
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  FEBRUARIE  2018 

Sabat 2 – 3 feb.  Soarele apune la 17
42 

 Serviciu Divin, vineri, 18
00 

– 19
00

    Pastor Bortiș Adelin 

Şcoala de Sabat,   900-1045 

Coordonator: Tabita Guța 

Devoţional:  Gabriel Duma 

Veşti: Adina Coman 

Biblia la rând: Andrei Dunareanu 

 Serviciu Divin,     11
00

-12
00

 Pastor Bortiș Adelin 

  Serviciu Divin,    17
00 

-18
00

 Pastor Burleanu Vasile 

Miercuri 7 februarie 16
00 

-17
00

 Oră de rugăciune 

Sabat 9 – 10 feb.  Soarele apune la 17
52 

 Serviciu Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

   
 

Prezbiter Lorand Szekely 

Şcoala de Sabat,   900-1045 

Coordonator: George Pascu 

Devoţional: Alex Fieraru 

Veşti: Aura Bodnar 

Biblia la rând: Natalia Duma 

 Serviciu Divin,   11
00

-12
00

 Pastor Burleanu Vasile 

 Serviciu Divin,   17
00

-18
00

 Pastor Burleanu Vasile 

Miercuri 14 februarie 16
00 

-17
00

 Oră de rugăciune 

Sabat 15 – 16 feb.  Soarele apune la 18
02 

 Serviciu Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

   
 

Prezbiter Flavius Oprițoiu 

Şcoala de Sabat,   900-1045 

Coordonator: Nina Ștefan 

Devoţional: Daniel Lapadatescu 

Veşti: Elvira Rîmnescu 
Biblia la rând:LaviniaPantelimon 

 Serviciu Divin,   11
00

-12
00

 Pastor Burleanu Vasile 

 Serviciu Divin,   17
00

-18
00

 Pastor Burleanu Vasile 

Miercuri 21 februarie 16
00 

-17
00

 Oră de rugăciune 

Sabat 22 – 23 feb.  Soarele apune la 18
12 

 Serviciu Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

   
 

Pastor Bortiș Adelin 

Şcoala de Sabat,   900-1045 

Coordonator: Marius Popescu 

Devoţional: Denis Ilisie 

Veşti: Emanuela Stanciu 

Biblia la rând: Andrei 

Dunareanu 

 Serviciu Divin,   11
00

-12
00

 Pastor Bortiș Adelin 

 Serviciu Divin,   17
00

-18
00 

 Pastor Bortiș Adelin 

Miercuri 28 februarie 16
00 

-17
00

 Oră de rugăciune 

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 : 
"Căci ochii Domnului sunt peste 

cei neprihăniți și urechile Lui iau 

aminte la rugăciunile lor. Dar fața 

Domnului este împotriva celor ce 

fac răul." 

1 Petru 3:12 
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ANUNŢURI 
  

 

 

 

DETALII ŞI ALTE ANUNŢURI  

IMPORTANTE GĂSIŢI LA AFIŞIER 

 

 

 
Prezbiter de serviciu 

Lorand Szekely 

 

 

 

Pianişti: Szekely Lorand, Adam Gabriel, 

Gherzan Gabriela, Pop Gabriel, Coman Adina,  

Ulmamei Rebeca, Eusebiu Jigau 

 

 

 

 

PREGĂTIRE  PENTRU BOTEZ   

» în fiecare Sabat între orele 1600 - 1700 « 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
RADIO VOCEA SPERANŢEI 

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

 
" Un altfel de radio, 

             
              pentru altfel de oameni !" 

 

 

 

 

 

 

Beneficiile miraculoase ale pepenelui roşu 

 

Fiecare 100 de grame din acest fruct  conţine 30 

de calorii, 1 gram de fibre, 10 grame de zahăr, 1 

gram de proteine, vitamina A, C, E, D, niacină, 

tiamină, vitamina B6, B12, acid pantotenic şi 

numeroase minerale precum fierul, calciul, 

magneziul, manganul, potasiul, fosforul, zincul, 
F

e
b

r
u

a
r

ie
 

 

http://www.csid.ro/health/vitamine-si-minerale/vitamina-a-11270095/
http://www.csid.ro/health/vitamine-si-minerale/vitamina-b6-11308938
http://www.csid.ro/health/sanatate/calciul-si-magneziul-doua-minerale-esentiale-pentru-organism-afla-cand-cum-si-cat-sa-iei-10094845/
http://www.csid.ro/health/sanatate/calciul-si-magneziul-doua-minerale-esentiale-pentru-organism-afla-cand-cum-si-cat-sa-iei-10094845/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA MULȚI ANI! 

MITROI CRISTINEL 1 

PESCAR ESTERA 1 

SCHLECHTA MARGARETA 2 

GHERDAN CHIRA 4 

DEMIAN IOAN 7 

ROSTAS MATEI 9 

TÎRZIU EMIL 11 

BOLDOG MARIA 12 

MURARIU LAURA 12 

FAUR MARIA 14 

SAHLEANU ROZINA 14 

GROZA BENIAMIN 15 

POPOVICI ELENA  15 

PRISECARU DELIA 15 

GABOR RUBI 17 

IANI DOMNICA 18 

GABOR MANDRA 20 

SELEJAN RODICA 20 

GABOR IANOS 21 

TOMULEA MARIA  21 

GABOR PETER 22 

GABOR GHIZELA 22 

LAPADATESCU DANIEL 23 

TOADER SILVIA  25 

BLAHUT ANICA 26 

DORGO IOSIF 26 

DANEASA VIORICA 28 

STAN EMIL  28 

TARZIU FLOAREA 28 

TODERAS SILVESTRU 28 

El ne călăuzește în tot adevărul 
       

Fiecare slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie 

călăuzit de Duhul Sfânt. Nu stă în puterea omului, 

când umblă, să-şi îndrepte paşii spre ţintă. Calea 

noastră, oricât de aspră ar fi, este trasată pentru noi de 

Dumnezeu. Pe această cale trebuie să umblăm. 

(Manuscript 42,1901) 

Domnul Hristos a asigurat totul pentru ca 

biserica Lui să fie un corp transformat, iluminat de 

lumina cerului, având slava lui Emanuel. Planul Lui 

este ca fiecare creştin să fie înconjurat de o atmosferă 

spirituală de lumină şi de pace. Pentru acela care, 

lăsându-şi deoparte eul, face loc pentru lucrarea 

Duhului Sfânt asupra inimii şi care duce o viaţă de 

deplină consacrare faţă de Dumnezeu, capacitatea de a 

fi de folos nu are limite. (…) 

Făgăduinţa Duhului ne aparţine şi nouă, 

astăzi, la fel de real cum le-a aparţinut primilor 

ucenici. Dumnezeu va înzestra astăzi bărbaţi şi femei 

cu putere de sus tot aşa cum i-a înzestrat în Ziua 

Cincizecimii pe cei care au auzit Cuvântul mântuirii. 

Chiar în ceasul acesta, Duhul Său şi harul Său sunt 

pentru toţi aceia care au nevoie de ele şi care îl cred 

pe El pe cuvânt. (Mărturii, vol. 8, p. 19-20) 

Învaţă-i pe copiii tăi că este privilegiul lor să 

primească zilnic botezul cu Duhul Sfânt. (Îndrumarea 

copilului, p. 69-70) 

Aceia care sunt sub influenţa Duhului lui 

Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci calmi şi de neclintit, 

liberi de extravaganţe în gândire, cuvânt şi faptă. În 

mijlocul confuziei învăţăturilor înşelătoare, Duhul lui 

Dumnezeu va fi un ghid şi un scut pentru aceia care 

nu s-au împotrivit dovezilor adevărului şi va reduce la 

tăcere orice altă voce în afară de vocea Aceluia care 

este adevărul. (SlujitoriiEvangheliei, p. 289) 

O influenţă sfântă se va răspândi în lume de la 

aceia care sunt sfinţiţi prin adevăr. (…) Duhul Sfânt 

va lucra asupra inimilor omeneşti, luând lucrurile lui 

Dumnezeu şi descoperindu-li-le oamenilor. (Mărturii, 

vol. 9, p. 40) 

 

 

 

 

Odihniţi-vă... corect 

 
Studiile asupra tulburărilor de somn au 

început de abia în deceniul '70. De-a lungul timpului 

tot mai multe studii au relevat importanţa odihnei şi 

mai ales consecinţele grave pe care le are lipsa 

somnului asupra sănătăţii. 

„Tulburările de somn sunt un factor de risc 

care provoacă tot felul de afecţiuni precum 

obezitatea morbidă, diabet, boli neurologice sau 

imunologice, printre altele”, este de părere Diego 

García-Borreguero, directorul IIS şi responsabil al 

studiului. Prevalenţa tulburărilor de somn este foarte 

ridicată în ţările occidentale, a avertizat el. „Noile 

obiceiuri de viaţă ale societăţii moderne reduc 

timpul de odihnă al persoanelor iar acest deficit 

cronic de somn afectează un procent foarte mare de 

populaţie” a subliniat expertul. 

La rândul său, cercetătorul Paul Franken, de 

la Center for Integrative Genomics din cadrul 

Universităţii Lausanne (Elveţia), a subliniat că este 

esenţial să se arate cât de important este să ne 

odihnim corect şi să se determine factorii implicaţi 

în acest proces şi de ce variază de la un individ la 

altul. „Unii funcţionează perfect cu patru ore de 

somn, în timp ce alţii au nevoie de nouă ore”, a 

explicat el. 

Potrivit lui Franken, nevoia de a petrece o 

treime din viaţă dormind are o bază biologică, iar 

această odihnă atunci când se realizează corect nu va 

avea consecinţe asupra genelor noastre. În opinia lui, 

a dormi jumătate din cât este necesar poate duce la 

alterarea a până la 80% a aşa numitului 

transcriptom. (Transcriptomul reprezintă setul de 

molecule de ARN produse într-o celulă într-un 

anumit moment al vieţii; el reflectă genele care sunt 

exprimate în acel moment şi, de obicei, este 

variabil). Acest lucru demonstrează că „efectele unui 

somn insuficient asupra sistemului nostru genetic 

sunt mai mari decât se credea”, a subliniat expertul 

elveţian. 
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