Programul serviciilor divine

DATA
NAŞTERII

ANDREICUT IOAN SABIN

2

STOICA VIRGINIA

5

RADU ESTERA

8

POSTOLACHE PETRONEL

10

MARESCU DANIELA

10

BARDITA FLORIN ALEX

10

BUCUR RODICA

11

VARGA EDUARD

11

BELEA IOAN

Daniel si Apocalipsa
Erik Csergezan

Sâmbăta ora 9-9,30

VIOLETA BODNARIU

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DOINA ENGELHARDT

Sâmbăta ora 17

MICII PREDICATORI

Sâmbăta ora 9-9,30

Daniel si Apocalipsa
Adrian Toader
VALENTIN APETREI

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

PROGRAM COPII

16

Sâmbăta ora 17

GABRIELA POPOVICI

MAGUREAN ELENA

17

Vineri ora 19

HUMINIC SILVIA

18

GIURESCU MARIA

19

POPESCU VASILICA

20

STANA DORIANA

20

SZUCS ANA

21

BIROVESCU RODICA

23

GIURESCU MARIOARA

24

TUTUNARU ION

26
31

Sabat II
8 martie
Sabat III
15 martie
Sabat IV
22 martie

URSACHE IOAN

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRANZAN

Sâmbăta ora 17

SEMINAR PARINTI

Vineri ora 19

Daniel si Apocalipsa
Stelian Stana

Sâmbăta ora 9-9,30

CORINA GLOCHNER

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

STELIAN STANA

Sâmbăta ora 17

FELICIAN ROSCA

Vineri
Seara
Rugaciune

si scoala
de sabat
Predica
ora 11-12
Dupamasa

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Sabat V

Edith
Toader

Monica
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Edith
Toader

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Dorgo

Dorgo

Sabat V
29 martie

Orga

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 17

LUCIAN FARA

Liebling

www.betaniatm.adventist.ro
https://www.facebook.com/adventistbetania

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

apusul soarelui:
18,58

Sâmbăta ora 9-9,30

Daniel si Apocalipsa
Teofil Branzan
TEOFIL BRANZAN

Vineri ora 19

str. Independenţei nr.19

apusul soarelui:
18,48

31

Sâmbăta ora 9-9,30

Daniel si Apocalipsa
Mihai Maur
TEOFIL BRANZAN

apusul soarelui:
18,39

ENGELHARDT DOINA

Vineri ora 19

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
18,29

1

Vineri ora 19

apusul soarelui:
18,19

PANDURU MIRELA LUMINITA

Sabat I
1 martie

NUMELE ŞI PRENUMELE

•

Sabat
I

Sabat
II

Sabat
III

Sabat
IV

Sabat
V

TEOFIL
BRANZAN

ADRIAN
TOADER

FLORIN
DUMITRIU

VASILE
ARDELEAN

TEOFIL
BRANZAN
CINA

prezbiter de serviciu – STELIAN STANA

1 martie - Ziua de rugăciune a femeii

•

15-22 martie – Saptmana de
rugaciune a tineretului

•

22 martie – Sabatul misiunii pentru
tineret (colecta)

S-H-M-I-L-Y
Bunicii mei erau căsătoriţi de mai bine
de o jumătate de secol şi aveau un joc al lor, pe
care îl jucau încă de pe vremea când se
întâlniseră prima dată. Scopul jocului era să
scrie cuvântul "shmily" într-un loc din casă,
ştiut numai de cel care îl scria, iar celălalt
trebuia să-l descopere. Scriau, pe rând,
cuvântul "shmily" prin casă şi, de îndată ce
celălalt îl găsea, era rândul lui să-l scrie.
Scriau "shmily", trăgându-şi degetele
prin cutiile cu zahăr şi faină, ca să aştepte până
când celălalt umblă în ele ca să gătească. Îl
scriau cu colorant alimentar pe geamul aburit al
curţii interioare,
unde bunica ne
dădea
să
mâncăm budinca
fierbinte, făcută
în casă. "shmily"
era scris şi pe
oglinda aburita, după un duş fierbinte, unde
reapărea de fiecare dată după o baie. La un
moment dat, bunica a derulat chiar un sul întreg
de hârtie igienică, pentru a scrie cuvântul pe
ultima porţiune de hârtie.
Nu era loc unde să nu poată răsări acest
cuvânt. S-au găsit bileţele pe care era scris, în
grabă, "shmily", în bordul maşinii, pe banchete
sau lipite de volan. Erau îndesate în vreun
pantof sau vârâte sub pernă. "shmily" era scris
pe praful sau în cenuşă din cămin. Cuvântul
acesta misterios era o parte importantă din casa
bunicilor, tot aşa cum era mobila.
Mi-a trebuit mult timp ca să apreciez, la
justa valoare, jocul pe care îl jucau bunicii mei.
Scepticismul meu nu mă lăsa să cred în
dragostea autentică - o dragoste pură şi trecută

prin încercări. Nu am avut, însă, niciodată
îndoieli în privinţa relaţiei dintre bunicii mei.
Nu se rezumă doar la micile lor hârjoneli; era
un mod de viaţă. Relaţia lor se baza pe un
devotament şi o afecţiune pătimaşă pe care
doar puţini au norocul să le încerce în viaţă.
Bunica şi bunicul se ţineau de mână, la
fiecare ocazie. Îşi furau săruturi de fiecare dată
când se ciocneau unul de altul în bucătăria lor
mică. Se completau unul pe celălalt când
vorbeau şi făceau împreună cuvinte încrucişate.
Bunica îmi şoptea la ureche ce drăguţ era
bunicul şi ce bătrânel chipeş se făcuse. Avea
pretenţia că ştiuse ea bine "ce să aleagă".
Înaintea fiecărei mese, îşi plecau amândoi
capetele să-I mulţumească lui Dumnezeu,
minunându-se de darurile lui: o familie
minunată, o soartă fericită şi faptul că se aveau
unul pe celălalt.
Dar, în viaţa bunicilor mei s-a ivit o
negură: bunica avea cancer la sân. Boala
apăruse, prima dată, cu 10 ani în urmă. Ca
întotdeauna, bunicul era veşnic în preajma ei. O
mângâia, în camera lor galbenă, care fusese
zugrăvită astfel încât bunica să fie întotdeauna
înconjurată de lumină blândă a soarelui, chiar
şi atunci când se simţea prea rău ca să poată
ieşi din casă.
Acum, cancerul îi ataca din nou corpul.
Sprijinindu-se într-un baston şi de braţul ferm
al bunicului, au continuat să meargă împreună
la biserică, în fiecare dimineaţă. Dar, bunica
era din ce în ce mai slăbită, până când, într-o zi,
n-a mai putut pleca din casă. O vreme, bunicul
s-a dus singur la biserică, unde se ruga la
Dumnezeu să vegheze asupra soţiei sale. Într-o
zi, însă, s-a petrecut lucrul acela de care ne era
groază tuturor. Bunica s-a prăpădit. "shmily" -

acesta era cuvântul inscripţionat pe panglicile
roz ale jerbei, la înmormântarea bunicii.
Când cei veniţi la priveghi s-au
împrăştiat pe la casele lor, mătuşile, unchii,
verişorii şi ceilalţi membri ai familiei s-au
adunat, pentru ultima oară, în jurul
bunicii. Bunicul s-a mai apropiat cu un pas de
sicriu şi, trăgând, stângaci, aer în piept, a
început să-i cânte. Printre lacrimile şi durerea
lui, s-a înălţat un cântec de leagăn duios şi plin
de simţire.
Zguduit în tristeţea mea, n-am să uit
niciodată acea clipă. Am priceput atunci că,
deşi nu aveam cum să înţeleg profunzimea
iubirii lor, avusesem marele noroc să fiu martor
la frumuseţea neasemuită a acestei iubiri.
S-h-m-i-l-y: "See How Much I love
You" (Uite cât de mult te iubesc)
fizic
Licurici
(copii mici)

Exploratori
(copii mari)

Companioni
(adolescenti)

tineri

Familii
tinere

social

spiritual

Iesiri in
natura
Jocuri de
miscare
Iesiri in
natura
Jocuri de
miscare
Biciclete,
role
Iesiri in
natura,
excursii
Jocuri de
miscare
jocuri
sportive
Biciclete,
role

Intalnire licu
Ajutorare
nevoiasi

Memorare versete,
cantece
Programe

Intalnire explo
Ajutorare
nevoiasi

Memorare versete,
ordinea cartilor Bibliei,
cantece
programe

Intalnire compa
Vizite reciproce
Iesiri in oras
Ajutorare
nevoiasi
(bolnavi, batrani,
saraci)
Aniversarea
zilelor de nastere

Grup muzical,
Studiul unor carti
biblice sau Spiritul
Profetic
Programe, jocuri
biblice
Vizite in alte biserici
Predicatori,
studiu profetii biblice

Iesiri in
natura
excursii
Jocuri de
miscare
jocuri
sportive
Biciclete,
role

Intalnire de
tineret
Vizite reciproce
Iesiri in oras
Ajutorare
nevoiasi(bolnavi,
batrani, saraci)
Aniversarea
zilelor de nastere

Iesiri
in
natura
excursii
Jocuri
de
miscare
jocuri
sportive
Sabat
in
natura
Biciclete,
role

intalnire lunara
Agape
fam.
tinere
Vizite reciproce
Iesiri in oras
Grupe de studiu
si rugaciune la
domiciliu
Ajutorare
nevoiasi(bolnavi,
batrani, saraci,
oameni singuri)
Aniversarea
zilelor de nastere

Grup muzical,
Studiul unor carti
biblice sau Spiritul
Profetic
Scoala de sabat
impreuna
Programe, jocuri
biblice
Vizite in alte biserici
Predicatori
studiu profetii biblice
Grup muzical,
Studiul unor
carti
biblice sau Spiritul
Profetic
Scoala
de
sabat
impreuna
Grupe de studiu si
rugaciune la domiciliu
Programe
intrebari biblice
Vizite in alte biserici
Predicatori
studiu profetii biblice

Psihic &
emotional

Teste psihologice
Seminarii despre
personalitate,
temperamente,
antistress, relatii
cu parintii, sexul
opus, bunele
maniere, muzica,
imbracaminte,
timp liber
Teste psihologice
Seminarii despre
personalitate,
temperamente,
antistress, relatii
cu parintii, sexul
opus, bunele
maniere, muzica,
imbracaminte,
timp liber
Teste psihologice
Seminarii despre
personalitate,
temperamente,
antistress, relatii
in
cuplu(banii,
copii, prietenii),
bunele maniere.

