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

iulie 2020
Prezbiter de servici: Cosmin Popa

LA MULŢI ANI!
5 Petre Sturz - IM
7 Aurora Vrabie -SA
10 Domnica Ştefănescu
11 Mia Ivănic - SA
11 Chifan Crina
13 Leon Buhai Ursu
16 Pavel Memete
18 Eugenia Jorza - IM
18 Olariu Gigi
24 Maria Postica - SS

26
26
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28
29
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31

Sabatul I (4 iulie)

Cecilia Pleşa Popescu
Naomi Memete
Mărioara Rusu
Petre Dolga
Anica Pleşa
Andrei Plewinski
Pavel Minai-SA
Rodica Ruge

soarele apune la 2128

Diaconi: Leo și
Gabi Ursu
Povestire copii:
Alina Popa
Şcoala de Sabat, h 9: - Sandu Hanus instr. coordonator
Responabil tehnic: Robert Popa

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

Sandu Hanus
Mihai Maur
Liliana Sucitu

P

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
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IULIE

soarele apune la 2125

Programul districtului Timişoara III
Iul.
IM
SA
SM
SS

4
Teofil
Brînzan
Dan T.
Costel
Robu
Angelo
T.

CR

Local

PV

Local

FB

Angelo
T.

11
Local
Teofil
Brînzan
Sandu
Hanus
Liliana
Sucitu
Teofil
Brînzan
Cosmin
Popa
Local

18
Petru
Dolga
Sandu
Hanus
Teofil
Brînzan
Angelo
T.
Local
Dan T.
Cosmin
Popa

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

25

Sabatul III (18 iulie)

Local
Pavel
Memete
Liliana
Sucitu
Sandu
Hanus
Petru
Dolga
Teofil
Brînzan

Pavel Memete
Pavel Memete
Program tineri

Diaconi: Aurel B.
si Diana Martonfi
Povestire copii:
Olga Rpsu
Şcoala de Sabat, h 9: Lia Pavel - instructor coordonator
Responsabil tehnic: Edi Constantin

soarele apune la 2120

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

Relu Sucitu
Cosmin Popa
Ora medicală

Diaconi: Dorel și
Rodica Aslau
Povestire copii:

Aneta Baidoc

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

2020
Gândul lunii:
“Toate suferințele și necazurile noastre,
toate ispitele și încercările, toate întristările și durerile, toate persecuțiile și privațiunile, pe scurt, toate lucrează împreună
pentru binele nostru. Toate experiențele și
împrejurările sunt lucrătorii lui Dumnezeu
prin care binele ajunge la noi.”
(E.G.White - DV 488.4)

Sabatul IV (25 iulie)
soarele apune la 2113

Local

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

pliant

Districtul Timişoara III

Sabatul II (11 iulie)

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

rogram

Vineri, h 20

Teofil Brînzan

Sabat,h 11
Sabat,h 18

Teofil Brînzan
Relu Sucitu

Diaconi: Petrică
și Daniela Popa
Povestire copii:

Diana Martonfi

Şcoala de Sabat, h 9: Adina Morar – instr. coordonator
Responsabil tehnic: Edi Constantin

•
•
•
•

4 iulie – Ziua evanghelistului laic
8 iulie – Ședinţă de comitet Tm. III, ora 19
11 iulie – Ziua misiunii mondiale (colectă)
18 iulie – Botez - Sânnicolau Mare

Pagina pastorului
Teofil Brînzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 55 – Fără să atragă privirea
Câțiva farisei au venit la Isus cu întrebarea: “Când
va veni Împărăția lui Dumnezeu?” Trecuseră mai mult de
trei ani de când Ioan Botezătorul vestise cu sunet de
trâmbiță prin țară solia: “Împărăția cerurilor este
aproape.” (Matei 3, 2.) Dar, până la data aceea, fariseii
n-au văzut nici o dovadă despre întemeierea Împărăției.
Mulți dintre cei care îl respinseseră pe Ioan și care se
împotriveau lui Isus la orice pas lăsau să se înțeleagă că
lucrarea Lui dăduse greș. HLL 506.1
Isus a răspuns: “Împărăția lui Dumnezeu nu vine în
așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: ‘Uite-o aici
sau uite-o colo!’ Căci iată că Împărăția lui Dumnezeu
este înăuntrul vostru”. Împărăția lui Dumnezeu începe în
inimă. Nu căuta manifestări ale puterii pământești, care
să arate venirea ei. HLL 506.2
“Vor veni zile”, a zis El către ucenici, “când veți dori
să vedeți una din zilele Fiului omului, și n-o veți vedea.”
Din cauză că nu este însoțită de strălucire lumească,
sunteți în primejdia de a nu observa slava misiunii Mele.
Nu vă dați seama cât de mare este privilegiul de a avea
între voi, deși înveșmântat în corp omenesc, pe Acela
care este viața și lumina oamenilor. Vor veni zile când
veți privi cu dor înapoi la ocaziile de care vă bucurați
acum, când umblați și vorbiți cu Fiul lui Dumnezeu.
Dumnezeu trimisese un sol ca să vestească venirea
lui Hristos și să atragă atenția poporului iudeu și a lumii
către misiunea Sa, pentru ca oamenii să se poată
pregăti să-L primească. Personajul minunat vestit de
Ioan fusese printre ei peste treizeci de ani, și ei întradevăr nu L-au recunoscut ca trimis al lui Dumnezeu.
Ucenicii au avut remușcări din cauză că îngăduiseră ca
necredința timpului să influențeze și părerile lor și să le
întunece înțelegerea. Lumina acestei lumi întunecate
strălucise prin negură, iar ei nu fuseseră în stare să
înțeleagă de unde veneau aceste raze. Se întrebau
pentru ce se purtaseră în așa fel, încât Hristos să fie
nevoit să-i mustre. Repetau adesea discuțiile pe care le
avuseseră cu El și își ziceau: De ce am îngăduit noi ca
ideile pământești și opoziția preoților și rabinilor să ne
încurce mintea, așa încât n-am înțeles că Unul mai mare
decât Moise era între noi, că Cineva mai înțelept decât

Solomon ne învăța? Cât de surde au fost urechile
noastre! Cât de slabă a fost înțelegerea noastră!
Și astăzi este tot așa de adevărat ca și pe timpul
apostolilor că, fără lumina dată de Duhul Sfânt, natura
omenească nu poate să înțeleagă slava lui Hristos.
Adevărul și lucrarea lui Dumnezeu nu sunt apreciate de
o creștinătate iubitoare de lume și de compromisuri. Dar
urmașii Domnului nu vor putea fi întâlniți pe căi ușoare,
căutând slava pământească și conformarea cu lumea. Ei
sunt mult înainte pe cărările muncii grele, umilinței și
ocării, în fruntea luptei împotriva “căpeteniilor, împotriva
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui
veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile
cerești.” (Efeseni 6, 12.) Și acum, ca și pe vremea lui
Hristos, ei sunt greșit înțeleși, ocărâți și apăsați de
preoții și fariseii timpului lor. HLL 508.4
Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel, încât să
atragă atenția. Evanghelia harului lui Dumnezeu, cu
spiritul ei de lepădare de sine, nu poate să fie niciodată
în armonie cu spiritul lumii. Cele două principii sunt în
vrăjmășie. “Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui
Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; și nici nu le
poate înțelege, pentru că trebuie judecate
duhovnicește.” (1 Corinteni 2, 14.)
Împărăția lui Hristos nu va fi întemeiată prin hotărârile
tribunalelor, consiliilor sau ale adunărilor legislative, nici
prin patronajul oamenilor mari din lume, ci prin sădirea
naturii lui Hristos în natura omenească, prin lucrarea
Duhului Sfânt. “Tuturor celor ce L-au primit, adică celor
ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai
lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii,
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1,
12.13.) Aceasta este singura putere care poate produce
înălțarea omenirii. Iar partea omului în săvârșirea acestei
lucrări este învățarea și trăirea Cuvântului lui Dumnezeu.
HLL 509.4
Programul pastorului Teofil Brînzan
Iul.
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Sânmartinu S.

Sânandrei

Sânandrei
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Iecea
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Sânnicolau M

Petrovaselo

Untul
Reforma alimentară să fie progresivă. Oamenii să fie
învățați cum să pregătească mâncarea fără a folosi lapte
sau unt. Spuneți-le că va veni în curând timpul când nu
va fi sigură folosirea ouălor, laptelui, smântânii sau
untului, deoarece bolile la animale sporesc direct
proporțional cu creșterea nelegiuirii între oameni. Se
apropie timpul când, datorită stricăciunii neamului
omenesc decăzut, întreaga creație animală va geme sub
bolile cu care este blestemat pământul nostru. DH 349.1
Dumnezeu va da poporului Său îndemânare și tact
pentru a pregăti alimente sănătoase fără aceste lucruri.
Poporul nostru să renunțe la orice rețetă nesănătoasă.
Untul este mai puțin dăunător când este consumat pe
pâine rece decât când este folosit la gătit. De regulă
însă, este mai bine să ne lipsim complet de el. DH 349.3
Măslinele pot fi în așa fel pregătite, încât să poată fi
consumate cu bune rezultate la fiecare masă. Avantajele
urmărite prin folosirea untului pot fi obținute prin
consumarea măslinelor corespunzător pregătite. Uleiul
din măsline vindecă constipația; iar pentru cei bolnavi de
tuberculoză și pentru cei care au stomacul inflamat și
iritat e mai bun decât orice medicament. Ca aliment,
este mai bun decât orice grăsime venită la mâna a doua,
de la animale. DH 349.4
Când sunt pregătite cum trebuie, măslinele, ca și
nucile, țin locul untului și preparatelor din carne. Uleiul,
consumat direct din măsline, este mult preferabil grăsimii
de proveniență animală. Servește ca laxativ. Folosirea
acestuia va fi benefică pentru cei bolnavi de tuberculoză
și este vindecător pentru un stomac inflamat, iritat.
Pentru a-și putea face lucrarea pe care ar trebui s-o
împlinească, afacerea cu alimentele vegetariene are
nevoie de mijloace materiale și de cooperarea activă a
celor din poporul nostru. Scopul ei este de a furniza
oamenilor alimentele care să ia locul cărnii și de asemenea al laptelui și untului, împotriva cărora, din cauza bolilor vitelor, se pot ridica din ce în ce mai multe obiecții.
Untul nu ar trebui pus pe masă; căci, dacă va fi pus,
unii îl vor folosi fără reținere, și aceasta va împiedica
digestia. Cât despre tine însă, ar trebui să folosești când
și când puțin unt cu pâine rece, dacă acest lucru va face
ca mâncarea să fie mai apetisantă. Aceasta îți va face
cu mult mai puțin rău decât dacă te mărginești la
prepararea mâncărurilor care sunt lipsite de gust. DH
350.4.

