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“...nu încetăm să ne rugăm pentru voi ...”
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Florin Bolfa
20 Floriţa Sturzu - IM
Pavel Popa
22 Gheorghe Anton
Eugenia Buşe - SA
25 Cristina Gucean
Măndica Nistoreanu - SA 27 Alina Plewinski
Maria Anton
29 Aniţa Coşar
Iacov Constantin
18 Adriana Bădău
Nicolae Maricico - SM
18 Florica Dolga
Adina Rus
18 Florica Roman - SM

P

aprilie 2021

Coloseni 1:9

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea

Sabatul I (3 aprilie)
06

soarele apune la 20
Vineri, h 20
Sabat,h 11
Sabat,h 18

Ruben Sava
Teofil Brînzan
Angelo Tamasescu

diacon Petrică P
povestire copii:
Diana Martonfi

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

Vineri, h 20
Sabat,h 11
Sabat,h 18

Andrei Dunăreanu
Mihai Coman
Program tineret

diacon: Leo B.
povestire copii:
Lăcrămioara C.

2021

Şcoala de Sabat, h 9: - instructor coord. Angelo T.
Responsabil tehnic: Edy Constantin
Organist: Robert Pârv

Gândul lunii:

Sabatul III (17 aprilie)

“Acela care privește iubirea inegalabilă
a Mântuitorului va fi învățat în gând, curățit
în inimă și transformat în caracter. El va
merge în lume spre a fi o lumină, pentru a
reflecta într-o anumită măsură această
tainică iubire”.
{HLL 661.3}

soarele apune la 2024

Vineri, h 20
Sabat,h 11
Sabat,h 18

Romică Sârbu
Romică Sârbu
Romică Sârbu

pliant

Districtul Timişoara III

Şcoala de Sabat, h 9: - instructor coord. Mărioara Călin
Responsabil tehnic: Robert Popa
Organist: Ciprian Crișan

Sabatul II (10 aprilie)
Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau
Mare; SS – Sânmartinu Sârbesc

rogram

diacon: Aurel B
povestire copii:

Alina Popa

Şcoala de Sabat, h 9: - instructor coord. Adina Morar
Responsabil tehnic: Robert Popa
Organist: Adina Coman

Sabatul IV (24 aprilie)
soarele apune la 2034

Vineri, h 20
Sabat,h 11
Sabat,h 18

Teofil Brînzan
Sandu Hanus
Ora medicală

diacon: Dobrei F
povestire copii:

Aneta Baidoc

Şcoala de Sabat, h 9: – instructor coord. Sandu Hanus
Responsabil tehnic: Edy Constantin
Organist: Andrei Dunăreanu

•
•
•
•
•

3 apr. – Cina Domnului – Timișoara III.
7 apr. – Şedinţă de comitet Tm. III, ora 19.
10-17 apr. – Săptămâna Libertății Religioase
17 apr. – Ziua Libertății Religioase (colectă)
24 apr. – Adunare electiva – Timișoara III.

Pagina pastorului
Teofil Brînzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 64 – Un popor blestemat
Intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim era
o slabă preînchipuire a venirii Sale pe norii
cerului, cu putere și slavă, în mijlocul triumfului
îngerilor și al bucuriei sfinților. Atunci se vor
împlini cuvintele lui Isus către preoți și farisei:
“De acum încolo nu Mă veți mai vedea, până
când veți zice: ‘Binecuvântat este Cel ce vine
în Numele Domnului!’” (Matei 23, 39.) Lui
Zaharia i se arătase în viziune profetică ziua
aceea de triumf final: el mai văzuse și soarta
blestemată a celor care aveau să-L respingă
pe Hristos la prima Lui venire. “Își vor întoarce
privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor
plânge, cum plânge cineva pe singurul său fiu,
și-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe
întâiul său născut.” (Zaharia 12, 10.) Scena
aceasta a prevăzut-o Hristos atunci când Se
uita la cetate și plângea pentru ea. În ruina
trecătoare a Ierusalimului, El a văzut
distrugerea finală a poporului vinovat de
sângele Fiului lui Dumnezeu. HLL 580.1
Ucenicii au văzut ura iudeilor față de Hristos
dar nu-și dădeau seama până unde va duce
aceasta. Ei nu înțelegeau încă adevărata stare
a lui Israel și nici pedeapsa care avea să cadă
asupra Ierusalimului. Lucrul acesta le-a fost
făcut cunoscut de Hristos printr-o pildă vie.
Isus a petrecut toată noaptea în rugăciune,
iar dimineața a venit iarăși la templu. În drum,
a trecut pe lângă o livadă de smochini. Îi era
foame și, zărind de departe un smochin care
avea frunze, a venit să vadă poate va găsi
ceva în el. S-a apropiat de el, dar nu a găsit
decât frunze, căci nu era “vremea
smochinelor”. HLL 581.3

Nu era încă vremea smochinelor coapte,
afară de anumite localități; și despre unele
podișuri din jurul Ierusalimului se putea spune
pe drept “n-a venit încă vremea smochinelor”.
Dar, în livada la care a venit Isus, un pom
părea să fie înaintea celorlalți. El era deja
acoperit cu frunze. Specificul smochinului este
că apar mai întâi fructele și apoi frunzele. De
aceea, acest pom plin de frunze promitea și
fructe coapte. Dar înfățișarea lui era
înșelătoare. Cercetându-i ramurile de la cea
mai de jos până la lăstarii din vârf, Isus “n-a
găsit decât frunze”. Numai un frunziș bogat și
nimic mai mult. HLL 581.4
Hristos l-a blestemat să se usuce. “În veac
să nu mai mănânce nimeni rod din tine”, a zis
El. A doua zi dimineața, pe când Mântuitorul și
ucenicii erau din nou pe drum spre cetate,
ramurile uscate și frunzișul ofilit le-au atras
atenția. “Învățătorule”, a zis Petru, “uite că
smochinul pe care l-ai blestemat s-a
uscat.” HLL 582.1
Blestemarea smochinului a fost o parabolă
trăită. Pomul acesta neroditor, etalându-și
frunzișul pretențios chiar în fața lui Hristos, era
un simbol al națiunii iudaice. Mântuitorul dorea
ca ucenicii Săi să înțeleagă de ce avea să
cadă blestemul asupra Ierusalimului și că, de
acum, pedeapsa era de neînlăturat. HLL 582.4
Națiunea iudeilor era un simbol pentru
oamenii din toate veacurile care disprețuiesc
chemările Iubirii Nemărginite. Când a plâns
asupra Ierusalimului, lacrimile lui Hristos erau
pentru păcatele din toate vremurile. În
sentințele rostite asupra lui Israel, aceia care
resping mustrările și avertismentele Duhului
Sfânt al lui Dumnezeu pot să citească propria
condamnare. HLL 587.3

Puterea voinței
Totul depinde de acțiunea corectă a voinței.
Dorințele de bine și puritate sunt bune în sine;
dar, dacă ne oprim aici, ele nu vor sluji la
nimic. Mulți se vor îndrepta către ruină, în timp
ce speră și doresc să-și învingă înclinațiile rele.
Ei nu-și predau voința lui Dumnezeu. Ei nu fac
alegerea de a-I sluji. DV 176.1
Prin corecta exercitare a voinței, poate fi
făcută o schimbare totală în viață… O viață
curată și nobilă, o viață de biruință asupra
apetitului și lascivității este posibilă pentru
oricine își va uni voința slabă și șovăitoare a
omului, cu voința atotputernică și neclintită a lui
Dumnezeu. DV 176.3
Aceia care se luptă împotriva puterii
apetitului ar trebui să fie instruiți în ce privește
principiile unei viețuiri sănătoase. Ar trebui să li
se arate că încălcarea legilor sănătății, prin
crearea unor stări morbide și a unor pofte
anormale, pune temelia obiceiului de a
consuma alcool. Numai trăind în ascultare
de principiile sănătății pot ei spera să fie
eliberați de dorința de a lua stimulenți
nenaturali. Atâta timp cât depind de tăria divină
pentru a rupe legăturile poftei, ei trebuie să
coopereze cu Dumnezeu prin ascultare de
legile Sale, atât de cele morale, cât și de cele
fizice. DV 176.4
Aceia care doresc o reformă ar trebui să
primească de lucru. Cei care sunt în stare să
muncească nu ar trebui să fie învățați să
aștepte gratuit hrană, îmbrăcăminte și adăpost.
Încurajați orice efort de a se întreține singuri.
Acest lucru va întări respectul de sine și o
independență cu o motivație nobilă. Iar
ocuparea minții și trupului într-o muncă utilă
este esențială ca pavăză împotriva ispitei.

