15
16
19
18
23
28
29
31

Doina Truică - SA
Cornelia Munteanu - SA
Irina Bratu - SM
Rodica Peici - SS
Olga Meleghi - SA
Estera Ianoşiga - SA
Gabriel Popescu
Lorena Avornicesei

P

Ianuarie 2020

Coloseni 1:9
LA MULŢI ANI!
1 Ioan Nedela
Judith Barabaş - SM
2 Elena Tettambel
3 Dorel Aslău
4 Liliana Sucitu
10 Cornel Carpa
11 Romulus Sucitu
15 Aurel Baidoc

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea

PROGRAM

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

Prezbiter de servici: Cosmin Popa

Sabatul I (4 ianuarie)
soarele apune la 1701

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

Petre Dolga
Florin Bolfa
Cosmin Popa

www.sperantatm.adventist.ro

IANUARIE

Sabatul II (11 ianuarie)

2020

soarele apune la 1708

Programul districtului Timişoara III
Ian.
IM
SA
SM
SS
CR
FB
PV

4
Teofil
Brinzan
Marius
Ungur
Costel
Robu
Dan T.
Doru
Ghelan
Angelo
T.
Sandu
Hanus

11
Local
Teofil
Brînzan
Cosmin
Popa
Florin
Bolfa
Sandu
Hanus
Teofil
Brînzan
Dan T.

18
Petre
Dolga
Doru
Ghelan
Dan T.
Liliana
Sucitu
Local
Local
Teofil
Brînzan

25
Local
Dan T.
Pavel
Memete
Angelo
T.
Angelo
T.
Petre
Dolga
Florin
Bolfa

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

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

Erik Csergezan
Liliana Sucitu
Program Tineret

diacon:Leo Buhai
povestire copii:
Olga Rosu

Gândul lunii:

„Isus ne iubește pentru că noi suntem
darul Tatălui Său și răsplătirea lucrării
Sale. El ne iubește ca pe copiii Săi.
Cititorule, El te iubește. Cerul însuși nu
poate da nimic mai mult, nimic mai bun.
De aceea ai incredere!...”
(E.G.White – HLL 483.3)

Şcoala de Sabat, h 9: Sandu Hanus– instr. coordonator
Responsabil tehnic: Edi Constantin

Sabatul III (18 ianuarie)
soarele apune la 1717

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

Sandu Hanus
Janos Demeny
Mihai Maur

pliant

Districtul Timişoara III

diacon: Aurel B.
povestire copii:
Aneta Baidoc

Şcoala de Sabat, h 9: Lia Pavel - instructor coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa

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

rogram

diacon: Cornel C.
povestire copii:
LacramioaraC-tin

Şcoala de Sabat, h 9: Adina Morar- instr. coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa

Sabatul IV (25 ianuarie)
soarele apune la 1728

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

Teofil Brînzan
Teofil Brînzan
Relu Sucitu

diacon: Petrica P.
povestire copii:
Diana M.

Şcoala de Sabat, h 9: Mărioara Călin–instr. coordonator
Responsabil tehnic: Edi Constantin

•
•
•
•
•

4 ian. – Sabatul Bibliei
11 ian. – Sabat Consacrare pentru misiune (Colectă)
15 ian. – Şedinţă de comitet Tm. III, ora 19
18 ian. – Episodul II – Mineapolis 1888; ora 16.
25 ian. – Adunare administrativă – Tim. III

Pagina pastorului
Teofil Brinzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 52 – Păstorul divin
“Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă
viața pentru oi.” “Eu sunt Păstorul cel bun. Eu îmi cunosc
oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, așa cum Mă
cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl; și Eu
Îmi dau viața pentru oile Mele.”
Isus a găsit iarăși calea de a ajunge la mintea
ascultătorilor Săi, folosind exemple care le erau
cunoscute. El Se prezentase ca fiind lumina, izvorul vieții
și al bucuriei pentru natură și pentru oameni. Acum, întrun frumos tablou pastoral, ilustrează legătura Sa cu cei
care cred în El. Nici un tablou nu era mai cunoscut
pentru ascultătorii Săi decât acesta și cuvintele lui
Hristos i-au legat pentru totdeauna de Sine. De acum
înainte, niciodată ucenicii nu puteau să vadă păstorii
păscându-și turmele fără să-și amintească de învățătura
Mântuitorului.
Imaginea aceasta fusese folosită de profetul Isaia,
care o aplicase la misiunea lui Mesia, în cuvintele de
mângâiere: “Suie-te pe un munte înalt, ca să vestești
Sionului vestea cea bună; înalță-ți glasul, nu te teme, și
spune cetăților lui Iuda: ‘Iată Dumnezeul vostru!... El Își
va paște turma ca un păstor, va lua mieii în brațe, îi va
duce la sânul Lui.’” (Isaia 40, 9-11.) David cântase:
“Domnul este Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic.”
(Psalmii 23, 1.) Iar Duhul Sfânt declarase prin Ezechiel:
“Voi pune peste ele un singur Păstor care le va paște”,
“voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea
rătăcită”, “voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea
slabă”. “Voi încheia cu ele legământ de pace.” “Nu vor
mai fi de jaf între neamuri ... ci vor locui în liniște, și nu le
va mai tulbura nimeni” (Ezechiel 40, 23.16.25.28.)
Hristos a aplicat aceste profeții la Sine și a arătat
contrastul dintre caracterul Său și cel al conducătorilor
lui Israel. Fariseii tocmai izgoniseră o oaie din turmă,
deoarece îndrăznea să dea mărturie despre puterea lui
Hristos. Ei tăiaseră un suflet, pe care adevăratul Păstor
îl atrăgea la Sine. Prin aceasta, ei arătau că nu cunosc
lucrarea care le fusese încredințată și că sunt nevrednici
de încrederea care li se acordase ca păstori ai turmei.
Isus le-a prezentat contrastul dintre ei și Păstorul cel bun
și a arătat către Sine ca fiind adevăratul păzitor al turmei

Domnului. Înainte de a face aceasta însă, El le-a vorbit
despre Sine folosind o altă ilustrație.
El a zis: “Cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare
pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe
ușă este păstorul oilor”. Fariseii n-au înțeles că aceste
cuvinte erau rostite împotriva lor. În timp ce se întrebau
în inima lor cu privire la înțelesul lor, Isus le-a spus pe
față: “Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi
mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu
vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu
am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.”
Hristos este ușa de la staulul lui Dumnezeu. Prin ușa
aceasta au intrat toți copiii Săi, din cele mai vechi
timpuri. În Isus, așa cum este arătat în ceremonii, cum
este prefigurat în simboluri, cum este prezentat în
descoperirea profeților, cum este dezvăluit în învățăturile
date ucenicilor și în minunile săvârșite în favoarea fiilor
oamenilor, ei L-au văzut pe “Mielul lui Dumnezeu care
ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29) și prin El au fost aduși în
staulul harului Său. Mulți au venit prezentând alte ținte în
care să creadă lumea: s-au inventat ceremonii și
sisteme prin care oamenii speră să primească
îndreptățire și pace de la Dumnezeu și, în felul acesta,
să intre în staulul Său. Dar unica poartă este Hristos; toți
cei care au introdus ceva care să-I ia locul lui Isus, care
au căutat să pătrundă în staul pe vreo altă cale, sunt hoți
și tâlhari.
După cum un păstor pământesc își cunoaște oile, tot
astfel Păstorul divin Își cunoaște turma răspândită în
toată lumea. “Voi sunteți oile Mele, oile pășunii Mele, și
Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu.”
Isus zice: “Te chem pe nume; ești al Meu”. “Te-am săpat
pe palmele Mele.” (Ezechiel 34, 31; Isaia 43, 1; 49, 16.)
Isus ne cunoaște pe fiecare în parte și are milă de
slăbiciunile noastre. Ne cunoaște pe toți pe nume.
Cunoaște chiar casa în care locuim și pe fiecare dintre
cei ce o ocupă.
Programul pastorului Teofil Brinzan
Ian.

4

11

18

25

Vs

Sânmartinu S.

Sânandrei

Sânandrei

Tim. III

SD

Iecea
Mare

Sânandrei

Petrovaselo

Tim. III

SDM

Iecea
Mare

Fibiș

Tim. III

Cornești

Carnea ca aliment
Dumnezeu a dat primilor noștri părinți hrana pe care
a rânduit-o pentru neamul omenesc. A fost împotriva
planurilor Sale ca să se ia viața vreuneia dintre creaturile
Lui. Nu trebuia să existe moarte în Eden. Roadele
pomilor din grădină reprezentau alimentele cerute de
nevoile omului. Dumnezeu nu i-a dat voie omului să
mănânce carne decât după potop. Fuseseră nimicite
toate lucrurile din care putea subzista omul și de aceea,
în nevoia lor, Dumnezeu i-a dat lui Noe permisiunea să
mănânce din animalele curate pe care le luase cu el în
arcă. Însă carnea animalelor nu era cel mai sănătos
articol alimentar pentru om. DH 373.1
După potop, oamenii au mâncat foarte multă carne.
Dumnezeu a văzut cum căile omului erau stricate și că
acesta era predispus să se înalțe cu orgoliu împotriva
Creatorului său și să urmeze înclinațiile propriei lui inimi.
Și El a îngăduit acelui neam cu viață lungă să consume
carne pentru a i se scurta viața păcătoasă. Curând după
potop, neamul omenesc a început să piardă în înălțime
și în număr de ani. DH 373.3
Alegând hrana omului în Eden, Domnul a arătat care
era cea mai bună dietă; în alegerea făcută pentru Israel,
El a dat aceeași lecție. I-a scos pe israeliți din Egipt și șia asumat instruirea lor, pentru ca ei să poată fi un popor
al Său. Prin ei, El dorea să binecuvânteze și să învețe
lumea. El le-a dat hrana cea mai potrivită pentru acest
scop, nu carne, ci mana, “pâinea din cer”. Numai din
pricina nemulțumirii și cârtirii lor după oalele cu carne ale
Egiptului li s-a oferit carne, și aceasta numai pentru un
timp scurt. Folosirea acesteia a provocat boala și
moartea a mii dintre ei. Cu toate acestea, restricția
privind o alimentație fără carne nu a fost niciodată
acceptată din toată inima. Ea a continuat să fie cauza
nemulțumirilor și cârtirii, pe față sau în taină, și nu a fost
permanentizată. DH 374.2
Mi-a fost arătat din nou și din nou că Dumnezeu
încearcă să ne conducă înapoi, pas cu pas, către planul
Său de la început — acela ca omul să subziste cu
roadele naturale ale pământului. DH 380.1
Legumele, fructele și cerealele ar trebui să compună
alimentația noastră. Nici un dram de carne nu ar trebui
să pătrundă în stomacul nostru. A consuma carne este
ceva împotriva firii. Trebuie să ne întoarcem către scopul
pe care l-a avut inițial Dumnezeu la crearea omului.
DH 380.3

