Când ziua
mult-aşteptata sosi, o mare mulţime de oameni
umplea curtea palatului regal.
Patru finalişti au fost aduşi în faţă şi dintre
aceştia, regele trebuia să aleagă câştigătorul.
Prima persoană prezentată a fost cea a unui
filantropist bogat. Se spunea că acest om merita să
fie onorat nu numai pentru ajutoarele umanitare pe
care le făcea an de an, dar şi pentru că dăduse
săracilor o mare parte din averea sa.
A doua persoană era un medic foarte renumit.
Regelui i-a fost sugerat faptul că medicul ar fi
meritat această onoare deoarece zi şi noapte îşi
dedică serviciile celor bolnavi.
A treia persoană era un judecător distins. Şi de
această dată, regelui i se spuse că judecătorul
merita această onoare deoarece era recunoscut
pentru înţelepciunea sa, pentru dreptatea şi pentru
deciziile corecte pe care le lua. Cu siguranţă, nu
există un alt judecător mai cinstit, şi mai corect în
timpul acela că acest om...
A patra persoană era o bătrână. Toţi cei
prezenţi au fost extrem de surprinşi s-o găsească
printre finalişti, deoarece manierele ei erau foarte
simple, ca şi rochia ei, de altfel. Era greu de
imaginat că, cineva ca ea, putea să fie printre cele
mai onorate persoane din împărăţie. Ce şanse ar fi
putut să aibă, în comparaţie cu ceilalţi trei, care
aveau atât de multe reuşite în viaţa lor?
Cu toate acestea, puteai simţi ceva deosebit
legat de această femeie.. privirea plină de dragoste,
încredere şi blândeţe. Prezenţa ei nu numai că a
stârnit curiozitatea regelui, dar l-a şi pus pe
gânduri... Cine era această femeie? Răspunsul nu a
ezitat să apară din partea unuia dintre slujitorii săi
care-i spuse: „Vezi tu, mărite rege, pe acel
filantropist, doctor şi pe judecător? Această femeie
le-a fost dascăl!”
Femeia aceasta n-avea nici bunuri materiale,
nici bogăţie, nici titlu care să-i aducă vreun merit sau

renume, ci pur şi simplu îşi oferise viaţa ei pentru a
îndruma mintea şi inimile altora în a ajunge Oameni
de valoare!
Nu exista nimic pe lumea aceasta mai puternic
sau mai creştinesc decât o dragoste care se
jertfeşte pentru ceilalţi!

Omida şi fluturele
Târându-şi, o omidă, prelungu-i trup cu păr
Pe craca fără frunze a unui jalnic măr,
Se pomeni oprită de-un fluture nervos:
- „Să nu-ndrăzneşti, urât-o, să-ţi duci trupul bălos
Până aici la mine, căci o vei încurca!
Mă mir şi-acum că Cerul, în dreptatea Să,
Vă lasă încă-n viaţă tot neamul hăbăuc!
Coboară, deci, de nu vrei în pumni să te apuc!”
După o săptămână, omida deveni
Un fluture femelă cum rar mai poţi găsi.
Zburând din floare-n floare, se întâlni deodat’
Cu cel ce o jignise (acum, mai grizonat).
- „Frumoasa mea, hai spune-mi, te-am cunoscut cumva?
Căci ochii-ţi, doi luceferi, parcă îmi spun ceva...
Oh!... Simt faţă de tine un dor de ne-nţeles
Şi-aş vrea, de-ţi face cinste, să fiu al tău ales!
Îţi jur că-ţi va fi bine căci eu sunt bun, cinstit
Şi permanent în viaţă iubirii i-am slujit!...”
- „Destul!... spuse femela, fiindcă te ştiu demult
Şi vocea-ţi prefăcută nu vreau s-o mai ascult.
Deşi spui că o viaţă iubirii i-ai slujit,
Eu m-am convins că nu eşti decât un ipocrit!”
De nu vrei ca în viaţă să-ţi fie rău, ci bine,
Nu-ţi arunca dispreţul pe cel ce nu-i ca tine!
Chiar dacă el îţi pare cam prost, urât, mişel,
Gândeşte-te c-odată ai fost exact la fel!
Omidă şi fluturele – Daniel Roxin

