DATA
NAŞTERII
1

POPOVICI PETRU

1

PARFENIE ANA

1

Vineri ora 18-19

Teofil Branzan

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRANZAN

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRANZAN

Sâmbăta ora 16-17

TEOFIL BRANZAN

Vineri ora 18-19

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 9-9,30

VIOLETA BODNARIU

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

ADRIAN TOADER

apusul soarelui:
17,01

DIVILE VALENTIN

Programul serviciilor divine
Sabat I
3 ianuarie

NUMELE ŞI PRENUMELE

BUMBES VALERIA

11

GABOR CATALINA (PITUAIE)

12

STANOEVICI VIORICA

15

ARDELEAN DANIEL

17

Sâmbăta ora 16-17

DOINA ENGELHARDT

BIROVESCU MARIA

17

Vineri ora 18-19

ADRIAN TOADER

GABOR STEFAN

17

Sâmbăta ora 9-9,30

FLORIN DUMITRIU

TOADER EDITH ILDIKO

17

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

DEMIAN ILEANA

19

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

DOBRA SOMESAN CIPRIAN

21

Sâmbăta ora 16-17

GABRIELA POPOVICI

OPREA DUTU

23

Vineri ora 18-19

Teofil Branzan

GABOR IOAN

24

TANASIE MARINELA

24

SOPONARIU IONEL

25

Sabat IV
24 ianuarie

Sabat III
17 ianuarie

Sabat II
10 ianuarie

OGICA DAN ALEXANDRU

3
4

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRANZAN

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRANZAN
TEOFIL BRANZAN

BIRSAN VASILE

27

Vineri ora 18-19

ERICK CSERGEZAN

FARA LUCIAN

28

Sâmbăta ora 9-9,30

NICOLAE RADU

ONIŢA MARIA VIRGINIA

29

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 16-17

PROGRAM TINERET

Edith
Toader

Monica
Branzan

Felician
Rosca

Predica
ora 11-12
Dupamasa

Orga
Vineri
Seara
Rugaciune
si scoala de
sabat

Sabat
III

Sabat V
31 ianuarie

26

Sabat
II

Sabat
IV

Sabat
V

Robert
Adam

Andreea
Tinca

Edith
Toader

Denisa
Branzan

Edith
Toader

Monica
Branzan

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca
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apusul soarelui:
17,36

FARA ANDA INA

Sâmbăta ora 16-17

Sabat
I

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

apusul soarelui:
17,26

GABOR GAVRIL

apusul soarelui:
17,18

3

apusul soarelui:
17,09

AGA ANA-MIRELA

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

prezbiter de serviciu – LUCIAN FARA

Liebling

Sabat
I

Sabat
II

Sabat
III

Sabat
IV

Sabat
V

VASILE
ARDELEAN

FLORIN
DUMITRIU

NICOLAE
RADU

LUCIAN
FARA

TEOFIL
BRANZAN

•
•

10 ianuarie – Sabatul creației
17 ianuarie – Sabat de consacrare
pentru misiune (colecta)

Argumente (dovezi) majore ale
existenţei divine.
Argumentul etnologic este doar o simplă
presupunere. El atrage atenţia asupra faptului că la
toate popoarele, indiferent de locul lor pe glob, s-au
observat forme religioase care au însoţit o tendinţă
generală şi irezistibilă de a crede în ceva
supranatural. Din această realitate se poate trage
concluzia că undeva, în adâncul fiinţei umane, este
înscrisă convingerea că omul nu este singur în
univers şi că mai există o putere sau nişte puteri
superioare lui.

argument spune că ceea ce poate fi gândit trebuie să
existe: dacă Dumnezeu este întruchiparea
perfecţiunii şi dacă perfecţiunea implica existenţa,
atunci Dumnezeu trebuie să existe.
O exprimare mai accesibilă este următoarea:
pentru că gândirea umană să aibă valoare,
Dumnezeu trebuie să existe, căci simpla noţiune de
finit presupune existenţa Infinitului, şi simplă idee
de creaţie implica undeva un Creator, etc. Cu alte
cuvinte, simplă nevoie de valoare a gândirii umane
presupune existenţa a ceea ce putem gândi.

Există deasemenea şi mărturia depusă de
Isus Hristos. Toţi ştiu că El a fost un om cinstit,
bun şi drept. Vorbele Lui ne spun că El cunoştea
din experienţă personală despre existenţa lui
Dumnezeu. Am putea întreba din nou: Pe ce bază
contrazic necredincioşii mărturia lui Isus Hristos?

Argumentul cosmologic este bazat pe
raţionamentul logic că orice lucrare presupune un
lucrător şi orice creaţie dovedeşte existenţa unuia
care a creat-o. Cu alte cuvinte, lumea aceasta cu
locuitorii ei nu s-ar fi putut crea singură; trebuie să
existe undeva un Dumnezeu inteligent care a
produs această lume şi aceste fiinţe inteligente.

Argumentul teleologic (de la grecescul
“telos”, care înseamnă “scop”, “ţinta”) derivă din
observaţia că pretutindeni în jur observăm în creaţie
structuri inteligente care par a aparţine unui plan
universal. Dacă există însă un plan unificator al
lumii, atunci trebuie să existe şi o minte inteligenta
în care s-a născut şi care-l guvernează spre
împlinirea unor scopuri ale sale.
Argumentul ontologic este o producţie
abstractă a logicii care scapă omului modern
superficial. În forma lui cea mai simplă, acest

Pentru cel ce vrea să ia în consideraţie toate
argumentele, ni se pare nedrept să omitem dintre
ele unul foarte profund şi anume: caracterul şi
mărturia pe care o au Scripturile. Este evident că
ele au exercitat o influenţă salutară oriunde au
pătruns şi au fost tratate cu respect. Oamenii care
au primit mesajul Bibliei au devenit mai buni şi mai
drepţi. Este clar că această carte remarcabilă
postulează existenţa unui Dumnezeu personal şi
măreţ. Am putea întreba deci: De pe ce temelie
vorbesc aceia care îndrăznesc să contrazică
mărturia Cărţii cărţilor?

Fireşte, aici nu este vorba despre Dumnezeu
că despre un simplu produs al imaginaţiei umane.
Immanuel Kant nu a fost prea convins de valoarea
argumentelor teiste (care dovedesc existenţa lui
Theos, Dumnezeu). El a propus însă un al
cincilea, argumentul moral. Kant a simţit foarte
puternic că există evidenta unui profund caracter
moral al lumii. Omul este plasat într-o lume
guvernată de anumite legi morale. El se poate ridica
împotriva acestei realităţi şi poate acţiona împotriva
legilor morale ale lui Dumnezeu, călcându-le, dar el
nu poate desfiinţa prin această existenţa lor şi nici
nu le poate desfiinţa caracterul lor moral; omul nu
poate scăpa consecinţelor păcatului său. Deci,
raţionează Kant, dacă există nişte legi morale
suverane, atunci trebuie să existe şi un Legiuitor
care se poartă ca Guvernator al existenţei.

Am
mai
putea
adăuga argumentul
experienţei creştine. De-a lungul istoriei Bisericii
creştine, milioane şi milioane de oameni sinceri şi
buni au mărturisit că ei au gustat dulceaţa părtăşiei
cu Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos şi că au
devenit conştienţi de realitatea prezenţei lui
Dumnezeu şi a veşniciei. S-ar cuveni să întrebăm
iarăşi: Poate oare orbirea unora să-i dovedească
mincinoşi pe cei care văd? Sau poate oare faptul că
unii nu L-au crezut pe Isus Hristos şi şi-au predat
vieţile în mâna Lui să dovedească faptul că toţi
ceilalţi care au făcut ace asta trăiesc numai o iluzie?

