29

Sabat I
4 septembrie

Ora 9,30-10,30
Sâmbăta ora 11-12

Sabat II
11 septembrie

Sâmbăta ora 18

Sabat III
18 septembrie

Pavel Popescu
ŞCOALA DE SABAT

Stelian Stana
Florin Dumitriu

Vineri ora 20
Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,30-10,30

Dorel Maxim
Violeta Bodnariu
ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

Erik Csergezan

Sâmbăta ora 18

Erik Csergezan

Vineri ora 20

Adrian Toader
Iosif Balasa

Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,30-10,30
Sâmbăta ora 11-12
Sâmbăta ora 18

ŞCOALA DE SABAT
Marcel Popescu
PROGRAM
TINERET

Vineri ora 20
Sâmbăta ora 9-9,30

Ora 9,30-10,30
Sâmbăta ora 11-12
Sâmbăta ora 18

Lucian Fara
Vasile Ardelean
ŞCOALA DE SABAT
SFANTA CINA
PROGRAM
VARSTA A TREIA

Sabat I

Sabat
II

Liebling

Florin
Dumitriu

Lucian
Fara

Recaş

Radu
Nicolae

Adrian
Divile

Sabat III

apusul soarelui:
19,33

9
11
12
12
12
14
15
17
20
22
24
24
25
26
27
27
29

Sâmbăta ora 9-9,30

Marcel Popescu

apusul soarelui:
19,47

1
2
3
4
4
4
4
5
5
6
7
8
9

Sabat IV
25 septembrie

1

Vineri ora 20

apusul soarelui:
20,01

MICLEA VICTORIA
PUTUREANU EUGEN
VALERIU
NEDELCU EMANOIL
BOLDICI IULIAN DANIEL
BURLEANU VASILE
DUMITRIU ALINA
GROZEA PETRU
POTERAŞI EMANUEL
OLARIU MARIA
ONICA VICTORIA
GROZEA EUGENIA
TUTUNARU GHIORGHITA
RADU AUREL
DORGO MADALINA
GORCEA IULIAMARGARETA
ROSTAS SUSANA
CRIVAC ELENA
SECACEANU FLOAREA
TABACARU IULIA
GRAMA BUJOR
NICULA FRIDA
DIVILE MARIUS
POINARU ANA-MARIA
ROŞCA FELICIAN
GROZEA PAVEL
MADARAS ELISABETA
POPESCU MARIA
ENGELHARDT LUCI
ARDELEAN VASILE
PONTOS DOINA
NEDELCU ADELHIED
GABOR GIZELA

DATA
NAŞTERII

apusul soarelui:
20,14

NUMELE ŞI
PRENUMELE

Sabat
IV

Adrian
Divile

CINA

Maxim
Dorel

CINA

PROGRAMUL
BISERICII CREŞTINE
ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

str. IndependenŃei nr.19

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

 18 septembrie 2010 - PROGRAM TINERI
 25 septembrie 2010 – SFANTA CINA

ORGANISTII DE SERVICIU
Sabat I

Gabriela Popovici

Sabat II

Rares Paltineanu

Sabat III

Felician Rosca

Sabat IV

Madalina Dorgo

Prezbiter de serviciu: Marcel Popescu

Minte Caracter şi Personalitate
Suprasolicitarea intelectuala
Păstrarea puterilor creierului. - Am
încredere că Domnul ascultă rugăciunile
mele şi sunt convinsă că aceste rugăciuni
sunt inspirate de El, de aceea sunt plină de
curaj şi pornesc la lucru ca şi cum
răspunsul mi - ar fi fost deja acordat. Să nu
suprasolicităm puterea pe care ne - o
dăruieşte Domnul. Noi trebuie să ne
păstrăm puterile creierului. Dacă abuzăm
de această putere, nu vom avea nici o
rezervă de care să ne folosim în timp de
criză.
Necesitatea înŃelepciunii în alegerea
hranei intelectuale. - Foarte adesea,
colecŃionarea unui număr mare de cărŃi în
vederea studiului interpune între
Dumnezeu şi om o cantitate de cunoştinŃe
care slăbeşte puterea minŃii şi o face
incapabilă de a asimila îndemnurile Lui.
Mintea îşi pierde agerimea. Pentru a
discerne corect informaŃiile care provin de

la nenumăraŃi autori de cele inspirate din
Cuvântul vieŃii, este nevoie de
înŃelepciune, astfel încât omul să fie
capabil să mănânce trupul şi să bea sângele
Fiului lui Dumnezeu.
Scurtarea vieŃii. - Celor care vor să
devină lucrători eficienŃi pentru cauza lui
Dumnezeu, aş dori să le spun următoarele:
dacă vă suprasolicitaŃi creierul printr - o
muncă intelectuală peste măsură, crezând
că, dacă nu studiaŃi tot timpul, veŃi pierde
din influenŃă, trebuie să schimbaŃi imediat
această părere şi practică.Daca nu se
exercită o mai mare atenŃie în această
privinŃă, mulŃi vor coborî în mormânt
înainte de vreme.
Concentrarea excesivă a atenŃiei
slăbeşte organele vitale. - Puterea de a ne
concentra mintea asupra unui subiect este
bună până la o anumită limită; dar
exercitarea continuă a acestei capacităŃi
slăbeşte organele solicitate; acestea sunt
supuse unor eforturi prea mari, iar
rezultatul este incapacitatea de a înfăptui
binele în cea mai mare măsură posibilă.
Povara activităŃii cade în special
asupra unor anumite organe, în timp ce
celelalte rămân inactive. În felul acesta,
mintea nu poate funcŃiona în condiŃii
sănătoase şi, în consecinŃă, viaŃa este
scurtată.
O minte suprasolicitată deschide
porŃile ispitei. - StudenŃii care se dedică în
exclusivitate muncii intelectuale

desfăşurate în sălile de curs îşi prejudiciază
întregul organism datorită lipsei
exerciŃiului fizic. Creierul oboseşte, iar
Satana îl atrage într - o mulŃime de ispite,
inspirându - i dorinŃe interzise prin care să
- şi schimbe activitatea, pentru a se elibera
de presiune. Dacă cedează acestor ispite, ei
îşi fac rău lor înşişi şi îi tulbură şi pe cei
din jur. Aceasta se poate întâmpla printr un comportament uşuratic. Creierul este
incitat, iar studenŃii simt plăcerea de a juca
farse. Dar când cedează ispitei şi se
angajează în asemenea fapte, întotdeauna
cineva trebuie să sufere datorită
comportamentului lor.
Suprasolicitarea minŃii generează o
imaginaŃie bolnavă. - Mi - a fost descoperit
că, pentru aplicarea metodelor
corespunzătoare de prevenire a
suprasolicitării intelectuale, studenŃii
trebuie să - şi exercite în mod proporŃional
şi echilibrat toate capacităŃile
organismului, atât cele mintale, cât şi cele
fizice. Activitatea intelectuală continuă
constituie o greşeală. Aş dori să pot explica
întreaga situaŃie în cele mai potrivite
cuvinte. Suprasolicitarea minŃii generează
o imaginaŃie bolnavă, care conduce la
îngăduinŃă de sine faŃă de senzualitate. Un
singur an de educaŃie echilibrată şi
cuprinzătoare face mai mult decât cinci ani
de educaŃie care solicită în exclusivitate
mintea.

