PROGRAM
Sabatul I (1 mai)

“...nu încetăm să ne rugăm pentru voi ...”

soarele apune la 2043

Coloseni 1:9

LA MULŢI ANI!
1 Ştefan Călin
Gheorghe Ivanic – SA
5 Ciprian Crișan
6 Liviu Martonfi
7 Rodica Aslău
Marius Morar
9 Carmen Mihăilescu
16 Elena Iacob – SA
17 Ghiţă Colea – IM
Emil Crăciun – IM

20 Maria Maricico – SM
27 Ana Mircea – FB
Rovena Tămășescu – SS
28 Niţa Fănuţ – SA
Mohamed Jatara – SS
29 Beniamin Bălaşa
Dan Tămăşescu – SS
Vlad Tămăşescu – SS
30 Diana Panduru – SS
Sandu Dragu – SA

Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau Mare;
SS – Sânmartinu Sârbesc; FB – Fibiș .
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diacon: Aurel B.
povestire copii:
Rovena Tămășescu

Şcoala de Sabat, h 9: Angelo Tămășescu – instr. coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa
Pianist: Robert Pîrv

Sabatul II (8 mai)
soarele apune la 2052
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Sabat, h 11
Sabat, h 18
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Mihai Coman
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diacon: Petrică P.
povestire copii:
Lăcrămioara C-tin.

MAI

Şcoala de Sabat, h 9: Sandu Hanus – instructor coordonator
Responsabil tehnic: Edy Constantin
Pianist: Adina Coman

2021

Sabatul III (15 mai)

Programul districtului Timişoara III
Mai

Pavel Memete
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Angelo Tămășescu

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea

soarele apune la 2101
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Notă: IM – Iecea Mare; SA-Sânandrei; SM-Sânnicolau Mare;
SS – Sânmartinu Sârbesc; CR – Corneşti; FB – Fibiș
PV – Petrovaselo.

diacon: Florin D.
povestire copii:
Alina Popa

Şcoala de Sabat, h 9: Mărioara Călin - instructor coordonator
Responsabil tehnic: Veniamin Barbu
Pianist: Andrei Dunăreanu

Sabatul IV (22 mai)
soarele apune la 2109
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Ioan Câmpian Tătar
Ioan Câmpian Tătar
Ioan Câmpian Tătar

Vineri, h 20
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Andrei Dunăreanu
Pavel Memete
Program Tineret

diacon: Leo Buhai
povestire copii:
Aneta Baidoc

Gândul lunii:
“Isus se află în ceruri și stă la dreapta lui
Dumnezeu ca apărător al nostru spre a mijloci
pentru noi. Când ne gândim la acest lucru, trebuie
să ne simțim întotdeauna mângâiați și plini de
speranță. El se gândește la fiecare dintre noi și
cunoaște fiecare nevoie a noastră. Când sunteți
ispitiți, spuneți: El îmi poartă de grijă, El mijlocește
pentru mine, El mă iubește, El a murit pentru
mine, mă voi consacra Lui fără nicio rezervă”.
(E.G.White – MP, p.391)

Şcoala de Sabat, h 9: Andra Enache - instructor coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa
Pianist: Robert Pîrv

Sabatul V (29 mai)
soarele apune la 2116

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

Sergiu Zariosu
Claudiu Gâșman
Ora Medicală

diacon:VătămanuV
povestire copii:
Diana Martonfi

Şcoala de Sabat, h 9: Adina Morar - instructor coordonator
Responsabil tehnic: Edy Constantin
Pianist: Andrei Dunăreanu

• 1 mai – Sabatul Companionului
• 8 mai – Colectă specială ADRA
• 15 mai – Ziua vizitatorului Scolii de Sabat
• 22 mai – Ziua grupurilor etnice
• 25 mai – Comitet, Tm III, ora 19.

Pagina pastorului
Teofil Brînzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 66 – Controversa
Preoții și conducătorii ascultaseră în tăcere mustrările
atât de pătrunzătoare ale lui Hristos. Ei nu puteau să respingă
acuzațiile. Dar erau cu atât mai hotărâți să-L prindă în cursă și,
urmărind aceasta, au trimis la El iscoade, unii “care se
prefăceau că sunt neprihăniți, ca să-L prindă cu vorba și să-L
dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului”. Ei n-au
trimis pe fariseii bătrâni, pe care Isus îi întâlnise adesea, ci
tineri zeloși și înflăcărați, crezând că Hristos nu-i cunoștea.
Aceștia erau însoțiți de câțiva irodieni, care trebuiau să asculte
cuvintele lui Hristos, ca să poată mărturisi împotriva Lui la
judecată. Fariseii și irodienii fuseseră vrăjmași neîmpăcați, dar
acum se uniseră împotriva lui Hristos. HLL 601.1
Fariseii murmuraseră totdeauna împotriva tributului pe care
romanii îl cereau de la ei. Ei socoteau plătirea tributului ca fiind
împotriva Legii lui Dumnezeu. Acum au avut ocazia de a-I
întinde o cursă lui Isus. Iscoditorii au venit la El și, cu o
aparentă sinceritate, ca și cum ar fi dorit să-și cunoască
datoria, au spus: “Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe
oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, că-i înveți calea
lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir Cezarului sau
nu?” HLL 601.2
Cei care-L întrebaseră pe Isus credeau că își ascunseseră
scopul destul de bine; dar Isus a citit în inima lor ca într-o carte
deschisă și le-a descoperit fățărnicia. “Pentru ce Mă ispitiți?”
le-a zis El, dându-le astfel un semn pe care ei nu-l ceruseră,
arătând că El descoperise planul lor ascuns. Ei au fost și mai
mult încurcați când a adăugat: “Arătați-Mi un ban”; au adus
banul și El i-a întrebat: “Al cui chip și ale cui slove sunt scrise
pe el?” “Ale Cezarului”, au răspuns ei. Arătând inscripția de pe
ban, Isus a zis: “Dați dar Cezarului ce este al Cezarului și lui
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”. HLL 602.2
Iscoditorii se așteptau ca Isus să răspundă la întrebarea lor
direct, într-un fel sau altul. Dacă El ar fi zis: Nu se cade să
plătiți bir cezarului, ar fi fost pârât la autoritățile romane și
arestat ca instigator la rebeliune. Iar în cazul în care ar fi zis:
Se cade să plătiți bir, aveau de gând să-L acuze înaintea
poporului că Se împotrivește Legii lui Dumnezeu. Acum însă
se simțeau înfrânți și încurcați. Planurile le fuseseră
zădărnicite. Răspunsul scurt, primit la întrebarea lor, i-a lăsat
fără cuvânt. HLL 602.3
Răspunsul lui Hristos n-a fost ales ca o cale ușoară de
scăpare, ci era un răspuns sincer la întrebare. ținând în mână
banul roman, pe care erau imprimate numele și chipul
Cezarului, El a declarat că, întrucât trăiau sub ocrotirea puterii
romane, ei trebuiau să dea acelei puteri sprijinul cerut, atâta
vreme cât acesta nu venea în conflict cu o datorie mai înaltă.

Deși supuși pașnici față de legile țării, ei trebuiau să dea
ascultare în primul rând lui Dumnezeu. HLL 602.4
Cuvintele lui Hristos: “Dați ... lui Dumnezeu ce este al lui
Dumnezeu” era o aspră mustrare pentru iudeii intriganți. Dacă
și-ar fi împlinit cu credincioșie datoriile față de Dumnezeu, ei nar fi ajuns o națiune lepădată, supusă unei puteri străine. Nici
un steag roman n-ar fi fluturat deasupra Ierusalimului, nici o
santinelă romană n-ar fi stat la porțile lui, nici un guvernator
roman n-ar fi dormit înăuntrul zidurilor lui. Națiunea iudaică
plătea pedeapsa îndepărtării de Dumnezeu.
Saducheii tăgăduiau existența îngerilor, învierea morților
și doctrina despre viața viitoare, cu răsplata și pedeapsa ei. În
toate punctele acestea se deosebeau de farisei. Între cele
două partide, învierea era îndeosebi un subiect de conflict.
Fariseii credeau cu putere în înviere, dar, în discuțiile
acestea, vederile lor cu privire la viața viitoare își pierduseră
toată claritatea. Moartea devenise pentru ei o taină
inexplicabilă. Neputința lor de a răspunde la argumentele
saducheilor dădea naștere la o iritare continuă. Discuțiile dintre
cele două partide duceau adesea la certuri grele, care îi lăsau
mai înstrăinați decât înainte. HLL 603.2
Hristos le-a declarat ascultătorilor Săi că, dacă nu ar fi fost
învierea din morți, Scripturile în care ei mărturiseau a crede nu
ar fi fost de nici o valoare. El a zis: “Cât privește învierea
morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când a zis:
‘Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și
Dumnezeul lui Iacov’? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al
celor morți, ci al celor vii”. Dumnezeu privește lucrurile care nu
sunt ca și cum ar fi. El vede de la început sfârșitul și privește
rezultatul lucrării Sale ca și când ar fi deja realizat. Prețioși în
ochii lui Dumnezeu sunt aceia care au murit, începând cu
Adam, și toți sfinții care vor mai muri vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu și vor ieși din mormânt la viața nemuritoare.
Dumnezeu va fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Său. Între
Dumnezeu și sfinții înviați va fi o legătură duioasă și strânsă.
Starea aceasta, prevăzută în planul Său, pentru El există deja.
Pentru El, morții trăiesc. HLL 606.1
Prin cuvintele lui Hristos, saducheii au fost aduși la tăcere.
Ei nu mai puteau să-I răspundă. Nu rostise nici un cuvânt de
care ei să se poată folosi în vreun fel pentru a-L condamna.
Adversarii Lui nu câștigaseră altceva decât disprețul
oamenilor.
Programul pastorului Teofil Brînzan
Mai
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Curățenia
Curățenia, în cele mai mici amănunte, este esențială atât
pentru sănătatea mintală, cât și pentru cea fizică. Impuritățile
sunt în mod continuu eliminate din corp prin piele. Milioanele
de pori se astupă repede dacă nu sunt curățați prin băi frecvente, iar impuritățile care ar trebui să fie evacuate prin piele
devin o povară în plus pentru celelalte organe excretoare.
Cele mai multe persoane ar putea să se bucure de
binefacerea unei băi zilnice, reci sau călduțe, fie dimineața, fie
seara. În loc să mărească probabilitatea unei răceli, dacă este
făcută cum trebuie, o baie fortifică organismul împotriva răcelii,
pentru că ameliorează circulația; sângele este adus la suprafață și este obținută o circulație mai ușoară, regulată. Mintea și
corpul sunt deopotrivă fortificate. Mușchii devin mai elastici,
intelectul mult mai strălucit. Baia este un calmant pentru nervi.
Ea ajută intestinul, stomacul și ficatul, dând sănătate și energie
fiecăruia, și asigură o bună digestie. DV 276.2
Este de asemenea important ca îmbrăcămintea să fie
păstrată curată. Hainele purtate absorb materia reziduală care
este evacuată prin pori; dacă nu sunt schimbate și spălate
frecvent, impuritățile vor fi reabsorbite. DV 276.3
Orice formă de murdărie duce la boală. Microbi aducători
de moarte abundă în colțurile întunecoase, neglijate, în
resturile care putrezesc, în umezeală, mucegai și putregai. Nu
ar trebui să se accepte prezența resturilor vegetale sau a
grămezilor de frunze căzute în apropierea casei, ca să
putrezească și să otrăvească aerul. Nimic murdar sau în stare
de putrezire nu ar trebui să fie admis în cămin. În unele orașe,
mici sau mari, considerate ca fiind perfect sanitare, s-au
descoperit multe epidemii de friguri, atribuite materiei în stare
de descompunere, de lângă locuința vreunui gospodar
neglijent. DV 276.4
Starea perfectă de curățenie, lumina soarelui din belșug,
acordarea întregii atenții și în cele mai mici detalii igienei vieții
din cămin sunt esențiale pentru a scăpa de boală și pentru
voioșia și vigoarea membrilor familiei. DV 276.5
Distincția dintre curat și necurat a fost observată nu numai
în serviciul lor divin, ci și în tot ce ținea de viața de zi cu zi. Toți
aceia care veneau în contact cu boli contagioase erau scoși în
afara taberei și nu li se permitea să se întoarcă fără o curățire
perfectă, atât a persoanei, cât și a îmbrăcămintei. DV 277.2
Ei au fost învățați necesitatea curățeniei în modul cel mai
impresionant. Înainte să se adune cu toții la Muntele Sinai
pentru a auzi glasul lui Dumnezeu proclamând Legea, celor din
poporul Său li s-a cerut să-și spele atât trupurile, cât și
îmbrăcămintea. Această poruncă a fost dată sub amenințarea
cu moartea. În prezența lui Dumnezeu nu avea să fie tolerată
nici o necurăție. DV 279.1

