DATA
NAŞTERII
1

PARFENIE ANA

1

AGA ANA-MIRELA

3

GABOR GAVRIL

3
9

GROSU VALENTIN

Vineri ora 18-19

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

LUDOVIC SZENTE

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 16-17

VALENTIN APETREI

15

Vineri ora 18-19

IONEL SOPONARIU

ARDELEAN DANIEL

17

Sâmbăta ora 9-9,30

ANDREI FARA

BIROVESCU MARIA

17

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

TOADER EDITH ILDIKO

17

DEMIAN ILEANA

19

Sâmbăta ora 11-12

ADRIAN TOADER

INDREIU PAULA CRISTINA

19

Sâmbăta ora 16-17

LUCIAN FARA

OPREA DUTU

23

GABOR IOAN

24

Vineri ora 18-19

AVRAM FARA

TANASIE MARINELA

24

Sâmbăta ora 9-9,30

MONICA
GRADINARIU

SOPONARIU IONEL

25

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

FARA ANDA INA

26

BARSAN VASILE

27

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

FARA LUCIAN

28

Sâmbăta ora 16-17

IONEL SOPONARIU

ONIŢA MARIA VIRGINIA

29
Vineri ora 18-19

MAXIM DOREL

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 16-17

IONEL SOPONARIU

Sabat I
Sabat II
Sabat III
Sabat IV

Sabat III
19 ianuarie
Sabat IV
26 ianuarie

Liebling
IONEL SOPONARIU
DUMITRU DEMIAN
VASILE ARDELEAN
LUCIAN FARA

Sabat II
12 ianuarie

STANOEVICI VIORICA

prezbiter de serviciu – LUCIAN FARA

str. Independenţei nr.19
www.betaniatm.adventist.ro
https://www.facebook.com/adventistbetania
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apusul soarelui:
17,26

12

apusul soarelui:
17,16

9

GABOR CATALINA (PITUAIE)

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
17,07

GROSU EMILIA

apusul soarelui:
16,59

POPOVICI PETRU

Programul serviciilor divine
Sabat I
5 ianuarie

NUMELE ŞI PRENUMELE
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•
•

5 ianuarie – Sabatul Bibliei
12 ianuarie – Sabat de consacrare
pentru misiune (colecta)

Deşi nu este o carte de știință, Biblia
conține informații exacte când face referire
la lumea înconjurătoare. Să analizăm
câteva
exemple
din
domeniul
meteorologiei și al geneticii.
METEOROLOGIE
Biblia afirmă: „[Dumnezeu] trage în sus
picăturile de apă; ele se cern sub formă de
ploaie și ceață, astfel că norii se scurg”.
(Iov 36:27, 28)
Biblia descrie aici cele trei etape ale
circuitului apei în natură. Dumnezeu, Sursa
căldurii Soarelui, „trage în sus picăturile de
apă” prin evaporare (1). Apoi, vaporii de
apă ajunși în atmosferă formează nori și,
prin condensare (2), apa cade înapoi pe
pământ sub formă de ploaie sau alte tipuri
de precipitații (3). Nici în prezent
meteorologii nu înțeleg pe deplin toate
detaliile acestui fenomen. Interesant,
Biblia pune următoarea întrebare: „Cine
poate să înțeleagă straturile de nori?”. (Iov
36:29) Totuși, Creatorul înțelege ciclul apei
și a vrut ca un om să scrie aceste
informații exacte în Biblie. În plus, a făcut
aceasta cu mult timp înainte ca oamenii de
știință să poată explica etapele de bază ale
procesului.
GENETICĂ
Regele David, un scriitor biblic, i-a spus
lui Dumnezeu: „Ochii tăi m-au văzut când
eram doar un embrion și în cartea ta au
fost așternute în scris toate părțile lui”.
(Psalmul 139:16) Folosind un limbaj
poetic, David face referire la dezvoltarea
unui embrion conform instrucțiunilor scrise
într-o „carte”, adică conform unui plan.
Uimitor, cuvintele au fost așternute în scris
cu circa 3 000 de ani în urmă!
Abia pe la mijlocul secolului al XIX-lea,
botanistul austriac Gregor Mendel a

descoperit principiile de bază ale geneticii.
Și doar în aprilie 2003, cercetătorii au
finalizat secvențierea genomului uman,
care conține toate informațiile genetice
necesare formării organismului uman.
Cercetătorii au asemănat codul genetic cu
un dicționar plin de cuvinte alcătuite din
literele unui alfabet. Cuvintele formează
instrucțiuni genetice, pe baza cărora
părțile unui embrion, precum creierul,
inima, plămânii și membrele, se dezvoltă
urmând etape precise, la momente
stabilite. Pe bună dreptate, genomul a fost
numit de cercetători drept „cartea vieții”.
Cum putea deține David informații atât de
exacte? Cu umilință, el a recunoscut:
„Spiritul lui Iehova a vorbit prin mine și
cuvântul lui a fost pe limba mea” . (2
Samuel 23:2)
PREZICE
CU
EXACTITATE
VIITORUL
ESTE foarte greu, dacă nu chiar
imposibil, să știi când, cum și în ce măsură
se vor ridica sau vor cădea regate sau
orașe. Totuși, Biblia a prezis în detaliu
distrugerea
unor
puteri
și
orașe
importante. Să analizăm doar două
exemple.
CĂDEREA ȘI PUSTIIREA BABILONULUI
Anticul Babilon a fost centrul unui
puternic imperiu care a influențat partea
occidentală a Asiei timp de secole. La un
moment dat, a fost cel mai mare oraș al
lumii. Totuși, cu circa 200 de ani înainte,
Dumnezeu l-a inspirat pe Isaia, un scriitor
biblic, să profețească că un conducător pe
nume Cirus avea să cucerească Babilonul
și că acest oraș nu avea să mai fie locuit
niciodată. (Isaia 13:17-20; 44:27, 28;
45:1, 2) Dar chiar așa s-a întâmplat?
Ruinele anticului Babilon

În octombrie 539 î.e.n., într-o singură
noapte, Cirus cel Mare a cucerit Babilonul.
Cu trecerea timpului, canalele care cândva
irigau regiunea fertilă din jur s-au înfundat
din cauza neglijenței. Potrivit izvoarelor
istorice, în anul 200 e.n., zona era deja
pustie. În prezent, din Babilon nu au mai
rămas decât niște ruine. Exact cum
profețise Biblia, Babilonul ‘a ajuns în
întregime o întindere pustie’. (Ieremia
50:13)
Cum a putut scriitorul biblic să prevadă
desfășurarea evenimentelor cu atâta
exactitate? Biblia dezvăluie că a fost o
„judecată împotriva Babilonului, pe care
Isaia, fiul lui Amoț, a văzut-o în viziune”.
(Isaia 13:1)
NINIVE – „UN ȚINUT ARID, CA
PUSTIUL”
Orașul
Ninive, capitala
Imperiului
Asirian, a fost considerat o capodoperă a
arhitecturii. El se mândrea cu străzi largi,
grădini publice, temple și palate uriașe.
Însă profetul Țefania a prezis că acest oraș
splendid va deveni „un ținut arid, ca
pustiul”. (Țefania 2:13-15)
Ninive a fost complet distrus de forțele
armate ale babilonienilor și mezilor în
secolul al VII-lea î.e.n. Potrivit unei lucrări
de referință, orașul cucerit „a ajuns să fie
dat uitării pentru 2 500 de ani”. Un timp,
oamenii au avut îndoieli că Ninive existase
cu adevărat. Abia pe la mijlocul secolului al
XIX-lea, arheologii au descoperit ruinele
orașului. În prezent, situl se află într-o
stare de degradare, fiind ținta vandalilor.
Ca urmare, Fondul patrimoniului mondial a
lansat un avertisment: „Vestigiile anticului
Ninive ar putea fi pierdute pentru
totdeauna”.

