DATA
NAŞTERII

RADU ESTERA
BARDITA FLORIN ALEX

8
10

MARESCU DANIELA
GIURESCU MARIA

10
11

VARGA EDUARD
MAGUREAN ELENA

11
17

POPESCU VASILICA

20

STANA DORIANA
SZUCS ANA

20
21

BIROVESCU RODICA
GIURESCU MARIOARA

23
24

TUTUNARU ION

26

ENGELHARDT DOINA
URSACHE IOAN

31
31

Orga

Vineri
Seara
Rugaciune
si scoala
de sabat
Predica
ora 11-12
Dupamasa

Sabat
I

Sabat
II

Sabat
III

Sabat I
5 martie
Sabat II
12 martie
Sabat III
19 martie

Sabat
IV

Edith
Toader

Monica
Branzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

PAVEL MEMETE

Ora 9,40-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

PROGRAM COPII

Sâmbăta ora 17

TEOFIL BRÎNZAN

Vineri ora 19

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 17

PROGRAM MEDICAL

Vineri ora 19

DOREL MAXIM

Sâmbăta ora 9-9,30

VIOREL COSMA

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 17

AVRAM FARA

Vineri ora 19

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 17

PROGRAM TINERET

apusul soarelui:
18,54

5

Vineri ora 19

apusul soarelui:
18,45

STOICA VIRGINIA

2

apusul soarelui:
18,35

1
apusul soarelui:
18,26

PANDURU MIRELA
LUMINITA
ANDREICUT IOAN SABIN

Sabat IV
26 martie

NUMELE ŞI
PRENUMELE

prezbiter de serviciu – DOREL MAXIM

Sabat I
Liebling

ARDELEAN
VASILE

Sabat II
LUCIAN
FARA

Sabat
III
EDUARD
VARGA

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

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

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

Sabat IV
TEOFIL
BRINZAN
(dupamasa)

5 martie – Ziua de rugăciune a femeii
12 martie – Sabatul Spiritului Profetic
12-19 martie – Săptămâna de rugăciune
a tineretului
19 martie – Ziua misiunii pentru tineret
(colectă)

„Eva e de vină”
Se spune că într-un mic sat izolat într-o
pădure se afla un o familie tânără, căsătoriţi de
curând. Această familie locuiau într-o căsuţă
foarte mică şi sărăcăcioasă şi în fiecare zi ei o
blestemau şi o înjurau mereu pe Eva pentru că
ea a muşcat din măr şi pentru că ea a păcătuit şi
din cauza păcatului pe care ea la făcut ei au o
viaţă grea şi plină de lipsuri.

Ulterior o femeie foarte bogată care trăia
într-un palat foarte mare a auzit de povestea
aceasta şi i-a invitat pe aceşti tineri la ea la
masă în palat şi după ce au mâncat împreună
le-a o ferit cheia de la palatul ei şi lea spus că
acum este al lor şi că pot sta acolo mereu şi să
se bucure de toate frumuseţea palatului şi de
toate bunătăţile şi bucuriile pe care le avea
palatul însă aveau o singură condiţie... stăpâna
palatului avea o cutie sigilată într-o cameră şi ei
nu aveau voie să o deschidă.
Au stat tinerii noştri în palat şi le plăcea
foarte mult însă stăpâna palatului venea
periodic pe la palat să vadă ce mai fac tinerii şi
mereu se ducea la cutia sigilată. După o
perioadă mai lungă pe cei doi tineri căsătoriţi
de curând, curiozitatea i-au cuprins şi nu au

mai rezistat... aşa că s-au dus împreună să vadă
lada sigilată, să o deschidă şi să ştie şi ei ce era
în lada respectivă... (gândind în inima lor că nu
va afla stăpâna palatului). Când s-au dus ei
amândoi să deschidă cutie a fost uimiţi să vadă
că era plină de şoareci şi când au desfăcut-o toţi
şoarecii au ieşit din cutie şi au fugit prin casă.
Au încercat ei să îi prindă şi să îi pună la loc
însă nu au reuşit.
Nu după mult timp a venit stăpâna palatului
şi i-a văzut pe cei doi tineri având fetele fără
bucurie şi oarecum se ascundeau. După ce îi
salută stăpâna palatului a înţeles că cei doi
umblase la ladă sigilată şi s-a dus să o vadă şi o
găseşte deschisă.
Se întoarce la cei doi tineri şi le spune:” Eu
v-am lăsat în palatul meu să vă bucuraţi de tot
ce este aici însă cu o singură condiţie, să nu

desigilezi lada aceea, dar nu aţi fost
ascultători... acum vă rog să părăsiţi palatul şi
să vă duceţi la coliba voastră şi să locuiţi acolo
şi să nu mai daţi vină niciodată pe Eva, pentru
că din cauza ei avem atâtea suferinţe ci
dimpotrivă fiecare suntem păcătoşi şi din cauza
neascultării noastre de Dumnezeu suntem
lipsiţi de multe binecuvântări.

Secretul fericirii căsniciei
La casa bătrânilor, care împlineau 50 de ani
de căsnicie, s-au strâns în număr mare fiii,

nepoţii şi strănepoţii. Unul dintre nepoţi l-a
întrebat pe bunicul: „N-ai putea, bunicule, să ne
spui şi nouă secretul unei căsnicii fericite? “.
Bunicul a răspuns că, dacă acest secret există,
nici el nu l-a avut de la început. Contrar
aşteptărilor, la scurtă vreme după căsătorie, a
avut greutăţi mari şi era să se întunece
seninătatea de la început. Într-o zi, după o
ceartă destul de serioasă, a plecat trântind uşa,
iar bunica a plâns cu amar fericirea pierdută.
Apoi i-a scris mamei ei cele întâmplate.
Răspunsul a fost cam aşa: „Îmi pare rău, draga
mea, că trebuie să suferi. Iar tu n-ai nicio vină!
“.
Dumnezeu S-a folosit de aceste cuvinte şi a
făcut-o să se cerceteze serios. A doua zi, când
s-a ivit un nou prilej de neînţelegere, bunica şia luat partea ei de vină, a tăcut şi conflictul s-a
terminat înainte de a începe. Bunicul a observat
schimbarea ivită şi a întrebat-o despre acest
lucru. Ea i-a spus şi lui ultimele cuvinte ale
scrisorii mamei ei. De atunci, aplicând versetul
„De ce vezi tu paiul... şi nu te uiţi cu băgare de
seamă la bârna din ochiul tău? Matei 7.3”, au
încetat de a se mai învinui unul pe altul. Fiecare

a aplicat locurile din Biblie despre viaţa de
familie pentru el personal şi aşa au găsit ei
secretul unei bune înţelegeri.

