PROGRAM

“...nu încetăm să ne rugăm pentru voi ...”

LA MULŢI ANI!
5
5
9
12
14
15
16
18

Aurel Truică - SA
Camelia Ciobanu - SA
Lenuţa Bularca - SM
Andra Enache
Alexandra Crisan
Elena Nedela
Benone Boboc - IM
Radiţa Andreici

Februarie 2019

Coloseni 1:9

Prezbiter de servici: Florin Bolfa

18 Ileana Mărut
24 Tatiana Miclău - SM
Anuţa Ivanic - SA
26 Aurelia Czuczu
Alina Peici - SS
28 Angelica Caragea - SS

Sabatul I (2 februarie)
Soarele apune la 17:38
Diacon: Relu
Sucitu
Povestire
copii:
Aneta Baidoc
Şcoala de Sabat, h 9: -instructor coordonator: Lia Pavel

Vineri, h 18
Sabat, h 11
Sabat, h 16

Denis Ilisie
Sandu Hanus
Dan Sercau

Sabatul II (9 februarie)
Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau Mare;
SS – Sânmartinu Sârbesc

Programul districtului Timişoara III
Febr.
IM
SA
SM
SS
CR

2
Teofil
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Denis
Ilisie
Dan T.
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Cosmin
Florin
Ghelan
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Local
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Angelo
T.

9
Local
Marius
Ungur
Popa
Cosmin
Liliana
Sucitu
Local
Dan T.
Local

16
Sandu
Hanus
Popa
Cosmin
Teofil
Brînzan
Dan T.
Florin
Ghelan
Popa
Cosmin
Petru
Dolga

23
Dan T.
Teofil
Brînzan
Florin
Bolfa
Angelo T.

soarele apune la 17:48
Vineri, h 18
Sabat, h 11
Sabat, h 18

Petru Dolga
Teofil Brînzan
Teofil Brînzan

Diacon: Dorel
Aslau
Povestire copii:
Diana Martonfi
Şcoala de Sabat, h 9:- instructor coordonator: Marioara Calin

Sabatul III (16 februarie)
soarele apune la17:59
Vineri, h 18
Sabat, h 11
Sabat, h 18

Florin Bolfa
Liliana Sucitu
Angelo Tamasescu

Local

Diacon: Liviu
Martonfi
Povestire copii:
Olga Rosu
Şcoala de Sabat, h 9: - instructor coordonator: Florica Gornic

Sandu
Hanus

Sabatul IV (23 februarie)

Popa
Cosmin

Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau Mare;
SS–Sânmartinu Sârbesc; CR-Corneşti;
PV– Petrovaselo; FB - Fibis

P

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
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pliant
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2019
Gândul lunii:
“Părinții trebuie să întrețină atmosfera din
cămin curată și înmiresmată, cu cuvinte
amabile, cu atenție și iubire; însă în același
timp, ei trebuie să fie hotărâți față de principii.
Dacă sunteți hotărâți cu copiii voștri, ei ar
putea crede că nu îi iubiți. Este un lucru la care
vă puteți aștepta, însă nu arătați niciodată
asprime. Dreptatea și mila trebuie să-și dea
mâna; nu trebuie să existe gesturi șovăitoare
sau impulsive.”
(E.G.White – Căminul Advent 434.5)

soarele apune la 18:09
Diacon: Leo Buhai
Povestire
copii:
Lacramioara
Constantin
Şcoala de Sabat, h 9:- instructor coordonator: Sandu Hanus

Vineri, h 18
Sabat, h 11
Sabat, h 16

Teofil Brînzan
Mihai Coman
Program Tineret

• 6 febr. – Întâlnire comitet – Biserica TM lll
• 2-9 febr. – Săptămâna căminului creştin
• 16 febr. – Ziua Radio Mondial Adventist (colecta)

Pagina pastorului

Teofil Brînzan

Hristos, lumina lumii– pasaje selectate
Cap. 41 –Criza din Galileea
Minunea cu pâinile ajunsese cunoscută prin
toate părţile şi a doua zi dimineaţă oamenii au
alergat la Betsaida să vadă pe Isus. Ei au venit în
număr mare, pe uscat şi pe apă. Cei care Îl
lăsaseră noaptea trecută au venit iarăşi, sperând
să-L afle încă acolo, deoarece nu se mai afla nici o
corabie cu care să poată trece apa. Dar cercetarea
lor a fost zadarnică, şi mulţi au pornit spre
Capernaum, căutându-L fără încetare.
"Isus le-a zis: 'Adevărat, adevărat, vă spun că
Moise nu v-a dat pâine din cer'". Cel care dăduse
mana Se afla între ei. Hristos Însuşi era Acela care
îi condusese pe evrei prin pustie şi-i hrănise zilnic
cu pâine cerească. Hrana aceasta era un simbol al
adevăratei pâini din cer. Spiritul dătător de viaţă,
pornind de la nemărginita plinătate a lui Dumnezeu,
este adevărata mană. Isus a zis: "Pâinea lui
Dumnezeu este aceea care se coboară din cer şi
dă lumii viaţă". Ioan 6,33.
Oamenii I-au amintit lui Hristos de mana pe
care părinţii lor au mâncat-o în pustie, ca şi cum
asigurarea acelei hrane ar fi fost o minune mai
mare decât aceea săvârşită de Isus, dar El arătă
cât de mic era darul acela în comparaţie cu
binecuvântările pe care venise să le reverse.
Mântuitorul a zis; "Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii
voştri au mâncat mană în pustie şi au murit.
Pâinea care se pogoară din cer, este de aşa fel,
ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară. Eu
sunt Pâinea vie care S-a pogorât din cer. Dacă
mănâncă cineva din pâinea aceasta va trăi în
veac". Numai murind putea El să dea viaţă
oamenilor şi în cuvintele ce urmează arată spre
moartea Sa fiind mijlocul de salvare. El zice:
"Pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe
care îl voi da pentru viaţa lumii ".
Mulţi chiar dintre ucenicii Săi, ziceau: "Vorbirea
aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere?"

Mântuitorul le-a zis: "Vorbirea aceasta este pentru
voi o pricină de poticnire ? Dar dacă aţi vedea pe
Fiul
omului
suindu-Se
unde
era
mai
înainte?...Duhul este acela care dă viaţă, carnea
nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am
spus Eu sunt duh şi viaţă ".
Oamenii sunt şi astăzi încercaţi ca acei ucenici
din sinagoga din Capernaum. Când adevărul pune
stăpânire pe inimă, văd că viaţă nu le este în
acord cu voia lui Dumnezeu. Văd nevoia unei
totale schimbări, dar nu vor să primească o
lucrare care cere lepădarea de sine. Din cauza
aceasta se minte atunci când li se descoperă
păcatele. Ei pleacă ofensaţi, ca şi ucenicii care Lau părăsit pe Isus spunând: "Vorbirea aceasta
este prea de tot; cine poate s-o sufere?" Lauda şi
linguşelile ar fi plăcute urechilor lor, dar adevărul
nu este bine primit; ei nu pot să-l asculte. Când
oamenii vin cu grămada şi mulţimile sunt hrănite şi
se aud strigăte de biruinţă, glasurile lor se ridică
lăudând, dar când Spiritul cercetător al lui
Dumnezeu le descoperă păcatul şi îi îndeamnă
să-l părăsească, întorc spatele adevărului şi nu
mai merg cu Isus.
Programul pastorului Teofil Brinzan
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Susţine financiar construcţia noii biserici!

Pastila de sanatate
Aerisirea și lumina solară
La construirea clădirilor, fie pentru scopuri
publice, fie pentru locuit, ar trebui să se aibă grijă
să se asigure o bună aerisire și lumină solară din
belșug. Bisericile și sălile de clasă sunt adesea
necorespunzătoare în această privință. Neglijarea
unei bune aerisiri este de multe ori cauza
somnolenței și plictiselii, care distrug efectul multor
predici și fac lucrarea vorbitorului obositoare și
ineficientă. (DV 274.2).
Pe cât este posibil, toate clădirile destinate
viețuirii oamenilor ar trebui să fie amplasate pe un
teren înalt, bine uscat. Acest lucru va asigura un loc
lipsit de umiditate și va înlătura primejdia
îmbolnăvirii din cauza umezelii și exalațiilor nocive.
(DV 274.3).
Când se construiește o casă, este foarte important să se asigure o bună ventilare și lumină solară
din belșug. Să existe un curent de aer și lumină din
abundență în fiecare cameră din casă.
Dormitoarele ar trebui dispuse în așa fel, încât să
aibă o circulație liberă a aerului, zi și noapte. Nici o
cameră nu este potrivită ca dormitor dacă nu poate
fi aerisită zilnic, ca să fie umplută de aer și lumina
soarelui. (DV 274).
Camera de oaspeți trebuie să se bucure de
aceeași grijă ca și camerele folosite constant. Ca și
celelalte dormitoare, ar trebui să aibă aer și lumină
solară și ar trebui prevăzute niște mijloace de
încălzire, pentru a usca umezeala care se acumulează întotdeauna într-o cameră care nu este
folosită în mod curent. Oricine doarme într-o
cameră în care nu intră soarele sau ocupă un pat
care nu a fost uscat sau aerisit așa cum se cuvine
o face cu riscul sănătății și adesea cu riscul vieții.
Când se apucă de construit, mulți iau cu grijă în
considerație plantele și florile lor. Sera sau
fereastra rânduită folosirii acesteia este caldă și
scăldată în soare;Dacă aceste condiții sunt
necesare pentru viața plantelor, cu cât mai mult
sunt ele importante pentru sănătatea noastră, a
familiilor și oaspeților noștri! (DV 275).

