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“...nu încetăm să ne rugăm pentru voi ...”
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Sabatul II (13 aprilie)
soarele apune la 2017

Vineri, h 20
Sabat,h 11
Sabat,h 18

Teofil Brinzan
Program LOKVE
Program LOKVE

2019

diacon:Leo Buhai
povestire copii:
Alina Popa

Gândul lunii:

Domnul Hristos a fost prințul celor ce au
suferit; dar suferința Sa provenea din faptul
că era conștient de răutatea păcatului, de
faptul că, prin familiarizarea cu răul, omul
devine orb față de grozăvia lui… El știa că,
fără ajutorul lui Dumnezeu, omenirea avea
să piară și vedea mulțimile pierind, deși
aveau la îndemână un ajutor îmbelșugat.
{HLL 752.4}

Şcoala de Sabat, h 9: - instructor coordonator- Liliana S
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Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau
Mare; SS – Sânmartinu Sârbesc; CR – Corneşti;
FB – Fibis; PV – Petrovaselo.

Sabatul III (20 aprilie)
soarele apune la 2026
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Districtul Timişoara III

Şcoala de Sabat, h 9: - instructor coordonator-Lia Pavel

Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau
Mare; SS – Sânmartinu Sârbesc
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Sabatul I (6 aprilie)

rogram

diacon:Cornel C.
povestire copii:
Orga Rosu

Şcoala de Sabat,h 9:-instructor coordonator-Marioara C.

Sabatul IV (27 aprilie)
soarele apune la 2035
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Cosmin Popa
Liliana Sucitu
Angelo T.

diacon: Relu S.
povestire copii:
Lacramioara C.

Şcoala de Sabat, h 9:– instructor coordonator: Sandu H.
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6 apr. – Sabatul colportorului
10 apr. – Şedinţă de comitet Tm. III, ora 19.
13-20 apr. – Săptămâna Libertății Religioase
20 apr. – Ziua Libertății Religioase (colectă)
27 apr. – Ziua Slujirii Pastorale

Pagina pastorului
Teofil Brînzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 43 – Barierele sfărâmate
După întâlnirea cu fariseii, Isus S-a retras
din Capernaum și, străbătând Galilea, a mers
către ținutul muntos de la hotarele Feniciei.
Privind spre apus, putea să vadă, pe câmpia
de la poale, orașele vechi, Tirul și Sidonul, cu
templele lor păgânești, palatele lor mărețe,
târgurile și porturile pline de corăbii. În
depărtare, se întindea fața albastră și
nemărginită a Mediteranei, peste care trimișii
Evangheliei aveau să ducă vestea cea bună
până la centrele marelui imperiu universal. Dar
încă nu venise timpul. Lucrarea care-I stătea
înainte avea să-i pregătească pe ucenici
pentru misiunea lor. Venind în această regiune,
El spera să găsească locul liniștit și retras pe
care nu-l aflase în Betsaida. Dar nu numai
acesta era scopul pentru care pornise în
această călătorie.
„Iată că o femeie canaanită a venit din
ținuturile acelea și a început să strige către El:
«Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David!
Fiică-mea este muncită rău de un drac.»”
(Matei 15, 22.) Oamenii din ținutul acesta erau
din neamul vechilor canaaniți. Ei erau idolatri și
erau disprețuiți și urâți de iudei. Din această
clasă făcea parte și femeia care a venit la Isus.
Era păgână și, din cauza aceasta, exclusă de
la avantajele de care se bucurau iudeii în
fiecare zi.
În credință, femeia din Fenicia s-a ridicat
împotriva barierelor ridicate între iudei și
neamuri. Fără a ține seama de descurajare
sau de aparențele care ar fi dus-o la îndoială,
ea s-a încrezut în iubirea Mântuitorului. Astfel
dorește Hristos ca noi să ne încredem în El.

Binecuvântările mântuirii sunt pentru orice
ființă. Nimic altceva decât propria alegere îl
poate face pe orice om să devină părtaș la
făgăduința lui Hristos prin Evanghelie.
Dumnezeu urăște ideea de clasă
privilegiată. El nu vrea să știe nimic despre
lucruri de felul acesta. Înaintea Lui, viața
tuturor oamenilor are aceeași valoare. El „a
făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să
locuiască pe toată fața pământului; le-a așezat
anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței
lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se
silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu
este departe de fiecare dintre noi”. Fără
deosebire de vârstă, rang, naționalitate sau
privilegiu religios, toți sunt invitați să vină la El
și să trăiască. „Oricine crede în El nu va fi dat
de rușine, deoarece nu este deosebire.” „Toți
au același Domn, care este bogat în îndurare
pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă oricine va
chema Numele Domnului, va fi mântuit.”
Programul pastorului Teofil Brinzan
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Susţine financiar construcţia noii biserici!

Principiile sănătății

Pentru a avea o sănătate bună, trebuie să
avem un sânge bun; căci sângele este izvorul
vieții. El repară ceea ce s-a distrus și hrănește
corpul. Când este alimentat cu elemente
hrănitoare potrivite și când este curățat și
vitalizat prin contactul cu aerul curat, el
transportă viața și vigoarea în fiecare parte a
organismului. Cu cât este mai bună circulația,
cu atât mai bine se va împlini această
lucrare. {DV 271.2}
La fiecare bătaie a inimii, sângele ar trebui
să-și croiască drum repede și cu ușurință în
toate părțile corpului. Circulația sa nu ar trebui
să fie stânjenită printr-o îmbrăcăminte strâmtă
sau cingători, iar extremitățile ar trebui să fie
suficient acoperite. Orice îngreunează
circulația împinge sângele înapoi în organele
vitale, producând congestii. Ca urmare, adesea
apar dureri de cap, tuse, palpitații ale inimii sau
indigestie. {DV 271.3}
Pentru a avea un sânge bun, trebuie să
respirăm bine. Inspirarea adâncă, deplină, a
aerului curat, care umple plămânii cu oxigen,
purifică sângele. Ei îi dau o culoare vie și îl
trimit, asemenea unui curent dătător de viață,
în fiecare parte a corpului. O bună respirație
liniștește nervii, stimulează pofta de mâncare,
îmbunătățește digestia și produce un somn
sănătos, înviorător. {DV 272.1}
Plămânilor ar trebui să li se acorde cea mai
mare libertate posibilă. Capacitatea lor crește
prin activitate liberă; ea scade dacă sunt
îngrădiți și apăsați. De aici, efectele
dăunătoare ale practicii atât de răspândite, în
special în ocupațiile sedentare, de aplecare a
corpului asupra lucrului. În această poziție este
imposibilă respirația profundă. {DV 272.2}

