DATA
NAŞTERII

4

POPA IUSTINA

8

ARDELEAN GABRIEL

10

BALASA DORINA-ALINA

14

TOFEI MARINELA

15

POPOVICI GABRIELA

19

GRADINARU PAUL DANIEL

23

POPESCU PAULA

24

FARA RUBEN ADRIAN

25
27

OGICA CRISTIAN LAURENTIU

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE

prezbiter de serviciu – LUCIAN FARA

Sabat I
3 decembrie

PUTUREANU NITA

MARTI, 06 DECEMBRIE ORA 19 – PAVEL MEMETE
MIERCURI, 07 DEC., ORA 19 – TEOFIL BRÎNZAN

Rugaciune
si scoala
de sabat

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Branzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Felician
Rosca

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Predica
ora 11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Dupamasa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Sabat IV
24 decembrie

Sabat II

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 16

IOSIF BALAŞA

Vineri ora 18

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 16

TEOFIL BRÎNZAN

Vineri ora 18

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 9-9,30

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 16

RIDICA-TE ŞI UMBLA

Vineri ora 18

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 16

PROGRAM COPII

Vineri ora 18

ERIK CSERGEZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

SZENTE LUDOVIC

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 16

LUCIAN FARA

apusul soarelui:
16,53

Vineri
Seara

Sabat I

Sabat V
31 decembrie

Orga

Sâmbăta ora 9-9,30

apusul soarelui:
16,53

JOI, 08 DECEMBRIE, ORA 19 - DANIEL DUMITRIU

AVRAM FARA

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

str. Independenţei nr.19
www.betaniatm.adventist.ro
https://www.facebook.com/adventistbetania

apusul soarelui:
16,50

LUNI, 05 DECEMBRIE ORA 19 – IONEL SOPONARIU

Sabat III
17 decembrie

DUMINICA, 04 DECEMBRIE ORA 19 - TEOFIL BRÎNZAN

Vineri ora 18

apusul soarelui:
16,49

3

apusul soarelui:
16,50

GABOR GETA

Sabat II
10 decembrie

NUMELE ŞI PRENUMELE

Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

3 dec. – 10 dec. – Săptămâna de rugăciune
10 decembrie – Dar Săptămâna de
rugăciune (colectă)

Sabat I

Liebling

Sabat II

Sabat III

EDUARD
VARGA

FLORIN
DUMITRIU

Sabat IV
TEOFIL
BRÎNZAN
(dupamasa)

Hrana in timpurile
biblice
Cerealele
In vechime, baza hranei o constituiau cerealele. Fierte
in apa, macinate si coapte sau prajite, cerealele erau
considerate sursa vietii. Pentru o perioada scurta de timp,
la inceputul primaverii, ele erau consumate proaspete,
atunci cand ele erau inca verzi si moi. Despre acest lucru
ne relateaza Matei in capitolul 12 al Evangheliei sale:
“In vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de
grau intr-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau
flamanzi, au inceput sa smulga spice de grau si sa le
manance” ( Matei 12,1; Marcu 2,23; Luca 6,1 ).
Aceste cereale tinere erau numite “carmel” ( “boabe
moi” ), si puteau fi consumate ca atare sau prajite (
Leviticul 2,14; Rut 2,14 ). Procesul prajirii facea ca ele sa
devina dulci si moi, amidonul din ele transformandu-se in
dextrina. Cerealele prajite au facut parte din bucataria
militara a regelui David in timpul campaniei impotriva
fiului sau Absalom ( 2 Regi 17,28 ).
De
obicei,
cerealele
erau
macinate
in
vederea pregatirii painii, proces destul de anevoios si
de durata. Pentru a obtine circa 800 g de faina, era
necesara o ora, iar un calcul simplu ne arata ca pentru a
obtine faina necesara prepararii painii pentru o familie de
cinci sau sase persoane, femeile aveau nevoie de circa
trei ore. Pentru aceasta ele trebuiau sa se scoale inca
inainte de revarsatul zorilor.
Uleiul
Un loc important in alimentatia anticilor il
aveau maslinele, folosite mai ales pentru obtinerea
uleiului. Inainte de a fi consumate, maslinele erau
conservate in saramura. Uleiul de masline era unul din
cele mai de seama produse exportate de vechii evrei.
Desi maslinele din Palestina erau mult mai mici si mai
putin carnoase decat cele din Egipt, ele dadeau mult mai
mult ulei decat celelalte soiuri, fiind foarte apreciat in
tarile din jur.
Fructele

Dintre fructele cele mai apreciate in Palestina faceau
parte strugurii, curmalele, rodiile si smochinele.
Curmalele erau folosite alaturi de nuci in cazul in
care soseau oaspeti neasteptati.
Smochinele erau folosite tot timpul anului, fie
proaspete ( vara ), fie uscate ( in celelalte anotimpuri ).
Importanta smochinelor in alimentatia vremii rezulta si
din numele unor localitati evreiesti antice, ca Betfage sau
Bet-Pagi ( “Casa Smochinilor” ) si Betania ( Bet Te ‘enah
– “Casa Smochinului” ).
Seva smochinului era folosita la inchegarea branzei,
iar cercetari moderne au demonstrat ca aceasta
reprezinta un tratament eficient in tratarea cancerului de
piele. Probabil datorita acestei proprietati vindecatoare,
smochinele au fost folosite la vindecarea regelui Ezechia,
aflat pe moarte ( Isaia 38, 21 ).
Rodiile erau considerate printre cele mai frumoase
fructe ale Palestinei, fapt pentru care ele au fost redate
artistic pe vesmintele marelui preot ( Exodul 28, 33.34 ) si
pe capitelurile coloanelor din primul templu ( 1 Cronici
7,20; 2 Cronici 3,16 ).

Din textul din Numeri 20,5 aflam ca fiii lui Israel isi
exprimau temerea ca Moise ii va duce intr-o tara in care
nu cresteau rodii. Ei trebuie sa se fi simtit foarte usurati
cand au vazut rodii printre fructele aduse de iscoadele
trimise in Canaan.
Egiptenii preparau din rodii un suc care era considerat
afrodisiac, insa se prepara si vin din aceleasi fructe. De
obicei, rodiile erau consumate proaspete, insa ele se
puteau consuma si murate. Printre multiplele intrebuintari
ale rodiilor erau urmatoarele: coaja era folosita ca
remediu pentru viermi intestinali, florile erau folosite
pentru prepararea colorantilor rosii, iar coaja interioara se
folosea la vopsitul pieilor.
Roscovul nu este mentionat in mod expres in Vechiul
Testament, insa il gasim amintit in Noul Testament, in
Pilda fiului risipitor. Cercetatorii Bibliei cred ca roscovele
faceau parte din hrana lui Ioan Botezatorul, despre care
sta scris ca se hranea cu “lacuste si cu miere salbatica”
( Marcu 1,6; Matei 3,4 ).
Termenul “lacuste” mentionat in aceste texte nu pare
sa se refere la insectele amintite in Leviticul 11,22 si care
erau permise consumului uman, ci la fructele roscovului,
fructe care in limba engleza sunt numite “locust”. Anticii
stiau instinctiv ca fructele roscovului sunt foarte

hranitoare si usor de digerat, fiind preparate ca un terci
usor de consumat si de catre varstnici.
Roscovele faceau parte din hrana saracilor, pastaile
roscovelor fiind disponibile tot timpul anului. Totusi, asa
cum reiese din Pilda fiului risipitor, roscovele nu
reprezentau o hrana preferata de oameni, ci de animale.
O particularitate a semintelor de roscov este aceea ca
ele sunt atat de asemanatoare incat puteau fi folosite ca
greutate standard. Termenul grecesc “keration”, care
denumea samanta de roscov, sta la baza cuvantului
englezesc pentru greutate “carat” ( cca 200 mg).
Nucile sunt amintite in Cantarea Cantarilor
6,11: “M-am pogorat in gradina cu nuci sa vad
verdeata din vale , sa vad daca a inmugurit via si
daca au inflorit rodiile”. Textul oglindeste cu acuratete
realitatea vremii deoarece nucii erau plantati in acea
vreme in partile joase ale vailor, astfel incat in timpul iernii
ei inghetau , fapt care ii ajuta sa se dezvolte. Nucile erau
intrebuintate ca hrana, la obtinerea uleiului pentru gatit si
iluminat, in timp ce coaja se folosea la fabricarea unor
vopsele.
Migdalul este primul pom care infloreste la inceputul
primaverii, colorand dealurile Palestinei in nuante de roz
si crem. Frumusetea florilor lui a fost redata artistic pe
candelabrul sanctuarului. Migdalele erau folosite ca
aperitiv, fiind, de asemenea, un excelent ingredient in
bucatariile anticilor.
Desi unele migdale erau mai amare, prepararea lor in
apa inlatura amaraciunea. Erau folosite si sub forma de
pasta si pentru prepararea uleiului, in timp ce cojile erau
folosite drept combustibil.
Un alt fruct mentionat in Biblie este marul. Profetul
Ioel deplangea invazia de lacuste – un fenomen de temut
pentru acele vremuri: “Via este prapadita”, spune cu
amaraciune profetul, “smochinul este vestejit, rodiul,
finicul, marul, toti pomii de pe camp s-au uscat… Si
s-a dus bucuria de la copiii oamenilor” ( Ioel 1,12 ).
In timpul lui Iisus, printre bauturile preparate frecvent
se numara si sucul de mere si cidrul. Merele rase erau
adaugate terciului de ovaz pentru a-i imbunatati acestuia
aroma, iar merele zdrobite erau adaugate in aluat pentru
a actiona ca o drojdie, facand aluatul sa creasca.
Adus din Persia, marul pare sa fi ocupat un loc de
seama in alimentatia evreilor din moment ce numele sau
ebraic “tapuah” era folosit la denumirea anumitor locuri
din tara ( En-Tapuah – Iosua 17,7; regele Tapuahului –
Iosua 12, 17 ).

