DATA
NAŞTERII

GABOR MARGHIT (MANDRA)

9

APETREI VALENTIN
MARCOVICI ALEXANDRU
TIBERIU

10

ARDELEAN ELENA

12

NICULA MIORITA ANGELA

12

TODORUT ALINA MARIA

12

GABOR RUPI (HURCI)

15

POPESCU PAVEL

17

ROŞCA STEFANIA
GABOR CATALINA
(TUTIVOAIE)

19

Sâmbăta ora 9-9,30

Apocalipsa
Lucian Fara
VALENTIN APETREI

Ora 9,40-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

STELIAN STANA
DOINA
ENGELHARDT

Vineri ora 20

11

Sâmbăta ora 18

Sâmbăta ora 9-9,30

Apocalipsa
Teofil Branzan
TEOFIL BRANZAN

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRANZAN

23

Sâmbăta ora 18

PROGRAM COPII

CIOTARCA PETRU

25

Vineri ora 20

MURARIU DANI GRAZIANI

26

Apocalipsa
Teofil Branzan

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRANZAN

MAGHET TUNDE MONICA

27
28

Ora 9,40-10,45

LUCIAN FARA

TABACARU BENIAMIN
CRIVEANU GINA
NOVACOVICI
GHEORGHE(MARCEL)

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

30

Sâmbăta ora 18

FELICIAN ROSCA

30
Sabat IV
28 iunie

Vineri
Seara
Rugaciune si scoala
de sabat

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 18

DOREL MAXIM

Edith
Toader

Monica
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Dupa-masa

Felician
Rosca
Felician
Rosca

Madalina
Dorgo
Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici
Gabriela
Popovici

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

VASILE
ARDELEAN

TEOFIL
BRANZAN
(dupamasa
CINA
DOMNULUI)

TEOFIL
BRANZAN

Felician
Rosca
Gabriela
Popovici

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

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

prezbiter de serviciu – BUJOR GRAMA

Sabat I
Predica ora 11-12

apusul soarelui:
21,30

Orga

Sâmbăta ora 9-9,30

Apocalipsa
Gabriela Popovici
ROMAN FORRAY

Vineri ora 20

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

www.betaniatm.adventist.ro
apusul soarelui:
21,18

Sabat III
21 iunie

Sabat II
14 iunie

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21,15

8

apusul soarelui:
21,11

GABOR TEREZIA

Sabat I
7 iunie

NUMELE ŞI PRENUMELE

Liebling

LUCIAN
FARA

7 iunie - Ziua misiunii femeii
14 iunie – Ziua botezului mondial
28 iunie – Dar pentru constructii
(colecta)

Presupunere
de Daniel Chrileanu
Dacă-ntr-o zi, pe ne-aşteptate, S-ar opri Isus la tine,
Nu-i aşa că L-ai cinsti servindu-L cu de toate?
Şi te-ai strădui să fie totul foarte bine,
Oferindu-I şi tacâmuri, şi prosoapele curate?
Dacă L-ai vedea chiar lângă uşă, ce te-ai face?
L-ai primi cu braţele deschise, de uimire pline?
Ai vorbi la fel de aspru cu ai tăi sau doar în şoapte,
Dacă El în casa ta ar găzdui atunci mai mult?
Cum ar fi să te trezeşti cu El la prânz ori cină?
Şi să nu poţi mânca oricum, oricât sau orişicând?
I-ai permite să-ţi cunoască dormitorul sau grădina,
L-ai lua cu tine peste tot, pe unde-avei de gând?
Ori în clipa ceea de surpriză ţi-ai schimba traseul?
Poate ţi-ai dori să nu vă fi-ntâlnit?!?
Uneori, ne place Dumnezeu fiindcă ne poartă greul,
Alteori, Îl transformăm în musafirul nedorit.
Dacă-ar vrea să şadă-n casa ta mai multă vreme, cu
chirie,
Nu cumva te-ar bate gândul să-L transferi la vreun
hotel?
Ţi-ar fi greu să-L ştii mereu aproape sau ai vrea să
ştie
Că te simţi în largul tău abia atunci când pleacă El?
Nu-i o minune să te pomeneşti cu El la uşa ta,
De fapt, un Dumnezeu adevărat îţi stă aproape.
Îl poţi primi frumos, dar poţi să nu-L primeşti şi va
pleca,
Aş vrea să ştii că-n lume, fără Dumnezeu, nu prea se
poate.

Ruşine şi falsă ruşine
Evrei 2. 9-12
Dar pe Acela care a fost făcut “pentru
puţină vreme mai prejos decât îngerii”,
adică pe Isus, Îl vedem “încununat cu slavă
şi cu cinste” din pricina morţii pe care a
suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El
să guste moartea pentru toţi.
Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru
care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă
pe mulţi fii la slavă să desăvârşească, prin
suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor.
Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt
sfinţiţi sunt dintr-unul.
De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească
“fraţi” când zice: “Voi vesti Numele Tău fraţilor
Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.”
Textul este o declaraţie magistrală care
lasă fără replică orice om care citeşte şi
reflectează asupra modului de a fi a lui Dumnezeu.
Relaţia lui Dumnezeu cu omul nu este condiţionată
de ceea ce este omul ci de ceea ce este
Dumnezeu. Isus ar fi avut orice drept să se dezică
de noi ca fraţi, de la Adam până la Iuda care L-au
trădat, până la iudeii şi romanii care L-au răstignit,
şi până la cei din zilele noastre. Ar fi putut să ne
numească oricum numai fraţi nu, dar n-a făcut-o.
Pare incredibil, dar lui Isus nu îi este ruşine să ne
numească fraţi, deşi noi oamenii suntem fără
echivoc, ruşinea universului. Isus parcă vrea să ne
spună să uităm asta, că jertfa Lui a rezolvat
problema ruşinii şi ocarei purtate. Cu toate
privilegiile oferite de Dumnezeu neamului nostru,
mulţi dintre noi ezităm sau refuzăm categoric să
fim numiţi fraţii Lui. De ce? Ne este ruşine. Nu toţi
o spunem, dar într-un fel sau altul, toţi din
categoria acesta, o arătăm.
Rândurile celora care le este ruşine să
spună sau să arate că sunt creştini adevăraţi
creşte mai rapid decât inflaţia. Noul trend al
creştinismului este că poţi fi creştin dar să nu
vorbeşti despre asta cu cei de lângă tine. Astfel

creştinismul se limitează la nişte întâlniri
săptămânale la biserică. Unii sunt de părere că
nici nu mai trebuie promovate valorile creştine prin
demersuri evanghelistice. Ori asta e tocmai ce
Isus nu a făcut.
Ruşinea omului faţă de Isus, e dovada cea
mai evidentă a coruperii din inima omului. Ne este
tot mai ruşine de adevăr şi strângem cu tot mai
multă ardoare în suflet, minciuna. Nu ne place să
auzim despre Dumnezeu, despre pocăinţă, despre
iertare sau dragoste faţă de Dumnezeu şi semeni.
Ne place de Dumnezeu ca de Moş Crăciun, că ne
dăm daruri bune, dar să nu ne ceară să-I
semănăm.
Faptul că ne este ruşine de Isus şi de
evanghelia Sa, dă dovadă că avem un raţionament
foarte scăzut şi un coeficient de inteligenţă egal cu
cel al găinii. Când cuiva inferior, cum suntem noi
oamenii, îi este ruşine să se asemene şi să
reprezinte pe Cineva absolut, cum este
Dumnezeu, are grave probleme la etajul superior.
Deşi omul a fost făcut cu puţin mai prejos
decât îngerii, prin alegerile pe care le face, poate
ajunge să fie mai prejos decât animalele. Deşi
omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, prin
alegerea sa poate să-i semne tot mai mult
diavolului. Deşi omul a fost creat pentru măreţie,
prin alegerea lui poate ajunge la o josnicie de cea
mai oribilă speţă. Deşi am fost creaţi să ne
petrecem veşnicia în glorie cu Dumnezeu, prin
alegerea noastră putem să ne-o petrecem în ocară
cu diavolul.
Ruşinea trebuie să apară în urma săvârşirii
faptelor rele şi nu în urma chemării Duhului Sfânt
la pocăinţă. Cui îi este ruşine să fie cunoscut de
semenii săi ca şi pocăit, la sfârşit va avea tragica
constatare ca a fost păcălit. De fapt, la sfârşit
lumea se va împărţi în doua categorii evidente,
păcătoşi pocăiţi şi păcătoşi păcăliţi.
Tu de care vrei să fii?

