
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMUL LUNII IUNIE 2017 

Sabat, 2 – 3 iunie Soarele apune la 2120 
 Serviciu Divin, vineri,  2000-2100 Pastor Zeiler Beniamin 

 

Şcoala de Sabat,   930-1045 

Coordonator: Tabita Guta 

Devoţional: Irinel Dorgo 

Veşti: Paula Bălan 
Biblia la rând: Sami Pop 

 Serviciu Divin,  1100-1200 Prezbiter Adam Gabriel 

 Serviciu divin, 1800 - 1900 Pastor Zeiler Beniamin 

 Mierc.7 iunie, Ora de rugăciune, 1800 Pastor Zeiler Beniamin 

 Mierc.7 iunie,Consil. pastorală, 1900 Pastor Zeiler Beniamin 

Sabat, 9 – 10 iunie  Soarele apune la 2125 
 Serviciu Divin,  vineri,  2000-2100   Pastor Zeiler Beniamin 

 

Şcoala de Sabat,   930-1045 

  Coordonator: Gabi Pop 

Devoţional: Daniel Sercau 

Veşti: Natalia Duma 
Biblia la rând: Rahela Palea 

 Serviciu Divin,   1100-1200 Prezbiter Tirziu Emil 
 Serviciu Divin,  1800-1900 Program copii + Szekely L. 

 Mierc.14 iunie, Ora de rugăciune, 1800 Pastor Zeiler Beniamin 

  Mierc.14 iunie, Consil. pastorala, 1900 Pastor Zeiler Beniamin 

Sabat 16 – 17 iunie  Soarele apune la 2129 

 Serviciu Divin,  vineri,  2000-2100 Pastor Zeiler Beniamin 

 

Şcoala de Sabat,   930-1045 

Coordonator: Alexandra Breje 

Devoţional: Vasile Dohotar 

Veşti: Anelore Tasala 
Biblia la rând: Iulia Toma 

 Serviciu Divin,   1100-1200 Botez - pastor Zeiler Beniamin 

 Serviciu Divin,  1800-1900 Program medical – dr.Ivanica G 

 Mierc.21 iunie, Ora de rugăciune, 1800 Pastor Zeiler Beniamin 

 Mierc.21 iunie,Consil. pastorală,1900 Pastor Zeiler Beniamin 

Sabat 23 – 24 iunie  Soarele apune la 2130 

 Serviciu Divin,  vineri,  2000-2100 Prezbiter Opritoiu Flavius 

 

Şcoala de Sabat,   930-1045 

Coordonator: Pascu George 

Devoţional: Cornelia Ionas 

Veşti: Vlad Grozea 
Biblia la rând: Paula Chirtes 

 Serviciu Divin,   1100-1200  Sf. Cina -  Zeiler Beniamin 

 Serviciu Divin,  1800-1900  Program de tineret 

 Mierc.28 iunie, Ora de rugăciune, 1800 Pastor Zeiler Beniamin 

 Mierc.28 iunie,Consil. pastorală,1900 Pastor Zeiler Beniamin 

PROGRAMUL 
BISERICII CREŞTINE ADVENTISTE  

DE ZIUA A ŞAPTEA, 

”MARANATHA”- TIMIŞOARA 

 Piaţa Mocioni, nr.7 
 
                        www.maranathatm.adventist.ro 

  
 
”Staţi deci 
”n picioare, după ce v-aţi ”ncins* 
mijlocul cu adevărul şi 
v-aţi ”mbrăcat** cu platoşa dreptăţii 
şi v-aţi ”ncălţat* picioarele 
cu pregătireae Evangheliei 
păcii, peste toatef lu‰nd scutul* 
credinţei, cu care veţi putea stinge 
toate săgeţile arzătoare ale 
celui rău. Luaţig* şi coiful m‰ntuirii 
şi sabia** Duhului, care 
este Cuv‰ntul lui Dumnezeu” 
 

Țefania 3:17 

Gândul lunii : 
“ Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii 

Ierusalimului! Încredeţi-vă în 

Domnul, Dumnezeul vostru, şi 

veţi fi întăriţi, încredeţi-vă în 

proorocii Lui, şi veţi izbuti.“ 

                      (2 Cronici 20,20 ) 
                                 
 

                                               

           

                                  
   

                            

                                    
 
 

 

 

2017 

 

ANUNŢURI 
  

3 iunie = Ziua misiunii femeii 

10 iunie   = Ziua slujirii pastorale 

24 iunie  = Colecta speciala ptr.constructii  

                               in Conf. Banat 

17 iunie = Botez 

18 iunie ora 9  = Curatenie pt. Sfanta Cina 

24 iunie   = Cina Domnului 

 

                                              

 

 

DETALII ŞI ALTE ANUNŢURI  

IMPORTANTE GĂSIŢI LA AFIŞIER 

 
Prezbiter de serviciu  

IVANICA GABRIEL 
 

Dirijori sală: Gherzan Eduard, Szekely Roxana, 

                     Gherzan Gabriela. 

Pianişti: Szekely Lorand, Adam Gabriel, Eusebiu Jigau, 

                 Gherzan Gabriela, Pop Gabriel, Coman Adina, 

Rebeca Ulmamei, Filip Nasui, Marius Pop 

 

PROGRAM SĂCĂLAZ 

3 iunie  a.m. Sf. Cina = Pastor Zeiler Beniamin 

 

PROGRAM CĂRPINIŞ 

10 iunie a.m. Sf. Cina = Pastor Zeiler Beniamin 

 

PROGRAM PECIU NOU 

6, 20 iunie Ora 20 = Pastor Zeiler Beniamin 

(Ora de Rugăciune) 
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RADIO VOCEA SPERANŢEI 

în Timisoara  pe 92,2 MHz 
zilnic între orele 19-21 

 
" Un altfel de radio, 

             
              pentru altfel de oameni !" 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MULŢI ANI! 
BOBAR ROZALIA 1 

TANASE MINCA 2 

COZMA DANIELA 4 

MALITA DAIANA 4 

NEGRU ANDA 4 

OPRITOIU FLORENTINA 6 

ARDELEAN CARMEN 7 

ILIN VIORICA 10 

ROMAN LEONARD 10 

CHETROSAN AGRIPINA 11 

PUTUREANU VERONICA 11 

ZAPAN CONSTANTIN 12 

BODNARIU MARTA 13 

HAJOS EVA NOEMI 14 

NENU CAMELIA 15 

PARVA ELENA 15 

BUKOR ELVIRA 16 

ROMAN CARMEN LUMINITA 16 

OPRITOIU VALENTIN 17 

ARDELEAN MARGARETA 20 

SALAJEAN VLAD - MIRCEA 20 

LATA IOANA 22 

PITURLEA EDUARD CRISTIAN 22 

SERCAU IULIANA 22 

LAZA DARIUS 23 

RADITA SANZIANA 24 

SERCAU BRIGITTE 25 

 
Declarații oficiale 

Relațiile umane 
 

Adventiștii de Ziua a Șaptea deplâng și caută 

să combată orice formă de discriminare bazată pe 

diferențe de rasă, trib, naționalitate, culoare sau sex. 

Noi credem că fiecare persoană a fost creată după 

chipul lui Dumnezeu, care a adus la existență toate 

națiunile dintr-un singur om (Fapte 17:26). Noi ne 

străduim să ducem mai departe lucrarea de 

reconciliere a lui Isus Hristos, care a murit pentru 

întreaga lume, astfel încât în El “nu mai este nici 

iudeu, nici grec” (Gal 3:28). Orice formă de rasism 

lovește în esența Evangheliei creștine. 

Una dintre cele mai mari nenorociri din zilele 

noastre este manifestarea rasismului și tribalismului 

în multe societăți, uneori în mod violent, dar 

totdeauna prin defăimarea barbaților și femeilor. Ca 

grup organizat mondial în peste 200 de națiuni, 

Adventiștii de Ziua a Șaptea caută să manifeste 

acceptare, dragoste și respect față de toți și să 

raspândească în societate acest mesaj de vindecare. 

Egalitatea pentru toți oamenii este unul din principiile 

bisericii noastre. 

La numarul 13 din Punctele Fundamentale de 

credință este stipulat: 

“În Hristos, noi suntem o nouă creațiune; 

deosebirile de rasă, cultură, educație și naționalitate, 

și diferențele dintre cei de sus și cei de jos, dintre 

bogat și sarac, dintre bărbat și femeie nu trebuie să 

dea loc la dezbinări între noi. Noi suntem cu toții 

egali în Hristos, care, prin acelasi Spirit ne-a legat 

într-o unică părtășie cu El și între noi; noi trebuie să 

slujim și să fim slujiți fără părtinire și prejudecată.“ 

 

           Aceasta declarație a fost aprobată și votată de 

Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a 

Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și autorizată de 

către Biroul Președintelui Robert Folkenberg la 

sesiunea Conferintei Generale desfășurată la Utrecht, 

Olanda, în perioada 28 iunie - 8 iulie 1995. 

 

http://joomla.adventist.ro/index/convingeri/declarati

i-oficiale/239-relatii-umane.html 
 

De ce este bine sa mergi la psiholog 
            Starile incordate, stresul, insomnia, durerile de 

natura afectiva sau cele fizice, conflictele - toate acestea isi 

pun amprenta asupra omului. Daca sunt episoade 

trecatoare si slabe ca intensitate nu este necesara 

consilierea psihologica. Totusi, daca aceste sentimente 

persista si influenteaza activitatile de zi cu zi este bine sa 

se solicite ajutorul unui specialist, ca sa nu se agraveze.                                                                     

Semne care te trimit la psiholog: 
Stresul. Prezenta durerilor de cap recurente, a durerilor de 

stomac si a unui sistem imunitar precar pot semnaliza o 

problema de natura psihologica. Stresul se poate manifesta 

sub forma unei palete mari de boli fizice.                                                          

Insomnia este declarata daca pacientul nu poate adormi, 

sau doarme mai putin de 6 ore pe noapte.In cazul in care 

analizele medicale sunt bune, inseamna ca tulburarile de 

somn sunt de natura psihologica. Cauzele pot fi stresul, 

grijile legate de o anumita problema, sau certurile                                                                                

Frica. Frica de intuneric sau de hoti poate semnala 

existenta unei fobii mai vechi care nu a fost solutionata.         

Obsesia. Daca o persoana este obsedata de curatenie, sau 

ordine, e posibil sa aiba un sistem nervos labil.                                                                  

Colectionarea obiectelor. Placerea de a aduna tot felul de 

obiecte este un semn al unei exagerari anormale.                       
Deficit de atentie. Verificarea de mai multe ori a apei de 

la robinet, inchiderea gazelor, stingerea luminilor din casa 

tradeaza un deficit de atentie, o lipsa de concentrare, dar si 

o incredere diminuata in propria persoana.                                       
Gelozie. Terorizarea si controlarea persoanei iubite                                                                          
Bulimia sau anorexia. Ambele semnaleaza o problema de 

natura psihica, o frustrare nerezolvata, latenta.                     

Lipsa rabdarii. poate sugera tot o problema de natura 

psihica.                                                                                              

Iesirile necontrolate. Crizele de nervi de acasa, de la 

volan sau de la serviciu denota imposibilitatea de stapanire 

a emotiilor negative.                                                                            

Depresia. Daca o persoana se confrunta mai mult timp cu 

sentimente de tristete persistenta, anxietate, pesimism, are 

o energie scazuta, este obosita mereu, intampina dificultati 

in luarea deciziilor este posibil sa sufere de depresie. 
              Articol preluat de pe sfatul medicului.ro 

 

 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Insomnia
http://www.sfatulmedicului.ro/Fobiile/fobiile_76
http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/scapa-de-panica-si-anxietate_10243
http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/cafeaua-previne-depresia_9344

