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“...nu încetăm să ne rugăm pentru voi ...”
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Prezbiter de servici: Relu Sucitu
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Rodica Raţă
Alina Popa
Rodica Truică
Michael Pîrv
Vasile Vătăman
Anița Coșar - PV
Salomia Popa
Florin Dobrei
Doina Memete
Simona Crăciun - IM
Adam Ben Rafa - SS
Aura Platon
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Sabatul I (7 martie)

Mărioara Călin
Daniela Popa
Elvira Popa
Adina Morar
Cosmin Popa
Alex Hanus
Nicolae Popa
Cornelia Dobrei
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diacon: Leo B.
povestire copii:
Aneta B.

Sabatul II (14 martie)

14

Local

Relu Sucitu
Cristina Hanus
Program tineret

Şcoala de Sabat, h 9: Lia Pavel – instr. coordonator
Responsabil tehnic: Edi Constantin

Programul districtului Timişoara III
7
Teofil
Brînzan

pliant

Districtul Timişoara III

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

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

Mart.

rogram

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

Teofil Brînzan
Adina Tomoiaga
Misiunea Femeii

Local

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

“Evanghelia nu trebuie să fie prezentată
asemenea unei teorii fără viață, ci asemenea
unei puteri vii, care schimbă viața. Dumnezeu
dorește ca cei ce primesc harul Sau să fie niște
martori ai puterii acestuia.”

Şcoala de Sabat,h9: Mărioara Călin – instr. coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa

Sabatul III (21 martie)

(E.G.White – Evanghelizare p.16)

soarele apune la 1849

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

Robert Popa
Florian Ristea
Ora medicală

diacon:Florin D.
povestire copii:
Lacramioara C.

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

Local
Local

Gândul lunii:

diacon: Aurel B.
povestire copii:
Olga R.

Sabatul IV (28 martie)
soarele apune la 1858

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

Teofil Brînzan
Mihai Maur
Evanghelizare

diacon: Dorel A.
povestire copii:

Diana M.

Şcoala de Sabat, h 9: Liliana Sucitu – instr. coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa

•
•
•
•
•

7 mart. – Ziua de rugăciune a femeii
11 mart. – Întâlnire de comitet (ora 19:00)
14-21 mart. – Săpt. de rugăciune a tineretului
21 mart. – Sabatul misiunii pentru tineret
28 martie – 4 aprilie – Program Evanghelizare

Pagina pastorului
Teofil Brînzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 54 – Samariteanul milos
În parabola despre samariteanul milos, Hristos
ilustrează natura adevăratei religii. El arată că ea nu
constă din sisteme, crezuri sau ritualuri, ci din
îndeplinirea faptelor de iubire, din a face cât mai mult
bine altora, dintr-o bunătate adevărată. HLL 497.1
În timp ce Hristos îi învăța pe oameni, “un învățător al
Legii s-a sculat să ispitească pe Isus și a zis:
‘Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?’”
Cu atenția încordată, mulțimea adunată aștepta
răspunsul. Preoții și rabinii crezuseră că-L vor prinde în
cursă pe Hristos cu această întrebare. Dar Mântuitorul a
evitat controversa. El a cerut răspunsul chiar de la cel
care-L întrebase: “Ce este scris în Lege?” a zis El. “Cum
citești în ea?” Iudeii încă Îl mai acuzau pe Isus că nu
apreciază legea dată pe Sinai. Dar El a legat problema
mântuirii de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. HLL 497.2
Învățătorul legii a zis: “Să iubești pe Domnul
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu
toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău
ca pe tine însuți”. Isus a zis: “Bine ai răspuns; fă așa și
vei avea viața veșnică”.
Cărturarul acesta și-a dat seama că este un călcător
al legii. Cuvintele cercetătoare ale lui Hristos l-au
convins de acest lucru. El nu împlinise neprihănirea legii,
pe care pretindea că o cunoaște și o înțelege. El nu
dovedise iubire față de semenii săi. Se cerea pocăință,
dar, în loc să se pocăiască, el a încercat să se
îndreptățească. În loc să recunoască adevărul, a căutat
să arate cât de grea este împlinirea poruncii. El sperase
să înlăture în felul acesta convingerea și să se
îndreptățească în fața oamenilor. Cuvintele Mântuitorului
arătaseră că întrebarea lui n-avea rost, întrucât fusese în
stare să dea singur un răspuns. Totuși a pus o altă
întrebare, zicând: “Și cine este aproapele meu?”
Printre iudei, întrebarea aceasta pricinuia o nesfârșită
ceartă. Ei n-aveau nici o îndoială cu privire la păgâni și
samariteni; aceștia erau străini și vrăjmași. Dar unde
trebuia să se facă deosebire, în cadrul propriei națiuni,
între diferitele clase ale societății? Pe cine ar trebui să
privească preotul, rabinul, mai marele, ca semen al său?
Ei își petreceau toată viața într-un șir de ceremonii, prin

care căutau să se curățe. Să-i privească oare și pe cei
“necurați” ca semeni ai lor?
Isus nu S-a lăsat nici acum atras în controversă. El na dezvăluit bigotismul celor care căutau să-L condamne.
Dar a prezentat în fața ascultătorilor Săi, printr-o
parabolă simplă, un tablou de prea îmbelșugată iubire
cerească, ce a mișcat toate inimile și a scos de la
învățătorul legii o mărturisire a adevărului. HLL 498.4
O dată încheiată parabola, Isus și-a îndreptat privirea
către învățătorul legii, cu o expresie care părea că-i
citește sufletul, și a zis: “Care dintre acești trei ți se pare
că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între
tâlhari?” (Luca 10, 36.) HLL 503.3
Nici acum, învățătorul legii n-ar fi vrut să rostească
numele de samaritean cu buzele sale și a răspuns: “Cel
ce și-a făcut milă de el”. Isus a zis: “Du-te de fă și tu la
fel. În felul acesta, s-a răspuns pentru totdeauna la
întrebarea: “Cine este aproapele meu?” Hristos a arătat
că aproapele nostru nu înseamnă numai cineva din
biserică sau de credința noastră. Nu trebuie să facem
nici o deosebire de rasă, culoare sau clasă. Aproapele
nostru este orice persoană care are nevoie de ajutorul
nostru. Aproapele nostru este orice suflet rănit și zdrobit
de vrăjmașul. Aproapele nostru este oricine este
proprietatea lui Dumnezeu.
Învățătura aceasta nu este mai puțin necesară astăzi
decât pe vremea când a dat-o Isus. Egoismul și
formalismul rece aproape au stins focul iubirii și au
îndepărtat însușirile plăcute, care trebuie să
înfrumusețeze caracterul. Mulți dintre cei care
mărturisesc Numele Lui au pierdut din vedere faptul că
toți creștinii trebuie să-L reprezinte pe Hristos. Dacă nu
se dă pe față jertfire de sine pentru binele altora, în
cercul familiei, între vecini, în biserică și oriunde am fi,
atunci, oricare ar fi mărturisirea gurii, noi nu suntem
creștini.
Programul pastorului Teofil Brînzan
Mart.
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Ceaiul și Cafeaua
Dieta stimulativă și băuturile din zilele noastre nu
promovează cea mai bună stare a sănătății. Ceaiul,
cafeaua și tutunul sunt toate stimulente și conțin otrăvuri.
Nu numai că nu ne sunt de folos, dar sunt vătămătoare
și ar trebui să renunțăm la ele dacă vrem să adăugăm
cunoașterii cumpătarea. - DH 420.2
Ceaiul este o otravă pentru organism. Creștinii ar
trebui să-l lase în pace. Influența cafelei este oarecum
aceeași cu a ceaiului, dar efectul pe care-l are asupra
organismului este și mai rău. Influența ei este excitantă
și exact în măsura în care stimulează peste starea
normală va epuiza și va aduce prăbușirea sub nivelul
normalului. Băutorii de ceai și de cafea poartă semnele
pe fețele lor. Pielea devine palidă și capătă o înfățișare
lipsită de viață. Pe față nu se vede strălucirea sănătății. DH 421.1
Boli de orice fel au fost aduse asupra ființelor
omenești prin folosirea ceaiului, a cafelei și a
narcoticelor — opiul și tutunul. La aceste îngăduințe
vătămătoare trebuie să se renunțe, și nu numai la una, ci
la toate; căci sunt nocive, provocând ruina puterilor
fizice, mintale și morale. - DH 421.2
Nu beți niciodată ceai, cafea, bere, vin sau orice
băuturi tari. Apa este cel mai bun lichid cu putință pentru
curățarea țesuturilor. - DH 421.3
Cafeaua este o îngăduință vătămătoare. Ea excită
mintea temporar pentru o activitate neobișnuită, însă
efectul care este simțit după aceasta este epuizarea,
deprimarea, paralizia puterilor mintale, morale și fizice.
Mintea este vlăguită și, dacă obiceiul nu este biruit printrun efort hotărât, activitatea cerebrală este diminuată
permanent. Toate aceste substanțe care irită nervii
epuizează forțele vitale, iar starea de neliniște
provocată de nervii zdruncinați, nerăbdarea și
slăbiciunea intelectului devin un element perturbator,
opunându-se progresului spiritual. - DH 421.6
Cei care recurg la ceai și cafea pentru a se stimula în
lucru vor simți efectele rele ale acestei căi prin
tremurături ale nervilor și lipsa de autocontrol. Nervii
obosiți au nevoie de odihnă și liniște. Organismul are
nevoie de timp pentru a-și reface energia epuizată. Dacă
însă forțele sale sunt rechemate prin folosirea
stimulentelor, ori de câte ori este repetat acest proces,
se produce o scădere a forței reale. – DH 422.1

