
 

 

DETALII ŞI ALTE ANUNŢURI  IMPORTANTE 

GĂSIŢI LA AFIŞIER 

 
 

 

 
   Prezbiteri de serviciu: Lorand Szekely, Adrian 

Szekely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
INFO 

• 4 septembrie – Ziua sănătății  

• 11 septembrie, ora 19
00

 – Examinare candidați botez  

• 11 septembrie  - Ziua educației (colectă specială) 

• 18 septembrie, ora 19
00

 – Ședință de comitet 

• 25 septembrie – Ziua slujirii pastorale 

 

PROGRAM SEPTEMBRIE 2021 

Sabat I (4 septembrie)  

Soarele apune la 20
08 

Diacon de serviciu: Ioan Ciută Povestire copii: Vio Năsui 

Serviciu divin, vineri, 2000–2100 Daniel Șercău 

Şcoala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Nina Ștefan 
Devoțional: Cornel Tomulea 

Instructor: Adrian Năsui 

Serviciu divin,   1100-1200 Marius Morar 

Serviciu divin,   1800-1900 Program sănătate 

Sabat II (11 septembrie) 

Soarele apune la 19
55 

Diacon de serviciu: Irinel Dorgo Povestire copii: Maria Cozma 

Serviciu divin, vineri, 2000–2100 Marius Morar 

Şcoala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Irinel Dorgo 

Devoțional:  Cornelia Ionaș 

Instructor: Nușa Gherzan 

Serviciu divin,   1100-1200 Lorand Szekely 

Serviciu divin,   1800-1900 Program familie 

Sabat III (18  septembrie) 

Soarele apune la 19
41 

Diacon de serviciu: Ionel 

Demian 

Povestire copii: Familia 

Demeter 

Serviciu divin, vineri, 2000–2100 Robert Demeter 

Şcoala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Tabita Guță 

Devoțional: Marc Gherzan 
Instructor: Cornelia Ionaș 

Serviciu divin,   1100-1200 Robert Demeter 

Serviciu divin,   1800-1900 Botez 

Sabat IV (25  septembrie)  

Soarele apune la 19
28 

Diacon de serviciu: Adrian Năsui Povestire copii: Loriana Rusu 

Serviciu divin, vineri, 2000–2100 Gabriel Duma 

Şcoala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Mădălina Duță 

Devoțional: Gheorghe Groza 

Instructor: Victor Puțureanu 

Serviciu divin,   1100-1200 Sfânta Cină 

Serviciu divin,   1800-1900 Program seniori 

La mulți ani! 

Gherzan Gabriela 02 
Burcsa Matei 02 

Burcsa Ursu Matei 02 
Sas Loriana 04 

Gherzan Nușa 05 
Grebenar Cristina 07 

Vârlan Rebecca Grațiela 09 
Stoica Suzana Gabor 11 

Rostas Suzana 11 
Nenu Florentin Nicolae 12 
Jugănaru Mihai Ionel 12 
Dorgo Sabina Daniela 12 

Roman Gabriel 13 
Mustata Ioana 13 
Istrate Maria 15 

Bortiș Emanuela Liliana 16 
Fetzer Rodica 16 

Vlăduțescu Roland Ciprian 17 
Dorgo Iosif Irinel 19 

Grecu Marin 20 
Stanusila Elena 21 
Gabor Luiza I 26 

Toth Ioan 27 
Blagu Pamfil 27 
Savici Danița 28 
Duma Natalia 28 
Berar Simona 28 

Gândul lunii: 
 

     ,,Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat 

pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip 

vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu 

toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă 

răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste 

şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin 

legătura păcii.” 

Efeseni 4:1-3 
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”MARANATHA”- TIMIŞOARA 
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                        www.maranathatm.adventist.ro 

  
 
”Staţi deci 
”n picioare, după ce v-aţi ”ncins* 
mijlocul cu adevărul şi 
v-aţi ”mbrăcat** cu platoşa dreptăţii 
şi v-aţi ”ncălţat* picioarele 
cu pregătireae Evangheliei 
păcii, peste toatef lu‰nd scutul* 
credinţei, cu care veţi putea stinge 
toate săgeţile arzătoare ale 
celui rău. Luaţig* şi coiful m‰ntuirii 
şi sabia** Duhului, care 
este Cuv‰ntul lui Dumnezeu” 
 

Țefania 3:17 

Program grupa Săcălaz 
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Lucrarea misionară prin grupele mici 

 

Dragi membri ai bisericii Maranatha, 

 

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 efficient 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. 

 

 

Motive pentru renunțarea 

la alimente din carne 
Efectele unei diete pe bază de carne pot întârzia să se 

arate; acest lucru nu este însă o dovadă că nu este 

dăunătoare. Puțini pot fi convinși să creadă că tocmai 

carnea pe care au mâncat-o este cea care le-a otrăvit sângele 

și le-a produs suferință. Mulți mor de boli datorate în 
întregime dietei carnivore, în timp ce cauza reală nu este 

bănuită nici de ei, nici de alții. 

Urmările morale negative ale dietei pe bază de carne 

nu sunt mai puțin importante decât nenorocirile fizice. 

Alimentele din carne dăunează sănătății și tot ceea ce 

afectează corpul are un efect similar asupra minții și 

sufletului.  

Este o greșeală să presupunem că tăria musculară 

depinde de folosirea cărnii. Nevoile organismului pot fi 

mai bine acoperite și ne putem bucura de o sănătate mai 

bună fără folosirea acesteia. Cerealele, împreună cu 
fructele, nucile și legumele au toate proprietățile nutritive 

pentru a face un sânge bun. Aceste elemente nu sunt 

furnizate atât de bine sau deplin printr-o alimentație cu 

carne. Dacă folosirea cărnii ar fi fost esențială pentru 

sănătate și tărie, hrana pe bază de carne ar fi fost inclusă în 

alimentația hotărâtă pentru om de la început.  

Când carnea este înlăturată ca aliment, locul ei ar 

trebui să fie suplinit de o varietate de cereale, nuci, legume 

și fructe, care vor fi și nutritive, și gustoase. Acest lucru 

este imperativ mai cu seamă în cazul celor care sunt slăbiți 

sau al celor care sunt împovărați de o muncă neîncetată. În 
unele țări, în care sărăcia este foarte răspândită, carnea este 

alimentul cel mai ieftin. În asemenea împreju-

rări, schimbarea va avea loc cu mare greutate; dar se poate 

produce. Nimeni nu ar trebui să fie împins să facă 

schimbarea în mod brusc. Locul cărnii ar trebui să fie luat 

de alimente hrănitoare necostisitoare. În această privință, 

foarte mult depinde de bucătăreasă. Cu grijă și îndemânare, 

felurile de mâncare pot fi preparate astfel încât să fie și 

nutritive, și apetisante și, într-o mare măsură, să ia locul 

alimentelor din carne. 

În toate cazurile, educați conștiința, puneți la lucru 

voința, faceți rost de hrană bună și hrănitoare și schimbarea 
se va face repede, iar pofta după carne va înceta în curând. 

Ellen G. White, Divina vindecare, 

capitolul Principiile sănătății 

 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 

Sept. 4 11 18 25 
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Programul pastorului Robert Demeter 

Sabatul I – Concediu 

Sabatul II – Cantonament și ședință de lucru 

comitet AMiCUS Timișoara 

Sabatul III  

Vineri – TM I Maranatha 

Dimineața – TM I Maranatha 

După-masa – TM I Maranatha 

Sabatul IV – Convenția națională a comitetelor 

AMiCUS 

 


