
Program grupa Săcălaz 

 

 Sabat 

 dimineață 
Sabat 

după-amiază 
02.10 Iosif Dorgo Vlad Sas 
09.10 Ghiță Groza Rozina Săhleanu 
16.10 Marius Morar Ghiță Sas 
23.10 AMiCUS Ioana Iorghi 
30.10 Daniel Șercău Cosmin Ungureanu 

 
La mulți ani! 

Lupușor Adrian 01 

Morar Emilia 02 

Tremurici Daniel 03 

Pencea Iuliana Andreea 03 

Sas Aurica 05 

Zau Giorgia Ancuța 05 

Ciută Ion 05 

Gabor Mîndra 06 

Tremurici Nicoleta Andreea 06 

Roman Maria 07 

Gabor Ștefan (frate cu Gg) 07 

Gabor Ștefan 07 

Bordula Ana 08 

Gabor Lidia 09 

Ursulescu Maria 09 

Popescu Beatrice Abigail 10 

Gabor Eva 10 

Gherzan Marc 11 

Biro Ludovic 12 

Lupea Elena Irina 13 

Laza Iasmina 17 

Gabor Gabor – Țili 18 

Pencea Mirela 19 

Golumb Maria 21 

Duma Gabriel 23 

Adam Gabriel 25 

Bechir Ana 26 

Gabor Geta 3 26 

Gabor Dumitru 27 

Dohotar Ileana 27 

Ciută Mihaela 28 

Guță Andrada 30 

Gabor Ghiță 30 

Dăneasă Aurel 31 

 Prezbiteri de serviciu: Emil Târziu, Eugen Circa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 
• 2-9 octombrie – Săptămâna de consacrare personală  

• 16 octombrie – Dar pentru construcții Conferință 

(colectă specială)  

• 23 octombrie – Ziua Spiritului Profetic 

• 16 octombrie, ora 1830 – Ședință de comitet 

• 30 octombrie - Ziua Sola Scriptura 

PROGRAM OCTOMBRIE 2021 

Sabatul I (2 octombrie)  

Soarele apune la 1912 
Diacon de serviciu: Gabi Duma Povestire copii: Ela Bortiș 

Serviciu divin, vineri, 1900–2000 Robert Demeter 

Școala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Nina Ștefan 

Devoțional: Cornelia Ionaș 

Instructor: Nușa Gherzan 

Serviciu divin,   1100-1200 Robert Demeter 

Serviciu divin,   1700-1800 Program muzical 

Sabatul II (9 octombrie) 

Soarele apune la 1901 
Diacon de serviciu: Vlad Sas Povestire copii: Maria Cozma 

Serviciu divin, vineri, 1900–2000 Marius Morar 

Școala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Irinel Dorgo 

Devoțional:  Daniel Lăpădătescu 

Instructor: Cornelia Ionaș 

Serviciu divin,   1100-1200 Ion Buciuman 

Serviciu divin,   1700-1800 Program sănătate 

Sabatul III (16 octombrie) 

Soarele apune la 1848 
Diacon de serviciu: Cosmin 

Ungureanu 
Povestire copii: Mădălina Duță 

Serviciu divin, vineri, 1900–2000 Robert Demeter 

Școala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Tabita Guță 

Devoțional: Lorand Szekely 

Instructor: Cosmin Ungureanu 

Serviciu divin,   1100-1200 Robert Demeter 

Serviciu divin,   1700-1800 Program AMiCUS 

Sabatul IV (23 octombrie)  

Soarele apune la 1834 
Diacon de serviciu: Daniel 

Lăpădătescu 
Povestire copii: Vio Năsui 

Serviciu divin, vineri, 1900–2000 Robert Demeter 

Școala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Lucian Leuce 

Devoțional: Cosmin Ungureanu 

Instructor: Victor Puțureanu 

Serviciu divin,   1100-1200 Emil Târziu 

Serviciu divin,   1700-1800 Ziua Recunoștinței 

Sabatul V (30 octombrie)  

Soarele apune la 1824 
Diacon de serviciu: Lucian Leuce Povestire copii: Luminița Circa 

Serviciu divin, vineri, 1900–2000 Gabriel Duma 

Școala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Mădălina Duță 

Devoțional: Roland Vlăduțescu 

Instructor: Florentina Oprițoiu 

Serviciu divin,   1100-1200 Marius Morar 

Serviciu divin,   1700-1800 Adam Gabriel 

Gândul lunii: 
 

     „Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns 

legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi 

primeşte creşterea potrivit cu lucrarea 

fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în 

dragoste.” 

Efeseni 4:16 
                                                  

      

                                                                          

           

                                  
   

                            

                                    
 
 

 

 

2021 

PROGRAMUL 
BISERICII ADVENTISTE  

DE ZIUA A ŞAPTEA, 

”MARANATHA”- TIMIŞOARA 

 Piaţa Mocioni, nr.7 
 
                        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 o
c

to
m

b
r

ie
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Pagina pastorului 

Marius Morar 

 

Ultima criză 

Pentru creștinii adventiști, și nu numai, este 

indubitabil că lumea va ajunge în curând la final. Potrivit 

Bibliei sfârșitul lumii va fi marcat de o criză fără 

precedent, cum n-a fost niciodată în istoria ei. „Va fi o 

vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt 

neamurile şi până la vremea aceasta” Daniel 12:1. 

Domnul Isus a reiterat acest deznodământ folosind 

următoarele cuvinte: „Atunci va fi un necaz aşa de mare, 

cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi 

nici nu va mai fi” Matei 24:20. Și a adăugat: „Oamenii îşi 

vor da sufletul de groază, în așteptarea lucrurilor care se 

vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi 

clătinate” Luca 21:26. 

 

Suntem pregătiți să înfruntăm criza care stă în fața 

noastră? 

„Timpul de strâmtorare cum n-a mai fost niciodată 

se va dezlănțui în curând peste noi; și vom avea nevoie de 

o experiență pe care acum nu o avem și pe care mulți sunt 

prea nepăsători să o câștige. Adesea, se întâmplă că 

încercarea se arată dinainte mai mare decât în realitate; 

dar acest lucru nu este adevărat cu privire la criza din fața 

noastră. Imaginația cea mai vie nu poate cuprinde 

mărimea ei. În acest timp de încercare, orice suflet trebuie 

să stea pentru sine înaintea lui Dumnezeu.” Tragedia 
veacurilor, p. 622 

 

Ce eveniment va declanșa criza finală? 

„Evenimente uimitoare se vor desfășura înaintea 

lumii. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Timpul de 

strâmtorare este aproape să vină asupra poporului lui 

Dumnezeu. Atunci se va emite decretul interzicând 

acelora care țin Sabatul Domnului să cumpere sau să 

vândă, amenințându-i cu pedepse, sau chiar cu moartea, 

dacă ei nu țin prima zi a săptămânii ca Sabat. «În acel timp 
Mihail Se va ridica, marele prinț care mijlocește pentru 

copiii poporului tău: și va fi un timp de strâmtorare, așa 

cum niciodată n-a fost de când a existat vreo națiune până 

în acea vreme.»” — The Review and Herald, 19 

noiembrie, 1908, 5. 

Extreme în dietă 
Nu toți cei care mărturisesc credința în reforma 

alimentară sunt cu adevărat reformatori. Pentru multe 

persoane, reforma constă numai în renunțarea la anumite 

alimente nehrănitoare. Ei nu înțeleg clar principiile sănătății, 

iar mesele lor, încă pline de delicatese rafinate dăunătoare, 

sunt departe de a fi un exemplu de cumpătare și înfrânare 

creștină. 

Alții, în dorința lor de a da un exemplu bun, merg în 

extrema cealaltă. Unii nu pot să obțină cele mai de dorit 

alimente și, în loc să folosească acele lucruri care ar suplini 

cel mai bine lipsa acestora, adoptă o dietă sărăcăcioasă. 

Hrana lor nu furnizează elementele necesare pentru 

generarea unui sânge bun. Sănătatea lor suferă, eficiența lor 

este redusă și exemplul pe care-l reprezintă vorbește mai 

degrabă împotriva reformei în alimentație decât în favoarea 

ei. 

Alții cred că, de vreme ce sănătatea reclamă o dietă 

simplă, nu trebuie să-și facă prea multe griji în privința 

selectării sau pregătirii alimentelor. Unii se mărginesc la o 

dietă foarte săracă, neavând o varietate suficient de mare 

pentru a acoperi nevoile organismului, și suferă în 

consecință. 

Pentru că principiul ne cere să lăsăm deoparte acele 

lucruri care irită stomacul și slăbesc sănătatea, ar trebui să ne 

amintim că o dietă săracă produce un sânge sărac. Cazuri de 

boală dintre cele mai dificile de tratat rezultă tocmai din 

această cauză. Organismul nu este hrănit bine, rezultatul 

fiind dispepsia și debilitatea generală. Cei care au o 

asemenea alimentație nu sunt întotdeauna siliți să recurgă la 

ea din pricina sărăciei, dar ei o aleg din ignoranță sau 

neglijență sau pentru a-și împlini ideile greșite pe care le au 

despre reformă. 

Dumnezeu nu este onorat când corpul este neglijat sau 

suprasolicitat, fiind făcut astfel incapabil să-I slujească. Una 

dintre primele datorii ale capului familiei este aceea de a 

îngriji de corpul său, furnizându-i hrană gustoasă și 

întăritoare. Este cu mult mai bine să avem mai puține haine 

și mobilier scump decât să limităm produsele alimentare. 

Evaluează cu grijă dieta ta. Studiază de la cauză la 

efect. Cultivă stăpânirea de sine. ține pofta sub controlul 

rațiunii. Nu împovăra niciodată stomacul prin 

supraalimentare, dar să nu te lipsești de hrana nutritivă și 

gustoasă necesară pentru o bună sănătate. 

Ellen G. White, Divina vindecare, 

capitolul Principiile sănătății 

Putem descrie în detaliu cronologia evenimentelor 

viitoare? 

„În prezent, noi nu suntem în stare să descriem cu 

precizie semnele care se vor desfășura în viitor pe pământ, dar 

este necesar să știm că acesta este timpul când trebuie să 

veghem în rugăciune, pentru că ziua cea mare a Domnului 

este aproape.” —  Evenimentele ultimelor zile, p.17 

„Semnul fiarei este exact ceea ce s-a declarat a fi. În 

legătură cu această problemă, nu a fost înțeles încă tot și nici 

nu va fi înțeles până ce nu va fi desfășurat sulul cărții.” —   

Evenimentele ultimelor zile, p.17 

 

Ce ar trebui să facem noi în vederea întâmpinării crizei 

finale? 

„Studiază Biblia așa cum niciodată n-ai studiat-o 

înainte. Dacă nu te ridici la o stare mai înaltă, mai sfântă în 

viața ta religioasă, nu vei fi gata pentru apariția Domnului 

nostru.” — Criza, p. 11 

„Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă 

uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea 

voastră se apropie” Luca 21:28. 

Programul pastorului Marius Morar 

Oct. 2 9 16 23 30 

Vs SS TM I TM III SS TM III 

SD PV TM I S TM III TM I 

SDM TM I TM III FB PV TM III 

S – Săcălaz, SS – Sânmartinu Sârbesc, PV – Petrovaselo, FB - Fibiș 

Programul pastorului Robert Demeter 

Sabatul I – Maranatha 

Sabatul II – Vizită Departament Muzică 

Sabatul III – Maranatha 

Sabatul IV 

VS – Maranatha 

SD – Săcălaz 

SDM – Maranatha 

Sabatul V – Weekend studiu biblic AMiCUS 

 

Marți – întâlnire comitet AMiCUS 

Joi – Capelă AMiCUS 


