NUMELE ŞI
PRENUMELE

DATA
NAŞTERII
3

TABACARU COSMIN

3

TEMIAN MAGDALENA

3

HUSANU ODETA

4

MIHAILA MARIA

6

SACEANU GABRIELA

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,40-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRÎNZAN

8

Sâmbăta ora 17

TEOFIL BRÎNZAN

SMAHON IOAN

11

Vineri ora 19

URSU ESTERA

14

CIOTARCA MARIA
CRIVEANU-VERESTIUC
COSMINA CLAUDIA

15

DEMIAN ANDREEA

19

GABOR IANOS

19

GHINGHIE IOAN

20

BALASA IOSIF

22

SAMU MANDRA

26

SAMU MANDRA

26

ONIŢA LUCIAN

27

MARESCU CRISTIAN ALIN

28

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Branzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Rugaciune
si scoala de
sabat

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Predica
ora 11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

Dupamasa

Sabat II
14 februarie
Sabat III
21 februarie

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 17

GABRIELA POPOVICI

Vineri ora 19

Apocalipsa
Daniel Dumitriu

Sâmbăta ora 9-9,30

PAVEL MEMETE

Ora 9,40-10,45
Sâmbăta ora 11-12

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 17

VALENTIN GROSU

DANIEL DUMITRIU
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PAVEL MEMETE

Sâmbăta ora 9-9,30

Apocalipsa
Daniel Dumitriu
TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,40-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 17

TEOFIL BRÎNZAN

Vineri ora 19
Sabat IV
28 februarie

Sabat II

Ora 9,40-10,45
Sâmbăta ora 11-12

apusul soarelui:
18,17

Sabat I

Sâmbăta ora 9-9,30

Apocalipsa
Adrian Toader
DANIEL DUMITRIU

apusul soarelui:
18,07

Orga

17

Sabat I
7 februarie

Apocalipsa
Teofil Brînzan

apusul soarelui:
17,57

Vineri ora 19

apusul soarelui:
17,47

DEMIAN DUMITRU

https://www.facebook.com/adventistbetania

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

prezbiter de serviciu – Adrian Toader

Liebling

Sabat I

Sabat II

FLORIN
DUMITRIU

ROMAN
FORRAY

Sabat III

VASILE
ARDELEAN

Sabat IV

EMIL
TUTUNARU

7-14 februarie – Săptămâna căminului
creștin
21 februarie – Ziua Radio Mondial
(colectă)

Şapte secrete ştiinţifice pentru o
căsnicie fericită
1. Sărbătoriţi veştile şi întâmplările
pozitive
Potrivit cercetătorilor, divorţul nu este
favorizat de creşterea numărului de evenimente
negative din viaţa cuplului, ci mai degrabă de
scăderea incidenţei celor pozitive, iar soluţia este
ca partenerii să sărbătorească mai des şi mai
intens lucrurile bune care li se întâmplă, fie că
este vorba doar despre unul dintre soţi sau de
amândoi. Specialiştii spun că perechile care
sărbătoresc des evenimentele pozitive sunt mai
responsabile, au un nivel al intimităţii mai
profund, iar încrederea şi satisfacţia legată de
relaţie este mai profundă. Partenerii nu trebuie
doar să-şi afirme bucuria pentru reuşita celuilalt,
ci să o şi arate.
2. Cinci momente fericite pentru o
greşeală
De câte momente pozitive este nevoie pentru
ca unul dintre parteneri să se revanşeze pentru o
greşeală? Cercetătorii spun că raportul este de 5
la 1. Nimeni nu trebuie să numere fiecare
eveniment pozitiv şi fiecare greşeală, dar, dacă
acestea apar în proporţii oarecum egale,
probabilităţile unui divorţ cresc
vertiginos.Cercetătorii de la Universitatea din
Washington au analizat datele privind mai multe
căsnicii şi au descoperit că în cazul mariajelor
stabile există de cinci ori mai multe interacţiuni
pozitive între soţi decât negative. Când raportul
începe să scadă, creşte riscul despărţirii. În viaţa
de zi cu zi nu se pot contoriza toate
evenimentele, dar ceea ce sugerează cercetarea
este că un simplu "Îmi pare rău!" nu este
suficient după ce unul dintre parteneri greşeşte.
3. Menţinerea unor standarde ridicate

Multor oameni li spune că aşteptările lor
legate de ccăsnicie sunt prea ridicate. Cercetările
arată reversul: cei care se aşteaptă la mai mult,
primesc mai mult.
Oamenii care au standarde idealiste, care vor
săă fie trata
trataţi cu respect şi care vor romantism şi
pasiune în mariaj ajung ssă aibă exact acest tip de
căsnicie.
ăsnicie. B
Bărbaţii şi femeile cu standarde reduse,
care nu se aaşteaptă la comunicare, respect şi
dragoste intens
intensă eşuează în relaţii care nu le
oferă aceste lucruri.

4. O relaţie apropiată cu familia şi
prietenii
Ideea că o căsnicie trebuie să ofere celor doi
soţi tot ajutorul şi intimitatea de care au nevoie
nu este tocmai realist
realistă şi sănătoasă. Prietenii şi
familia trebuie ssă fie aproape de un cuplu.
Căsnicia
ăsnicia trebuie ssă fie relaţia principală, dar nu
singura. Exper
Experţii spun că a face totul împreună
într
într-o căsnicie nu este neapărat un lucru bun.
Pentru a înt
întări un mariaj este bine ca soţii să aibă
mai pu
puţine cereri emoţionale unul din partea
celuilalt. Asta nu înseamn
înseamnă renunţarea la
intimitatea emo
emoţională, ci doar că un mariaj are
de câş
câştigat dacă soţii îşi menţin relaţiile de
prietenie şi apropiere şi cu alte persoane din
cercul restrâns al apropia
apropiaţilor.
5. Nimeni nu trebuie să se aştepte ca
celă
celălalt să-l facă fericit

Cercetările
Cercetă
arată că nivelul de fericire
resimţit
ţit de cei mai mulţi
mul oameni revine la o
valoare de bază,
baz proprie fiecărei persoane, chiar
şşi dupăă evenimente fericite cum ar fi o nuntă.
nunt
Capacitatea de a fi mai mult sau mai puţin
pu fericit
ţine de fiecare persoană,
persoan iar a aştepta ca soţul sau
soţia
ţ săă aducă
aduc fericirea celuilalt este nerealist şi
incorect. Studiile mai arată
arat că nivelul de fericire
al unei persoane este relativ stabil pe întreaga
duratăă a vieţii.
vie Un eveniment major, cum ar fi
nunta sau naşterea
na
unui copil, poate face oamenii
săă se simtă mai fericiţi decât de obicei, dar cei
mai mulţi
mulţ oameni revin la nivelul stării de bine
care le este caracteristic.
6. Mai mult sex
În timpul unei căsnicii,
c
dorinţa sexuală poate
scădea
ădea în intensitate. În ciuda acestui lucru, sexul
se
este sănă
ănătos şi aduce o serie de beneficii
emoţionale
ţionale şi fiziologice care nu trebuie
ignorate. În timp, partidele de sex regulate pot
îmbunătăţ
ătăţi starea de spirit, pot scădea nivelul de
nervozitate şi pot conduce la o relaţie mai bună
şi mult mai intimă.
intim
7. Mai multă
mult aventură, mai multe lucruri
noi şi interesante
Cuplurile nu au nevoie de mai multe
activităţi
ăţi plăcute,
plă
ci de mai multe activităţi
suprinzătoare, interesante, noi, pentru a menţine
men
cât mai viu sentimentul plăcut
pl
resimţit când s-au
îndrăgostit
ăgostit. Cercetătorii spun că o metodă de a
proteja şi dezvolta în acelaşi
acela timp căsnicia este
ca soţii
ţii să încerce permanent lucruri noi, să
împărtăşeasc
ă ăşească experienţe interesante. Cuplurile
ar trebui să evite limitarea la obiceiurile vechi, la
rutinăă şi să încerce mereu ceva nou.
http://www.mediafax.ro/stiintahttp://www.mediafax.ro/stiinta
sanatate/sapte-secrete-stiintifice-pentru-osanatate/sapte
casnicie--fericita-13353350

