RADU ESTERA

8

BARDITA FLORIN ALEX

10

MARESCU DANIELA

10

POSTOLACHE PETRONEL

10

GIURESCU MARIA

11

VARGA EDUARD

11

MAGUREAN ELENA

17

HUMINIC SILVIA

18

POPESCU VASILICA

20

STANA DORIANA

20

SZUCS ANA

21

BIROVESCU RODICA

23

GIURESCU MARIOARA

24

TUTUNARU ION

26

ENGELHARDT DOINA

31

URSACHE IOAN

31

Orga

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

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

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

Dupamasa

Sabat II
14 martie

5

Sabat III
21 martie

STOICA VIRGINIA

Sâmbăta ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,40-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 17

DOINA ENGELHART

Vineri ora 19

TEOFIL BRÎNZAN
TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,40-10,45
Sâmbăta ora 11-13

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 17

VALENTIN APETREI

Vineri ora 19

DANIEL DUMITRIU
VIOLETA
BODNARIU
ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,40-10,45
Sâmbăta ora 11-12

Cina Domnului

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 17

NICOLAE RADU

Vineri ora 19
Sâmbăta ora 9-9,30

INVITAT SPECIAL
INVITAT SPECIAL

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

INVITAT SPECIAL

Sâmbăta ora 17

INVITAT SPECIAL

apusul soarelui:
18,56

2

FELICIAN ROSCA

apusul soarelui:
18,47

ANDREICUT IOAN SABIN

Vineri ora 19

apusul
soarelui:

1

apusul soarelui:
18,27

PANDURU MIRELA
LUMINITA

Sabat I
7 martie

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
28 martie

NUMELE ŞI
PRENUMELE

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

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

INVITAT SPECIAL: ROMICA SARBU sau NARCIS
ARDELEAN sau GEORGE UBA sau ZENOBIA NICULITA

Sabat I

Liebling

LUCIAN
FARA

Sabat II

TEOFIL
BRINZAN
(DUPAMASA)

Sabat III

SZENTE
LUDOVIC

Sabat IV

ARDELEAN
VASILE

7 martie – Ziua de rugaciune a femeii
14-21 martie – Saptamana de rugaciune a
tineretului
21 martie – Ziua misiunii pentru tineret

Avantajele vârstei
De Ninu Pădure
În înţelepciunea Lui, Dumnezeu a făcut să
trecem prin anumite perioade ale vieţii. Fiecare
perioadă are potenţialul ei, dar şi pericolele ei. Pentru
fiecare etapă omul are scăderi pe care le regreta şi
avantaje faţă de etapa anterioară.
În general, nu ştim să preţuim avantajele
vârstei. Fără să le cunoaştem nu ne putem folosi de
ele. Lumea supraestimează o singură etapa tinereţea. Omul se uită în urmă toată viaţa la această
perioadă care trece rapid, o dacă aş mai fi odată tanar,
fără să înţeleagă că fiecare perioadă are avantajul ei.
Scopul acestui studiu este de a ajuta fiecare individ să
fie activ pentru Dumnezeu la vârsta lui. Vom împărţi
viaţa în patru perioade mari.
1. Copilăria
Perioada până la 11-12 ani. Societatea ar dori să
schimbe vârsta de şcolarizare. Lucrul acesta produce
descurajare în copii: la 5 ani, copilul ar trebui să
citească. Copiii încep să folosească limbajul ca
mijloc de comunicare, fac distincţie între ficţiune şi
realitate, pot memora bine datele, învaţă prin acţiune,
pot să participe la acţiuni cu reguli.
2 Timotei 3:15-17: Din pruncie cunoşti Sfintele
Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la
mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată
Scriptură este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare
bună.
La această vârstă copiii pot înţelege Cuvântul lui
Dumnezeu. Pot pricepe că Biblia este adevărul. Până
la această vârstă, istoriile despre Noe şi zâne erau
poveşti asemănătoare. Dar acum pot să creadă acest
adevăr. Nu pot să înţeleagă tot. Cel mai mare avantaj
al acestei vârste este memorarea Scripturii. Copiii
care fac lucrul acesta sunt mai inteligenţi decât
ceilalţi. Toţi au capacitatea de a memora. Unii sunt
ajutaţi de părinţi şi de şcoală, alţii nu. Inteligenţă se
dezvolta enorm. Ceilalţi sunt leneşi şi vor pierde

toată viaţa. Bunica lui Spurgeon îi dădea pentru
fiecare cântare şi text memorat o sumă de bani. Când
am ajuns mare spunea el, mi
mi-am dat seama de acest
mare avantaj.
Acum este perioada socializarii - acum pot fi
integraţi în structuri să înveţe pe grupe. Copiii
accept
acceptă acest lucru. Acum pot acţiona împreună
pentru obiective comune. Este perioada când pot
prinde drag de biserică, la şcoala de sabat.

2. Tinereţea
Perioada de tranziţie de la copilărie la
maturitate. Este perioada de schimb
schimbări profunde: la
nivel cantitativ (fizic) dar şi calitativ: la nivelul
gândirii şi comportamentului. Cea mai mare parte a
culturilor recunosc ccă în această perioadă intervine o
schimbare de statut.În aceast
această perioadă primeşti
buletin şi poţi primi responsabilităţi. Cei care îşi
definesc corect identi
identitatea prin cunoaşterea lui Isus se
vor autoevalua corect. Ceilal
Ceilalţi vor avea probleme
toată viaţa. Toată maturitatea va fi o luptă şi
bătrâne
ătrâneţea o decepţie.
Ecleziastul 12:1 Dar adu-ţi aminte de Făcătorul
tău
ău în zilele tinere
tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele
şi pân
până nu se apropie anii, când vei zice: "Nu găsesc
nici o pl
plăcere în ei";
Este perioada cea mai propice a întoarcerii la
Dumnezeu. Gândirea adolescentului nu e deformat
deformată
de prejudec
prejudecăţi ci e disponibilă pentru adevăruri noi.
Ei îş
îşi căuta identitatea şi nicăieri nu o pot găsi mai
bine decât în Domnul Hristos.
Ilustraţie: La 60 de ani, Nicolae Iorga a fost
întrebat de cel care îi scria biografia: Care e poziţia

dvs faţă
ţă de moarte? Marele istoric a ezitat să
s
abordeze acest subiect,. Nu vreau să
s discut, mă
terorizează.
terorizează Toata viaţa, omul rămâne debusolat dacă
în tinereţe nu îşi
î stabileşte identitatea.
Tinerii îşi
î formează idealuri în funcţie de
valorile grupului unde trăiesc.
tr
Marcu a fost un tânăr
prezent printre ucenici. Când a avut loc prinderea
prindere lui
Isus, şi-aa lăsată
lă
haina şi a fugit. A avut probleme ca
toţi
ţi tinerii. Însă
Îns prin casa lui s-au perindat eroi: Isus,
Petru, alţii. Alături
Al
de Petru a devenit un om valoros.
Este important ce modele punem înaintea tinerilor
noştri.
ştri. Părinţii
Pă
care nu au convingeri clare, vor
produce confuzie în părinţii
p
lor. Acum este perioadă
potrivităă pentru casatorie - ai o mare capacitate de
adaptare, perioada alegerii unei meserii.
3. Maturitatea
Luca 3.23 Isus avea aproape treizeci de ani, când
a început să înveţe pe norod şi era, cum se credea,
fiul lui Iosif, fiul lui Eli,
De la 30 de ani începe perioada maturităţii.
maturit
Dorinţa
ţa de schimbare nu mai clocoteşte.
clocote
Vedem că
existăă lucruri care trebuie reţinute
re
în viaţă. Dacă
avem concepţii
concep
corecte, este necesar să fim
conservatori.
vatori. Dacă
Dac nu-L cunoaştem pe Isus, e teribil
săă fii rezistent la nou. Dacă
Dac omul nu s-a convertit
pânăă la această
aceast vârstă, numai Dumnezeu poate să
intervină.
ă.
Domnul Hristos a început lucrarea publică
public la
30 de ani. Suntem copţi
cop pentru cele mai pretenţioase
slujbe.La entuziasmul tinereţii
tinere se adaugă prevederea,
înţelepciunea.
ţelepciunea. Este perioada cea mai productivă
productiv a
vieţii.
ţii. Sunt şi
ş anii când dăm de greul vieţii, când apar
problemele în căsnicie,
c
în creşterea copiilor,
probleme financiare.
Este perioada când te adaptezi la realitatea
crudăă a vieţii.
vieţ Fiecare sportiv crede că va lua medalia
de aur. Numai unul o va lua. Fiecare medic crede că
c
va fi cel mai bun. Aşa
A am definit succesul.Pe Isus nuL vedem acuzând pe alţii
al pentru sărăcia Lui, îşi
împlineşte
şte lucrarea cu
c dăruire şi acest lucru înseamnă
pentru El succes.

