NEDELCU EMANOIL

2

DUMITRIU ALINA

4

GROZEA PETRU

4

ONICA VICTORIA

5

CIUBOTAR ICONIA

7

TUTUNARU GHIORGHITA

7

DORGO MADALINA

9

NEGRU ADRIANA

10

RAMNEANTU CONSTANTA

10

SECACEANU FLOAREA

12

TURIAN MARIA

12

GABOR GIZELA

12

GRAMA BUJOR

14

MAUR MARIA

16

SIRBU RADU

18

ROŞCA FELICIAN

22

GROZEA PAVEL

24

POPESCU MARIA

25

BRINZAN MONICA

26

ENGELHARDT LUCI

26

ARDELEAN VASILE

27

BRINZAN TEOFIL

28

NEDELCU ADELHEID MARIANA

29

BRINZAN ANDREEA LORENA

30

Pregătire pentru botez: Sâmbata ora 16
Miercuri ora 20

Sâmbăta ora 10-11

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 17-18

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 18-19

LUCIAN FARA

Vineri ora 20

FLORIN DUMITRIU

Sâmbăta ora 10-11

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL SERCAU

Sâmbăta ora 17-18

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 18-19

BUJOR GRAMA

Vineri ora 20

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 10-11

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 17-18

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 18-19

ADRIAN TOADER

Vineri ora 20

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 10-11

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 17-18

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 18-19

CINA DOMNULUI

Liebli
ng

Sabat I

LOCAL

Sabat II

LUCIAN FARA

Sabat III

VALENTIN APETREI

Sabat IV

LOCAL

prezbiter de serviciu – Bujor Grama

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

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

apusul soarelui:
19,25

3

LUCIAN FARA

apusul soarelui:
19,39

3

BRIHAC MARIA

Vineri ora 20

apusul soarelui:
19,53

BOLDICI IULIAN DANIEL

Sabat II
12 septembrie

1

Sabat III
19 septembrie

1

PUTUREANU EUGEN VALERIU

apusul soarelui:
20,07

MICLEA VICTORIA

Sabat I
5 septembrie

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
26 septembrie

NUMELE ŞI PRENUMELE

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

 5 septembrie – Ziua educației (colecta)
 12-19 septembrie – Săptămâna
sănătății

Ilustraţii despre educaţie
Interviu cu Dumnezeu
Am visat că luăm un interviu lui
Dumnezeu.
“Deci, ai vrea să-Mi iei un interviu ?” – a
întrebat El.
“Dacă ai timp” – am spus eu.
Dumnezeu a zâmbit: “Timpul Meu este
veşnic. Ce întrebări te preocupă şi ai vrea să Mi
le pui ?”
“Ce Te surprinde cel mai mult la mintea
umană ?”
“Faptul că îşi pierd sănătatea încercând să
facă bani, iar apoi îşi pierd banii că să-şi refacă
sănătatea; faptul că se plictisesc în copilărie şi
se grăbesc să crescă, iar apoi tânjesc să fie iar
copii; faptul că trăiesc că şi cum n-ar muri
niciodată şi mor că şi cum n-ar fi trăit
niciodată; faptul că se gândesc cu temere la
viitor, dar uită prezentul…”
Dumnezeu a luat mâinile mele în mâinile
Sale şi un timp a fost linişte. Apoi am întrebat
din nou:
“Că şi Părinte, care sunt lecţiile vieţii pe
care ai vrea să le înveţe copiii Tăi ?”
Dumnezeu a replicat cu un zâmbet… Apoi
a spus:
“Să înveţe că ei nu pot face pe nimeni să-i
iubească. Ceea ce pot face ei este să se lase ei
înşişi iubiţi; să înveţe că ceea ce este cel mai
valoros nu este ceea ce au în vieţile lor, ci pe
cine au în vieţile lor; să înveţe că nu e bine să
se compare pe ei înşişi cu alţii…
Să înveţe că un om bogat nu este acela care
are mai mult, ci acela care are nevoie de mai

puţin; să înveţe că în doar câteva secunde pot
deschide răni adânci în persoană pe care o
iubesc şi s-ar putea să treacă ani întregi că ele
să se vindece; să înveţe să ierte, practicând
iertarea…
Să înveţe că există persoane care îi iubesc
tandru, dar care nu ştiu cum să-şi exprime
sentimentele; să înveţe că banii pot cumpără
orice, însă nu şi fericirea; să înveţe că doi
oameni pot privi acelaşi lucru şi să-l vadă
diferit…
Să înveţe că nu e totdeauna deajuns că ei să
fie iertaţi de alţii şi că ei trebuie să se ierte pe ei
înşişi.
Şi să înveţe că Eu sunt
aici…întotdeauna…”

pentru mine şi să pot strânge în jurul meu pe
toţi membrii familiei mele.
Să fiu luat în serios atunci când vorbesc. Să
fiu în centrul atenţiei şi toţi să dorească să mă
asculte fără să mă întrerupă sau să îmi pună
întrebări. Aş vrea să simt grijă specială pe care
o primeşte televizorul când ceva nu
funcţionează cum trebuie. Şi să fiu în compania
tatălui meu atunci când ajunge acasă, deşi e
obosit de la muncă. Şi mama să mă caute când
este singură şi plictisită, în loc să mă ignore. Şi
fraţii mei să se certe pentru a fi cu mine…
Şi să pot să-i distrez pe toţi, uneori chiar
fără să le spun nimic. Aş vrea să trăiesc
senzaţia că lasă totul deoparte pentru a petrece
câteva momente alături de mine.
Doamne, nu îţi cer multe; doar să am parte
de ceea ce trăieşte orice televizor…”

Curiozităţi despre corpul uman

Rugăciunea unui copil
„Doamne, în această seară Îţi voi cere ceva
special: Te rog, transformă-mă într-un televizor
şi ajută-mă să fiu în locul lui. Vreau să simt
ceea ce trăieşte televizorul din casă mea…Aşa
vrea, deci, să am o încăpere specială numai

* Plămânul drept reţine întotdeauna mai
mult aer decât cel stâng.
* O persoană obişnuită respiră cam 74 de
milioane de litri de aer de-a lungul vieţii.
* Creierul este mult mai activ noaptea
decât în timpul zilei.
* Pe un centimetru pătrat de piele se află
aproximativ şase milioane de celule, 5000 de
receptori, 15 glande sebacee, 200 fibre
nociceptive (pentru durere), 10-25 receptori
tactili şi corpusculi termosensibili, patru metri
de fibre nervoase, un metru de vase sanguine, şi
peste 100 de glande sudoripare.
* Muşchiul ochiului este cel mai rapid din
organism. El se contracta în mai puţin de o
sutime de secundă.

