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

LA MULŢI ANI!
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Rodica Raţă
Alina Popa
Rodica Truică
Vasile Vătăman
Cosar Anita
Vasile Gaga-SM
Salomia Popa
Doina Memete
Simona Crăciun - IM
Mărioara Călin

24
25
27
27
28
29
29
30
17

Daniela Popa
Elvira Popa
Adina Morar
Eva Minai
Cosmin Popa
Alex Hanus
Nicolae Popa
Cornelia Dobrei
Rafa Beniamin Adam

Notă: IM – Iecea Mare; SM – Sânnicolau Mare;
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Sabatul I (2 martie)
19

soarele apune la 18
Vineri, h 19
Sabat,h 11
Sabat,h 17

Cosmin
Popa
Local

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

Cosmin Popa
Emil Jigau
Alina Popa

diacon: Relu S.
povestire copii:
Aneta Baidoc

Şcoala de Sabat, h 9: Liliana Sucitu – instr. coordonator
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Sabatul II (9 martie)
soarele apune la 1829

Vineri, h 19
Sabat,h 11
Sabat,h 17

Sandu Hanus
Liliana Sucitu
Dan Sercau

diacon: Liviu M
povestire copii:
Diana Martonfi

MARTIE

Şcoala de Sabat, h 9: Pavel Lia - instructor coordonator

2019

Sabatul III (16 martie)
39

soarele apune la 18

local

SA

Doru

Prezbiter de servici: Cosmin Popa

Vineri, h 19
Sabat,h 11
Sabat,h 17

IMPACT RO.
Janos Demeny
Janos Demeny

Gândul lunii:
“Mama ar trebui sã cultive o dispozitie
caracterizatã de voiosie, multumire si fericire.
Fiecare efort îndreptat în aceastã directie va fi
rãsplãtit din belsug atât prin bunãstarea fizicã
a copiilor ei, cât si prin caracterul lor moral.
Un spirit de voiosie va contribui la fericirea
familiei sale si îi va îmbunãtãti într-o foarte
mare mãsurã starea sãnãtãtii proprii.”
(E.G.White – Divina vindecare)

diacon: Aslău D.
povestire copii:
Lăcrămioara C.

Şcoala de Sabat, h9: Florica Gornic – instr. coordonator

Sabatul IV (23 martie)
soarele apune la 1849

Vineri, h 19
Sabat,h 11
Sabat,h 17

Teofil Brinzan
Teofil Brinzan
Program Tineret

diacon: Petrica P.
povestire copii:
Daniela Popa

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

Sabatul V (30 martie)
soarele apune la 1858

Vineri, h 19
Sabat,h 11
Sabat,h 17

Florin Bolfa
Mihai Goran
Petru Dolga

diacon: Cornel C.
povestire copii:
Lăcrămioara C.

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

•
•
•
•
•
•

2 mart. – Ziua de rugăciune a femeii
6 mart. – Şedinţă de comitet Tm. III, ora 19
9 mart. – colectă Centru Multifunctional Groseni
16-23 mart. – Săpt. de rugăciune a tineretului
23 mart. – Sfânta Cină – Timisoara „Speranta”
23 mart. – Sabatul misiunii pt. tineret (colectă)

Pagina pastorului
Teofil Brînzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 42 – TRADIȚIA
Sperând să-L vadă pe Isus la Paşte,
cărturarii şi fariseii Îi pregătiseră o cursă. Dar
ştiind lucrul acesta, Isus a lipsit de la această
adunare. "Atunci nişte farisei şi nişte cărturari
din Ierusalim au venit la Isus". Fiindcă n-a mers
El la ei, au venit ei la El.
De astă dată a fost trimisă o nouă delegaţie
să-I urmărească mişcările şi să găsească vreo
acuzaţie împotriva Lui Ca şi mai înainte
motivele de plângere împotriva Lui erau că nu
lua în seamă tradiţiile care împovărau legea lui
Dumnezeu.
După cum se spunea, aceste tradiţii aveau
ca scop să susţină păzirea legii, dar
ajunseseră să fie privite ca fiind mai sfinte
decât legea însăşi. Când veneau în conflict cu
poruncile date de Sinai, erau puse mai presus
preceptele rabinilor.
Înlocuirea poruncilor lui Dumnezeu prin
precepte omeneşti n-a încetat. Chiar şi între
creştini se găsesc aşezăminte şi practici care
n-au o temelie mai bună decât tradiţiile
părinţilor. Asemenea întocmiri, întemeiate pe
autoritatea omenească, au înlocuit pe cele
dumnezeieşti. Oamenii se agaţă de tradiţiile
lor, onorează obiceiurile şi cultivă ura împotriva
acelora care caută să le arete greşeala.
Astăzi, când suntem invitaţi să atragem
atenţia asupra poruncilor lui Dumnezeu şi a
credinţei lui Isus, vedem aceeaşi vrăjmăşie
care s-a dat pe faţă şi în zilele lui Hristos.
Despre poporul lui Dumnezeu din timpul
sfârşitului, stă scris: "Balaurul, mâniat pe
femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa
seminţei ei, care păzesc poruncile lui

Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos".
Apoc.12,17.
"Dar orice răsad, pe care nu l-a sădit Tatăl
Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină". În
locul autorităţii aşa-numiţilor părinţi ai bisericii,
Dumnezeu ne porunceşte să primim cuvântul
Părintelui veşnic, Domnul cerului şi al
pământului. Numai aici se află adevărul
neamestecat cu rădăcina. David spune: "Sunt
mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă
gândesc la învăţăturile Tale". Ps.119,99,100.
Toţi aceia care primesc autoritatea
omenească obiceiurile bisericii sau tradiţiile
părinţilor să ia aminte la avertizarea cuprinsă în
cuvintele lui Hristos: "Degeaba Mă cinstesc ei,
dând învăţături care nu sunt decât nişte
porunci omeneşti".
Programul pastorului Teofil Brînzan
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Susţine financiar construcţia noii biserici!

Cumpătare și stăpânire de sine
Ceea ce sunt pãrintii vor fi într-o mare mãsurã si
copiii. Conditia fizicã a pãrintilor, dispozitiile si
poftele lor, tendintele lor intelectuale si morale sunt
reproduse în copii într-un grad mai mic sau mai
mare.Grija cu care mama ar trebui sã vegheze
asupra obiceiurilor ei de vietuire este învãtatã în
Scripturi. Când Domnul îl ridica pe Samson ca
izbãvitor al lui Israel, "îngerul lui Iehova" i s-a arãtat
mamei, dându-i acesteia instructiuni deosebite în
ce priveste obiceiurile ei si de asemenea pentru
copilul ei. "Femeia sã se fereascã", a spus el, "sã
nu bea nici vin, nici bãuturã tare si sã nu mãnânce
nimic necurat" (Jud.13,13.14).
Efectul influentelor prenatale este privit de cãtre
multi pãrinti ca fiind o chestiune de micã
importantã; dar cerul nu priveste la fel acest lucru.
Solia trimisã printr-un înger al lui Dumnezeu, si
datã de douã ori într-un mod cât se poate de
solemn, aratã cã meritã cea mai mare atentie din
partea noastrã. Prin cuvintele adresate mamei
evreice, Dumnezeu vorbeste mamelor din toate
veacurile. "Ia bine seama", a spus îngerul; "sã
pãzeascã tot ce i-am poruncit". Bunãstarea
copilului va fi influentatã de obiceiurile mamei.
Poftele si pasiunile ei trebuie sã fie sub controlul
principiului.
Dacã vrea sã împlineascã scopul pe care l-a
avut în vedere Dumnezeu pentru ea, când i-a dat
un copil, existã lucruri pe care trebuie sã le
ocoleascã si altele împotriva cãrora sã lupte. Dacã
înainte de nasterea copilului ea cedeazã înaintea
plãcerilor, dacã este egoistã, nerãbdãtoare si
pretentioasã, aceste trãsãturi se vor reflecta în
dispozitia copilului. În acest fel, multi copii au primit
ca zestre la nastere tendinte spre rãu aproape de
nebiruit. Dar dacã mama primeste fãrã sovãialã
principiile juste, dacã este moderatã si
caracterizatã prin tãgãduire de sine, dacã este
bunã, blândã si lipsitã de egoism, ea poate da
copilului ei chiar aceste trãsãturi de caracter.
(E.G.White – Divina vindecare)

