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

Prezbiter de servici: Sucitu Romulus

LA MULŢI ANI!
1
2
5
7
8
10
11
12
13
16

Adrian Călin
Florin Giulvezan - IM
Maria Timiş - SM
Florin Ghelan - SA
Maria Roşca
Mihai Ruge
Rahela Calancea - IM
Constantin Lăcrămioara
Viorel Dumitrescu - SA
Ileana Mişcu - IM

20
21
25
25
26
26
28

Viorica Dragu - SA
Ileana Varga - SA
Casian Dumitraş
Angelo Tămăşescu - SS
Ion Rus - IM
Valeria Ivaşcu - SM
Adela Bucur

Sabatul I (7 septembrie)
01

soarele apune la 20
Vineri, h 20

Sucitu Romulus
diacon: Aslau D.
povestire copii:
Sabat, h 11 Popa Alina
Aneta Baidoc
Sabat, h 18 Hanus Cristina
Şcoala de sabat, h 9: Morar Adina – instr coordonator
Responsabil Tehnic: Popa Robert

P

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea

www.sperantatm.adventist.ro

SEPTEMBRIE
2019

soarele apune la 1947

Sept.
IM
SA

7
Popa
Cosmin
Petre
Dolga

SM

Sf. Cină

SS

Dan T.

CR
FB
PV

Doru
Ghelan
Popa
Cosmin
Angelo
T.

14

21

28
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Local

Dan T.

Local
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Local

Sandu
Hanus

Sf. Cină

Angelo T.

Ungur
Marius
Popa
Cosmin
Sandu
Hanus
Petre
Dolga
Dobrei
Florin
Popa
Cosmin

Local
Local
Sf. Cină

Popa
Cosmin
Petre
Dolga
Local

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

Hanus Sandu
diacon: Ursu Leo
povestire copii:
Demeny Ianos
Martonfi Diana
Demeny Ianos
Şcoala de sabat, h 9: Lia Pavel – instr. coordonator
Responsabil Tehnic: Constantin Edi

pliant

Districtul Timişoara III

Sabatul II (14 septembrie)

Programul districtului Timişoara III

rogram

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

Sabatul III (21 septembrie)
soarele apune la 19

33

Gândul lunii:
,, Să străluciţi şi să-I aduceţi laude lui
Dumnezeu înaintea lumii, în calitate de popor
care păzeşte poruncile Sale”.
(Ellen White-SAa 66.8)

Vineri, h 20

Teofil Brinzan
diacon: Popa P.
povestire copii:
Sabat, h 11 Teofil Brinzan
Lacramioara C-tin
Sabat, h 18 Coman Mihai
Şcoala de sabat h 9: Hanus Sandu - instr coordonator
Responsabil Tehnic: Popa Robert

Sabatul IV (28 septembrie)
soarele apune la 1919

Vineri, h 20

Andrei Marius
diacon: Aurel B.
povestire copii:
Sabat, h 11 Zeiler Beniamin
Alina Popa
Sabat, h 18 Andrei Marius
Şcoala de sabat h 9: Calin Marioara-instr coordonator
Responsabil Tehnic: Constantin Edi

•
•
•
•

7 sept. – Ziua Educatiei
11 sept. – Comitet TM III- ora 20.00
14-21 sept. – Săptămâna sănătăţii
28 sept. – Ziua Administrării Creștine a Vieții

Pagina pastorului
Teofil Brinzan

Hristos, lumina lumii – pasaje selectate
Cap. 48 – Cine este mai mare?
În călătoria prin Galilea, Hristos încercase din nou să
pregătească mintea ucenicilor pentru evenimentul care Îi
stătea înainte. El le-a spus că trebuie să Se urce la Ierusalim
pentru a fi dat la moarte și apoi să învie. Și a adăugat o
avertizare ciudată și solemnă: avea să fie trădat și dat pe
mâna vrăjmașilor. Ucenicii n-au înțeles cuvintele Sale nici de
astă dată. Deși deasupra lor se abătuse umbra unei mari
întristări, în inima lor se strecurase un spirit de rivalitate. Se
certau între ei, fiecare dorind să fie socotit mai mare în
împărăție.
Când Hristos și ucenicii erau singuri în casă, în timp ce
Petru plecase la mare, Isus i-a chemat la Sine pe ceilalți și a
întrebat: “Despre ce vorbeați unii cu alții pe drum?” Prezența
lui Isus și întrebarea Lui i-au făcut să vadă lucrurile într-o
lumină cu totul deosebită de aceea în care le văzuseră când
se certau pe drum. Rușinea și sentimentul de vinovăție i-au
făcut să tacă. Isus le spusese că El avea să moară pentru
mântuirea lor, iar ambiția lor egoistă era într-un dureros
contrast cu iubirea Lui neegoistă.
Mântuitorul i-a adunat pe ucenici în jurul Său și le-a
spus: “Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel
mai de pe urmă dintre toți și slujitorul tuturor!” Aceste
cuvinte erau atât de solemne și impresionante, dar ucenicii
erau departe de a le înțelege.
Cearta pentru locul cel mai de frunte era lucrarea
aceluiași spirit care începuse marea luptă în lumile de sus și
care coborâse pe Hristos din cer, ca să moară. Lucifer
spusese: “Voi fi ca Cel Preaînalt” (Isaia 14, 12.14), și dorința
după înălțare de sine adusese ceartă în curțile cerești și
făcuse să fie alungată o mare parte din oștile lui Dumnezeu.
Lucifer dorea puterea lui Dumnezeu, dar nu caracterul Lui.
Împărăția lui Satana este o împărăție a forței; fiecare îi
socotește pe toți ceilalți ca o piedică pentru înaintarea sa sau
ca o treaptă pe care, călcând, să ajungă la un loc mai înalt.
Foarte duios, dar cu multă solemnitate, Isus a încercat să
îndrepte răul. El a arătat care este principiul care stăpânește
în cer și în ce constă adevărata mărire. Înainte de onoare este
umilința. Pentru a sta într-un loc înalt înaintea oamenilor,
Dumnezeu alege pe lucrătorul care, asemenea lui Ioan
Botezătorul, ia un loc umil în fața lui Dumnezeu. El nu pune
semnul Său asupra oamenilor nici după rang, nici după

bogăție, nici după inteligență, ci după felul în care ei sunt
una cu Hristos.
Cuvintele Mântuitorului au trezit în ucenici un simțământ
de neîncredere în ei înșiși. Isus le-a explicat din nou
ucenicilor că împărăția Sa nu este caracterizată prin fast și
strălucire pământească. Energia și capacitatea voastră de a
ajuta la dezvoltarea Împărăției Mele, zice Isus, depind de
primirea Duhului Meu. Voi trebuie să fiți părtași la harul
Meu, pentru a fi un miros de viață spre viață. Atunci nu va
mai fi nici rivalitate, nici căutarea interesului propriu, nici
dorința după locul cel mai de frunte. Voi trebuie să aveți
iubirea aceea care nu caută folosul său, ci binele
altuia. Păcătosul care se pocăiește să-și ațintească deci ochii
asupra “Mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”
(Ioan 1,29); și, privind, se schimbă. Teama lui e
preschimbată în bucurie, îndoielile în nădejde. Se dă pe față
recunoștință. Inima de piatră e sfărâmată. Un val de iubire
inundă sufletul. Hristos este în el ca un izvor de apă care
țâșnește în viața veșnică.
Atunci când vedem pe Isus, Om al durerii, obișnuit cu
suferința, lucrând să salveze ce era pierdut, disprețuit,
batjocorit, luat în râs, alungat din cetate în cetate, până și-a
încheiat misiunea, când privim la El în Ghetsemani, asudând
cu picături mari de sânge, și pe cruce, murind în agonie —
când vedem toate acestea, eul nu mai pretinde să fie
recunoscut. Privind la Isus, ne vom rușina de răceala noastră,
de letargia și egoismul nostru.”
“Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu
alții.” Toți cei ce vor să se prezinte ca “jertfă vie, sfântă,
plăcută lui Dumnezeu” (Romani 12,1) trebuie să primească
sarea mântuitoare, neprihănirea Mântuitorului nostru.
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Grăsimile
Măslinele şi uleiul de măsline
Când sunt pregătite cum trebuie, măslinele, ca şi
nucile, ţin locul untului şi preparatelor din carne. Uleiul,
consumat direct din măsline, este mult preferabil
grăsimii de provenienţă animală. Serveşte ca laxativ.
Folosirea acestuia va fi benefică pentru cei bolnavi de
tuberculoză şi este vindecător pentru un stomac inflamat,
iritat.
Măslinele pot fi în aşa fel pregătite, încât consumate
la fiecare masă, efectele pozitive să poată fi simţite din
plin. Avantajele urmărite prin folosirea untului pot fi
obţinute prin consumarea măslinelor corespunzător
pregătite. Uleiul din măsline vindecă constipaţia; iar
pentru cei bolnavi de tuberculoză şi pentru cei care au
stomacul inflamat şi iritat e mai bun decât orice
medicament. Ca aliment, este mai bun decât orice
grăsime venită la mâna a doua, de la animale.
Uleiul din măsline este un remediu pentru constipaţie
şi boli de rinichi.
Proteinele
Nucile şi preparatele cu nuci
În cereale, fructe, legume şi nuci, vom găsi toate
elementele alimentare de care avem nevoie. Dacă dorim
să venim la Domnul cu o minte deschisă, El ne va învăţa
cum să pregătim o hrană sănătoasă, nepătată de atingerea
cărnii.
Nucile şi produsele din nuci sunt folosite tot mai des
pentru a înlocui produsele din carne. Cu nucile pot fi
combinate cerealele, fructele şi unele rădăcinoase,
acestea rezultând în produse alimentare sănătoase şi
hrănitoare. Ar trebui avut totuşi grijă să nu se folosească
o cantitate prea mare de nuci. Cei care se simt rău în
urma folosirii alimentelor pe bază de nuci trebuie să fie
precauţi.
Ellen White, Dietă şi hrană pp. 409-414

