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

LA MULŢI ANI! 
 

Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau  
           Mare; SS – Sânmartinu Sârbesc 
 
Programul districtului Timişoara III 

 
Feb. 6 13 20 27 

IM Local Local Teofil 
Brînzan Local 

SA Marius 
Ungur 

Pavel 
Memete 

Petru 
Dolga 

Doru 
Ghelan 

SM Teofil 
Brînzan 

Costel 
Robu Dan T. Pavel 

Memete 

SS Dan T. Angelo 
T. 

Maria 
Postică 

Angelo 
T. 

CR Doru 
Ghelan Local Petre 

Dolga  
Doru 

Ghelan 

FB Petre 
Dolga 

Teofil 
Brînzan Local  

 

Dan T. 

PV Local  Sandu 
Hanus 

Angelo 
T. Local  

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

 

 
PROGRAM 

februarie 2021 
 

 
Sabatul I (6 februarie) 

soarele apune la 1747 

 

Vineri, h 18 Petru Dolga diacon: Florin D. 
povestire copii:  
Lăcrămioara C-tin. 

Sabat, h 11 Sandu Hanus 
Sabat, h 16 Angelo Tămășescu 
Şcoala de Sabat, h 9: Angelo T. - instructor coordonator 
Responsabil tehnic: Robert Popa 

 
Sabatul II (13 februarie) 

soarele apune la 1758 

 

Vineri, h 18 Teofil Brînzan diacon: Leo B. 
povestire copii: 

Aneta Baidoc 
Sabat, h 11 Ruben Sava 
Sabat, h 16 Program Tineret 
Şcoala de Sabat, h 9: Lia Pavel – instr. coordonator 
Responsabil tehnic: Edi Constantin 

 
Sabatul III (20 februarie) 

soarele apune la 1808 

 

Vineri, h 18 Sandu Hanus diacon: Aurel B. 
povestire copii: 

Diana Martonfi 
Sabat, h 11 Coman Mihai 
Sabat, h 16 Ora medicală 
Şcoala de Sabat, h9: Sandu Hanus– instr. coordonator  
Responsabil tehnic: Robert Popa 

 
Sabatul IV (27 februarie) 

soarele apune la 1818 

 

Vineri, h 18 Daniel Brînzan diacon: Petrica P. 
povestire copii: 

Alina Popa 
Sabat, h 11 Daniel Brînzan 
Sabat, h 16 Daniel Brînzan 
Şcoala de Sabat, h 9:  Adina Morar – instr. coordonator 
Responsabil tehnic: Edi Constantin 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FEBRUARIE 
 

   2021                   
                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•        3 febr. – Ședinţă de comitet Tm. III, ora 18:00 
• 13-20 febr. – Săptămâna Căminului Creștin 
•      20 febr. – Ziua Radio Mondial (colectă) 

 
 

 
 
 

 

5 Aurel Truică - SA 18 Radiţa Andreici 
5 Camelia Ciobanu - SA 23 Ileana Botnariu 
8 Adina Coman 24 Tatiana Miclău - SM 
9 Lenuta Bularca-SM 24 Anuţa Ivanic - SA 
12 Andra Enache 24 Dora Bolfa 
14 Alexandra Haţeg 26 Aurelia Czuczu 
15 Elena Nedela  26 Alina Peici - SS 
16 Benone Boboc - IM 28 Angelica Caragea - SS 
18 Ileana Mărut   
    
    
    
    

     “Nu îmbrăcămintea este ceea ce-ți dă 
valoare înaintea lui Dumnezeu. Podoaba 
lăuntrică, roada Duhului, vorbirea amabilă, 
respectul plin de atenție pentru alții, iată 
ce apreciază Dumnezeu.” 
     (E.G.White – Îndrumarea Copilului p.429.1) 

P 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea rogram 

pliant 
Distr ic tu l  Timi şoara  I I I  
w w w . s p e r a n t a t m . a d v e n t i s t . r o  

 
 
 



Pagina pastorului 
Teofil Brînzan 

 

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate 
Cap. 62 – La ospățul din casa lui Simon 

 
  Simon din Betania era socotit ucenic al lui Isus. El 

era unul dintre puținii farisei care se alăturaseră pe față 
urmașilor lui Hristos. Îl recunoștea pe Isus ca învățător și 
spera că El ar putea fi Mesia, dar nu-L primise ca 
Mântuitor. Caracterul lui nu era transformat; principiile lui 
erau neschimbate. HLL 557.1 

Simon fusese vindecat de lepră și tocmai lucrul 
acesta îl atrăsese spre Isus. El dorea să-și arate 
recunoștința și, când Isus a vizitat pentru ultima dată 
Betania, el a dat un ospăț pentru Mântuitorul și ucenicii 
Lui. La masa aceasta s-au strâns mulți iudei. În vremea 
aceasta, la Ierusalim era multă frământare. Hristos și 
lucrarea Lui atrăgeau atenția tot mai mult. Aceia care 
veniseră la masă Îi urmăreau de aproape toate 
mișcările, iar unii dintre ei nu Îl priveau deloc prietenos. 

 În timp ce uneltirile acestea aveau loc la Ierusalim, 
Isus și prietenii Săi erau invitați la ospățul lui Simon. La 
masă, Mântuitorul avea de o parte pe Simon, pe care-l 
vindecase de o boală dezgustătoare, și în cealaltă parte 
pe Lazăr, pe care-l înviase din morți. Marta servea la 
masă, în timp ce Maria asculta cu râvnă fiecare cuvânt 
ce pornea de pe buzele lui Isus. În mila Sa, Isus îi 
iertase păcatele, îl ridicase la viață pe fratele ei iubit și 
inima Mariei era plină de recunoștință. Ea Îl auzise pe 
Isus vorbind despre moartea Lui apropiată și, în iubirea 
și întristarea ei adâncă, dorise să-L onoreze. Cu mari 
sacrificii personale, cumpărase un vas de alabastru “cu 
mir de nard de mare preț”, cu care să-I ungă corpul. Dar 
acum mulți spuneau că în curând El avea să fie 
încoronat ca rege. Durerea ei s-a preschimbat în bucurie 
și era nerăbdătoare să fie ea cea dintâi care să dea 
onoare Domnului ei. Spărgând vasul cu mir, ea a vărsat 
conținutul pe capul și picioarele lui Isus; apoi, a 
îngenuncheat plângând, a umezit picioarele Lui cu 
lacrimile ei și le-a șters cu părul ei lung și despletit. HLL 
558.4 

Ea căutase să rămână neobservată și mișcările ei 
poate nu ar fi fost luate în seamă, dar mirosul nardului a 
umplut casa și a făcut cunoscută fapta ei tuturor celor de 
față. Iuda a privit cu foarte multă neplăcere lucrul acesta. 
În loc să aștepte să audă ce va zice Hristos, el a început 
să șoptească celor din jur nemulțumirile sale, acuzându-

L pe Hristos că îngăduie o asemenea risipă. Cu 
șiretenie, a strecurat cuvinte care puteau să producă 
nemulțumire.  

Maria nu cunoștea deplina însemnătate a faptei ei de 
iubire. Ea nu putea să răspundă acuzatorilor ei. Nu 
putea să explice pentru ce alesese împrejurarea aceasta 
spre a-L unge pe Isus. Duhul Sfânt făcuse planul și ea 
ascultase de îndemnurile Lui. Inspirația nu se pleacă să 
dea lămuriri. Ca o prezență nevăzută, vorbește minții și 
sufletului și mișcă inima la lucru. Ea se explică 
singură. HLL 560.4 

Hristos i-a explicat Mariei însemnătatea faptei ei și, 
prin aceasta, i-a dat mai mult decât primise. “Mi-a uns 
trupul mai dinainte”, a zis El, “pentru îngropare.” După 
cum vasul de alabastru fusese spart și umpluse întreaga 
casă cu parfumul lui, tot așa și Hristos avea să moară, 
trupul Său avea să fie zdrobit; dar urma să învie din 
mormânt și parfumul vieții Sale să umple tot pământul. 
Hristos “ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi, ca un 
prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.” 
(Efeseni 5, 2.) HLL 560.5 

“Adevărat vă spun”, a declarat Hristos, “că oriunde va 
fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va 
istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei.” 
Privind în viitor, Mântuitorul a vorbit cu siguranță despre 
Evanghelia Sa. Ea trebuia să fie propovăduită în toată 
lumea. Și până acolo unde avea să ajungă Evanghelia, 
darul Mariei urma să-și răspândească parfumul și inimile 
să fie binecuvântate prin fapta ei spontană. Împărății 
urmau să se ridice și să cadă; numele monarhilor și 
cuceritorilor aveau să fie uitate; dar fapta acestei femei 
urma să fie imortalizată pe paginile istoriei sacre. Până 
la sfârșitul timpului, vasul de alabastru sfărâmat va 
spune povestea iubirii nemărginite a lui Dumnezeu 
pentru un neam căzut.  
 
Programul pastorului Teofil Brînzan 

Febr. 6 13 20 27 

Vs Sân-
martin 

Tm. III Sân-
andrei 

Tm. III 

SD Sânni-
colau M 

Tm. III Iecea 
Mare 

Tm. III 

SDM Sânni-
colau M 

Fibiș Iecea 
Mare 

Tm. III 

 

 
 

Folosirea remediilor 
 

Boala nu vine niciodată fără o cauză. Calea este 
pregătită și boala este chemată prin nesocotirea legilor 
sănătății. Mulți suferă consecințele păcătuirii părinților 
lor. Deși ei nu sunt răspunzători pentru ceea ce au făcut 
părinții lor, este totuși de datoria lor să descopere ce 
constituie o încălcare a legilor sănătății și ce nu. Ei ar 
trebui să evite obiceiurile greșite ale părinților lor și, 
printr-o viețuire corectă, să-și asigure condiții mai 
bune. DV 234.1 

Totuși, cei mai mulți suferă din cauza propriului lor 
comportament greșit. Ei nu țin seama de principiile 
sănătății prin obiceiurile lor de a mânca, de a bea, de a 
se îmbrăca și de a munci. Încălcarea legilor naturii 
atrage după sine un rezultat sigur; iar când boala vine 
asupra lor, mulți nu atribuie suferințelor lor cauza 
adevărată, ci murmură împotriva lui Dumnezeu din 
pricina afecțiunilor pe care le au. Însă Dumnezeu nu 
este răspunzător de suferința care urmează nesocotirii 
legii naturale. DV 234.2 

Dumnezeu ne-a înzestrat cu o anumită măsură de 
forță vitală. El ne-a conceput de asemenea cu organe 
menite să mențină diferite funcții vitale, iar El 
intenționează ca aceste organe să lucreze împreună în 
mod armonios. Dacă păstrăm cu grijă forța vitală și 
ținem în ordine mecanismul delicat al organismului, 
rezultatul este sănătatea; dacă însă forța vitală este 
epuizată prea repede, sistemul nervos împrumută putere 
pentru nevoile curente din resursele sale de energie, iar 
când un organ este vătămat, toate sunt afectate. Corpul 
suportă multe abuzuri, aparent fără să opună rezistență; 
apoi reacționează și face un efort hotărât pentru a 
îndepărta efectele tratamentului ingrat la care a fost 
supus. Efortul său de a corija aceste condiții se 
manifestă adesea prin febră și diferite alte forme de 
boală. DV 234.3 

Când abuzul asupra sănătății este dus atât de 
departe încât apare boala, cel suferind poate face 
adesea pentru el însuși ceea ce nimeni altcineva nu 
poate face. Primul lucru care trebuie făcut este de a 
stabili clar adevăratul motiv al bolii și apoi de a acționa în 
mod rațional pentru a îndepărta cauza. Dacă 
funcționarea armonioasă a organismului s-a dereglat din 
pricina muncii în exces, supraalimentării sau altor 
devieri, nu încercați să rezolvați dificultățile adăugând 
povara medicamentelor otrăvitoare. DV 235.1 


