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apusul soarelui:
21,10

Sabat I

Orga

Sâmbăta ora 9-9,30

Prezentare Apocalipsa
Adrian Toader
PAVEL MEMETE

apusul soarelui:
21,02

Sabat III
17 mai

Sabat II
10 mai

Vineri ora 20-21

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
20,53

3

Vineri ora 20-21

apusul soarelui:
20,44

SAS STEFAN

Sabat I
3 mai

NUMELE ŞI PRENUMELE

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

•
•
•
•

3 mai – Sabatul companionului
10 mai – Dar ADRA (colecta)
17 mai – Ziua vizitatorului Scolii de
Sabat
31 mai Ziua grupurilor etnice

M-am lăsat dus de val
Danny Thomas şi-a pierdut economiile
de o viaţă, de 600 de mii de dolari, într-un
moment în care nu avea serviciu. El şi soţia
aşteptau un copil şi aveau nevoie de bani.
Danny şi-a luat un serviciu part-time care le
asigura banii pentru alimente. A fost o perioadă
foarte dificilă din viaţa lor.
Cu o săptămână înainte de a se naşte
copilul, Danny nu mai avea în cont decât 7
dolari şi 85 de cenţi. Ce să facă? „Disperarea
m-a condus la primul contact cu puterea
credinţei.”, avea să mărturisească ulterior.
Sâmbătă dimineaţa a mers la biserică.
Când coşuleţul pentru daruri a ajuns în dreptul
lui, a pus ca de obicei 1 dolar. Însă ceva cu
totul neaşteptat s-a petrecut. Colecta aceea era
o colectă specială. Preotul le-a explicat pentru
ce misiune aveau să fie folosiţi banii şi Danny
s-a simţit îndemnat să dea mai mult. „M-am
lăsat dus de val şi am pus în coşuleţ 7 dolari.”

Aproape toţi banii care îi mai
rămăseseră! Ce-a fost în mintea lui? A mers în
faţa altarului şi cu glas tare s-a rugat: „Uite, Ţiam dat ultimii mei bănuţi şi am nevoie să mi-i
returnezi de 10 ori mai mult pentru că am un
copil pe drum şi facturi de plătit la spital.” S-a
înapoiat acasă cu doar 85 de cenţi în buzunar.

„N-o să vă vină să credeţi! În
dimineaţa următoare a sunat telefonul. Mi se
oferea o slujbă. Nu era cine ştie ce slujbă, însă
aveam un salariu de 75 de dolari. Mi-a scăpat
telefonul din mână! Mai întâi am plâns de
bucurie, apoi m-a trecut un fior. Mi-am adus
aminte de rugăciunea pe care o făcusem cu o zi
înainte în biserică. Salariul de 75 de dolari erau
de zece ori suma pe care o dăruisem la
biserică.”
Morala:
Dumnezeu nu va întârzia să ne
binecuvânteze atunci când avem credinţa în El.

Crucea mea!
Într-un oraş din Umbria, Italia, trăia un
om care se plângea într-una de necazurile vieţii
lui. Întrucât era creştin, îşi spunea cu amar că
are o cruce prea grea de purtat.
Într-o noapte, înainte de a merge la
culcare, el s-a rugat lui Dumnezeu să îi
schimbe povara pe care o ducea pe umeri.
În acea noapte, a visat că Dumnezeu l-a
adus în faţa unui mari clădiri şi i-a spus: “Ai
curaj, intra şi schimbă-ţi povara”. Omul a
deschis cu sfiiciune uşa, a păşit înăuntru şi a
descoperit o mulţime de cruci de toate formele
şi mărimile, toate purtând numele proprietarilor
lor. Mai întâi, şi-a ales o cruce de mărime
mijlocie dar, când a văzut înscris pe ea numele
unui bun prieten de-al său, a aşezat-o înapoi. În
cele din urmă, cu permisiunea lui Dumnezeu,
şi-a ales cea mai mică cruce pe care a pututo găsi. Spre marea lui mirare, pe ea era scris
propriul său nume.

Morala:
De cele mai multe ori avem impresia că
Dumnezeu ne-a
ne discriminat atât de mult încât
noii avem cea mai mare povară
povar de dus, noi
suntem cel mai puţin
pu talentaţi, noi suntem cei
mai săraci,
ăraci, noi suntem cei mai marginalizaţi...
marginaliza
etc, dar în realitate nu-i
nu chiar aşa ci dimpotrivă
suntem mult mai binecuvântaţi
binecuvânta decât alţii.
Dumnezeu să
s ne ajute să fim mulţumitori.
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