DATA
NAŞTERII
1

RADU ESTERA

8

BARDITA FLORIN ALEX
MARESCU DANIELA

10
10

STANA DORIANA

20

SZUCS ANA
BIROVESCU RODICA

21
23

GIURESCU MARIOARA
TIMIS LACRAMIOARA

24
25

TUTUNARU ION

26

ENGELHARDT DOINA
URSACHE IOAN

31
31

Sabat II
11 martie

17
20

Sabat III
18 martie

MAGUREAN ELENA
POPESCU VASILICA

Sabat
I

Sabat
II

Vineri
Seara

Edith
Toader

Monica
Branzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Rugaciune si
scoala de sabat

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Predica ora
11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Dupa-masa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Sabat
III

Sabat
IV

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 17

PROGRAM MEDICAL
GABRIELA POPOVICI

DANIEL DUMITRIU
ŞCOALA DE SABAT

Vineri ora 19
Sâmbăta ora 99,30
Ora 9,30-10,45

DOREL MAXIM

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 17

MISIUNEA FEMEII

Vineri ora 19
Sâmbăta ora 99,30
Ora 9,30-10,45

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 17

PROGRAM
EXPERIENTE

VIOLETA BODNARIU
ŞCOALA DE SABAT

DOINA ENGELHARDT

LUCIAN FARA
ŞCOALA DE SABAT

Vineri ora 19
Sâmbăta ora 99,30
Ora 9,30-10,45

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 17

PROGRAM TINERET

TEOFIL BRÎNZAN
ŞCOALA DE SABAT

apusul soarelui:
18,53

Orga

DANIEL DUMITRIU

apusul soarelui:
18,43

11
11

Vineri ora 19
Sâmbăta ora 99,30
Ora 9,30-10,45

apusul soarelui:
18,34

GIURESCU MARIA
VARGA EDUARD

Sabat I
4 martie

2

apusul soarelui:
18,24

PANDURU MIRELA
LUMINITA
ANDREICUT IOAN SABIN

Sabat IV
25 martie

NUMELE ŞI
PRENUMELE

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

prezbiter de serviciu – LUCIAN FARA

Sabat I
Liebling

FLORIN
DUMITRIU

Sabat II
VASILE
ARDELEAN

Sabat
III
EDUARD
VARGA

Sabat IV
TEOFIL
BRINZAN
(dupamasa)

4 martie – Ziua de rugăciune a femeii
11 martie – Sabatul Spiritului Profetic
11-18 martie – Săptămâna de rugăciune
a tineretului
18 martie – Ziua misiunii pentru tineret
(colectă)

Ursuletul jerpelit
Cami şi Mihai erau fraţi. Şi, cum se
întâmplă de multe ori între fraţi, cei doi aveau
şi neînţelegeri. Cea mai mare dispută era legată
de un ursuleţ, numit Tedy, vechi şi jerpelit, pe
care Cami îl primise cadou de foarte mult timp.
Îi lipsea un ochi, blana îi era încâlcită, o mână
abia se ţinea în câteva cusături, dar pentru
Cami nu exista altă jucărie mai frumoasă. În
schimb, Mihai nu-l putea suferi şi nu înţelegea
cum putea surioara lui să iubească o jucărie aşa
urâtă. De aceea o tachina tot timpul, numindu-l
Tedy-jerpelitul. Mama trebuia să intervină între
ei de fiecare dată, pentru că de cele mai multe
ori ceartă se lăsa şi cu păruială. Într-o zi, Cami
veni în fugă la mama, spunându-i că nu-l
găseşte pe Tedy. L-au căutat împreună prin
toată casa, dar ursuleţul nu a fost găsit. Cami a
început să dea vina pe fratele ei, spunând că el
l-a luat, dar Mihai negă cu încăpăţânare.
Timp de câteva zile, pofta de mâncare îi
dispăru lui Cami. Stătea mereu tristă şi oftă.
Atunci, mama îl luă deoparte pe Mihai,
spunându-I că vrea să aibă cu el o discuţie între
patru ochi.
- Ai observat cât de supărată este Cami de
când a dispărut ursuleţul? Îl întrebă ea.
- Da, dar nu ştiam că ţine chiar atât de mult
la el. Pur şi simplu, nu înţeleg cum îl poate
iubi, aşa urât cum este.
- Vezi, ea îl iubeşte nu pentru că este
frumos, ci pentru că s-a ataşat de el încă de
când era mică.
- Ştii, mamă, trebuie să-ţi mărturisesc ceva:
eu l-am luat. Este ascuns în ladă de la patul
meu.

- Ştiam, răspunse mama, dar am aşteptat
să-mi spui tu. Du-te acum şi dă-i-l surorii tale.
- Dacă zici că înseamnă atât de mult pentru
tine atunci, poftim, ia-l, îi zise Mihai, încă
nedumerit de afecţiunea ei pentru zdreanţa
aceea nesuferită.
Dragostea lui Cami pentru Tedy îmi
aminteşte de dragostea Creatorului pentru noi.
El ne iubeşte chiar dacă suntem ca nişte ursuleţi
jerpeliţi şi murdari. În ochii Lui, noi suntem
frumoşi, pentru că ne vede ce putem deveni
prin lucrarea de modelare a iubirea Lui.

Cel mai frumos cadou!
Un tată şi-a pedepsit fiica în vârstă de trei
ani pentru că a irosit o bucată de hârtie pentru
împachetat cadouri. Oamenii erau săraci, aşa că
orice bun din casa trebuia să fie întrebuinţat cu
folos, nicidecum pentru joacă unei fetiţe de trei
ani. Fetiţa însă s-a gândit să-şi surprindă tatăl
de ziua lui.

Într-o zi, a luat o cutie, a împachetat-o
frumos în hârtie pentru împachetat cadouri şi ia dăruit-o tatălui ei, de ziua de naştere a
acestuia. Părintele s-a înfuriat şi a început să
strige nervos la fiica să: ” Nu ştii că nu avem
voie să irosim hârtie?” Fetiţa îşi lăsă capul în
jos şi printre lacrimi îi spuse:” Cadoul este
pentru tine, tati, de ziua ta”. Bărbatul se simţi
ruşinat de reacţia sa, mai ales ca fetiţa fusese
singura ce îşi aduse aminte să îi aducă o urare
caldă de ziua sa.
Aşadar, omul deschise cutia, însă
descoperi cu uimire că aceasta era goală. Un
nou val de furie îl cuprinse:” Nu ştii că atunci
când dăruieşti cuiva o cutie de cadouri, trebuie
să pui şi ceva în ea?” tipa acesta către fetiţa.
Micuţa îşi ridică privirea şi se uita la tatăl ei cu
ochii plini de lacrimi.” Dar nu este goală, tata.
Este plină de sărutări. Am pus în cutie multe
sărutări pentru tine.” Tatălui nu îi vine să
creadă ce aude. Vorbele fetiţei îi lăsaseră fără
grai. O lua pe fetiţa în braţe şi o rugă să îl ierte.
Omul a decis să păstreze cutia lângă patul
său şi, de fiecare dată când se simţea
deznădăjduit, lua un sărut imaginar din cutia
dăruită de fetiţă cu atâta dragoste.
... de ce vrem mereu să primim dovezi
palpabile de iubire, când dragostea adevărată
nu se poate măsura, se poate doar simţi...

