PROGRAM
septembrie 2021

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

Prezbiteri de servici: Pavel Memete/Sandu Hanus

Coloseni 1:9

Sabatul I (4 septembrie)

LA MULȚI ANI!

soarele apune la 2007

Vineri, h 20 Adrian Năsui

1

Adrian Călin

!" Angelo Tămășescu - SS

Sabat, h 11

Sandu Hanus

4

Petrică Groza - SS

25 Casian Dumitraș

Sabat, h 18

Marius Morar

4

Vasile Burleanu

28 Adela Bucur

8

Maria Roșca

Responsabil tehnic: Veniamin Barbu

Vineri, h 20 Vasile Burleanu

Cosmina Buzdugan

Sabat, h 11

Vasile Burleanu

Sabat, h 18

Vasile Burleanu

povestire copii: Narcisa
Burleanu

Responsabil tehnic: Eduard Constantin

Sabatul III (18 septembrie)
soarele apune la 1940

Program grupe
Sept.

4

11

18

25

a.m.

Daniel
Șercău

Andrei
Dunăreanu

Dan
Tămășescu

Camelia
Groza

Adina Rus Ilin Viorica

Sandu
Hanus

Sfânta
Cină

Dan
Angelo
Tămășescu Tămășescu

Daniel
Șercău

Dan
Tămășescu

FB

diacon: Leon Buhai

Şcoala de Sabat, h 9:30, Sandu Hanus - instr. coordonator

Notă: SS - Sânmartinu Sârbesc

a.m.

pliant
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soarele apune la 1953

18 Eduard Constantin

p.m.

rogram

Sabatul II (11 septembrie)

12 Lăcrămioara Constantin

SS

povestire copii: Aneta
Baidoc

Şcoala de Sabat, h 9:30, Angelo Tămășescu- instr. coordonator

10 Mihai Ruge

#$

diacon: Aurel Baidoc

P

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea

p.m.

Daniel
Șercău

Andrei
Dunăreanu

Sergiu
Zariosu

Petre
Dolga

PV

Petre
Dolga

Marius
Morar

Angelo
Tămășescu

Sandu
Hanus

Vineri, h 20 Marius Morar
Sabat, h 11

Marius Morar

Sabat, h 18

Pavel Memete

diacon: Florin Dobrei
povestire copii: Diana
Martonfi

El a întrezărit posibilități infinite în fiecare făptura
omenească. I-a văzut pe oameni așa cum ar putea să
fie, transformați de harul Său — după „bunăvoința
Domnului, Dumnezeului nostru”. Privindu-i cu
nădejde, le inspira nădejde. Întâmpinându-i cu
încredere, le inspira încredere…În multe inimi care
păreau moarte pentru tot ce era sfânt erau trezite noi
impulsuri. Pentru mulți disperați, El deschidea
posibilitatea unei vieți noi. — Ellen White, Educație,
80 (1903)

Şcoala de Sabat, h 9:30, Mărioara Călin - instr. coordonator
Responsabil tehnic: Robert Popa

Sabatul IV (25 septembrie)
soarele apune la 1926

Vineri, h 20 Marius Morar
Sabat, h 11

Pavel Memete

Sabat, h 18

Program tineret

diacon: Petrică Popa
povestire copii: Alipa
Popa

Şcoala de Sabat, h 9:30, Andra Enache - instr. coordonator
Notă: SS-Sânmartinu Sârbesc, FB-Fibiș; PV-Petrovaselo

Gândul lunii:

Responsabil tehnic: Veniamin Barbu

• Clasa de pregătire pentru botez - în fiecare Sabat
de la ora 16:30.
• 4 sept. - Ziua sănătății
• 11 sept. - Ziua educației (colectă specială)
• 16 sept., ora 19 - Ședință de comitet, examinare
candidați pentru botez
• 18 sept. - Botez
• 25 sept. - Sfânta Cină
• 25 sept. - Ziua slujirii pastorale

Pagina pastorului

Marius Morar

Lucrarea misionară prin grupele mici
Dragi membri ai bisericii Speranța,
După cum v-am mai informat, începând cu luna
octombrie dorim să lansăm un proiect misionar de
studii biblice în grupe mici. Acest tip de lucrare poate
fi considerat a fi mai eficient decât alte metode de
evanghelizare, deoarece presupune interacțiunea cu
persoanele interesate într-un cadru mai puțin formal,
în care se creează o atmosferă de prietenie —
prietenia duce la deschidere, un climat în care
persoanele interesate de adevăr pot să pună întrebări
fără rețineri sau prejudecâți și să primească un
răspuns care să-i apropie de Dumnezeu.
Ideea de a prezenta studii biblice în cămin este o
metodă de origine cerească. Ellen White în cartea
Evanghelizare, la pagina 300, spunea următoarele:
„Planul de a prezenta studii biblice a fost o idee
cerească. Multe persoane, atât bărbați, cât și femei, se
pot angaja în această ramură a lucrării misionare. În
felul acesta, se pot forma lucrători care vor deveni
oameni puternici ai lui Dumnezeu. Cuvântul lui
Dumnezeu a fost prezentat pentru mii de oameni pe
această cale, iar lucrătorii ajung în legătură directă cu
oameni de toate naționalitățile. Biblia este adusă în
familii, iar adevărurile ei sfinte își fac loc în
conștiința lor. Oamenii sunt îndemnați să citească, să
examineze și să gândească pentru ei înșiși, iar ei
trebuie să-și asume responsabilitatea de a primi, sau
de a respinge iluminarea divină. Dumnezeu nu va
îngădui ca această prețioasă lucrare făcută pentru El
să rămână nerăsplătită.”
Până la demararea proiectului vă invit ca în fiecare
dimineață și seară, și chiar pe parcursul zilei, ori de
câte ori aveți îndemnul de a vorbi cu Dumnezeu, să
vă rugați ca El să vă arate cum ați putea deveni parte
activă în această lucrare. În urma rugăciunilor,
întocmiți o listă cu persoane pe care să le invitați la
aceste studii biblice. Rugați-vă zilnic pentru aceste
persoane, pentru ca la momentul potrivit, sub

călăuzirea Duhului Sfânt, să le puteți adresa invitația
pentru a participa la studiile biblice.
În cazul în care într-un cartier sunt 2-3 familii care
ar dori să se implice în acest gen de lucrare
misionară, discutați și organizați constituirea unei
grupe de studiu care să cuprindă un număr de 8-10
participanți.
De asemenea, stabiliți ce seminar veți prezenta
dintre cele puse la dispoziție: Biblia spune (24 de
teme), Există speranță (14 teme), Crezul creștin (12
teme) și Familia deplină (10 teme) și apoi solicitați
pastorului Marius Morar numărul de seturi din
seminarul ales.
„Succesul vostru nu va depinde atât de mult de
cunoștințele și de realizările voastre, ci de abilitatea
voastră de a găsi calea spre inimi. Fiind sociabili și
apropiindu-vă de oameni, puteți orienta cursul
gândurilor lor mai repede decât prin discursul cel mai
abil. Prezentarea lui Hristos în familie, la gura sobei
și în micile adunări din case particulare, este adesea
mai plină de succes în ce privește câștigarea de
suflete pentru Isus, decât sunt predicile ținute în aer
liber, în fața unei mari mulțimi de ascultători sau
chiar în săli publice și în biserici.” — Ellen White,
Evanghelizare, p. 279
Programul pastorului Marius Morar
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Pastila de sănătate
Moduri greșite de a lua masa

„La început nu era așa.”
Dieta stabilită pentru om la început nu includea
produse alimentare animaliere. Abia după potop, când
tot ce era verde pe pământ fusese distrus, a primit
omul permisiunea de a consuma carne.
Alegând hrana omului în Eden, Domnul a arătat
care era cea mai bună dietă; în alegerea făcută pentru
Israel, El a dat aceeași lecție. I-a scos pe israeliți din
Egipt și și-a asumat instruirea lor, pentru ca ei să poată
fi un popor al Său. Prin ei, El dorea să binecuvânteze
și să învețe lumea. El le-a dat hrana cea mai potrivită
pentru acest scop, nu carne, ci mana, „pâinea din cer”.
Numai din pricina nemulțumirii și cârtirii lor după
oalele cu carne ale Egiptului li s-a dat dezlegare pentru
carne, și aceasta numai pentru un timp scurt. Folosirea
acesteia a provocat boala și moartea a mii dintre ei. Cu
toate acestea, restricția privind o alimentație fără carne
nu a fost niciodată acceptată din toată inima. Ea a
continuat să fie cauza nemulțumirilor și cârtirii, pe față
sau în taină, și nu a fost permanentizată.
La așezarea lor în Canaan, israeliților li s-a permis
să folosească produse alimentare de proveniență
animală, însă sub restricții atente, care aveau scopul de
a ameliora urmările cele rele. Folosirea cărnii de porc
a fost interzisă, ca și a cărnii altor animale, păsări și
pești, care a fost declarată necurată. De la felurile de
carne îngăduită, consumarea grăsimii și a sângelui a
fost strict interzisă.
Puteau servi ca hrană numai acele animale care se
aflau într-o stare bună. Nici o creatură care fusese
sfâșiată, care murise de la sine sau al cărei sânge nu
fusese scurs bine nu putea fi consumată.
Îndepărtându-se de la planul divin hotărât pentru
dieta lor, israeliții au suferit o mare pierdere. Ei au
dorit o dietă pe bază de carne și au cules urmările. Nu
au atins idealul de caracter pe care-l avea în vedere
Dumnezeu și nici nu au împlinit scopul Său. Domnul
„le-a dat ce cereau; dar a trimis o molimă printre ei”
(Psalmii 106, 15.) Ei au prețuit ceea ce era pământesc
mai presus decât ceea ce era spiritual și nu au atins
țelul Său pentru ei, sfințenia desăvârșită.
Ellen White, Divina vindecare, cap. Carnea ca aliment

