
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  DECEMBRIE  2018 

Sabat 1 Decembrie  Soarele apune la 16
53 

 Serviciu Divin, vineri, 18
00 

– 19
00

    Cornelia Ionaș 

Şcoala de Sabat,   900-1045 
Coordonator:  Tabita Guță 

  Devoţional: Cornelia Ionaș 

  Biblia la rând: Angelo Moga 
  Veşti: Adelina Moga 

 Serviciu Divin, 11
00

-12
00 BOTEZ - pastor Vasile Burleanu 

 Serviciu Divin, 17
00 

-18
00 pastor Costel Trandafir 

 Duminică 2 Decembrie, 18
00

 pastor Burleanu Vasile 

 Luni 3 Decembrie, 18
00

 pastor Marius Morar 

 Marți 4 Decembrie, 18
00

 pastor Adelin Bortiș 

 Miercuri 5 Decembrie, 18
00

 pastor Burleanu Vasile 

 Joi 6 Decembrie, 18
00

 pastor Adelin Bortiș 

Sabat 7–8  Decembrie  Soarele apune la 16
51 

 Serv. Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

    pastor Adelin Bortiș 

Şcoala de Sabat,   900-1045 
Coordonator: Alexandra Breje 

Devoţional: Alex Fieraru 

Biblia la rând: Simona Cucu 

  Veşti:Andreea Mihaela Berejnec 
 Serviciu Divin,   11

00
-12

00 pastor Adelin Bortiș 
 Serviciu Divin,   17

00
-18

00 PROGRAM COPII 

Sabat 14–15  Decembrie  Soarele apune la 16
51 

 Serv. Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

    pastor Vasile Burleanu 

Şcoala de Sabat,   900-1045 
Coordonator: Gabriel Pop 

 Devoţional:  Irinel Dorgo 

 Biblia la rând:  Gabriel Duma 

 Veşti:  Andrada Muntean 

 Serviciu Divin,   11
00

-12
00 Prevenirea violenței în familie 

Emilia Ivănică 

 Serviciu Divin,   17
00

-18
00 PROGRAM COPII GABORI 

Sabat 21–22  Decembrie  Soarele apune la 16
53 

 Serv. Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

    pastor Adelin Bortiș 

Şcoala de Sabat,   900-1045 
Coordonator:  Gabriel Pop 

 Devoţional: Vasile Burleanu 

 Biblia la rând: Paula Chirteș 
 Veşti: Gabriel Pop 

 Serviciu Divin,   11
00

-12
00 SFÂNTA CINĂ 

 Serviciu Divin,   17
00

-18
00  PROGRAM TINERET 

Sabat 28–29  Decembrie  Soarele apune la 16
58 

 Serv. Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

    pastor Vasile Burleanu 

Şcoala de Sabat,   900-1045 
Coordonator: Nina Ștefan 

 Devoţional: Vasile Dohotar 

 Biblia la rând: Cristina Pitica 
 Veşti: Vlad Grozea 

 Serviciu Divin,   11
00

-12
00 pastor Vasile Burleanu 

 Serviciu Divin,   17
00

-18
00  PROGRAM SENIORI 

 Luni 31 Decembrie, 18
00

 PROGRAM MULȚUMIRE 

PROGRAMUL 
BISERICII CREŞTINE ADVENTISTE  

DE ZIUA A ŞAPTEA, 

”MARANATHA”- TIMIŞOARA 

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

  
 

Gândul lunii : 
“Iată, Eu vin curând; și răsplata 

Mea este cu Mine, ca să dau 

fiecăruia după fapta lui.”  
    Apocalipsa 22:12 

                                                  

2018 

 

ANUNŢURI 
  

DETALII ŞI ALTE ANUNŢURI  

IMPORTANTE GĂSIŢI LA AFIŞIER 

 

Prezbiter de serviciu 

Gabriel Ivănică 
 

 

 

Pianişti: Szekely Lorand, Gherzan Gabriela,  

Pop Gabriel Coman Adina,  

Gabriel Adam, Eusebiu Jigau 

 

 

PREGĂTIRE  PENTRU BOTEZ   

» în fiecare Sabat între orele 1600 - 1700 « 

 
GRUPA DE STUDIU MARANATHA 

» în fiecare dumincă între orele 1700 - 1900 « 

 
GRUPA DE STUDIU GABORI 

» în fiecare dumincă de la ora 200 « 

 
ORA DE RUGĂCIUNE MARANATHA 

» în fiecare miercuri între orele 1600 - 1700 « 

 
CAPELĂ AMiCUS MARANATHA 

» în fiecare joi între orele 2000 - 2200 « 

 

 

Program Peciu Nou 

 
 Marți 11 Decembrie, 17

00 - Pastor Burleanu Vasile 

Marți 18 Decembrie, 17
00 - Pastor Burleanu Vasile 

 

 
 

 

 

 
 

 
RADIO VOCEA SPERANŢEI 

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

 
" Un altfel de radio, 

             
              pentru  altfel de oameni !" 
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GRAD NASTACA ANCA 2 

CHIRTES PAULA 3 

TRUSCA COSMINA 3 

MIOC LENUTA 5 

IUGA CARMEN 7 

COTUNA SEBASTIAN 8 

GIULVEZAN DANIELA 9 

ROMAN RAMONA 9 

PITICA CRISTINA SIMONA 10 

TODERAS VALERIA 12 

BELCEA MARIA 14 

GHERZAN ROMEO  14 

SAS GHEORGHE 15 

NEGREA DOCHITA 16 

SAVU MARIA 17 

BOBAR ELENA 18 

SPATARU ALISA ISABELA 18 

BLAHUT ANDREI 21 

VLADUTESCU DAIANA 21 

BLAHUT CRISTINA 23 

LEUCE ALINA 24 

DUTA MADALINA 26 

LUCESCU CONSTANTA 26 
TOMULEA CORNEL 27 

NICA VASILE 30 

Unitate și iubire în biserică 

 

Nu uitați că cele mai primejdioase curse 

pe care Satana le-a pregătit pentru biserică vor 

veni chiar prin membrii ei care nu iubesc în 

mod absolut pe Dumnezeu sau pe aproapele lor 

ca pe ei înșiși. Satana se străduiește continuu să 

se vâre între frați. El caută să câștige controlul 

asupra acelora care mărturisesc  a crede 

adevărul, dar care sunt neconvertiți; și când îi 

poate influența chiar prin natura lor firească, 

pentru a se uni cu el în încercarea de a zădărnici 

planurile lui Dumnezeu, atunci jubilează. 

În mod special, aveți grijă să nu deveniți 

o unealtă în mâinile vrăjmașului, pentru a abate 

mințile bărbaților, femeilor și copiilor de la o 

totală supunere față de Dumnezeu și de la marea 

lucrare pentru acest timp. Feriți-vă să le dați 

speranțe tinerilor, punându-le înainte 

perspectiva câștigului financiar, avantajele unei 

educații minunate sau ale unor mari realizări 

personale. Cuvintele de laudă sunt dulci pentru 

inima neconsacrată și unii care au impresia că 

stau neclintiți sunt amețiți, fascinați și intoxicați 

de speranțe ce nu se vor realiza niciodată. O 

mare greșală s-a făcut în direcția aceasta. Toți ar 

trebui să gândească și să vorbească modest 

despre propriile lor capacități și ar trebui să fie 

atenți să nu încurajeze mândria și prețuirea de 

sine în alții. 

 

         Ellen White, Mărturii vol 5 
 

 

Durerea în gât 
 

Durerea de gât este principalul simptom întalnit în faringită (inflamatia 

faringelui sau a gâtului). Cea mai frecvența cauza a acestui simptom este 
infecția virală, gripă sau răceală. Durerea de gât declanșată de un virus, 

se vindecă de la sine cu îngrijire la domiciliu. Totuși, în cazul în care 

este declanșată de o infecția bacteriană, aceasta necesită tratament cu 
antibiotice.  

 

Simptome: disconfort sau senzație de iritatie sau zgârietură în gât, 
suferință care se agravează la înghițire sau în timpul vorbirii, dificultăți 

la înghițire, uscăciune a gâtului, prezența glandelor inflamate sau 
dureroase de la nivelul gâtului sau a maxilarului, umflarea și inrosirea 

amigdalelor, pete albe sau puroi prezente la nivelul amigdalelor, 

răgușeală sau voce înfundată, refuzul de a mânca (întâlnit mai ales la 
sugari și la copii mici).  

 

Stil de viață și remedii la domiciliu  

Indiferent de cauza inflamației gâtului, există o serie de strategii de 

îngrijire la domiciliu care oferă, de obicei, ameliorarea temporară a 

durerilor:  
- odihnă - somn suficient și pauze de vorbire  

- fluide - se vor consumă multe ceaiuri fără cofeină îndulcite cu miere, 

supe, etc.  
- consum de alimente și băuturi care calmează durerea de gât.  

- aplicații reci preferate de unii pacienți pentru a calmă durerile locale.  

- gargară cu apă sărată - se adaugă o linguriță (5 ml) de sare de masă la 
250 ml de apă călduță și se face gargară cu această soluție.  

- umezirea aerului - utilizarea unui umidificator de aer rece va contribui 

la înlocuirea aerului uscat care poate irită gâtul. O alternativă ar fi 
petrecerea a câteva minute într-o camera de baie în care s-a lăsat dușul 

cu apă caldă să curgă și s-au format aburi.  

- pastille de gât pentru calmarea durerii (vârstă minimă 4 ani).  
- evitarea iritantilor - se va încerca ferirea de fumul de țigară și de 

produsele de curățenie care pot irita gâtul.  

- tratament pentru durere și febră cu medicamente fără prescripție 
medicală  

- acetaminofenul sau ibuprofenul pot reduce durerea în gât.  

 

Prevenție  

- se vor spală mâinile cu atenție după fiecare utilizare a toaletei, înainte 

de a mânca și după strănut sau tuse.  
- paharele sau alte instrumente pentru mâncat sau băut nu se vor împărți 

în timpul mesei de către mai multe persoane.  

- aruncați șervețelele folosite în urmă strănutului sau a tusei. De fiecare 
data când o persoană tușește, trebuie să pună mâna la gură.  

- se vor folosi șervețele pe baza de alcool sau geluri speciale că 

alternativă la spălatul mâinilor atunci când nu sunt disponibile apa și 
săpunul.  

- se va evita atingerea telefoanelor publice sau a tasnitorilor publice de 

apă potabilă cu gura.  
- se vor dezinfecta în mod constant, telefoanele, telecomenzile TV și 

tastaturile de calculator.  

- se va evita contactul direct cu persoanele care sunt bolnave.                                        
             Sursa: www.sfatulmedicului.ro  

 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/

