iunie 2019

Coloseni 1:9

LA MULŢI ANI!
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Jatara Alexandra
Cornel Simon - SM
Ovidiu Sturz - IM
Daniela Deşcău
Anişoara Dumitrescu -SA
Maria Pop - SM
11 Viorica Ogica - SA
13 Zahan Vasile
17 Dana Carpa
17 Mihaela Ungureanu
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Prezbiter de servici: Cosmin Popa

Denisa Dumitraş
Sandu Hanus
Victoria Mihalea - SA
Maria Mureşan - SM
Elvira Simon - SM
Margareta Secăceanu
Nelu Bădău
Ilin Viorica
Petrică Popa

Sabatul I (1 iunie)
19

soarele apune la 21
Vineri, h 20
Sabat,h 11
Sabat,h 18

Petre Dolga
Marius Morar
Sandu Hanus

diacon: Liviu M.
povestire copii:
Diana M.
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Petre
Dolga
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Sabatul II (8 iunie)
Vineri, h 20
Sabat,h 11
Sabat,h 16

Florin Bolfa
Copii predicatori
Copii predicatori

diacon: Leon B.
povestire copii:
Olga Rosu

Dan T.
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Local

CR

Doru
Ghelan

Local

Teofil
Brinzan
Doru
Ghelan

PV

Local

Dan T.

Local

Sandu
Hanus
Angelo
T.

Sabatul III (15 iunie)
soarele apune la 2126

29
Local
Petre
Dolga
Florin
Bolfa
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Cină
Local

Local

Local

Florin
Bolfa

Sf.
Cină

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

pliant

Şcoala de Sabat, h 9:Morar Adina-instr.coordonator

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

Programul districtului Timişoara III

rogram

Districtul Timişoara III

soarele apune la 2122

Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau
Mare; SS – Sânmartinu Sârbesc
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Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea

PROGRAM

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

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

Teofil Brinzan
Teofil Brinzan
Angelo T.

diacon: Relu S.
povestire copii:
Alina Popa

Şcoala de Sabat, h 9: Liliana Sucitu - instr. coordonator

Sabatul IV (22 iunie)
soarele apune la 2128

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

Mihai Coman
Liliana Sucitu

Alina Popa

diacon: Cornel C.
povestire copii:
Daniela Popa

2019
Citatul lunii:
“Dumnezeu lucrează prin cine vrea El. Adesea, El
alege cel mai umil instrument, pentru a îndeplini cea
mai mare lucrare, pentru că puterea Lui se manifestă
prin slăbiciunea oamenilor… Nu ne este nouă dat să
ne spunem părerea cu privire la talanții noștri, sau să
ne alegem lucrarea pe care s-o facem. Noi trebuie
să privim, să luăm asupra noastră poverile, sarcinile
pe care Dumnezeu ni le dă; să le purtăm și să le
îndeplinim pentru că îl iubim. Oricare ar fi lucrarea
pe care o avem de făcut, Dumnezeu este onorat
printr-o slujire din toată inima și cu bucurie. El are
mare plăcere atunci când noi aducem la îndeplinire
îndatoririle noastre cu recunoștință,” {PDH 363.3}

Şcoala de Sabat, h 9:Lia Pavel- instr. coordonator

Sabatul V (29 iunie)
soarele apune la 2130

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

Cosmin Popa
Teofil Brinzan
Dan Sercau

diacon: Dorel A.
povestire copii:
Aneta Baidoc

Şcoala de Sabat, h 9: Sandu Hanus - instr. coordonator

• 1 iunie – Sabatul copiilor
• 5 iunie – Şedinţă de comitet, Tm III, ora 19
• 8 iunie – Program special „Copii predicatori”
Dar proiecte speciale Conf. (colectă)
• 15 iunie – Adunare electivă – TM „Speranța”
• 22 iunie – Ziua lucrarii în penitenciare
• 29 iunie – Sfanta Cină – TM „Speranța”

Pagina pastorului
Teofil Brînzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 45 – Umbrele Crucii
Lucrarea lui Hristos pe pământ înainta cu grabă către
sfârşit. În faţa lui se conturau în mod viu scenele către
care se îndreptau paşii Săi. Încă înainte de a-şi lua
asupră-Şi natura omenească, El văzuse în întregime
drumul pe care trebuia să meargă pentru a mântui ce
era pierdut. Fiecare durere care-I sfâşia inima, fiecare
insultă aruncată asupra capului Său, fiecare lipsă pe
care era chemat să o îndure fuseseră descoperite în faţa
Lui înainte de a lăsa coroana şi haina împărătească şi a
Se coborî de pe tron pentru a îmbrăca dumnezeirea cu
natura omenească. Drumul de la staul până la Golgota
fusese descoperit înaintea Lui. Cunoştea groaza care
avea să vină asupra Lui. Ştia totul şi cu toate acestea a
zis: "Iată-Mă că vin - în sulul cărţii este scris despre Mine
- vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în
fundul inimii Mele" Ps. 40,7,8.
El voia să le vorbească despre suferinţele care Îl
aşteptau. Dar întâi a mers deoparte singur şi S-a rugat
ca inimile lor să fie pregătite pentru a primi cuvintele
Sale. După ce a venit la ei, nu le-a spus îndată tot ce
dorea să le facă cunoscut. Înainte de a face lucrul
acesta le-a dat ocazia să-şi mărturisească credinţa în El
pentru a fi întăriţi pentru încercarea viitoare. El a
întrebat: "Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului ?"
Ucenicii au fost obligaţi cu tristeţe să recunoască faptul
că Israel nu izbutise să-L primească pe Mesia venit al ei.
Câţiva, într-adevăr, când au văzut minunile Lui au
declarat că El este Fiul lui David. Mulţimea care fusese
hrănită la Betsaida dorise să-L proclame împărat peste
Israel. Mulţi erau gata să-L accepte ca profet, dar nu
credeau că El este Mesia.
Isus a pus atunci o a doua întrebare, adresându-Se
chiar ucenicilor: "Dar voi cine ziceţi că sunt?" Pertu a
răspuns : "Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu !"
De la început, Petru a crezut că Isus e Mesia. Mulţi alţii
care fuseseră convinşi de predicarea lui Ioan Botezătorul
şi primiseră pe Hristos începuseră să se îndoiască de
misiunea lui Ioan atunci când a fost închis şi omorât şi
acum se îndoiau că Isus este Mesia pe care-L
aşteptaseră atâta vreme.
Isus a răspuns lui Petru, zicând: "Ferice de tine,
Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea şi sângele ţi-au
descoperit lucrul acesta , ci Tatăl Meu care este în

ceruri". Adevărul mărturisit de Petru este temelia
credinţei credincioşilor. Hristos însuşi a zis că în aceasta
constă viaţa veşnică. Dar faptul că cineva avea această
cunoştinţă nu era motiv de proslăvire de sine. Petru nu
primise această descoperire datorită înţelepciunii sau
datorită bunătăţii sale. Niciodată natura omenească nu
poate, de la sine, să ajungă să cunoască cele
dumnezeieşti.
Ucenicii încă mai aşteptau ca Hristos să guverneze
ca un domnitor vremelnic. Deşi El Îşi ascunsese atâta
vreme intenţiile, credeau ei, El nu va rămâne totdeauna
în sărăcie şi în umbră; timpul se apropia când El trebuia
să-Şi întemeieze Împărăţia. Că ura preoţilor şi rabinilor
nu va fi niciodată biruită, că Hristos va fi lepădat de
însăşi naţiunea Lui, condamnat ca înşelător şi răstignit
ca răufăcător - gândurile acestea nu încăpuseră
niciodată în mintea ucenicilor. Dar ceasul puterii
întunericului se apropia şi Isus trebuia să dezvăluie
ucenicilor lupta ce trebuia să vină.
Până aici El Se reţinuse să le spună ceva cu privire
la suferinţele şi moartea Sa. În convorbirea cu Nicodim
spusese: "După cum a înălţat Moise şarpele în pustie,
tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibe viaţă veşnică".
Ioan 3,14.15. Dar ucenicii nu auziseră lucrul acesta, şi
chiar dacă ar fi auzit, n-ar fi înţeles. Acum însă fuseseră
cu Isus, ascultaseră cuvintele Lui, văzuseră faptele Lui
până când, neţinând seama de împrejurările umile în
care Se afla sau de împotrivirea preoţilor şi a poporului,
s-au putut uni să mărturisească împreună cu Petru: "Tu
eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu".
Venise timpul să fie tras vălul care acoperea viitorul.
"De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi
că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească
multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei de seamă
şi de cărturari, să fie omorât şi a treia zi să învieze".
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Motive pentru reformă
Numai o singură viață ne este îngăduită; și întrebarea
fiecăruia ar trebui să fie: Cum să-mi pun la lucru puterile,
astfel încât să poată aduce cel mai mare folos? Cum pot
face cât mai mult pentru slava lui Dumnezeu și binele
semenilor mei? Căci viața este valoroasă numai în
măsura în care este folosită pentru atingerea acestor
scopuri. {DH 15.1}
Prima noastră datorie pe care o avem față de
Dumnezeu și semenii noștri este aceea a dezvoltării
proprii. Fiecare facultate cu care ne-a înzestrat Creatorul
nostru ar trebui cultivată până la cel mai înalt grad de
perfecțiune, pentru a putea face binele cel mai mare de
care suntem în stare. Nu ne putem permite ca vreo
funcție a trupului sau a minții să se pipernicească sau să
fie vătămată. Tot așa de sigur cum facem aceste lucruri,
trebuie să suportăm consecințele. {DH 15.2}
Dumnezeu dorește ca noi să atingem standardul
perfecțiunii, care a devenit posibil pentru noi prin darul
lui Hristos. El ne cheamă să alegem să ne așezăm de
partea cea corectă, să ne unim cu uneltele cerești, să
adoptăm principiile care vor reface în noi chipul divin. În
Cuvântul Său scris și în marea carte a naturii, El a
descoperit principiile vieții. Este lucrarea noastră aceea
de a obține o cunoaștere a acestor principii și, prin
ascultare, să cooperăm cu El pentru refacerea sănătății,
atât a corpului, cât și a sufletului. {DH 16.1}
Organismul viu este proprietatea lui Dumnezeu. Îi
aparține prin creație și răscumpărare; iar printr-o folosire
greșită a oricăreia dintre puterile noastre, Îl jefuim pe
Dumnezeu de cinstea ce I se cuvine. {DH 16.2}
Obligațiile pe care le avem față de Dumnezeu, de a-I
înfățișa trupuri curate, neprihănite, sănătoase, nu sunt
înțelese. Un eșec de a îngriji de mecanismul viu este o
insultă la adresa Creatorului. Există reguli rânduite în
mod divin, care, dacă ar fi respectate, ar păzi ființele
omenești de boli și moarte prematură. {DH 16.4}
Este în aceeași măsură un păcat să violăm legile
ființei noastre pe cât este să încălcăm Cele Zece
Porunci. Cei care încalcă legea lui Dumnezeu din
organismul lor vor fi înclinați să violeze Legea lui
Dumnezeu rostită pe Sinai. {DH 17.3}
Păstrarea corpului într-o stare sănătoasă, pentru ca
toate părțile mecanismului viu să poată acționa în mod
armonios, ar trebui să constituie studiul vieții
noastre.” {DH 5.4}

