NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

3

PUTUREANU NITA

4

POPA IUSTINA

8

ARDELEAN GABRIEL VASILE

10
14

TOFEI MARINELA

15

POPOVICI GABRIELA

19

GRADINARIU PAUL DANIEL

23

POPESCU PAULA

24

FARA RUBEN ADRIAN

25

Vineri ora 18

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

NICOLAE RADU

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

FLORIN DUMITRIU

Sâmbăta ora 17

FLOREA TATOMIR

Vineri ora 18

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

MONICA GRADINARIU

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 17

HORATIU INDREIU

Vineri ora 18

AVRAM FARA

Sâmbăta ora 9-9,30

COZMA VIOREL

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DOREL MAXIM
RIDICA-TE SI UMBLA

ADRIAN TOADER

Vineri ora 18

FLOREA TATOMIR

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 17

PROGRAM COPII

Vineri ora 18

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 17

PROGRAM SFARSIT DE
AN

LUCIAN FARA

Planificarea vorbitorilor pentru
săptămâna de rugăciune:
Ora 18
DUMINICA - 3.12.2017
LUNI –
4.12.2017
MARŢI –
5.12.2017
MIERCURI – 6.12.2017
JOI –
7.12.2017

Betania
Lucian Fara
Ionel Soponariu
Costel Trandafir
Pavel Memete
Adrian Toader

Sabat V
30 decembrie

Sabat V

DEMIAN DUMITRU

Sabat IV
23 decembrie

Sâmbăta ora 16

prezbiter de serviciu – Florin Dumitriu

apusul soarelui:
16.57

Săptămâna de rugăciune

apusul soarelui:
16.52

Sabat II

apusul soarelui:
16.49

IONEL SOPONARIU
CINA DOMNULUI

Sabat IV

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

str. Independenţei nr.19
www.betaniatm.adventist.ro

Sabat I

Liebling Sabat III

apusul soarelui:
16.49

BALASA DORINA ALINA

Sabat II
9 decembrie

GABOR GETA

Sabat III
16 decembrie

3

apusul soarelui:
16.51

ANGHEL EMANUEL BENIAMIN

Sabat I
2 decembrie

MARCOVICI CRISTINA

https://www.facebook.com/adventistbetania

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

2-9 decembrie – Săptămâna de
rugăciune
9 decembrie – Dar pentru săptămâna
de rugăciune (colectă)

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi
rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui
neprihănit. Iacov 5:16
Rugăciunea face o diferenţă. În ultimul
deceniu, cercetările multiple au examinat eficienţa
rugăciunii în procesul de vindecare. Timp de
secole, creştinii s-au referit la puterea rugăciunii în
contextul vindecării. Dar ca însăşi cercetarea
ştiinţifică să devină interesată, aceasta este întradevăr uimitor.
Larry Dossey, medic şi autor, în cartea sa
Healing Words (Cuvinte vindecătoare), adună
mărturisirea mai multor creştini despre puterea
rugăciunii în vindecare. După absolvirea facultăţii
de medicină cu credinţa că rugăciunea era puţin
mai mult decât superstiţie, el mărturiseşte: „Timp
de mulţi ani am ignorat rugăciunea. Am
considerat-o un moft arbitrar şi opţional care, pur
şi simplu, nu făcea parte din aceeaşi categorie cu
medicamentele şi chirurgia”. Totuşi, după ani de
zile de practică în medicină, Dossey a descoperit
un singur studiu ştiinţific, care susţinea puternic
puterea rugăciunii în vindecare. El descrie cum
lumea lui ştiinţifică, „îmbrăcată în alb”, a devenit
instabilă şi a început o cercetare de 10 ani,
examinând relaţia dintre rugăciune şi vindecare.
După cercetări extensive, Dossey a descoperit că,
din 100 de experimente, majoritatea „arătau
criteriul unei ştiinţe de calitate” şi a arătat că
rugăciunea aduce schimbări semnificative.
Care este concluzia lui Dossey? „Rugăciunea
este complementară, dar nu ia locul medicinei.” El
descrie cum rugăciunea are un mare potenţial pe
tărâmul vindecării şi poate fi compatibilă cu fizica
modernă. Dossey priveşte rugăciunea nu ca pe
ceva ce are nevoie de „vânzare”, ci ca pe o „teorie
neglijată a ştiinţei medicale”.

Poate că unii nu vor fi de acord cu toate
părerile sau concluziile lui Dossey. Alţii poate vor
argumenta că creştinii nu au nevoie ca ştiinţa să
confirme ceea ce ei ştiu deja. Totuşi, cercetările lui
Dossey atrag atenţia asupra realităţii vindecării din
perspectivă spirituală.
Rugăciunea este un mijloc prin care putem să
comunicăm cu Dumnezeul universului, care ne-a
făcut şi ne susţine. Prin acest mijloc, Dumnezeu ne
invită pe fiecare dintre noi, creaţiunea Sa, să
profităm de puterea Lui minunată şi efectivă. Aşa
cum spune apostolul Iacov, „mare putere are
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”
Există cineva, pe care îl cunoşti, care este
bolnav şi are nevoie de vindecare? Rugăciunile
tale pot face o diferenţă. De ce să nu-I vorbeşti lui
Dumnezeu despre aceasta?

Tu eşti Domnul meu. Tu eşti singura mea
fericire! – Psalmii 16:2
Mama era moartă. Mama mea cea veselă,
prietenoasă, amuzantă era moartă. Eram din nou în
Tennessee cu soţul şi familia mea. Dar nu trebuia
să se întâmple aşa.
Eram însărcinată cu al patrulea copil şi mama
glumea că va trebui să le facă paturi copiilor în
dulapuri, pentru că nu mai avea loc unde să pună
paturi. Vara aceea, compania la care lucra soţul
meu l-a trimis într-o călătorie de cinci săptămâni,
aşa că eu şi cei trei copii ai noştri aveam în plan să
stăm la mama. De fapt, acolo am şi născut. Dar
lucrurile au luat o întorsătură rea de tot. Brusc,
mama a ajuns la spital. Fără să ştie, era de ani de
zile diabetică. Niciunul dintre doctorii ei de-a
lungul anilor nu îi făcuse o simplă analiză de
sânge. Acum avea o cangrenă la picior şi
septicemie. Am luat copiii şi ne-am dus în Texas.

Am ajuns la timp la spital ca să petrec o zi întreagă
cu ea, înainte să aibă o „intervenţie minoră” de
amputare a degetului cangrenos. Însă, sub
anestezicul uşor, inima i s-a oprit. Doctorii au
resuscitat-o, dar a murit după două săptămâni.
Conform planului, soţul meu a mers în
călătoria amintită. Copilul nostru s-a născut în
Texas. Soţul meu s-a întors şi împreună am revenit
în Tennessee. Viaţa a mers mai departe, ca
întotdeauna, în ciuda tragediilor. Dar zilnic mă
rugam: „Doamne, nu mă pot descurca singură.
Ţine-mă, dă-mi putere!” Şi m-am descurcat destul
de bine, dat fiind faptul că nu aveam ajutor de
nicăieri. La urma urmei, aveam un nou-născut şi
trei fete mici, iar soţul meu era plecat 12 ore pe zi.
Apoi m-am gândit la tatăl meu şi la sora mea,
care sufereau profund. Mi-am schimbat
rugăciunea. „Dragă Doamne, mă descurc destul de
bine acum. Nu Te mai preocupa de mine. Te rog,
mângâie-l pe tata şi pe sora mea. Dă-le putere să
meargă mai departe.” Şi aşa m-am rugat câteva
săptămâni. Apoi s-a întâmplat cel mai ciudat lucru.
M-am afundat în cea mai neagră şi cumplită
depresie pe care şi-o poate cineva imagina. Mă
secătuia de energie. Zilele treceau. Întunericul şi
durerea mă consumau. Brusc, mi-am dat seama ce
făcusem: Îi spusesem lui Dumnezeu că nu mai am
nevoie de El şi că mă puteam descurca singură.
„Iartă-mă, Doamne”, am implorat eu. „Cum am
putut fi atât de naivă? Şi Îţi mulţumesc că mi-ai
arătat marea nevoie de Tine şi că M-ai ţinut în
picioare în toate acele săptămâni. Te rog, ţine-mă
din nou!”
Şi m-a ţinut.

