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

20 Maria Maricico - SM
28 Niţa Fănuţ - SA
29 Beniamin Bălaşa
Dan Tămăşescu - SS
Vlad Tămăşescu - SS
30 Diana Panduru - SS
Sandu Dragu - SA
27 Rovena Tamasescu

Prezbiter de servici: FLORIN BOLFA

Sabatul I (4 mai)
soarele apune la 2045
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Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau
Mare; SS – Sânmartinu Sârbesc; CR – Corneşti;
FB – Fibis: PV – Petrovaselo.
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www.sperantatm.adventist.ro

diacon:Liviu M.
povestire copii:
Diana M.

MAI

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

Programul districtului Timişoara III

rogram

Districtul Timişoara III

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

Sabatul II (11 mai)

Notă: IM – Iecea Mare; SS – Sânmartinu Sârbesc;
SM – Sânnicolau Mare; SA – Sânandrei;

Mai

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea

mai 2019

LA MULŢI ANI!
1 Ştefan Călin
Gheorghe Ivanic – SA
5 Ciprian Crisan
6 Liviu Martonfi
7 Rodica Aslău
Marius Morar
9 Carmen Mihăilescu
Ioan Mureşan - IM
16 Elena Iacob - SA
17 Ghiţă Colea - IM
Emil Crăciun - IM

P

PROGRAM

Coloseni 1:9

soarele apune la 2054

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

Petru Dolga
Teofil Brinzan
Sandu Hanus

2019

diacon:Leo Buhai
povestire copii:
Olga Rosu

Gândul lunii:
“Dacă dorim să biruim, singura nădejde pentru noi
este să unim voința noastră cu voința lui Dumnezeu
și să lucrăm împreună cu El, oră de oră și zi de zi.
Dacă vom ajunge vreodată la sfințenie, aceasta va
fi cu putință numai prin renunțarea la eul personal și
prin primirea gândului lui Hristos. Mândria și îngâmfarea trebuie să fie răstignite. Până când nu vom fi
dispuși la aceasta, harul transformator al lui Dumnezeu nu va putea face nici o schimbare în noi.”

Şcoala de Sabat, h 9: instructor coordonator: Liliana S

Sabatul III (18 mai)
soarele apune la 2102

Vineri, h 20
Sabat,h 10
Sabat,h 18

Invitat special
INAUGURARE
Program special

diacon:Petrica P.
povestire copii:
Daniela Popa

(E.G.White - CMF 143.2)

Şcoala de Sabat, h 9: instructor coordonator: Sandu H

Sabatul IV (25 mai)
soarele apune la 2110

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

Cosmin Popa
Liliana Sucitu
Mihai Coman

diacon: Relu S.
povestire copii:
Aneta B.

Şcoala de Sabat, h 9: instr. coordonator: Marioara Calin

•
•
•
•
•
•

4 mai – Sabatul companionului
8 mai – Şedinţă de comitet, Tm III, ora 20
11 mai – Colectă specială ADRA
18 mai – Inaugurare Biserica „Speranta”
18 mai – Ziua Vizitatorului Scolii de Sabat
25 mai – Ziua grupurilor etnice

Pagina pastorului
Teofil Brînzan

Hristos lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 44 – Adevăratul semn
"Isus a părăsit ţinutul Tirului şi a venit iarăşi prin
Sidon la Marea Galileii, trecând prin ţinutul
Decapole". Marcu 7,31.
O delegaţie de farisei se unise cu reprezentanţii
saducheilor bogaţi şi semiţi, partid al preoţilor, al
necredincioşilor şi al aristocraţiei neamului. Cele
două partide fuseseră într-o vrăjmăşie grozavă.
Saducheii căutau să câştige prin linguşiri favoarea
puterii cârmuitoare pentru a menţine propria lor
poziţie şi autoritate.
De astă dată fariseii şi saducheii au venit al
Hristos, cerând un semn din cer. Când israeliţii, în
zilele lui Iosua, au mers să se lupte cu canaaniţii la
Bet-Horon, soarele s-a oprit la porunca
conducătorului lor până a fost câştigată biruinţa şi
multe minuni asemănătoare se săvârşiseră în
istoria lor. Un semn asemănător se cerea lui Isus.
Dar nu de semne de acestea aveau nevoie iudeii.
Lor nu le era de folos un simplu semn exterior.
ceea ce le trebuia nu era o iluminare intelectuală, ci
o înnoire spirituală.
"Isus a suspinat adânc în duhul Său, şi a zis:
'pentru ce cere neamul acesta un semn?'" "Nu i se
va da alt semn decât semnul proorocului Iona".
După cum Iona şezuse trei zile şi trei nopţi în
pântecele peştelui şi Hristos trebuia să stea acelaşi
timp "în inima pământului". Şi după cum predica lui
Iona fusese semn pentru cei din Ninive, aşa şi
predica lui Hristos trebuia să fie semn pentru
generaţia Lui.
Fiecare minune săvârşită de Isus era un semn al
divinităţii Sale. El săvârşea întocmai lucrarea
prezisă despre Mesia, dar pentru farisei aceste
fapte ale milei erau privite ca încălcări ale legii. Mai
marii iudeilor priveau cu o crudă indiferenţă la
suferinţele oamenilor. În multe cazuri egoismul şi
nedreptăţile lor cauzase suferinţa pe care o

îndepărta Hristos. În felul acesta minunile Lui erau
o mustrare pentru ei.
Cei care doreau un semn de al Isus îşi
împietriseră atât de mult inimile în necredinţa încât
n-au văzut în caracterul Lui chipul lui Dumnezeu. Ei
nu voiau să vadă că misiunea Lui corespundea cu
profeţiile Scripturilor. În parabola cu omul bogat şi
săracul Lazăr, Isus a spus fariseilor: "Dacă nu
ascultă pe Moise şi prooroci, nu vor crede nici chiar
dacă ar învia cineva dintre morţi". Luca 16,31. Nu
mai putea fi dat nici un semn în cer sau pe pământ
care să-i ajute.
Făţărnicia fariseilor era rezultatul egoismului.
ţinta vieţii lor era proslăvirea lor proprie. Lucrul
acesta i-a făcut să pervertească şi să aplice greşit
Scripturile şi i-a orbit faţă de misiunea lui Hristos.
Până şi ucenicii erau în primejdia de a cultiva acest
rău subtil. După cum aluatul, dacă este lăsat să-şi
desăvârşească lucrarea, va produce stricăciune şi
decădere, tot astfel spiritul egoist, dacă e cultivat,
produce mânjirea şi ruina sufletului.
Ucenicii erau înclinaţi să creadă ca Domnul ar fi
trebuit să împlinească cererea pentru un semn din
cer. Ei credeau că El este în stare să facă lucrul
acesta şi că un semn ar fi redus pe vrăjmaşii Lui la
tăcere. Ei nu observaseră făţărnicia acestor
batjocoritori.
Între urmaşii de astăzi ai Domnului, ca şi pe
vremuri, cât de răspândit este acest păcat subtil şi
înşelător ! De câte ori slujirea lui Hristos şi părtăşia
noastră unul cu altul sunt mânjite de dorinţa tainică
de a înălţa eul!... "Luaţi seama şi feriţi-vă de aluatul
fariseilor".
Programul pastorului:
Mai
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Arta culinară sănătoasă
Cunoașterea artei de a găti valorează cât zece
talanți. Este datoria fiecărei femei de a deveni o
bucătăreasă pricepută.
Gătitul ar putea fi privit ca fiind mai puțin de dorit
decât alte ocupații, dar în realitate este o știință mai
valoroasă decât celelalte științe. Așa privește
Dumnezeu prepararea mâncării sănătoase. El pune
un mare preț pe aceia care înfăptuiesc o slujire
credincioasă în pregătirea unei mâncări sănătoase
și gustoase. Cel care înțelege arta pregătirii corecte
a alimentelor și care folosește această cunoștință
se face vrednic de laude mai mari decât cei ce sunt
angajați în orice altă ramură de lucru. Acest talant
ar trebui privit ca fiind egal în valoare cu zece
talanți; căci folosirea lui corectă are mult de-a face
cu păstrarea organismului uman în starea de
sănătate. Pentru că este legat nemijlocit de viață și
sănătate, este cel mai valoros dintre toate
darurile. {DH 251.2}
Bucătăreasa ocupă un loc important în
gospodărie. Ea pregătește alimente care să fie
introduse în stomac, pentru a forma creierul, oasele
și mușchii. Sănătatea tuturor membrilor familiei
depinde într-o mare măsură de îndemânarea și
priceperea ei. Îndatoririle gospodărești nu vor primi
niciodată atenția pe care o reclamă, până când cei
care le împlinesc cu credincioșie nu primesc
respectul cuvenit. {DH 252.3}
Pregătirea cu pricepere a mâncării este una
dintre cele mai importante arte, fiind plasată
deasupra predării muzicii sau croitoriei. Această
artă ar trebui să fie privită ca fiind cea mai
valoroasă dintre toate artele, pentru că este atât de
strâns legată de viață. Ar trebui să primească mai
multă atenție; căci pentru a produce un sânge bun,
organismul reclamă o hrană bună. Temelia a ceea
ce le păstrează oamenilor sănătatea este lucrarea
misionară medicală a gătitului corect. {DH 263.1}

