3
3
4

Toader Andreea
Nechita Petronela
Ursu Estera

10
11
14

Șamu Mândra
Onița Lucian Viorel

26
27

Marescu Alin Cristian

28

Sabat IV

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 9:30

Stefan Sas

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Bujor Grama

Sâmbăta ora 17

Lucian Fara

Vineri ora 19

Lucian Fara

Sâmbăta ora 9:30

Dorel Maxim

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Dorel Maxim

Sâmbăta ora 17

Dorel Maxim

Vineri ora 19

Erik Csergezan

Sâmbăta ora 9:30

Mihai Maur

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Mihai Maur

Sâmbăta ora 15

Întâlnire slujbași

Vineri ora 19

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 9:30

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 17

Ionel Soponariu

Prezbiter de servici: Bujor Grama
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Sabat IV
26 februarie

NUMELE ŞI PRENUMELE

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

 12 – 19 februarie – Saptamana
caminului crestin
 26 februarie – Ziua Radio Mondial

O recunoaștere a creației
Primele cuvinte ale Bibliei constituie
temelia pentru tot ceea ce urmează: „La
început, Dumnezeu a făcut cerurile şi
pământul…” (Geneza 1:1). În întreaga
Scriptură, actul creaţiei este celebrat ca fiind
lucrarea lui Dumnezeu, Acesta fiind slăvit şi
adorat în calitatea Sa de Creator şi Susţinător
a tot ceea ce există. „Cerurile spun slava lui
Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea
mâinilor lui” (Psalmii 19:1).
Din această perspectivă asupra lumii
reies o serie de doctrine care se împletesc și
care formează nucleul mesajului adventist de
ziua a şaptea pentru lume: o lume perfectă,
fără păcat și moarte, creată relativ recent;
Sabatul; căderea primilor noştri părinţi;
răspândirea păcatului, a decăderii şi a morţii
asupra întregii creaţii; venirea lui Isus Hristos,
Dumnezeu întrupat, pentru a trăi printre noi şi
pentru a ne salva din păcat prin moartea şi
învierea Sa; a doua venire a lui Isus, Creatorul
şi Răscumpărătorul nostru; restaurarea finală
a tot ceea ce a fost pierdut în urma căderii.
În calitate de creştini care iau Biblia în
serios şi încearcă să trăiască în conformitate
cu principiile sale, adventiştii de ziua a şaptea
privesc natura cu respect. Noi credem că,
chiar şi în starea prezentă de decădere, natura
descoperă puterea eternă a lui Dumnezeu
(Romani 1:20), că „«Dumnezeu este
dragoste» este scris pe fiecare boboc de floare
ce stă să înflorească, pe fiecare fir de iarbă ce
se ridică” (Ellen G. White, Calea către
Hristos, pag. 10).
Pentru noi, toată Scriptură este
inspirată şi este testul pentru toate celelalte căi
prin care Dumnezeu se descoperă pe Sine,
inclusiv natura. Purtăm un deosebit respect

ştiinţei şi apreciem importanţa acordată
departamentelor ştiinţifice din cadrul
universităţilor şi instituțiilor noastre medicale. De
asemenea, apreciem munca oamenilor de ştiinţă şi
a cercetătorilor adventişti de ziua a şaptea care nu
sunt angajaţi ai Bisericii. Instruim studenţii din
universităţile noastre cu privire la folosirea
riguroasă a metodelor ştiinţifice. În acelaşi timp,
refuzăm să restricţionăm căutarea adevărului la
constrângerile impuse de folosirea singulară a
metodelor ştiinţifice.
Problema originilor
Cel puţin în lumea creştină, relatarea
biblică a creaţiei a fost timp de secole explicaţia
standard oferită întrebărilor cu privire la origini.
Metodologiile utilizate de ştiinţă în secolele al
XVIII-lea şi al XIX-lea au început să ofere o
înţelegere mai complexă a modului în care
funcţionează lucrurile. Astăzi, nimeni nu poate
nega faptul că ştiinţa a avut un impact remarcabil
asupra vieţii noastre datorită progresului în
domenii precum agricultura, comunicarea,
ecologia, ingineria, genetica, sănătatea şi
explorarea Universului.
În multe domenii ale vieţii, cunoaşterea
derivată din natură şi cunoaşterea prin revelaţia
oferită de Scriptură sunt în armonie. Progresul
cunoaşterii ştiinţifice deseori confirmă şi
validează perspectiva credinţei. În orice caz, în
ceea ce priveşte originea Universului, a
Pământului şi a vieţii şi a istoriei ei, există
concepţii diferite. Afirmaţiile bazate pe studiul
Scripturii sunt adesea în contrast cu presupoziţiile
şi metodologiile ştiinţifice folosite în studierea
naturii. Această tensiune are un impact direct
asupra vieţii, mesajului şi mărturiei Bisericii.
Celebrăm o credință vie și susţinem o viaţă de
instruire. Atât în studierea Scripturii, cât şi în
procesele ordonate ale naturii vedem indicii ale

minţii minunate a Creatorului. De la începuturile
sale, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a
încurajat dezvoltarea minţii şi a înţelegerii prin
închinare, educaţie şi observaţie.
În ultimele decenii, dezbaterile cu privire la
teoriile originilor au avut loc, în primul rând, în
mediul academic. În orice caz, naturalismul
filosofic (procese în întregime naturale,
întâmplătoare şi nedirecţionate de-a lungul
timpului) a fost larg acceptat în mediul
educaţional, constituind asumpţiile
fundamentale pentru cea mai mare parte a
conţinutului ştiinţelor naturale şi sociale.
Membrii şi studenţii adventişti de ziua a şaptea
se confruntă cu această perspectivă şi cu
implicaţiile sale în multe domenii ale vieţii de zi
cu zi.
În declarația cu privire la credinţele sale
fundamentale, Biserica Adventistă recunoaște o
creaţie divină, după cum este descrisă în
relatarea biblică a Genezei 1. „Dumnezeu este
creatorul tuturor lucrurilor şi El a aşezat în
Scriptură raportul autentic al activităţii Sale
creatoare. În şase zile Dumnezeu «a făcut
cerurile şi pământul» şi toate fiinţele vii de pe
pământ şi S-a odihnit în ziua a şaptea a acelei
prime săptămâni. Astfel, El a instituit Sabatul ca
monument permanent al încheierii lucrării Sale
creatoare. Primul bărbat şi prima femeie au fost
făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu,
ca o încoronare a lucrării de creație, dându-li-se
stăpânire peste întregul Pământ şi încredințânduli-se răspunderea de a se îngriji de el. Când
lucrarea de creare a lumii a fost terminată, ea era
«foarte bună», declarând slava lui Dumnezeu”
(Geneza 1:2; Exodul 20:8-11; Psalmii 19:16; 33:6,9; 104; Evrei 11:3)

