PROGRAM
“...nu încetăm să ne rugăm pentru voi ...”
Coloseni 1:9

Ianuarie 2021
Prezbiter de servici: Cosmin Popa

Sabatul I (2 ianuarie)

LA MULŢI ANI!
1 Ioan Nedela
Judith Barabaş - SM
2 Elena Tettambel
3 Dorel Aslău
4 Liliana Sucitu
10 Cornel Carpa
11 Romulus Sucitu
13 Rimescu Ileana

15
15
16
18
23
28
29
31

soarele apune la 1701

Aurel Baidoc
Doina Truică - SA
Cornelia Munteanu - SA
Rodica Peici - SS
Olga Meleghi - SA
Estera Ianoşiga - SA
Gabriel Popescu
Lorena Avornicesei

diaconi: Leo B.
Gabi B.
povestire copii:
Diana M.
Şcoala de Sabat, h 9: Lia Pavel - instructor coordonator
Responsabil tehnic: Filip Buzdugan

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

Sabatul II (9 ianuarie)

Programul districtului Timişoara III
Ian.
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Local
Marius
Ungur
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Robu
Maria
Postică
Petre
Dolga
Angelo
T.
Dan T.

Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau Mare;
SS – Sânmartinu Sârbesc; FB – Fibis; PV- Petrovaselo
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Districtul Timişoara III
www.sperantatm.adventist.ro

soarele apune la 1708

diaconi: A. Baidoc
Alexandra C.
Sabat, h 11
Ruben Sava
povestire copii:
Sabat, h 16
Program Tineret
Aneta B.
Şcoala de Sabat, h 9: Sandu Hanus– instructor coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa

Vineri, h 18
Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau Mare;
SS – Sânmartinu Sârbesc

Sandu Hanus
Cosmin Popa
Petre Dolga

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea

Ruben Sava

IANUARIE
2021

Sabatul III (16 ianuarie)
17

soarele apune la 17

diaconi: Dorel A.
Rodica A.
povestire copii:
Alina Popa
Şcoala de Sabat, h 9: Lia Pavel- instructor coordonator
Responsabil tehnic: Edi Constantin

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

Teofil Brînzan
Teofil Brinzan
Ora medicală

Sabatul IV (23 ianuarie)
soarele apune la 1727

Vineri, h 18
Sabat, h 11

Beni Buzdugan
Gicu Dohotar

Sabat, h 16

Angelo Tamasescu

diaconi: Cosmin P.
Nicoleta P.
povestire copii:

Cristina Hanus

Şcoala de Sabat, h 9: Adina Morar– instructor coordonator
Responsabil tehnic: Filip Buzdugan

Gândul lunii:
„În prietenia ta cu alții, așează-te în locul lor. Pătrunde în simțămintele lor, în
greutățile lor, în dezamăgirile lor, în bucuriile și întristările lor. Identifică-te cu ei,
apoi poartă-te cu ei așa cum ai dori să se
poarte ei cu tine, dacă ar fi să schimbi locul cu ei. Aceasta este adevărata regulă
de sinceritate. Este o altă expresie a
Legii. „Să iubești pe aproapele tău ca pe
tine însuți.” (Matei 22:39).
(E.G.White – CMF 134.3)

Sabatul V (30 ianuarie)
soarele apune la 1737

diaconi: Florin D.
Cornelia D.
povestire copii:
Lacramioara C.
Şcoala de Sabat, h 9: Sandu Hanus– instructor coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa

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

Florian Ristea
Florian Ristea
Florian Ristea

• 6 ian. – Ședință de comitet Tm. III, ora 18
• 9 ian. – Sabatul Bibliei
• 9 ian. – Adunare administrativă – Tim. III
• 16 ian. – Sabat consacrare pentru misiune (Colectă)

Pagina pastorului
Teofil Brinzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 61 – Zacheu
Cu ocazia sărbătorilor, prin Ierihon treceau multe
caravane în drum spre Ierusalim. Însăși sosirea lor era
totdeauna o sărbătoare, dar acum lumea era preocupată
de ceva mult mai important. Se aflase că Învățătorul
galilean, Cel care nu demult îl înviase pe Lazăr, Se afla
și El în mulțime; și, cu toate că în ascuns se șoptea că
preoții unelteau împotriva Lui, mulțimea dorea să-L
onoreze. HLL 552.2
Ierihonul era una din cetățile puse deoparte pe
vremuri pentru preoți și, în vremea aceasta, mulți preoți
locuiau acolo. Dar cetatea avea o populație foarte
împestrițată. Era un mare centru comercial, se găseau
acolo slujbași și soldați romani și străini de tot felul, în
timp ce adunarea impozitelor și taxelor vamale făcea ca
în această cetate să locuiască mulți vameși. HLL 552.3
“Mai marele vameșilor”, Zacheu, era iudeu, dar
conaționalii săi îl urau. Rangul și averea lui erau răsplata
pentru o meserie pe care ei o disprețuiau și care pentru
ei era totuna cu nedreptatea și silnicia. Cu toate acestea,
vameșul bogat nu era un om lumesc, cu totul împietrit,
cum părea. Sub aparența de trufie și iubire de lume, se
ascundea o inimă sensibilă la îndemnurile dumnezeiești.
Zacheu auzise de Isus. Vestea despre Acela care Se
purta cu amabilitate și bunăvoință față de clasele neluate
în seamă se răspândise în toate părțile. Numai la câțiva
kilometri de Ierihon, Ioan Botezătorul predicase la Iordan
și Zacheu auzise chemarea la pocăință. Învățătura dată
vameșilor: “Să nu cereți nimic peste ce v-a fost poruncit
să luați” (Luca 3:13), deși aparent neluată în seamă,
făcuse impresie asupra minții lui.
El cunoștea Scripturile și era convins că faptele lui
erau nedrepte. Acum, auzind cuvintele care se spunea
că erau rostite de Marele Învățător, și-a dat seama că
înaintea lui Dumnezeu el era un păcătos. Și cu toate
acestea, ceea ce auzise despre Isus i-a aprins nădejdea
în inimă. Pocăința și schimbarea vieții erau cu putință și
pentru el; nu era vameș chiar unul dintre cei mai de
încredere ucenici ai noului Învățător? Zacheu a început
îndată să se conformeze convingerilor care puseseră
stăpânire asupra lui și să dea înapoi acelora pe care îi
nedreptățise.
El chiar începuse să se întoarcă de pe căile lui rele,
când s-a răspândit prin Ierihon vestea că Isus intră în

oraș. Zacheu s-a hotărât să-L vadă. A început să-și dea
seama cât de amare sunt roadele păcatului și cât de
greu este pentru cel care încearcă să se întoarcă de pe
drumurile sale rele. Să fii greșit înțeles, să fii întâmpinat
cu suspiciune și neîncredere, atunci când încerci să-ți
îndrepți greșelile, era greu de suportat. Mai marele
vameșilor dorea să privească fața Aceluia ale cărui
cuvinte aduseseră nădejde în inima lui. HLL 553.1
Străzile erau aglomerate și Zacheu, care era mic de
statură, nu putea să vadă nimic peste capetele
oamenilor. Nimeni nu voia să-i facă loc; de aceea,
bogatul perceptor a fugit înaintea mulțimii, până la un loc
unde se afla un smochin cu ramurile întinse larg
deasupra drumului; bogatul strângător de biruri s-a
cățărat până sus și s-a așezat în frunzișul ramurilor, așa
ca să poată privi procesiunea în timp ce trecea pe
dedesubt. Mulțimea se apropie ca să treacă pe alături,
iar Zacheu căută cu ochi nerăbdători să deosebească
fața Aceluia pe care dorea să-L vadă.
Mulțimea face loc și Zacheu, mergând ca în vis, arată
drumul spre casa lui. Dar rabinii priveau cu fețe
posomorâte și murmurau cu dispreț și nemulțumire: “A
intrat în casa unui om păcătos”. HLL 554.1
Zacheu a fost copleșit și a rămas mut de uimire,
văzând iubirea și bunăvoința lui Hristos, care Se plecase
spre el, cel atât de nevrednic. Dar acum iubirea și
credincioșia față de Învățătorul său de curând găsit îi
deschid gura. El dorea să își mărturisească public
pocăința. HLL 554.2
În fața mulțimii, “Zacheu a stat înaintea Domnului și Ia zis: ‘Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau
săracilor; și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau
înapoi împătrit’. HLL 555.1
Isus i-a zis: ‘Astăzi a intrat mântuirea în casa
aceasta, căci și el este fiul lui Avraam’.”
Programul pastorului Teofil Brinzan
Ian
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Îngrijirea în sanatorii
În sanatorii și spitale, unde infirmierele au de-a face
în permanență cu un număr mare de oameni bolnavi, se
cere un efort hotărât de a fi mereu plăcut și voios și de a
arăta, cu atenție, respect în orice cuvânt și faptă. În
aceste instituții este de cea mai mare importanță faptul
ca infirmierele să se străduiască să-și facă lucrarea bine
și cu înțelepciune. Ele trebuie să-și amintească mereu
că, prin împlinirea datoriilor lor zilnice, Îl slujesc pe
Domnul Hristos. DV 222.3
“Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu
îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc,
tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea
biruitoare.” (Isaia 41:10.)
Cei bolnavi au nevoie să audă cuvinte înțelepte.
Infirmierele ar trebui să studieze zilnic Biblia, pentru a fi
capabile să rostească cuvinte care să-i lumineze și să-i
ajute pe cei suferinzi. Îngeri ai lui Dumnezeu se află în
camerele în care sunt îngrijiți cei suferinzi, iar atmosfera
care înconjoară sufletul celui care administrează
tratamentul ar trebui să fie pură și de un miros plăcut.
Medicii și infirmierele trebuie să iubească principiile lui
Hristos. Virtuțile Sale trebuie să se vadă în viețile lor.
Atunci, prin ceea ce fac și spun, îi vor atrage pe cei
bolnavi la Mântuitorul. DV 223.1
Infirmiera creștină, în timp ce administrează
tratamentul pentru refacerea sănătății, va atrage în mod
plăcut și cu succes mintea pacientului înspre Hristos,
vindecătorul sufletului, dar și al trupului. Gândurile
prezentate, azi puțin, mâine puțin, își vor face simțită
influența. Infirmierele mai în vârstă n-ar trebui să
piardă nici o ocazie favorabilă pentru a atrage atenția
celor bolnavi asupra lui Hristos. Ele ar trebui să fie
permanent gata de a împleti vindecarea spirituală cu
vindecarea fizică. DV 223.2
Infirmierele trebuie să-l învețe cu cea mai mare
blândețe și gingășie pe cel care dorește să fie vindecat
că trebuie să înceteze să mai calce Legea lui
Dumnezeu. El trebuie să înceteze să mai aleagă o viață
de păcat. Dumnezeu nu-l poate binecuvânta pe acela
care continuă să aducă asupra sa boală și suferință prin
călcarea de bunăvoie a legilor cerului. Însă Hristos, prin
Duhul Sfânt, vine ca o putere vindecătoare pentru aceia
care încetează să mai facă răul și învață să facă
binele. DV 224.1

