
Program grupa Săcălaz 

 

 Sabat 

 dimineață 
Sabat 

după-amiază 
1 Iosif Dorgo Rozina Săhlean 

8 Robert Demeter Adrian Năsui 

15 Marius Morar Ghiță Groza 

22 Daniel Șercău Vlad Sas 

29 Marius Morar Ghiță Sas 

 

 

La mulți ani! 

Cozma Vasile 1 

Iorghi Ioana 1 

Szekely Lorand 1 

Burcsa Angela 3 

Guță Tabita 3 

Năsui Viorica 6 

Zeiler Agnita 6 

Dorgo Alina 8 

Iuga Dorel 8 

Roman Zsoka 8 

Stan Melinda 10 

Păltineanu Rareș 12 

Popovici Irina 12 

Dică Kristine 13 

Ivănică Emilia 13 

Hora Alina 14 

Sas Vlad 16 

Rostaș Mândra 17 

Szekely Roxana 18 

Chirteș Lavinia 19 

Leuce Lucian 19 

Gabor Iancu 21 

Gavrilă Ionatan 22 

Gavrilă Nicolaie 23 

Jidic Emilian 24 

Câmpian Raul 28 

Ionaș Iuliana 30 

Negru Aurel 30 

Dăneasă Flavia 31 

Roman Leonard 31 

 
Prezbiteri de serviciu: Gabriel Adam, Eugen Circa 

 

 

 

 

 

IANUARIE 2022 

Sabatul I (1 ianuarie)  

Soarele apune la 1659 

Diacon de serviciu: Vlad Sas 
Povestire copii: Cornelia 

Ionaș 

Serviciu divin, vineri, 1800–1900 Gabriel Adam 

Școala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Irinel Dorgo 

Devoțional: Adi Năsui 

Instructor: Cornel Tomulea 

Serviciu divin,   1100-1200 Marius Morar 

Serviciu divin,   1700-1800 Daniel Șercău 

Sabatul II (8 ianuarie) 

Soarele apune la 1705 
Diacon de serviciu: Gabi Duma Povestire copii: Daniel L. 

Serviciu divin, vineri, 1800–1900 Robert Demeter 

Școala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Lucian Leuce 

Devoțional:  Cornelia Ionaș 

Instructor: Nușa Gherzan 

Serviciu divin,   1100-1200 Pavel Memete 

Serviciu divin,   1700-1800 Robert Demeter 

Sabatul III (15 ianuarie) 

Soarele apune la 1714 
Diacon de serviciu: Levy Blahuț Povestire copii: Vio Năsui 

Serviciu divin, vineri, 1800–1900 Mihai Maur 

Școala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Nina Ștefan 

Devoțional: Marc Gherzan 

Instructor: Cornelia Ionaș 

Serviciu divin,   1100-1200 Mihai Maur 

Serviciu divin,   1700-1800 Robert Demeter 

Sabatul IV (22 ianuarie)  

Soarele apune la 1723 
Diacon de serviciu: Ionel 

Demian 
Povestire copii: Lois Moga 

Serviciu divin, vineri, 1800–1900 Robert Demeter 

Școala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Mădălina Duță 

Devoțional: Lorand Szekely 

Instructor: Daniel Lăpădătescu 

Serviciu divin,   1100-1200 Robert Demeter 

Serviciu divin,   1700-1800 Robert Demeter 

Sabatul V (29 ianuarie)  

Soarele apune la 1733 
Diacon de serviciu: Ioan Ciută Povestire copii: Mădălina Duță 

Serviciu divin, vineri, 1800–1900 Marius Morar 

Școala de Sabat,   0930-1045 

Coordonator: Tabita Guță 

Devoțional: Dani Lăpădătescu 

Instructor: Victor Puțureanu 

Serviciu divin,   1100-1200 George Uba 

Serviciu divin,   1700-1800 Program tineret 

Gândul lunii: 
 

     „Încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel 

ce vine va veni, și nu va zăbovi. Și cel 

neprihănit va trăi prin credință: dar dacă 

dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere 

în el. Noi însă nu suntem din aceia cae dau 

înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au 

credință pentru mântuirea sufletului.” 

Evrei 10:37-39  

      

                                                                          

           

                                  
   

                            

                                    
 
 

 

 

2022 

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 
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INFO 
• 8 ianuarie – Sabatul Bibliei  

• 15 ianuarie – Sabat de consacrare pentru misiune 

(colectă misiunea globală)  

• 15 ianuarie, ora 1830 – Ședință de comitet 

• 29 ianuarie – Colectă specială pentru Asociația 

Ridică-te și umblă 

•  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Pagina pastorului 

Robert Demeter 

 

PĂCATUL CARE (NU) DUCE LA MOARTE  
Unul dintre pasajele dificile din Scriptură este 

acesta: “Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat 

care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da 

viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la 

moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se 

roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat; dar 

este un păcat care nu duce la moarte.” 1 Ioan 5:16.17 

 Acest pasaj pare să facă o distincţie între păcate şi 

nu doar între gradul lor de gravitate, ci pare să spună că există 

două tipuri de păcate: cele care duc la moarte şi păcate care 

nu aduc moartea. 

 In prima parte a versetului 17 pare să clarifice 

situaţia prin cuvintele „orice nelegiuire este păcat...”, dar 

textul se complică în timp ce se continuă, „...dar este un păcat 

care nu duce la moarte” Deci există un păcat care nu duce la 

moarte și unul care duce la moarte? Conform spuselor 

apostolului Ioan, înțelegerea acestui aspect este importanta 

pentru că ne influențează rugăciunea de mijlocire.  

 Un motiv întâlnit în toată Biblia este că păcatul e un 

lucru foarte serios cu nişte consecinţe foarte grave. El nu 

poate fi privit cu usurinţă şi fără îngrijorare. Având în vedere 

spusele lui Pavel, că toate păcatele duc la moarte (Romani 

6:23) şi toţi am păcătuit (Romani 3:23; 5:12), deci cu toţii 

merităm moartea. 

 Consecinţele pacatuirii ne afectează relația cu 

Dumnezeu, iar acestea sunt dizgrația divină, vina, pedeapsa 

şi în final moartea, care este de trei tipuri: (a) moartea fizică, 

(b) moartea spirituală şi (c) moartea eternă. Consecinţele 

păcatului afectează relaţia cu oamenii, relaţia noastră cu 

Dumnezeu şi cu siguranţă ne afectează pe noi. Ruptura de 

Dumnezeu aduce moartea. Prin neascultare, Adam a rupt 

relaţia cu Dumnezeu şi asta a introdus moartea fizică în 

ecuaţia omului. Noi, prin luarea deciziei de a păcătui 

deliberat, aducem asupra noastră moartea spirituală și dacă 

nu rezolvăm această  problemă prin recunoşterea vinei şi 

nevoia de Isus ca mântuitor, rezultatul va fi moartea eternă. 

 “Păcătosul trebuie să se împace cu Dumnezeu, prin 

acceptarea lui Isus Hristos ca Mântuitor al lui personal. A-L 

accepta pe El în această calitate înseamnă ca păcătosul să 

creadă că Isus Hristos a murit pentru el, în locul lui şi din 

cauza păcatelor lui.”(Wilhelm Moldovan. Manualul 

doctrinelor biblice AZŞ p. 60,61) 

 

Compasiunea 
 
Pacea statornică, adevărata odihnă 
a spiritului, nu are decât un singur 
Izvor. Despre acest lucru vorbea 
Hristos când a spus: “Veniți la Mine 
toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi 
da odihnă.” (Matei 11, 28.) “Vă las pacea, vă dau 
pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea.” (Ioan 14, 
27.) Această pace nu este ceva pe care El îl dă separat 
de Sine Însuși. Ea se află în Hristos, iar noi o putem 
primi numai primindu-L pe El. 

Hristos este izvorul vieții. Lucrul de care au 
nevoie mulți este să aibă o mai bună cunoaștere a Sa; 
ei au nevoie să fie învățați cu răbdare și blândețe, și 
totuși cu hotărâre, cum întreaga făptură poate să se 
deschidă înaintea mijloacelor de vindecare ale cerului. 
Când lumina iubirii lui Dumnezeu umple cămările 
întunecoase ale sufletului, oboseala plină de 
nervozitate și nemulțumirea vor înceta și bucurii ale 
satisfacției vor aduce vigoare minții și sănătate și 
energie corpului. 

“Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, 
aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.” (Filipeni 4, 6.) 

Nu trebuie să admitem ca viitorul, cu 
problemele sale grele, cu perspectivele lui 
nesatisfăcătoare, să ajungă să ne înmoaie inimile, să 
ne facă genunchii să tremure și mâinile să atârne 
neputincioase. “Să se prindă de tăria Mea”, spune 
Cel Atotputernic, “ca să poată face pace cu Mine; și 
va face pace cu Mine.” (Isaia 27, 5.) Aceia care își 
predau viețile sub călăuzirea Sa și în serviciul Său 
nu vor fi aduși niciodată într-o situație pentru care 
El să nu fi prevăzut ieșire. Oricare ar fi situația în 
care ne aflăm, dacă suntem împlinitori ai 
Cuvântului Său, avem o Călăuză care să ne îndrume 
pe cale; oricare ar fi nedumerirea noastră, avem un 
Sfetnic priceput; oricare ar fi întristarea noastră, 
pierderea suferită sau singurătatea de care suferim, 
avem un Prieten plin de compasiune. 

Nu există nici un fel de întristare, de suferință 
și slăbiciune omenească pentru care El să nu fi 
prevăzut un remediu. 
 

Ellen G. White, Divina vindecare, 

capitolul Principii biblice de vindecare 

Programul pastorului Marius Morar 

Ian. 1 8 15 22 29 

Vs TM III SS DN TM III TM I 

SD TM I TM III S SS S 

SDM Utvin Fibiș TM I Fibiș DN 

S – Săcălaz, SS – Sânmartinu Sârbesc, DN – Dudeștii Noi 

 

 Diferenţa se face între cel care îl primeşte pe Mesia 

şi trebuie “să creadă că Isus Hristos a murit pentru el, în 

locul lui şi din cauza păcatelor lui” şi între cel care în mod 

deliberat Îl respinge. Consecința atitudinii celui din urmă 

este moartea şi el făcând aşa, săvârşeşte acel păcat care duce 

cu siguranţă la moarte. Cred că Ioan vrea să ne transmită 

îndatorirea noastră de a mijloci pentru fraţii nostri atunci 

cand îi vedem greşind. Iar dacă vom face aşa ei se vor 

îndrepta şi Dumnezeu le „va da viaţă”. Iar când spune să nu 

ne rugăm pentru cel care face un păcat care duce la moarte, 

dacă luăm în considerare că aceştia sunt cei care resping 

deliberat pe Isus, Ioan nu face altceva decăt să prezinte un 

principiu din învăţătura lui Isus: „Dacă nu vă va primi 

cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa 

sau din cetatea aceea, şi să scuturaţi praful de pe picioarele 

voastre.”(Matei 10:14). În cuvintele lui Ioan „nu-i zic să se 

roage pentru păcatul acela”. 

 Jack J. Blanco într-un articol din  Review and 

Herald oferă următoarea parafrazare a versetelor discutate: 

“Dacă vezi un creştin că păcătuieşte din ignoranţă, roagă-te 

pentru el. Dacă el se pocăieşte, Dumnezeu îl va ierta. Dar 

nu-i poţi cere lui Dumnezeu să îl ierte şi să-i ofere viaţă 

veşnică dacă lui nu-i pare rău şi cu încăpăţânare continuă să 

păcătuiască. Toate păcătuirile sunt rele, dar nu toate 

păcatele sunt la fel. Dumnezeu ia în considerare dacă o 

persoană este în cunoştinţă de cauză sau nu.” 

 Asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne mai rugăm 

pentru cei care s-au abătut de la credinţă sau pentru cei care 

nu s-au predat încă Mântuitorului. Dar Ioan arată că nu este 

de folos să se facă rugăciuni de mijlocire pentru un păcătos 

atâta timp cât el refuză să se pocăiască de păcatul lui. 

 Ellen G. White în cartea Marea luptă, ne 

încurajează prin următoarele cuvinte: „nici un om nu poate 

fi biruit de Satana fără consimţământul lui. Ispititorul nu are 

putere să stăpânească voinţa sau să constrângă sufletul ca să 

păcătuiască. El poate chinui, dar nu poate contamina. El 

poate provoca agonie, dar nu poate mânji. Faptul că Hristos 

a biruit ar trebui să inspire pe urmaşii Lui cu curaj să lupte 

bărbăteşte în lupta împotriva păcatului şi Satanei.” 

 


