“...nu încetăm să ne rugăm pentru voi ...”
Coloseni 1:9
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Aurel Truică - SA
Camelia Ciobanu - SA
Adina Coman
Lenuta Bularca-SM
Andra Enache
Alexandra Haţeg
Elena Nedela
Benone Boboc - IM
Ileana Mărut
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Prezbiter de servici: Florin Bolfa

Radiţa Andreici
Ileana Botnariu
Tatiana Miclău - SM
Anuţa Ivanic - SA
Dora Bolfa
Aurelia Czuczu
Alina Peici - SS
Angelica Caragea - SS
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Marius
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Costel
Robu
Dan T.
Doru
Ghelan
Petre
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Local

Sabatul I (1 februarie)
soarele apune la 1738

Vineri, h 18
Florin Bolfa
diacon: Florin D.
povestire copii:
Sabat, h 11
Sandu Hanus
Aneta Baidoc
Sabat, h 16
Cosmin Popa
Şcoala de Sabat, h 9: Lia Pavel - instructor coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa
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Sabatul II (8 februarie)
soarele apune la 1749

Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau
Mare; SS – Sânmartinu Sârbesc
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Cosmn
Popa
Sucitu
Liliana
Angelo
T.
Petre
Dolga
Cosmn
Popa
Sandu
Hanus

Doru
Ghelan
Dan T.
Cosmn
Popa
Local
Local
Angelo
T.

22
Pavel
Memete
Teofil
Brînzan
Angelo
T.
Dan T.
Cosmn
Popa
Teofil
Brînzan
Local

Vineri, h 18
Teofil Brînzan
diacon: Leo B.
povestire
Sabat, h 11
Ionel Soponariu
copii:Olga Rosu
Sabat, h 16
Program Tineret
Şcoala de Sabat, h 9: Sandu Hanus – instr. coordonator
Responsabil tehnic: Edi Constantin
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Sabatul III (15 februarie)
soarele apune la 1759

29
Cosmn
Popa
Sandu
Hanus
Teofil
Brînzan
Petre
Dolga
Angelo
T.
Relu
Sucitu
Cosmn
Popa

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

„Căminul ar trebui să fie ceea ce implică
acest cuvânt. Ar trebui să fie un mic colț de
cer pe pământ...
Un colț de cer este acel cămin în care
domnește Duhul lui Dumnezeu. Dacă este
împlinită voința lui Dumnezeu, soțul și soția
se vor respecta reciproc și vor cultiva, iubirea
și încrederea”.
(E.G.White – Căminul Advent p.15)

Vineri, h 18
Romica Sârbu
diacon:Aurel B.
povestire
Sabat, h 11
Romică Sârbu
copii:Alina Popa
Sabat, h 16
Romică Sârbu
Şcoala de Sabat, h9: Mărioara Călin– instr. coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa

Sabatul IV (22 februarie)
soarele apune la 1809

Vineri, h 18
Petre Dolga
diacon: Petrica P.
povestire
copii:
Sabat, h 11
Liliana Sucitu
Diana Martonfi
Sabat, h 16
Ora medicală
Şcoala de Sabat, h 9: Adina Morar – instr. coordonator
Responsabil tehnic: Edi Constantin

Sabatul V (29 februarie)
soarele apune la 1820

Vineri, h 18
Pavel Memete
diacon: Aurel B.
povestire
copii:
Sabat, h 11
Pavel Memete
Lacramioara c-tin
Sabat, h 16
Andrei Dunareanu
Şcoala de Sabat, h 9: Liliana Sucitu – instr. coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa

•
•
•
•

1-8 febr. – Săptămâna Căminului Creștin
12 febr. – Şedinţă de comitet Tm. III, ora 19:00
15 febr. – Ziua Radio Mondial (colectă)
1 și 15 febr. – Repetiții – Corul de copii al
Conferintei la Bis. „Betania”, ora 18:30

Pagina pastorului
Teofil Brînzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 53 – Ultima călătorie din Galilea
Când se apropia încheierea lucrării Sale, Hristos a
făcut o schimbare în felul Său de a lucra. Până aici, El căutase
să evite agitația și publicitatea. El refuzase omagiul oamenilor
și trecuse repede dintr-un loc în altul, atunci când entuziasmul
poporului în favoarea Sa părea că trece dincolo de limita până
la care putea să fie stăpânit. Deseori poruncise ca nimeni să
nu spună că este Hristosul. HLL 485.1
În timpul Sărbătorii Corturilor, venise la Ierusalim repede și
pe neobservate. Când a fost îndemnat de frații Săi să Se
prezinte în public ca Mesia, El le-a răspuns: “Timpul Meu încă
n-a sosit.” (Ioan 7, 6.) A făcut drumul la Ierusalim pe
neobservate și a intrat în oraș neanunțat și fără să fie onorat
de mulțime. Dar nu tot așa s-au petrecut lucrurile la ultima Sa
călătorie. El părăsise Ierusalimul pentru câtva timp din cauza
răutății preoților și a rabinilor. Dar acum S-a hotărât să vină
înapoi, călătorind cât se poate mai în văzul oamenilor, pe un
drum mai lung și anunțându-și pretutindeni sosirea, cum nu
făcuse niciodată mai înainte. Se îndrepta către scena jertfei
celei mari și atenția oamenilor trebuia să fie ațintită asupra
acestui act. HLL 485.2
“După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuia
să fie înălțat și Fiul omului.” (Ioan 3, 14.) După cum întregul
Israel și-a îndreptat privirea către șarpele înălțat, simbolul
vindecării lor, tot astfel ochii tuturor oamenilor trebuiau să fie
atrași către Hristos, jertfa care a adus mântuirea lumii
pierdute. HLL 485.3
Pentru inima lui Hristos era o povară grea aceea de a-și
croi drum prin temerile, dezamăgirile și necredința ucenicilor
Săi iubiți. Îi era greu să-i conducă spre groaza și disperarea
care-i aștepta la Ierusalim. Iar Satana se străduia să-L
zdrobească pe Fiul omului sub ispitele sale.
Dar Isus și-a “îndreptat fața hotărât să meargă la
Ierusalim”. Singura lege a vieții Sale era voința Tatălui. Cu
ocazia vizitei făcute la templu în copilărie, El îi spusese Mariei:
“Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” (Luca 2,
49.) Dar în planul cel mare al lui Dumnezeu fusese precizat un
timp anume, când El trebuia să Se jertfească pentru păcatele
oamenilor, și ceasul acela avea să sune curând. El nu voia să
dea greș, nici să Se lase înfrânt. Pașii Lui erau îndreptați spre
Ierusalim, unde vrăjmașii Lui uneltiseră timp îndelungat să-I ia
viața; acum El voia să o ofere, s-o dea de bunăvoie. Și-a
îndreptat fața hotărât să meargă la persecuție, sacrificiu,
lepădare din partea oamenilor, condamnare și moarte.
Misiunea lui Hristos nu este aceea de a-i constrânge pe
oameni să-L primească. Numai Satana și oamenii stăpâniți de
duhul lui caută să forțeze conștiința. Sub pretenția râvnei
pentru neprihănire, oamenii se asociază cu îngerii răi ca să

aducă suferință asupra semenilor lor, pentru a-i converti la
ideile lor religioase, dar Hristos Se arată totdeauna plin de
îndurare, căutând totdeauna să câștige inimile oamenilor prin
descoperirea iubirii Sale. El nu poate să îngăduie un rival în
suflet, nici să primească un serviciu făcut pe jumătate; El
dorește o slujire de bunăvoie a inimii, sub îndemnul iubirii. Nu
poate exista o dovadă mai convingătoare că avem duhul lui
Satana, decât tendința de a-i răni și a-i distruge pe aceia care
nu apreciază lucrarea noastră sau lucrează altfel decât
considerăm noi că ar fi bine. HLL 487.3
Lui Isus I-au venit în minte scenele trecutului și ale
viitorului. L-a văzut pe Lucifer când a fost aruncat din locurile
cerești. A privit apoi la scenele viitoare ale agoniei Sale, când
caracterul înșelătorului trebuia să se descopere în fața tuturor
lumilor. A auzit strigătul: “S-a sfârșit” (Ioan 19, 30), anunțând
că mântuirea neamului omenesc era asigurată pentru veșnicie,
că Cerul era asigurat pe vecie împotriva acuzațiilor, amăgirilor
și pretențiilor pe care le-ar fi născocit Satana. HLL 490.2
Dincolo de crucea de pe Golgota, cu suferința și ocara ei,
Isus a privit la ziua finală, ziua cea mare, când prințul puterii
văzduhului va fi distrus o dată cu pământul, care a fost mutilat
atâta vreme prin revolta lui. Isus a văzut lucrarea răului
terminată pentru totdeauna și pacea lui Dumnezeu umplând
cerul și pământul. HLL 490.3
De aici înainte, urmașii lui Hristos trebuiau să privească la
Satana ca la un vrăjmaș înfrânt. Pe cruce, Isus urma să
câștige biruința pentru ei; El dorea ca ei să primească biruința
aceasta ca fiind a lor. “Iată”, a zis El, “că v-am dat putere să
călcați peste șerpi și peste scorpii, și peste toată puterea
vrăjmașului, și nimic nu vă poate vătăma.” HLL 490.4
Puterea nemărginită a Duhului Sfânt este apărarea oricărui
suflet copleșit de greutăți. Hristos nu va îngădui ca vreunul
dintre cei care, prin pocăință și credință, au cerut protecția Sa
să treacă sub puterea vrăjmașului. Mântuitorul este alături de
cei ispitiți și încercați. La El nu poate fi insucces, pierdere,
imposibilitate sau înfrângere; noi putem totul prin Acela care ne
întărește. Când vin ispitele și încercările, nu aștepta ca mai
întâi să birui toate greutățile, ci privește la Isus, ajutorul tău.
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Apa curată – o binecuvantare
Atât în sănătate, cât și în boală, apa curată este una dintre
binecuvântările de căpetenie ale cerului. Folosirea corectă a
acesteia aduce cu sine sănătatea. Este băutura pe care
Dumnezeu a oferit-o pentru ca animalele și omul să-și
astâmpere setea. Băută în cantități suficiente, ajută la
acoperirea necesităților organismului și îl susține să se
împotrivească bolilor. – DH 419.1
Mii de persoane care ar fi putut trăi au murit din lipsă de
apă curată și aer curat.... Ei au nevoie de aceste binecuvântări
pentru a se face bine. Dacă ar vrea să fie luminați și să lase în
pace medicamentele, să se deprindă cu exercițiul fizic în aer
liber, să-și aerisească locuințele, fie vară, fie iarnă, folosind
apa pentru băut și baie, ar fi sănătoși și fericiți și nu ar duce
mai departe aceeași existență mizeră. — DH 419.4
Dacă, în starea lor febrilă, li s-ar fi dat să bea din belșug
apă și li s-ar fi aplicat de asemenea extern apa, s-ar fi scutit
zile și nopți lungi de suferință și ar fi fost cruțate multe vieți
prețioase. Mii de oameni au murit însă chinuiți de febră acută,
arzând până când combustibilul care alimenta febra a fost
mistuit, până când organele vitale au fost arse; și au decedat
în cea mai teribilă agonie, fără să li se îngăduie să bea apă,
care să le ostoiască setea arzătoare. Apa, care este folosită în
cazul unei clădiri nesimțitoare pentru a stinge focul devastator,
nu este îngăduită făpturilor umane pentru a stinge focul care le
consumă organele vitale. — How to Live 3:62, 63 (1866).
Mulți fac o greșeală bând apă rece în timpul mesei. Băută
la masă, apa diminuează fluxul glandelor salivare; și cu cât
apa este mai rece, cu atât este mai mare răul provocat
stomacului. Apa de la gheață și limonada de la gheață băute în
timpul meselor vor opri digestia până când organismul va fi
transmis stomacului suficientă căldură pentru a-l face în stare
să-și reia lucrul. Băuturile fierbinți produc starea de slăbiciune;
și, pe lângă aceasta, cei ce își satisfac dorința de a le folosi
devin robi ai obiceiului. Hrana nu trebuie înghițită cu apă; nu
este nevoie de nici o gură de apă în timpul mesei. Mâncați
încet și lăsați ca saliva să se amestece cu mâncarea. Cu cât
este introdus mai mult lichid în stomac împreună cu hrana, cu
atât mai greu va fi ca mâncarea să fie digerată; căci lichidul
trebuie să fie absorbit înainte de aceasta. Nu folosiți sarea în
cantitate mare; renunțați la murături; țineți departe de stomacul
vostru condimentele arzătoare; mâncați fructe la masă, iar
iritația care reclamă folosirea unei cantități atât de mare de
lichid va înceta. Dacă însă este nevoie de ceva care să
potolească setea, apa curată, băută cu puțin timp înainte sau
după masă, este tot ce îi este necesar organismului. Nu beți
niciodată ceai, cafea, bere, vin sau orice băuturi tari. Apa este
cel mai bun lichid cu putință pentru curățarea țesuturilor. —
The Review and Herald, 29 iulie, 1884. DH 420.1

