
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  IANUARIE  2019 

Sabat 4–5  Ianuarie  Soarele apune la 17
04 

 Serv. Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

    Andrei Dunăreanu 

Şcoala de Sabat,   900-1045 
Coordonator: Tabita Guță 

Devoţional: Ghiță Groza 

Biblia la rând: Paula Chirteș 

  Veşti: Cristina Pitica 
 Serviciu Divin,   11

00
-12

00 prezbiter Daniel Șercău 
 Serviciu Divin,   17

00
-18

00 prezbiter Iosif Dorgo 

Sabat 11–12    Ianuarie  Soarele apune la 17
12 

 Serv. Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

    pastor Vasile Burleanu 

Şcoala de Sabat,   900-1045 
Coordonator: Alexandra Breje 

 Devoţional:  Cornel Tomulea 

 Biblia la rând:  Robert Fieraru 

 Veşti:  Lidia Keta 

 Serviciu Divin,   11
00

-12
00 pastor Vasile Burleanu 

 Serviciu Divin,   17
00

-18
00 pastor Vasile Burleanu 

Sabat 18–19   Ianuarie  Soarele apune la 17
21 

 Serv. Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

    pastor Adelin Bortiș 

Şcoala de Sabat,   900-1045 
Coordonator:  Gabriel Pop 

 Devoţional: Gabriel Duma 

 Biblia la rând: Igor Turcan 
 Veşti: Gabriel Giurca 

 Serviciu Divin,   11
00

-12
00 evanghelist John Jawaratnam 

 Serviciu Divin,   17
00

-18
00  PROGRAM TINERET 

Sabat 25–26   Ianuarie  Soarele apune la 17
30 

 Serv. Divin,  vineri,  18
00 

– 19
00

    pastor Vasile Burleanu 

Şcoala de Sabat,   900-1045 
Coordonator: Nina Ștefan 

 Devoţional: Cornelia Ionaș 

 Biblia la rând: Gicu Dohotar 
 Veşti: Andreea Pencea 

 Serviciu Divin,   11
00

-12
00 pastor Vasile Burleanu 

 Serviciu Divin,   17
00

-18
00

 Nușa Gherzan 

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 : 
“V-am scris aceste lucruri ca să 

știți că voi, care credeți în Numele 

Fiului lui Dumnezeu, aveți viața 

veșnică.”  
                       1 Ioan 5:13 

                                                  

 

      

                                                                          

           

                                  
   

                            

                                    
 
 

 

 

2019 

 

ANUNŢURI 
  

DETALII ŞI ALTE ANUNŢURI  

IMPORTANTE GĂSIŢI LA AFIŞIER 

 

Prezbiter de serviciu 

Iosif Dorgo 
 

 

 

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 de la ora 1700 « 

 
GRUPA DE STUDIU GABORI 

» în fiecare dumincă de la ora 190 « 

 
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 15 Ianuarie, 17

00 - Pastor Burleanu Vasile 

Marți 29 Ianuarie, 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 !" 

 

 

 

Beneficiile miraculoase ale pepenelui roşu 

 

Fiecare 100 de grame din acest fruct  conţine 30 

Ia
n

u
a

r
ie

 



 

 

 

 
 

 

 

 

COZMA VASILE DRAGOMIR 1 

IORGHI IOANA 1 

MISA ENIKO 1 

PRUNESCU TINEL 1 

SZEKELY LORAND 1 

GREBENAR VICTOR 2 

BURCSA ANGELA 3 

GUTA TABITA 3 

NASUI VIORICA  6 

ZEILER AGNITA 6 

DORGO ALINA 8 

IUGA DOREL 8 

ROMAN ZSOKA 8 

STAN MELINDA 10 

GHERZAN EDUARD 11 

PALTINEANU RARES  12 

POPOVICI IRINA 12 

IVANICA EMILIA 13 

RUSU KRISTINE - LAVI 13 

HORA ALINA  14 

ROTARIU LOREDANA 16 

SAS VLAD 16 

ROSTAS MANDRA 17 

SZEKELY ROXANA (INA) 18 

CHIRTES LAVINIA- RAHELA 19 

LEUCE LUCIAN 19 

GAVRILA IONATAN 22 

GAVRILA NICOLAIE 23 

JIDIC EMILIAN 24 

CAMPEAN RAUL 28 

IONAS IULIANA 30 

NEGRU AUREL 30 

CATA IOAN 31 

DANEASA FLAVIA 31 

ROMAN LEONARD MARIAN 31 

 

Umple-ţi inima cu Cuvântul lui 

Dumnezeu! El este apa vie care stinge setea ta 

arzătoare. El este pâinea vie venită din cer. 

Domnul Hristos declară: "Dacă nu mâncaţi 

trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, 

n-aveţi viaţă în voi înşivă". Şi El se explică 

spunând: "Cuvintele pe care vi le-am spus Eu 

sunt duh şi viaţă" (Ioan 6,53.63). Corpurile 

noastre sunt hrănite prin ceea ce mâncăm şi 

bem; şi aşa cum stau lucrurile în domeniul 

natural, tot aşa este şi în cel spiritual. Lucrurile 

la care medităm vor da tonul şi puterea vieţii 

noastre spirituale.  

 

Lucrarea mântuirii este tema asupra căreia 

îngerii doresc să privească, s-o cunoască; ea va 

constitui ştiinţa şi cântul celor mântuiţi de-a 

lungul veacurilor nesfârşite. Nu este oare 

vrednic să cugetăm profund la ea şi să o studiem 

acum cu multă luare aminte? Iubirea şi mila 

infinită a Domnului Hristos, sacrificiul pe care 

l-a făcut în favoarea noastră cer din partea 

noastră cea mai serioasă şi mai solemnă 

cugetare.  

Să stăruim mai mult asupra caracterului 

scumpului nostru Mântuitor. Să medităm mai 

mult asupra lucrării Sale, a Aceluia care a venit 

să mântuiască pe poporul Lui de păcatele sale. 

Când contemplăm în acest fel marile teme ale 

cerului, credinţa şi iubirea noastră vor deveni 

mai puternice, iar rugăciunile noastre vor fi mai 

mult şi tot mai mult ascultate de Dumnezeu, 

pentru faptul că ele vor fi mai mult şi tot mai 

mult pline de credinţă şi iubire. 

 

           Ellen White, Calea Către Hristos, cap. 10 
 

Avocado este fructul minune care nu trebuie să lipsească 

din regimul tău alimentar. Fructele de avocado pot fi consu- 

mate crude, în salate sau individual, asezonate cu diverse  

ierburi aromatice şi condimente sau pot deveni ingrediente  

pentru deserturi, în diferite reţete de prăjituri sau shake-uri 

proteice. Se recomandă consumul de avocado în prima parte a zilei, la 
micul dejun sau drept gustare, pentru că, prin conţinutul bogat în 

grăsimi, poate duce la creştere ponderală (grăsimi peste 30%).  

 

Fructul minune poate avea numeroase beneficii: 

 

- Avocado are în compoziţie 18 aminoacizi care participă la formarea 
proteinelor complexe, esenţiale pentru buna funcţionare a organismului. 

 

- Avocado conţine acid folic (vitamina B9) şi vitamina B6, ce contribuie 

la normalizarea nivelului de homocisteină, care, într-o cantitate mare, 

poate avea efecte toxice, crescând riscul bolilor cardiovasculare. 

 
- Avocado conţine cu 35% mai mult potasiu decât o banană. Acest 

mineral este extrem de important pentru buna funcţionare a aparatului 

cardiovascular. 
 

- Grăsimile care se găsesc în fructul de avocado cresc colesterolul bun 

(HDL) şi scad colesterolul rău (LDL), iar trigliceridele se transformă 
într-un adevărat adjuvant nutriţional pentru pacienţii dislipidemici. 

 

- Prin conţinutul bogat în fibre joacă un rol esenţial în sănătatea 
sistemului digestiv. Fibrele insolubile curăţă colonul, previn constipaţia 

şi pot participa la prevenţia cancerului corolectal, pe când cele solubile 

reglează apetitul (prelungind senzaţia de saţietate). 
Bogat în nutrienţi, poate fi ingredientul cheie din măştile cosmetice, 

deoarece conferă strălucire pielii şi părului. 

 
- Avocado conţine glutation, o proteină cu rol esenţial în funcţionarea 

optimă a sistemului imunitar şi a sistemului nervos. 

 
- Persoanelor care suferă de diabet sau se confruntă cu disglicemii le 

recomand să introducă în alimentaţie acest fruct, deoarece, prin 
grăsimile sănătoase şi fibrele solubile din conţinut, reglează nivelul 

glicemic şi rezistenţa la insulină a organismului.  

 
- De asemenea, are proprietăţi antioxidante puternice şi împiedică 

declanşarea diverselor tipuri de cancer. 

 
- Fructul de avocado conţine un carotenoid numit luteină, substanţă 

necesară pentru menţinerea unei vederi optime, care protejează 

impotriva degenerării cauzate de îmbătrânire. 
 

- Sursă bogată de vitamina E, substanţa care neutralizează radicalii liberi 

ce distrug celulele creierului, aşa că poate participa la prevenirea 
pierderii memoriei şi accelerarea bolilor mentale în cazul pacienţilor 

diagnosticaţi cu Alzheimer. 

E de preferat să avem un un regim alimentar bogat în fructe şi legume, 

din care să nu lipsească avocado, iar asta datorita beneficiilor sale pentru 

funcţia cardiovasculară, digestivă, dar şi rolului pe care îl are asupra 
sistemului nervos. 

 

 

http://www.csid.ro/diet-sport/noutati-dieta-si-sport/beneficiile-consumului-zilnic-de-avocado-14972795/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/5-sfaturi-pentru-un-mic-dejun-cu-adevarat-sanatos-10668792/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/dieta-cu-fructe-si-legume-esti-pregatita-s-o-urmezi-12435807/

